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الشعب يريد حكومة 
تقطع مع املاضي

2 صفحة  البقيّة 

االفتتاحية
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تشكيل  حول  المستجدات  آخر  التونسي  الشارع  يتناقل 
التي  الوجوه  حول  االهتمام  تركز  وقد  الجديدة.  الحكومة 
ستترأس هذه الحكومة ولمن سيؤول منصب رئيس الدولة، وما 
في  ستبقى  التي  تلك  هي  ومن  فيها  ستتواجد  التي  األحزاب  هي 
المعارضة. لكن األهم من كل هذا، ونعني به البرنامج السياسي 
فليس  االهتمام.  من  حظه  يأخذ  ال  الحكومة،  لهذه  واالجتماعي 
مسميات  تحت  حكومة  في  والشخصيات  األحزاب  تجميع  المهم 
الحكومة  هذه  به  ستنقاد  الذي  البرنامج  هو  المهم  بل  عديدة، 

عليها. المطروحة  والمهمات 
تتطلب: القادمة  المرحلة  فإن  اعتقادنا  وفي 

الجديد  السياسي  النظام  أسس  يضع  دستور  صياغة  أوال: 
بها  أتت  التي  والقيم  المبادئ  على  يقوم  أن  المفروض  من  الذي 

الثورة وهي...

اخليارات 
االقتصادية 

املعلنة
حلركة النهضة

»علوش« من الوزن 
اخلفيف بسعر من 

الوزن الثقيل

مواصلة للنهج الرأمسالي 
الليربالي للحكومات السابقة

املؤمتر العاشر اخلارق للعادة جلمعية القضاة التونسيني

مستقل  قضاء  تركيز  حنو  هامة  خطوة 

الربيع األمريكي 
يف بداية موسم 

الربد
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جريدة أسبوعّية يصدرها 
حزب العمال الشيوعي التونسي 

المدير: حمة الهمامي
رئيس التحرير: عبد الجبار المدوري  
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صوت الشعب

السياحة ووكاالت  في تحّرك نضالي، أنجز عّمال قطاعي 
22أكتوبر  من  انطالقا  أولى،  نضالية  محطّة  األسفار  
1نوفمبر،  ثانية يوم  الحمراء ومحطّة نضالية  الشارة  بحمل 
بالدخول في إضراب حضوري وطني، قطاعي لجميع النزل 

ووكاالت األسفار.
سّجل  حيث  نابل  في  الحدث  واكبت  الشعب«  »صوت 
المطالب،  لمشروعية  نظرا  مرتفعة  نجاح  نسبة  االضراب 
على اعتبار أّن هذا القطاع يعّد القطاع الوحيد الذي لم تشمله 
زيادة 2011، نتيجة رفض جامعة وكاالت األسفار والجامعة 
التونسية للنزل، االمضاء على الملحق التعديلي، في محاولة 
امتيازات  على  الحصول  بهدف  الدولة  على  للضغط  منهما 
بأعينهم  يرون  والحّمامات  بنابل  السياحة  عملة  إّن  جبائية. 

الرفاهة ويعيشون الخصاصة. 
القطاع وعدم استقرار الشغل عبر  التشغيل في  إّن هشاشة 
طرف  من  المتّبعة  والسمسرة  والمناولة  الخدمات  شركات 
األعراف وبمساندة كاملة من السلطة، عبر تفقّديات الشغل، 
طيلة السنوات الماضية، جعلتهم دوما عرضة للطرد، ألتفه 

األسباب. 
أن  يمكن  ال  وحّريته،  كرامته  أجل  من  شعبنا  ثورة  إّن 
تستكمل إالّ بتجسيد حّق العامل في الثروة الوطنية باإلضافة 

إلى ضمان حقّه في العمل النقّابي.

البالغة من  الحذيري  بنت محمد  السيدة حميدة  بنا  اتصلت 
وهي  بزغوان،  الساحل  بنهج  والقاطنة  عاما   67 العمر 
والخصاصة  الفقر  من  وتعاني  يعيلها  من  لها  ليس  أرملة 
على  قادرة  تعد  لم  أنها  كما  السن.  في  لتقدمها  نظرا 
يطالبها  البيت  صاحب  جعل  ما  وهو  الكراء  معاليم  ذفع 
من  تطلب  فهي  لذلك  شهر.  غضون  في  المنزل  بمغادرة 
السلط المعنية التدخل لوضع حد لمعاناتها خصوصا وأنها 

بالتشرد. مهددة  أصبحت 

احتفل حزب العمال الشيوعي  التونسي، فرع القيروان، بحصوله على مقعد بالمجلس الوطني التأسيسي وذلك يوم السبت في 
التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري بمقره الكائن نهج أبي زمعة البلوي.

وقد حضر االحتفال السادة أعضاء قائمة البديل الثوري ورئيسها وعدد هائل من أنصار الحزب وأصدقائه، و قد دعت الرفيقة 
العكري البلطي في كلمة لها أعضاء الحزب وممثليه بمدينة القيروان إلى النضال من أجل استكمال مهام الثورة والقضاء على 
أشكال الفساد واالستغالل والهيمنة والتفرد بالرأي، كما دعت أصدقاء الحزب ومؤيديه إلى اإللتفاف حوله ودعم القوى الثورية 
لتحقيق المساواة والعدالة االجتماعية والرقي باإلنسان وكنس بقايا نظام بن علي  وإقامة الدولة الديمقراطية. كما تخلل الحفل 

أناشيد ثورية وهتافات تنادي بإستمرار النضال وبالحرية  والكرامة الوطنية.

بوجميل  وفاء  الزميالن  خاضه  الذي  اإلضراب  إثر  على 
تونس  مركز  أصدر  األنوار  دار  بمقر  جعفر  بن  وصالح 

للصحافة بيان مساندة في ما يلي نصه:

دخل اليوم الزميلين وفاء بوجميل وصالح جعفر, الصحافيين 
عن  مفتوح  إضراب  في  »الشروق«   بجريدة  الواب  بقسم 
الطّعام بمقّر دار األنوار مطالبين بتسوية وضعيتهما المهنيّة.
وقد أكدت بوجميل لمركز تونس لحرية الصحافة أنّها بدأت 
فترة  تقضي  أن  أساس  على   2010 أكتوبر   05 منذ  عملها 
ثّم تُرّسم أو يجدد عقدها لكنّها فُوجئت بقرار  تربص بشهر 
إشتغل  أنّه  زميلها  قال  حين  كفاءتها.في  عدم  بحجة  فصلها 
بالموقع أكثر من 14 شهرا دون عقد, وفي أفريل الماضي 
تّم انتدابه وفق إحدى آليات التشغيل الهّشة, وهو إذ يضرب 
خاّصة  بترسيمه  ومطالبة  زميلته,  مع  تضامنا  فذلك  اليوم 
بعد أن بلغه خبر إمكانيّة استبعاده في األيام القريبة القادمة 
وتعويضه وزميلته بآخرين أحدهما قادم من وكالة االتصال 

الخارجي.
تكّرس  الممارسات  هذه  مثل  أّن  جعفر  صالح  اعتبر  وقد 
»ثقافة العبيد« التي تستنفذ طاقات أصحابها ثّم تلفظهم على 

أن يقع تعويضهم بآخرين يعرفون المصير نفسه.
للنقابة  المساعدة  العامة  الكاتبة  سليم  أنيسة  أّكدت  وقد 
األساسيّة لدار األنوار صّحة هذه المعطيات قائلة:«أن تترك 
صحافيّا يعمل ألكثر من سنة هذا دليل كاف على إتقانه لمهنته 
ما لم يقم بخطأ مهنّي فادحوهو ما لم يحصل مع الزميلين«.
ُمؤّكدة أّن مثل هذه التجاوزات ليست جديدة في دار األنوار 
وخاّصة في قسم الواب حيث تّم سابقا االستغناء عن شكري 
اللّجمي ثّم هيكل سالمة بحّجة إقرار إغالق الموقع وهو ما لم 

يتم في مغالطة مفضوحة للصحافيين.
تضامنه  عن  يُعبّر  إذ  الصحافة  لحرية  تونس  مركز  وإّن 
الاّل مشروط مع الزميلين ويدعو إدارة الُمؤسسة إلى تسوية 
صحافييها,  بمصير  التالعب  عن  والكّف  فورا  وضعيتهما 
فهو يُحاججها بخطاب صحفها المدافع عن حقوق العّمال في 

كان من األولى أن تعطي المثال في ذلك.
كما ال يسع المركز إاّل أن يُؤّكد أّن دار األنوار قد برهنت 
في كثير من المّرات عن تالعب بحقوق صحافييها من ذلك 
الدار  التعهّدات التي أبرمتها مع نقابة  التفّصي المتكرر من 
وااللتجاء المتعّمد إلى غلق أبواب الحوار معها مّما يضطّرها 
إلى االستنجاد بتفقدية الشغل لحّل إشكاليات مهنيّة.كما أنّها لم 
تتوان عن التدّخل في الشأن النقابي للدار ومحاولة االنقالب 
بطاقات  بشراء  أخيرا  حصل  مثلما  المنتخبة   هيئاتها  على 
انخراط جماعيّة ومنحها لصحافيين قريبين منها في خطوة 

خطيرة لشراء ذممهم.
ويعتبر مركز تونس لحريّة الصحافة أّن مثل هذه االنتهاكات 
التي باتت تتكّرر في عديد المؤسسات اإلعالميّة ال تتماشى 
مع التغييرات المجتمعيّة التي تعرفها بالدنا منذ 14 جانفي 
الماضي, وهو يدعو كّل الصحافيين والهيئات المعنيّة بحرية 
زحف  إليقاف  والتنسيق  التوّحد  إلى  والتعبير  الصحافة 
كّل  وضمان  الصحفي  صوت  وإعالء  اإلعالم  بارونات 

حقوقه.

من  تخلّص  وإن  التونسّي  الشعب  أّن  أحد  يشّك  ال 
من  يعاني  بقي  أنّه  إال   1956 سنة  الفرنسي  االستعمار 
وفُرض   ،) واقتصادي  وفكري  ثقافي   ( جديد  استعمار 
عليه نمط إنتاج يقوم على التفقير الممنهج و إبقاء جزء 
كبير من أبناء الوطن لهاّثين خلف الرغيف، كما أُغرق 

في مكباّلت  تعيق التنمية الشاملة والحقيقيّة.
 ولم يعد خافيا أن هذا االستعمار الجديد وهذه التبعيّة 
وصهيونيّة  إمبرياليّة  لوبيات   رواءها  تقف  الممنهجة 
انطالقا  المشتركة  المصالح  بمنطق  وتحالفت  اتحدت 
من استعباد الشعوب ونهب خيراتها وصوال إلى خدمة 
أن  وبعد  المدى.  والبعيدة  القريبة  الصهيونية  البرامج 
الّتي  الشعبيّة  الثورة  قامت  تونس  في  النمط  هذا  تعفّن 
السياسيّة  والديوثة  للعميل  مثاال  كان  ديكتاتورا  أجبرت 
وواقعها  وتاريخها  اسمها  يُعّد  دولة  إلى  الهروب  على 
في غاية الرمزيّة »المملكة العربيّة السعوديّة« . وبذلك 
فقدت الدوائر اإلمبرياليّة واللوبي الصهيوني عميال وفيّا 
كان في غاية اإلخالص والطاعة وأصبحت تبحث عن 
اإلبقاء على  والقيادات مع  األثواب  بتغيير  البديل وذلك 
مرحلة  بلغ  التونسّي  الشعب  أّن  وبما  السياسات،  نفس 
من النضج  والفطنة بحيث أصبح من الصعب أن يتقبّل 
إلى  اللوبيات  هذه  عمدت  لسابقاتها،  مماثلة  ديكتاتوريّة 
استعمال أداة سهلة وناجعة إلعادة الشعب التونسي إلى 
»الوجدان  ورقة  وهي  مصالحها  يخدم  الّذي  الطريق 
الديني« ، وعمدت إلى تقديم الدعم المالي واللوجستيكي 
بين  المشترك  الوجدان  هذا  في  يتحّكم  ديني  حزب  إلي 
على  السير  بمواصلة  تطمينات  قّدم  أّن  بعد  التونسيين 
األمريكي  اللوبي  رسمها  الّتي  العريضة  الخطوط 
والحفاظ على نفس سياسات بن علي الّتي كانت سببا في 
استفحال البطالة ونهب خيرات البالد وتفقير نسبة كبيرة 

من الّشعب.
 تمّكن هذا الحزب »المقّدس« من الحصول على أغلبيّة 
في االنتخابات األخيرة وأصبح مرّشحا بجّدية للسيطرة 
على  استعمل  الدين  أّن  وبما  السياسيّة.  الساحة  على 
ونهب خيراتها  الشعوب  ذريعة الستغالل  العصور  مّر 
أنّه  وبما  الكادحين،  عيش  ولقمة  حقوق  على  والهجوم 
الكثير إلشباع غرائزهم  استعملها  أداة سهلة  أيضا  كان 
التونسيين  واجب  من  فإنه  أهوائهم،  وراء  واالنسياق 
التحلي باليقظة والعقالنيّة وعدم الوقوع في فّخ التالعب 
الدينيّة واستعمالها ذريعة لخدمة االمبرياليّة  بمشاعرهم 
مكتسباتهم  حساب  على  الصهيونيّة  والمخططات 
ومستقبل أبنائهم. كما أنّه من الواجب عدم المساومة في 
عّدة مسائل مثل حّرية الفكر والتعبير والرأي وذلك حتى 
يمكن التصدي إلى أّي محاولة تهدف إلى تدجين الشعب 
وإرجاعه إلى الوراء بعد أن وصل إلى مستوى معيّن من 

الفطنة والوعي. 

إضراب يف السياحة

أرملة على حافة التشرد

احتفال

إضراب عن الّطعام

عمالة »مقّدسة« ...

بقّية االفتتاحية

يوسف بلحاج رحومة

ال يمكن لهذا الحزب/الحركة أن يدعي أن نجاحه يعود إلى 
قوة برنامجه االقتصادي وهو الذي لم يَمض على نشره سوى 
اختالفه جوهريا  عدم  نبين  أن  والذي سنحاول  أسابيع  بضعة 
عن محتويات مخططات حكم بن علي وال مع سياسة الحكومة 

االنتقالية الحالية التي نعتبرها مواصلة له.

فشل الخيارات السابقة
بينها  من  أسباب  عدة  إلى  يعود  االنتخابي  النجاح  هذا  إن 
المناخ العام الذي سبق وزامن االنتخابات والذي اتسم بالزيغ 
استقطاب  قضايا  نحو  الثورة  رفعتها  التي  الشعارات  عن 
إيديولوجي لم تكن مطروحة أصال مثل قضية الهوية والعلمانية 
وهي قضايا ألهت النخب والشعب وأفادت كثيرا حركة النهضة 
الحقا، دون أن يخفى على أحد توظيفها لخطاب ديني أخالقوي 
بن  حقبة  خلفتها  التي  القيمي  االنهيار  حالة  في  أرضيته  يجد 
مختلف  استخدام  ينكروا  آن  للنهضويين  يمكن  ال  كما  علي 
وفي  الناخبين  استقطاب  في  العبادة  دور  وبالذات  الفضاءات 
تشويه منافسيهم السياسيين ومن ضمنهم حزب العمال، هذا مع 
ماكيافيلية  بطريقة  االنتخابية  لحملتهم  إدارتهم  بحسن  إقرارنا 
ومادية  لوجستية  وإمكانيات  بشرية  طاقات  لها  جندوا  باهرة 
وإعالمية يفتقدها منافسوهم خصوصا من اليساريين. أما اآلن 
يمكنها  هل  الحكم  الى  الوصول  في  النهضة  نجحت  أن  وبعد 
أن تحقق لعموم الشعب التونسي األهداف االجتماعية للثورة؟

حسب اعتقادي إن أهم األسباب البعيدة  للثورة هي األزمة 
بداية  البالد  عرفتها  التي  الخانقة  واالجتماعية  االقتصادية 
أدمج  تابع  اقتصادي  لمنوال  كنتيجة   2008 سنة  أواخر  من 
المالية  المؤسسات  برعاية  الرأسمالية  العولمة  في  االقتصاد 
التونسي  االقتصاد  جعل  منوال  األوروبي،  واالتحاد  الدولية 
وبالذات قطاعاته الرئيسية شديدة التأثر بالتقلبات الخارجية في 
 2009 سنة  بداية  في  أنه  ذلك  من  الرأسمالي،  النظام  مركز 
والكهربائية  الميكانيكية  الصناعات  قطاع  صادرات  شهدت 
تراجعا  بنسبة فاقت %16 وذلك خالل الخمسة أشهر األولى 
لتلك السنة لوحدها دون الحديث عن التراجع الكبير لصادرات 
بموجب  المالبس  قطاع  تحرير  منذ  أصال  المتأزمة  النسيج 
كما   2005 من  بداية  الدولية  التجارة  منظمة  اتفاقيات ضمن 
تأثرت  قد  جزئيا  أو  كليا  مؤسسة مصدرة   400 من  أكثر  أن 
باألزمة  إلى حدود منتصف سنة 2009 وذلك بسبب انكماش 
الطلب الخارجي  خصوصا من بلدان االتحاد األوروبي الذي 
تستوعب سوقه أكثر من %80 من قيمة الصادرات التونسية. 
وطبيعي جدا أن تكون لهذه الصعوبات االقتصادية انعكاسات 
مباشرة على الوضع االجتماعي  فلقد تمت إحالة آالف العمال 
خالل  من  آخرين  آالف  عقود  ومراجعة  الفنية  البطالة  على 
هذه  شملت  وقد  أجورهم  وبالتالي  عملهم  ساعات  تخفيض 
انخفضت  فقد  وعموما  عامل.   70.000 من  أكثر  المراجعة 
تحت   3% إلى  السنة  تلك  في  الخام  القومي  الناتج  نمو  نسبة 
تأثير األزمة )كان المخطط الحادي عشر يراهن على نسبة نمو 
المعلنة  الرسمية  البطالة  نسبة  وتجاوزت   )6% يفوق  سنوي 
%13 سنة 2010 وقد زادت ظروف الثورة في تعقيد مشكلة 

البطالة التي تشمل حسب ما أوردته صحيفة الحياة في عددها 
ليوم 7 سبتمبر 2011 على لسان وزير المالية في الحكومة 
المؤقتة الحالية » 700.000 عاطل من بينهم 160.000 من 

حاملي الشهادات العليا«. 

في  وهي  السابق  للنظام  الالشعبية  االختيارات  أن  كما 
ربع  لحوالي  تفقيرا  أفرزت  قد  ليبرالية  رأسمالية  جوهرها 
الشؤون  وزارة  أعلنته  ما  حسب   24%( التونسيين  عدد 
مكنت  قد  الخيارات  نفس  أن  كما  الثورة(.  بعد  االجتماعية 
االقتصاد  مفاصل  في  التغلغل  من  األجنبي  المال  رأس 
التونسي فحسب دراسة لألستاذ فتحي الشامخي فقد استحوذ 
التفويت  عمليات  قيمة  من   87% على  األجنبي  االستثمار 
والخوصصة ومن التحكم في أكثر من نصف قيمة الصادرات 
الكهربائية  الصناعات  أكثر في  النسبة  الصناعية وترتفع هذه 
موقع  في  وهي  النهضة  حركة  ستتعامل  فكيف  والميكانيكية. 
الحكم اآلن مع هذا الواقع االقتصادي الذي يتسم بتأزم هيكلي 
خياراتها  تقطع  وهل  ؟  تابعة  رأسمالية  اختيارات  عن  ناجم 
وتوجهاتها المعلنة مع الخيارات والتوجهات التي سبقتها والتي 

كانت من أسباب الثورة؟؟

برنامج النهضة مواصلة لبرنامج بن علي
اإلعالن عن  بعد   - الحزب  هذا  تصريحات زعماء  تؤكد 
نجاحه في االنتخابات- والتي جاءت كلها بمثابة رسائل طمأنة 
إلى الغرب االمبريالي )الذي يبدو أن النجاح االنتخابي أنسى 
النهضويين طبيعته(، على تبني توجهات ليبرالية على المستوى 
الحزب  لهذا  االجتماعية  القاعدة  وأن  خصوصا  االقتصادي 
تضم شريحة واسعة من التجار ومن المستثمرين الحريصين 
على سياسة اقتصادية ليبرالية، كما أنه وهو ما ال يمكن نكرانه 
التي  االقتصادية  السياسة  لتغيير  المعالم  واضحة  لخطة  يفتقد 
انتهجتها الحكومات السابقة منذ 1986 وصوال إلى الحكومة 
أوردته  ما  حسب  النهضة  حركة  تعتزم  لذلك  الحالية  المؤقتة 
اإللكترونية في تصريح  نشرتها  في  التونسية  الوسط  صحيفة 
منسوب لسمير ديلو  يوم الجمعة 28 أكتوبر 2011 اعترف فيه 
»أن الحزب يميل إلى اإلبقاء على خطوط استراتيجية الحكومة 
االنتقالية الحالية« وهو ما يستوجب حسب فهمنا الحفاظ على 
أهم رموزها في الميدان االقتصادي والمالي ونعني بذلك وزير 
السيتي  في  كبيرا  منصبا  يشغل  كان  الذي  عياد  جلول  المالية 
وبنوك  الخارجية  للتجارة  المغربي  البنك  وفي  األمريكي  بنك 
إدارة  يترأس  كان  الذي  النابلي  كمال  ومصطفى  إماراتية  
اإلبقاء  وفي  الدولي،  بالبنك  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
إلى  واضحة  إشارة  األرجح-  وهو  ذلك  إن حصل   – عليهما 
الذي ترعاه  الليبرالية  بالرأسمالية  مواصلة نفس نهج االلتزام 
هو  النابلي  كمال  فمصطفى   . الدولية  المالية  المؤسسات  هذه 
صاحب خطة »الياسمين« التي تطبقها الحكومة الحالية والتي 
حشدت لها الدعم المالي لمجموعة الثمانية واالتحاد األوروبي 

والتي تستهدف« تعزيز االندماج في االقتصاد العالمي«. 
وفي نفس السياق صرح رئيس حزب حركة النهضة راشد 
28اكتوبر  الجمعة  يوم  البريطانية  رويترز  لوكالة  الغنوشي 
2011 انه »سينتهج سياسة اقتصاد حر تضمن أن يكون الدينار 
تشجيع  إلى  عادة  يهدف  إجراء  وهو  للتحويل«  قابلة  عملة 
االستثمار األجنبي وتحرير التجارة ويعتبر من تعهدات حكومة 
بن علي إلى الدوائر المالية الدولية منذ سنوات، ولم ينس رئيس 
النهضة أن يؤكد في تصريحه لوكالة  تونس إفريقيا لألنباء في 
نفس اليوم »التزام تونس بتعزيز روابطها كشريك استراتيجي 
توجهات حزب  ذات  وهي  المتحدة«  الواليات  ومع صديقتها 
العدالة والتنمية في تركيا الذي يعد اآلن النموذج المقبول غربيا 

في المنطقة.

»اإلسالمية«  الحركات  أن  عن  التوجهات  هذه  وتعبر 
حركات ليبرالية ال تناقض جوهري في المصالح االقتصادية 
بينها وبين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي  ليبقى السؤال 
والفقر  البطالة  أفرزت  التي  الخيارات  أن  هل  مشروعا: 
والتهميش في زمن بن علي يمكنها أن تؤدي إلى نقيض ذلك 
إذا طبقتها حكومة بقيادة حركة النهضة وضمت بعض رموز 

السياسة المالية واالقتصادية لبن علي؟

تحديّات ال يمكن تجاوزها بنفس الخيارات

كما أنه إذا سلمنا سلفا أن قسما من البورجوازية المحلية قد 
حقق جزء من مطالبه بالتخلص من عائلة بن علي وأصهاره 
ومن قهر جهاز الدولة االستبدادي الذي كان معرقال لتطوره 
فإنه بالمقابل الزالت الفئات التي قامت الثورة بدءا بالمعطلين 
والمهمشين والكادحين وبعض شرائح البورجوازية الصغيرة 
هذه  مطالب  تحقق  أن  للنهضة  فكيف  مطالبها.  تحقيق  تنتظر 

الفئات وكيف ستواجه تحركاتها المطلبية المشروعة؟
إذا كان الخطاب األخالقوي قد ساعد الحركة على استقطاب 
نفس هؤالء   فإن  السابقة  الفترة  إبان  المواطنين  هام من  جزء 
باتوا ينتظرون إجراءات ملموسة فكيف يمكن ترفيع نسبة النمو 
السنوي الى %7 ليمكن استيعاب هذا العدد الكبير من العاطلين 
دون المضي في تقديم التنازالت للدوائر الرأسمالية األجنبية؟ 
وهل يمكن للرأسمال الخليجي )وبالذات القطري في الظرف 
يغني عن  أن  بالدنا  على  بتدفقه  النهضة  تعدنا  الذي  الراهن( 
منها  يستوجب  ما  الفرنسي وهو  األوروبي خاصة  االستثمار 
تطمينات لألوروبيين حول المشروع المجتمعي وحول مجال 
الحريات والحقوق المدنية وهو ما لم يتخلف زعماء النهضة 
ستتعامل  وكيف  اإلعالمية؟  المحافل  كل  في  به  اإلدالء  عن 
بخصوص  والموظفين  العمال  مطالب  مع  النهضة  حكومة 
التي  الشرائية  القدرة  تحسين  من  يمكن  بما  األجور  ترفيع 
اهترأت طيلة حقبة بن علي بسبب اختيارات تشير التصريحات 
المعلنة لزعماء النهضة بعد الفوز باالنتخابات أنهم لن يقطعوا 
معها على األقل على المدى القصير؟ وكيف يمكن  النهوض 
التونسي  االقتصاد  تدمج  اختيارات  الداخلية في ظل  بالجهات 
في العولمة الرأسمالية التي يعرف جميع مبتدئي علم االقتصاد 

أنها تؤدي إلى اختالل إقليمي لفائدة الجهات الساحلية؟

في اعتقادنا أن التحديات االقتصادية أمام الحكومة الجديدة 
رأسمالية  اقتصادية  سياسة  في  باإلمعان  تجاوزها  يمكن  ال 
مهما  الخارجي  االستثمار  على  المراهنة  وبمواصلة  ليبرالية 
كان مصدره وعلى السوق الخارجية. وإن اإلصرار على نهج 
محالة  ال  سيوقع  فشله  البالد  عرفتها  التي  الهزات  كل  أثبتت 
الحكومة في مأزق مع الفئات والجهات التي شاركت في الثورة 

 محمود نعمانوالتي كانت محركا لها.

فوز  التأسيسي  الوطني  المجلس  انتخابات  أفرزت 
داخله  المقاعد  من   40% من  بأكثر  النهضة  حركة 
الجديدة  الحكومة  أكبر في تشكيل  لها دورا  مما يخول 
الفترة  للبالد في  التوجهات االقتصادية  وتحديد مالمح 
التي سيستغرقها إعداد الدستور الجديد وإلى حد إجراء 
النهضة  نجحت  فهل  المقبلة.  التشريعية  االنتخابات 
الفوز  هذا  على  ساعدتها  أم  برنامجها؟  قوة  بفضل 

الكاسح عوامل أخرى؟

اخليارات االقتصادية املعلنة حلركة النهضة
مواصلة للنهج الرأمسالي الليربالي للحكومات السابقة

مصطفى كمال النابلي 
محافظ البنك

جلول عياد
وزير المالية

هل تحافظ حركة النهضة على نفس الوجوه في 
المجال االقتصادي؟

والعدالة  والديمقراطية  والكرامة  والمساواة  الحرية 
خالل  من  إال  تكريسها  يمكن  ال  قيم  وهي  االجتماعية، 
فيها  يحقق  برلمانية  وشعبية  ديمقراطية  مدنية  جمهورية 

الشعب التونسي طموحاته السياسية واالجتماعية والوطنية.
من  حال  بأي  يمكن  ال  والتي  الحكومة  تشكيل  ثانيا: 
األحوال أن تكون استمرارا للنظام السابق تركيبة وبرنامجا 

وتوجهات.
واختيارات الحكومة الجديدة لن تتماشى مع الثورة ومع 
ملموسة  إجراءات  اتخذت  إذا  إال  التونسي  الشعب  رغبات 
المحاسبة  مبدأ  وتحقيق  األمن  )ضبط  السياسي  المجال  في 
رموز  من  الدولة  أجهزة  وتطهير  الشهداء  قتلة  ومحاكمة 
وفي  العام...(،  التشريعي  العفو  وتفعيل  والفساد  االستبداد 
المجال االقتصادي واالجتماعي )المعالجة المستعجلة للقضايا 
الخدمات  وتردي  األسعار  وغالء  بطالة  من  المستعجلة 
االجتماعية وانعدام التوازن الجهوي...( وخارجية )مراجعة 
االتفاقيات مع القوى األجنبية التي تمس من مصالح تونس، 

ومعالجة مسألة المديونية بما يخدم مصلحة الشعب...(.
بعثتها  التي  اإلشارات  أن  إلى  المالحظة  وتجدر 
»األغلبية« الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي، والمعنية 
االتجاه  في  تصب  ال  الجديدة،  الحكومة  بتشكيل  غيرها  قبل 
العظمى  القوى  اتجاه  في  بل  الشعب  مصلحة  يخدم  الذي 
مؤشر  وهو  بها.  مصالحها  المرتبطة  المحلية  واألطراف 
إلى  الثورة  مهام  مواصلة  وإلى  اليقظة  إلى  الجميع  يدعو 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  مهامها  استكمال  حين 

والثقافية.
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يبدو المشهد غير مألوف في أسواق الّدواب 
فأسعار أضاحي هذا العيد بلغت أرقاما خيالية 
فتكلفة  للمواطن.  الشرائية  المقدرة  تراعي  ال 
األعالف،  أسعار  وارتفاع  الخرفان  تربية 
األول  الدافع  كان   .، »القشارة«  رأي  حسب 
الرتفاع ثمن »العلوش« لكن في المقابل يرى 
المواطن أنه الوحيد الذي يدفع فاتورة الركود 
الفترة  منذ  البالد  شهدته  التي  االقتصادي 

االنتقالية.

أسعار خياليّة
في سوق الّدواب سألنا مواطنا كان يتحدث 
األسعار  عن  والسماسرة  القشارة  بعض  مع 
المشطة فقال: »الكل يبرر موقفه على أساس 
يتكبّد  من  هو  المستهلك  ولكن  األسعار  غالء 
كلفتها« ، مشيرا إلى أن غالء أسعار األضاحي 

لهذه السنة لم يسبق له مثيل.
أن  وسالتي  سفيان  قال  أخرى  جهة  من 
في  العجل  ثمن  أحيانا  يعادل  العلوش  ثمن 
الماضي القريب حيث تجاوزت تكلفة العلوش 
الوضع  أن  مشيرا  المعقول  حدود  السنة  هذه 
المعيشي  الواقع  يراع  لم  العام  االقتصادي 

للمواطن البسيط.
الجالصي  فوزي  المواطن  أعرب  بدوره 
أن ثمن العلوش بلغ حدود 600 دينار أي ما 
يعادل جراية موظف متوسط وأنه ال يفكر في 
الحصول على علوش في ظل هذه الظروف 
موضحا أن المصاريف المدرسية والعائلية ال 
أن  إلى  مشيرا  العيد  علوش  بشراء  له  تسمح 
ثمن العلوش اليوم أصبح أضعاف ما كان عليه 
باألمس حيث يقدر ثمن الكيلو غرام من اللحم 

بـ20 دينار.
وقد استغرب محمد الوسالتي غالء أثمان 
األضاحي قائال: »ضع يدك على جمر الكانون 
وال تضعها على علوش العيد« ، مضيفا: »أنا 
بـ400  علوش  شراء  يمكنني  ال  يومي  عامل 
قفة  شراء  على  عاجز  أنني  والحال  دينار 

الخضار« .

سياسة االحتكار
كبار  طرف  من  السوق  احتكار  سياسة 
التجار والقشارة في نظر المواطن كانت وراء 
ارتفاع المواد الغذائية وهو األمر الذي انعكس 
ثمن  ارتفاع  وبالتالي  األعالف  ارتفاع  على 

العلوش.
بدوره قال علي السايح أن الفترة االنتقالية 
التجار  العديد من  استغلها  البالد  التي شهدتها 

خيالية  أسعار  لفرض  المحالت  وأصحاب 
على المواطن تعدت حدود المعقول كانت لها 
تأثيرات عكسية ال تتماشى والمقدرة الشرائية 

للمواطن.
من جهة أخرى تساءل المواطن عن دور 
الجهات المعنية واألحزاب السياسية مؤكدا أن 
الفاتورة غالية  التونسي هو من دفع  المواطن 
أقل مستلزماته  تلبية  حيث أصبح عاجزا عن 
المعيشية والحال أنه بات يواجه معضلة بسبب 
هيمنة كبار التجار والقشارة موضحا أنه يفكر 
الجزار  من  اللحم  من  كيلوغرام   5 في شراء 
بشراء  له  تسمح  ال  االجتماعية  ظروفه  ألن 

علوش بنصف مليون.
المواطن  الغذائية في نظر  غالء األسعار 
كان نتيجة غياب الرقابة الالزمة موضحا أن 
إلى  الوصول  همها  كان  السياسية  األحزاب 
وحقوقه  المواطن  مصلحة  وبقيت  المقاعد 

ضمن آخر برامجها السياسية.
أن  بلعيد  عمار  يرى  نفسه  السياق  في 
التونسي  المواطن  قبل  من  استنفارا  هناك 
يفكر  ال  أنه  المشطة موضحا  األسعار  بسبب 
في شراء علوش العيد ألسباب عديدة ال يمكن 

التحدث عنها في كلمات.
رأي  له  أعمال،  رجل  شابو،  الهادي 
العلوش  أثمان  أن  يرى  فهو  تماما  مخالف 
أطرافا  هناك  أن  موّضحا  المتناول،  في  بدت 
تسعى إلى إغراق البالد... مضيفا بأنه بحاجة 
بعض  لكن  عامل،   100 من  أكثر  إلى  اليوم 
مبرر  ال  اعتصامات  تشهد  القطاعات  بعض 
نتاج  لها مشيرا أن غياب مواطن الشغل هي 
عقلية المواطن »الكسول« الذي ال يبحث عن 

خبز عياله .
من ناحية أخرى قال مختار فتح هللا غالي 
إلى  دينار   300 بين  تراوح  العلوش  ثمن  أن 
600 دينار وذلك لعدة اعتبارات أهمها تراجع 
من  الخرفان  تربية  ونقص  الفالحي  القطاع 
قبل المربين بسبب غالء األعالف رغم نزول 

كميات هامة من األمطار إضافة إلى استقرار 
الدخل الفردي وغالء األسعار.

»بلغ غالء  عطية:  بن  مختار  قال  بدوره 
المعيشة حدوده القصوى نتيجة غياب المراقبة 
الالزمة من ناحية وغالء األسعار الغذائية من 
ناحية أخرى« ، مضيفا: »كل شيء ارتفعت 

أثمانه إال المواطن بقي رخيصا« 
العجول  أثمان  تعرف  نفسه  السياق  في 
ذلك  المواطنين  عديد  ويفسر  ارتفاعا  بدورها 
قدرة  وعدم  التسمين  على  الفالح  قدرة  بعدم 
الفالح على تحّمل تكلفة أسعار األعالف التي 
مسبوق  غير  ارتفاعا  األخرى  هي  شهدت 
األمطار وتوفر  هامة من  كميات  نزول  رغم 

المراعى.

رأي الوزارة
وبخصوص خطة عمل وزارة التجارة فقد 
ارتكزت على دعوة الهياكل الجهوية المتدخلة 
الضرورية  اتخاذ اإلجراءات  إلى  القطاع  في 
األضاحي  لعرض  مالئمة  فضاءات  لتهيئة 
وترويجها لفائدة المستهلك باعتماد آلة الوزن 
في  إقرارها  تم  التي  المرجعية  واألسعار 
وتنظيمية  تحسيسية  بدعوات  والقيام  الغرض 
المعنية  واألطراف  الهياكل  مختلف  مع 
عمل  خطة  وضبط  الجهوية  والسلط  باإلنتاج 
مشتركة ترمي إلى تبادل المعلومة بين مختلف 
الصلة  ذات  المعطيات  شأن  في  األطراف 
بالتزويد واألسعار وتأمين التشخيص المستمر 
باألسواق  األسعار  العرض ومستويات  لواقع 
السلط  إشراف  تحت  جهوية  خلية  وإحداث 
الجهوية ويتم تركيزها  بأكبر »رحبة« منظمة 
بالوالية قبل 10 أيام من عيد األضحى وتضم 
وطبيبا  للتجارة  الجهوية  االدارة  عن  ممثلين 
بيطريا من مصالح الصحة الحيوانية ومنظمة 
الجهوية  الخلية  وتتولى  المستهلك  عن  الدفاع 
االهتمام بشواغل المستهلك وتؤمن له الخدمات 

الفورية ذات الصلة بشفافية المعامالت وتثبيت 
من  الصحية  الجوانب  حول  وإرشاده  الوزن 

طرف بياطرة مختصين.

المراقبة
تعميم  على  المراقبة  محاور  وتتوزع 
الدواب  أسواق  مختلف  على  المراقبة  أعمال 
الناشطة بمختلف الجهات والتصدي لألطراف 
االحتكارية  الممارسات  ومكافحة  الدخيلة 
الظروف  على  والوقوف  والمضاربات 
الصحية للحيوان والتصدي لعمليات االضرار 
 6 من  األقل  الحيوانات  ذبح  بمنع  بالقطيع 

أشهر.
هذا وقد نقلت أنباء عن أن سعر الكيلو غرام 
سيتراوح بين الخمسة دنانير ولن يتجاوز ستة 
كميّات  أن  إعالمية  مصادر  وذكرت  دنانير 
لتلبية  السوق  في  متوفرة  الخرفان  من  هاّمة 
حاجيات المواطن التونسي ومن األضاحي في 

انتظار استراد كميّات أخرى من الخرفان.
وذكرت مصادر إعالمية أن عدد رؤوس 
علوش العيد وصل إلى 602 ألف رأس مقابل 
552 ألفا بالسنة الفارطة و176 ألف رأس من 
ألفا السنة الماضية و51  العلوش مقابل 161 
السنة  ألفا   58 مقابل  الماعز  من  رأس  ألف 
الماضية. في المقابل تم تسجيل زيادة بـ17% 

في نسبة البركوس مقارنة بالسنة الفارطة.
بين بيت قصيد المتنبي »عيد بأي حال عدت 
يا عيد »وتطلعات المواطن التونسي تبين أن 
الوضع االقتصادي يدفع مرة أخرى الطبقات 
ثورة  لتظل  فاتورته  الحال  وضعيفة  الفقيرة 
مصداقية  وأكثر  عميقا  تحليال  تترقب  الجياع 
داخل منابر السياسية ألن اآلمال الواسعة التي 
علقها الشعب باتت تسير في طريق االحتكار 
يظل  فيما  والقشارة  التجار  كبار  طرف  من 

المواطن حبيس أنفاس حسرته.

مختلف  في  الّدواب  أسواق  تشهد 
مناطق الجمهورية حركية غير عادية 
رافقتها  األضحى  عيد  حلول  بمناسبة 
طرحها  عديدة  وأسئلة  استفهامات 
المواطن التونسي في ظل ارتفاع أسعار 
لالنتباه  ملفت  بشكل  العيد«  »علوش 
الغذائية  المواد  ارتفاع  بعد  خصوصا 
فئات  أبعادها  في  رأت  السماء  حدود 
نتاجا  كانت  أنها  المجتمع  من  عديدة 

لغياب المراقبة التي تنظم األسعار.

عبد السالم الككلي

»علوش« من الوزن اخلفيف بسعر من الوزن الثقيل

كلثوم كنو

محمد علي لطيفي

وبهذا المؤتمر الذي سمي العاشر الخارق 
االنقالب  صفحة  القضاة  يطوي  للعادة 
مؤتمرات  في حساب  ألغيت  التي  ومؤتمراته 
عقدته  الذي  األخير  المؤتمر  أن  إذ  الجمعية 
المؤتمر  كان  عليها  االنقالب  فبل  الجمعية 
العاشر في ديسمبر 2004 . ويأتي هذا المؤتمر 
في خضم الوضع الثوري الذي عاشته وتعيشه 
البالد منذ 14 جانفي وفي خضم تحول شعار 
يعنيه  بما  شعبي  مطلب  إلى  القضاء  استقالل 
من تطهير الجسم القضائي ومحاسبة كل من 
توّرط مع النظام السابق في قضايا فساد مالي 

وإداري 

المسلوبة الشرعية  استعادة 
رئيس  الرحموني  أحمد  السيد  افتتح  وقد 
فيها أن  المؤتمر بكلمة جاء  المتخلي  الجمعية 
جمعية القضاة وهي تستعيد الشرعية المسلوبة 
للعادة  الخارق  االستثنائي  بمؤتمرها  وتؤسس 
الوطني  المجلس  من  تتوقع  جديدة  لمرحلة 
التأسيسي والحكومة المقبلة وأحزاب األغلبية 
المجتمع  ومنظمات  المعارضة  واألحزاب 
المدني أن تضع مهمة البناء لقضاء جديد في 
صدارة أولوياتها آخذين في االعتبار المساهمة 
جديدة  منظومة  في صياغة  للقضاة  األساسية 
لقضاء مستقل سواء في إطار اللجان المزمع 
التأسيسي  الوطني  المجلس  في  تكوينها 
الخاصة  المناقشات  في  أو  الدستور  إلعداد 
بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو في برامج 
القضاء كالوزارة  المعنية بإصالح  الوزارات 
األولى ووزارة العدل أو وزارة الدفاع أو في 
األحزاب  عن  الصادرة  المبادرات  مختلف 

والجمعيات . 
وبعد الكلمة االفتتاحية تتداول على الكلمة 
للمنظمات  الممثلة  الشخصيات  من  كبير  عدد 
أّكدوا  الذين  والجمعيات  واألحزاب  الوطنية 
تحمل  الذي  المتخلي  المكتب  تحية  كلهم على 
منذ 2005 كل أنواع العسف والمطاردة ونالته  
كل أنواع العقوبات ولكنه صمد إلى حين قيام 
المؤتمر  شعار  أن   على  أكدوا  كما  الثورة 
يلخص بامتياز المشروع المستقبلي الذي يجب 

أن تسعى البالد إلى تحقيقه. 
القضاء  استقاللية  مبدأ  على  أكدوا  كما 
باعتباره مبدأ دستوريا يجب أن يتكرس على 
الدستورية  الضمانات  بإيجاد  الواقع  أرض 
خالل  من  المبدأ  هذا  تصون  التي  والقانونية 
أساسي  وقانون  منتخب  للقضاء  أعلى  مجلس 
التي  اآلليات  من  ذلك  وغير  متطور  للقضاة 
الجلسة  القاضي. وقد عرفت  تصون استقالل 
الشديد وخاصة  التأثر  من  لحظات  االفتتاحية 
مختار  السيدان  ألقاهما  اللتين  الكلمتين  مع 

بم  وفوزي  للرابطة  السابق  الرئيس  الطريفي 
مراد محامي الجمعية اللذين أبكيا عددا كبيرا 
خيبات  يستعرضان  وهما  الحاضرين  من 
الثورة التي أبقت على رموز الفساد القضائي  
مظاهر  استعراض  من خالل  أو  أماكنهم  في 
من المحنة التي عرفها قضاء الهيئة الشرعية 

إبان سنوات االنقالب.

نجاح بعد نضال مرير
ثم عرض التقريران األدبي والمالي اللذان 
.. هذ وقد  باإلجماع  المصادقة عليهما  وقعت 
استعراض  المطول  األدبي  التقرير  في  جاء 
سبع  مدى  على  المتخلي  المكتب  لنضاالت 
حيث  الجمعية  مقر  خارج  منها  ست  سنوات 
بالهيئة  يسمى«  كان  وما  المكتب  تعرض 
والعسف  التآمر  أنواع  لشتى  الشرعية 
عن  يثنه  لم  ذلك  لكن  والتضييق  واالعتداء 
انتخبوه  من  تمثيل  لمسؤولية  تحّمله  مواصلة 
صبر  المشروعة...  مصالحهم  عن  للدفاع 
وتحّمل وقاوم وثبت على مواقفه وأبقى على 
تواجده إلى أن قامت ثورة 14 جانفي ليستعيد 
وبطريقة طبيعية وسلسة ومذهلة أيضا كل ما 
سلب منه ومن القضاة بواسطة أجهزة الدولة 

كما استعرض التقرير نضاالت المكتب في 
الدفاع عن الحريات العامة سواء قبل الثورة أو 
بعدها كما الدفاع عن استقالل القضاء وقد كان 
ذلك من خالل تحركات تقليدية مثل البالغات 
والندوات الصحفية وعقد الندوات والحضور 
في المنابر اإلعالمية إليصال صوت القضاة 
المرفوعة  الدعاوى  خالل  من  أيضا  ولكن 
دعوى  مثل  واستقاللها  الجمعية  عن  للدفاع 
إبطال مؤتمر 2005 االستثنائي وإضافة إلى 
تظلم  والطبيعي  التقليدي  القضاء  إلى  التوجه 
المكتب التنفيذي من االنقالب عليه لدى االتحاد 

العالمي للقضاة .
بتحركات  للقضاة  سمحت  الثورة  ان  اال 
واإلضرابات  االحتجاجية   كالوقفات  مبتكرة 
تصرفات  عل  االحتجاج  هدفها  كان  التي 
معاقبة  البتة  يستهدف  ولم  المؤقتة  الحكومة 

المتقاضين.

توحيد الصف والقطع مع 
الماضي

وقد تضمن اليوم الثاني من المؤتمر النقاش 
اإلشادة  مسائل:  ثالث  على  تركز  الذي  العام 
بالدور الذي لعبه المكتب المتخلي منذ 2005 
المؤتمر  إنجاز  إلى  عليه  االنقالب  تاريخ 
توحيد  ضرورة  ثم  للعادة  الخارق  العاشر 

الصف النقابي. ولعل في ذلك دعوة إلى تجاوز 
القضائي  النقابي  الجسم  عرفه  الذي  االنقسام 
ثم  الثورة  بعيد  للقضاة  نقابة  ميالد  من خالل 
المحكمة  لقضاة  نقابة  أسبوعين  ومنذ  أخيرا 
اإلدارية كما تطّرق أغلب القضاة إلى ضرورة 
إرساء منظومة قانونية تكّرس استقالل السلطة 
الفصل  مبدأ  إقرار  من خالل  وذلك  القضائية 
دستوري  لوضع  والتّأسيس  السلطات  بين 
الوصاية  والقطع مع قضاء  القضائيّة  للّسلطة 
اثر  وعلى  الدولة  لقضاء  تركيزا  واالنسجام 
اللوائح  من  مجموعة  عرضت  العام  النقاش 
على المؤمرين مثل الالئحة العامة التي دعت 
أحكام  وضع  إلى  التّأسيسي  الوطني  المجلس 
التنظيم  ضمن  القضائيّة  بالسلطة  خاّصة 
االعتبار  في  يأخذ  العموميّة  للّسلط  المؤقت 
ومعاييره  القضاء  الستقالل  العاّمة  المبادئ 

الّدوليّة قطعا مع المنظومة القضائية البائدة.
حّل  عن  باإلعالن  الالئحة  طالبت  كما 
والمجلس  العدلي  للقضاء  األعلى  المجلس 
األعلى  والمجلس  المحاسبات  لدائرة  األعلى 
الحاليّة  صيغتها  في  اإلدارية  للمحكمة 
.مشددة   منتخبة  عليا  بمجالس  واستبدالها 
على  جذري  تغيير  إحداث  ضرورة  على 
العدل  وزارة  صلب  المسؤوليّات  مستوى 
قضائية  بإجراء حركة  وذلك  المحاكم  وإدارة 
بالخطط  التعيين  في  القيود  رفع  إلى  تستند 
الثورة  لمبادئ  استجابة  القضائية  والوظائف 
األخيرة  الحركة  لمخلفات  وتداركا  وأهدافها 
وظروف النظر في االعتراضات عليها والتي 
كما  الشفافية  ضمانات  أدنى  فيها  تتوفر  لم 
بالوضع  الخاصة  الالئحة  المؤتمرون  ناقش 

الدستوري للسلطة القضائية التي 
التّأسيسي  الوطني  المجلس  أّن  اعتبرت  
سيادة  يجسد  الثورة وهو  مكاسب  مكسب من 
الشعب ويمثّل محطة تاريخيّة مصيريّة وإطارا 
شرعيّا لتحقيق تطلّعات الشعب التونسي، كما 
السلطات  بين  الفصل  مبدأ  إقرار  أن  اعتبرت 
القضائيّة  للّسلطة  دستوري  لوضع  والتّأسيس 
لقضاء  تركيزا  السلطة  قضاء  مع  والقطع 

الدولة هي من استحقاقات الثورة،
كما نصت على ضرورة اعتماد المعايير 
بالّدستور  القضائيّة  الّسلطة  الستقالل  الّدوليّة 
الضمانات  من   مجموعة  مقترحة  الجديد، 
المتعلّقة بالقضاء والضمانات المتعلقة بالقضاة.
هذه  اعتماد  ضرورة  على  أكدت  كما 
المعايير والمبادئ والقواعد عند سن التشريع 
المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية خالل 
الدستور  وضع  حين  وإلى  االنتقالية  الفترة 

الجديد فيما يخص السلطة القضائية.

كلثوم كنو رئيسا للقضاة
وناقش المؤتمرون أيضا الالئحة الخاصة 
والتي  القضائية  للسلطة  الدستوري  بالوضع 
وموقع  القضائية  السلطة  قوانين  تضمنت 
التنفيذية  السلطة  وعالقة  القضائية  السلطة 
بالسلطة القضائية وضمانات السلطة القضائية 

واإللحاق  والتأديب  والحصانة  كالحماية 
تطويرها  وضرورة  العدالة  وإدارة  والتقاعد 
ويعتبر النصان األخيران نوعا من المساهمة 
المتعلقة  البنود  صياغة  في  الجمعية  من 
وفي  الجديد  الدستور  في  القضائية  بالسلطة 
بالمجلس  المتعلق  األساسي  القانون  صياغة 
للقضاة  األساسي  القانون  أو  للقضاء  األعلى 
جديدا  عهدا  تفتتح  أن  الجمعية  تريد  وبذلك 
يقوم على االقتراح والتصور والمشاركة في 

المرحلة التأسيسية القادمة 
التصويت من أجل  هذا وقد جرت عملية 
انتخاب مكتب جديد بالتزامن مع النقاش العام 
وانتهى  قاضيا   592 االقتراع  في  وشارك 
التصويت مع الساعة الرابعة من يوم األحد 30 
اكتوبر . حيث ابتدأت  عملية الفرز في قاعة 
والضيوف  القضاة  وبحضور  نفسه  المؤتمر 
التاسعة  الساعة  حوالي  وانتهت  والصحافيين 
حيث أعلن عن النتيجة. وقد ترشح إلى المكتب 
بعد تحوير  أنه  العلم  35 قاضيا. مع  التنفيذي 
للجمعية  األساسي  القانون  من   13 الفصل 
صار المكتب يحتوي على 11 عضوا )بعد أن 
مبدأ  باعتماد  ينتخبون  أعضاء(   9 عدده  كان 
والمالي  اإلداري  القضاء  بين  المحاصصة 
والعدلي )عضو من المحكمة اإلدارية وعضو 
من دائرة المحاسبات و4 أعضاء من القضاء 
والواليتين  الكبرى  لتونس  ممثال  العدلي 
القريبتين منها وهما بنزرت ونابل و 5 أعضاء 
قضاة  أن  العلم  مع  البالد  بقية  لقضاة  ممثلين 
الداخل يمثلون نصف عدد القضاة المباشرين( 
وقد أسفرت النتائج عن صعود مكتب جديد . 

القضاة  والسادة  السيدات  من  يتركب 
مرتبين بحسب األصوات المتحصل عليها.

بعد  مباشرة  الجديد  المكتب  اجمتع  وقد 
المسؤوليات  لتوزيع  النتائج  عن  التصريح 
الرئيس  منصب  على  كلثوم  السيدة  فحازت 
نائب  منصب  على  القرافي  روضة  والسيدة 
الكتابة  على  الحاجي  حسن  والسيد  الريس 
العامة والسيد عبد الخالق بوجناح على أمانة 

المال.

انعقد يومي 29 و 30 أكتوبر بسوسة المؤتمر العاشر الخارق للعادة لجمعية 
القضاة التونسيين تحت شعار » الثورة ال تكتمل اال بقضاء مستقل » بعد غياب 
دام ست سنوات استولت فيها على الجمعية عناصر انقالبية منصبة أنجزوا ما 
أسموه بالمؤتمر االستثنائي سنة 2005 ثم على ثالثة مؤتمرات كانت تشرف 

عليها وتسيرها وزارة العدل. 

املؤمتر العاشر اخلارق للعادة جلمعية القضاة التونسيني

خطوة هامة حنو تركيز قضاء مستقل 

كلثوم كنو               420
416 القرافي         روضة 
385 اللطيف       بن  محمد 
382 الحمادي           انس 
366 كريد        الباقي  عبد 
361 بوجناج   الخالق  عبد 
359 سعيد       الحميد  عبد 
355 الخليفي           محمد 
حسن الحاج            347 
343 نورة حمدي            
337 حمدي مراد            
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إن البديل الثوري لحزب العمال ال يتوقف 
التأسيسي  المجلس  انتخابات  لحظة  على 
بمشاغل  ملتصقا  دائما  يبقى  نضاله  أّن  بل 
شعبه ومبنيا على قاعدة احتياجاته المباشرة 
النضال  مواصلة  إلى  يدعو  فهو  والمرحليّة 
االجتماعي  والشقاء  البؤس  حالة  ضّد 
سياسة  عن  والناتجة  البالد  بكامل  المنتشرة 
تنمويّة فاشلة سخرت كل االمتيازات وموارد 
المستثمرين  من  محدودة  فئة  لفائدة  الدولة 
وفي  واالداري  المالي  النفوذ  وأصحاب 
ألغلب  الملحة  الحاجيات  إهمال  تم  المقابل 
المتساكنين من شغل قار وسكن الئق ومرافق 
صحية وتعليمية وثقافية وترفيهية واجتماعية 

ورياضية.

مؤشرات تنموية براقة 

نموذجا صارخا  بن عروس  وتعتبر جهة 
البراقة  التنموية  المؤشرات  بين  الهوة  لحجم 
الظروف  وترّدي  البؤس  وحجم  جهة  من 
المعيشية لحزام واسع من المتساكنين فوالية 
 566.531 يفوق  ما  تعد  التي  عروس   بن 
وحدة   984 يعادل  ما  تضم  نسمة  ألف 
عامال   146118 يقارب  ما  تشّغل  صناعية 
بأجور بائسة وسط تضييق على الحق النقابي 
األداءات  دفع  من  وتنّصل  للبيئة  وإهمال 
كوحدات  تصنف  المؤسسات  ثلث  أن  بل 
بها  العاملين  صحة  تعّرض  ملوثة  صناعية 
العملة  عدد  ويبلغ  للخطر،  والمتساكنين 
 25000 يفوق  ما  الفالحيين  غير  المستقلين 
المجال  وفي  الخدمات،  قطاع  في  أغلبهم 
نسبة  الفالحية  األراضي  تغطي  الفالحي 
تساهم  أن  دون  الوالية  مساحة  من    44%
الزراعي  التكثيف  نتيجة  التشغيل  في عملية 
و  المروية  للمساحات  العالية  والنسبة 
العاملة  لليد  الموسمي  العمل  على  اإلعتماد 
قاسية،  ظروف  في  بالخصوص  النسائية 
الصيد  أسطول  يعكس  الشرقية  الجهة  وفي 
اليومية  المعاناة  من  آخر  وجها  البحري 
لبحارة أنهكتهم الديون والعجز الواضح عن 
 ، أصال  المهترئة  الصيد  مركبات  صيانة 
للبحث  الساحلي  الشريط  يتّسع  أن  وعوض 
بالحراقين  يضيق  أصبح  العيش  لقمة  عن 

الفقر  أغالل  من  التخلّص  بوهم  المتعلقين 
ليجدوا أنفسهم في جحيم البطالة والعنصرية 
واالستغالل ببلدان الهجرة حيث تطور عدد 
ليتجاوز  الوالية  متساكني  من  المهاجرين 
40 ألف مهاجر،  جزء منهم خلّف عائالت 
وأطفاال يواجهون صعوبات يومية في التعليم 

والسكن واالندماج االجتماعي.

فشل منوال التنمية

إن حزب العمال ال يعتبر المنوال التنموي 
عيش  ظروف  تحسين  في  فشل  قد  بالجهة 
انتشار  نسق  في  سارع  بل  فقط  المتساكنين 
والفقر  البطالة  تسود  حيث  الشعبية  األحياء 
المرافق  ومختلف  التحتية  البنية  وتردي 
األوضاع  وتتعقّد  الجماعية  والتجهيزات 
منطقة  غرار  على  األحياء  بعديد  العقارية 
األنف  بحمام  حشاد  فرحات  وحي  نعسان 
علي  وحي  برادس  المهيري  الطيب  وحي 
بالفالح ببرج السدرية وبرج السوقي بمرناق 
من  ضاعف  مما  بنعسان  الزيتون  وحي 
ومزيد  الفوضي  والبناء  النزوح  ظاهرة 
المضاربون  ينعم  حين  في  الخدمات  تردي 
العقاريون بكل االمتيازات المالية والعقارية 
ليحّولوا حياة العملة والموظفين إلى كابوس 
نتيجة العجز عن مواجهة نفقات السكن  ، كما 
تشكو مئات العائالت من تراكم الديون تجاه 
شركتي السنيت والسبرولس بأحياء المالحة 
برادس  المحاذي ألكبر ميناء تجاري بالبالد 
للمدينة  المتاخم  بالزهراء  الوزير  وبرج 
من  البعض  يحرم  حيث  برادس  الرياضية 
بالنسبة لمساكن 26-26 وكل  التمليك  عقود 
تجاه  بالقهر  الشعور  تعزز  الوضعيات  هذه 
لحاجيات  االستجابة  على  البلديات  عجز 
التلوث  بمظاهر  اكتراثها  وعدم  المتساكنين 
المشترك  العمومي  الملك  على  واإلعتداء 
األحياء  داخل  المسالك  وصيانة  والنظافة 
وتمويل األنشطة الشبابية والثقافية والرياضية 
المؤسسات  وعجز  والشبان  األطفال  لفائدة 
العمومية على تقديم خدمات الئقة في مجال 
األطفال  ورياض  والنقل  والصحة  التعليم 
والمحاضن في حين تسند االمتيازات لبعث 
والصحة  التعليم  ميدان  في  خاّصة  مشاريع 

والترفيه توفر خدمات عالية الكلفة ويتّم ترك 
غالبية المتساكنين فريسة للمرض والفقر في 
غياب إحاطة اجتماعية كافية وفرص تشغيل 
مالئمة ومتكافئة بالنسبة للباعثين الشبان من 
الفقيرة  و ذات االحتياجات الخاصة  الفئات 
فاقدي  والمسنين  والمعوزين  المعوقين  من 
ساعدت  وقد  المهددين،  واألطفال  السند 
مضاعفة  على   السلبية  العوامل  هذه  كل 
ظواهر االنقطاع المدرسي المبكر والجنوح 
والجريمة واستهالك وترويج المواد المخدرة 
بكاملها  أحياء  به  عرفت  الذي  والتسول 
واسعة  فئات  هاجس  أصبح  الذي  والحرقان 
وتيرته  ازدادت  والذي  اليائس  الشباب  من 
الحكومات االنتقالية لمرحلة ما  نتيجة عجز 
بعد الثورة على معالجة اآلشكاليات التنموية 
لعدالة  تؤسس  تصورات  ووضع  الملحة 

اجتماعية واقتصادية حقيقية.

البديل الثوري

يقتضي  العمال  لحزب  الثوري  البديل  إن 
االلتفاف  مشاريع  و  محاوالت  كل  مقاومة 
مشاغل  تحويل  إلى  ويدعو  الثورة  على 
متساكني جهة بنعروس إلى برنامج نضالي 
مع  موازية  بصفة  المواقع  كل  في  يومي 
إيجاد  حين  وإلى  الدستور  صياغة  مرحلة 
وطنية  اختيارات  تتبنى  منتخبة  مؤسسات 
تلبية  على  وقادرة  الشعب  إرادة  من  نابعة 
ونخص  المحرومة  وفئاته  أفراده  احتياجات 

بالذكر:
القطاع  في  العمال  أجور  تحسين   -
العمل  حرية  وضمان  والفالحي  الصناعي 
النقابي وضمان مساهمة الوحدات الصناعية 
النقل  وتوفير  البيئة  حماية  في  الكبرى 
العمال  لفائدة  األطفال  ورياض  ومحاضن 

وأبنائهم.
إلزالة  وعاجل  مباشر  برنامج  وضع   -
باألحياء  واإلهمال  التهميش  مظاهر  كل 
الشعبية  وتسوية األوضاع العقارية الجامدة 
بدائل  تطرح  وميدانية  فنية  دراسات  وإعداد 
لتغيير واقع البؤس بمختلف األحياء الشعبية 
والتجهيزات  المرافق  بمختلف  وتزويدها 
والنقل  التحتية  البنية  تحسين  ومشاريع 
لمختلف مؤسسات االنتاج والصحة والتعليم 

الجامعي.
االنتقالية  المرحلة  في  النظر  إعادة   -
القادمة في المخططات االستثمارية للبلديات 
اليومية  األساسية  االحتياجات  قاعدة  على 
التلوث  بمقاومة  يتعلق  ما  في  للمتساكنين 
العمومي  بالملك  التالعب  عمليات  وإيقاف 
والشبابية  الثقافية  األنشطة  ودعم  المشترك 
والرياضية وتوفير ظروف النشاط المالئمة 
للجمعيات والمنظمات التي تنفذ أنشطة ذات 

صلة بتحقيق أهداف الثورة .
- تشخيص الحاجيات الدقيقة للفئات الهشة 
االجتماعية  بالتغطية  عالقة  في  والفقيرة 
والمساعدات  القارة  والمنح  والصحية 

موارد  وبعث  المسكن  وتحسين  المدرسية 
الرزق والرفع من الحصص المخصصة لها.
العاجلة  والبرامج  التمويل  إيجاد مسالك   -
مركباتهم  صيانة  على  البحارة  لمساعدة 
وتوفير التجهيزات الضرورية لعملية الصيد 

بمختلف أنواعه.
- إعفاء المتساكنين من دفع الديون العالقة 
لدى شركتي سنيت وسبرولس وخاصة من 

األسر الفقيرة والمعوزة .
العقارية  للمضاربات  حد  وضع   -
كلفة  وتحديد  االسكان  بمشاريع  والتالعب 
ووضع  المساكن  أنواع  لمختلف  معقولة 
مخزون عقاري لتسوية الوضعيات الصعبة 
من العائالت الفاقدة للسند الراغبة في مقاسم 

صالحة للسكن.
بإعادة  الصغار  الفالحين  مساعدة   -
استصالح  على  وتشجيعهم  ديونهم  جدولة 
أراضيهم لضمان موارد رزق قارة ألسرهم 
وتمكينهم من الضمانات في مختلف مراحل 
االنتاج والترويج حماية لليد العاملة النسائية 
خاصة من كل مظاهر االستغالل بالضيعات 

الفالحية الخاصة. 
الصحية  المؤسسات  خدمات  تحسين   -
إلحداث  الفنية  الدراسات  وإعداد  المحلية 
على  قادر  بنعروس  بجهة  جامعي  مستشفى 
ضمان كرامة المريض الذي أرهقته ظروف 
الصحية  بالمؤسسات  واالكتضاظ  النقل 

بالعاصمة .
- إعادة النظر في هيكلة وبرامج المؤسسات 
الثقافية والشبابية والمكتبات العمومية ووضع 
وتمكينها  تجهيزاتها  لتعصير  عاجل  برنامج 
استجابة  المختصة  البشرية  الموارد  من 
ولتوفير  خاصة  والشباب  األطفال  لحاجيات 

قاعدة متينة لثقافة وطنية تقدمية بديلة.
- وضع برنامج عاجل لتطوير المنتزهات 
إلحداث  الدراسات  وإعداد  الحضرية 
مؤشرات  من  ترفع  متنوعة  بيئية  فضاءات 
التغطية بالمساحات الخضراء وتساعد على 
التربوي  بالوسط  سليمة  بيئية  ثقافة  نشر 

واالجتماعي عامة.
التلوث  من  الساحلي  الشريط  حماية   -
ووضع مخطط إلعادة الحيوية لهذا المرفق 
وأبنائها في  العائالت  وتنشيطه لضمان حق 

الترفيه واالصطياف بأقل كلفة ممكنة.
والملموسة  الملحة  المهمات  أهم  هي  تلك 
التي سيناضل من أجلها حزب العمال بدائرة 
والعدالة  الحرية  قضايا  إلى جانب  بنعروس 
تضمنها  التي  واالجتماعية  االقتصادية 
تثبيت  على  سيعمل  والتي  العام  برنامجه 
مضامينها بالدستور القادم ومواصلة النضال 
الثورية  القوى  مختلف  مع  سويّا  حولها 

والتقدمية.
حزب الُعّمال الّشُيوعّي الّتونسّي

فرع الضاحية الجنوبية

 بريق املؤّشرات التنموية خيفي حميطا من
 البؤس والشقاء االجتماعي

بن عروس

صـوت اجلهاتصـوت اجلهات

حمالت  عادت  التأسيسي  المجلس  انتخابات  بعد  حتى 
القديم  الجديد  الشيوعي في شكلها  العمال  التشويه ضد حزب 
أصبح  العمال  حزب  أن  الرجعية  القوى  هذه  اعتبرت  وقد 
ضعيفا وهنا ال يقدر على المقاومة... لنذكر هؤالء أن حزب 
العمال يستمد قوته من مبدئيته وقد صمد زمن بن علي وساهم 
في الثورة وتصدى لكل محاوالت االلتفاف عليها وسيواصل 

بنفس العزيمة وبنفس الروح.
صدرت حملة التشويه الجديدة عن صحيفة المساء بتاريخ 
26 2011-10-  حيث قالت هذه »الصحيفة« في مقال لها أن 
حمة الهمامي حّرض أهالي أوالد سالمة على استعمال العنف 
والتخريب ضد المستثمر الذي يتصرف في أكثر من 2000 

هكتار من األراضي الدولية في المنطقة .

أن  تستور  فرع  الشيوعي  العمال  في حزب  نحن  نوضح 
الرفيق حمة الهمامي قمنا باستدعائه في إطار الحملة االنتخابية 
بدائرة باجة فتوجه إلى منطقة أوالد سالمة وألقى كلمة سلط 
فيها الضوء على مبادئ الحزب وبرامجه. وقد تدخل األهالي 
هذا  قبل  من  طالتهم  التي  العنف  وأعمال  اإلهانات  ليكشفوا 
المستثمر وزبانيته حيث أطلق النار على األهالي العزل ببنادق 
صيد في مناسبتين مما أّدى إلى تدخل الجيش وقوى األمن كما 

أوضح الحاضرون بعض المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة.
تتلخص مشاكل المنطقة مثل غيرها من المناطق الداخلية 
هذا  استحواذ  نتيجة  والفقر  والتهميش  البطالة  في  المهمشة 
في  الموجودة  األراضي  أغلب  على  الجشع  البورجوازي 
المنطقة دون استغاللها استغالال أمثل مما يتيح توفير فرص 

الدولة  أسندتها  هكتار   400 قرابة  على  استحوذ  كما  الشغل 
تمتد  القذرة  األيادي  جعلت  إمكانياتهم  ضعف  لكن  لألهالي 
دراسة  وبعد  المفقرين.  والعمال  الفالحين  صغار  مورد  إلى 
هذه الوضعية المتأزمة وعد الرفيق حمة الهمامي المتساكنين 
والقنوات  اإلذاعات  عبر  العام  للرأي  بقضيتهم  بالتعريف 
التلفزية والتوجه للقضاء لحسم هذه المشاكل وطلب منهم تجنب 

كل أعمال العنف للرد على العنف المضاد.
تشويه  حملة  هو  المساء  جريدة  في  ورد  الذي  المقال  إن 
جديدة من أشباه الصحافيين تستهدف حزب العمال الشيوعي 
بعد 23 أكتوبر. هذه الحملة تؤكد من جديد أن اإلعالم لم يتحرر  
وهو في خدمة رموز الفساد على حساب الكادحين والمفقرين 

ويغتال أحالمهم ويقطع سواعدهم.
إن حزب العمال الشيوعي مستمر في نضاله مع الكادحين 
ولن يحيد عن مساره وسيتصدى إلى جيوب الردة وقوى الشد 
والفالحين  العمال  ضد  تحاك  التي  والمؤامرات  الوراء  إلى 
والحرفيين  والمعطلين وسيكشف التاريخ آجال أو عاجال كل 

من كذب على الشعب أو أوهمه بوعود زائفة.  

رّد على محلة تشويه تستور

الحملة  فبعد  أطرافها ومضامينها وأساليبها.  الشيوعي وتعددت  العمال  لحزب  التشويه  تعّددت حمالت 
أصبحوا  الذين  الجوامع  أئمة  وبعض  علي  بن  مافيات  وبقايا  اإلسالموية  األحزاب  شنتها  التي  الشرسة 
الخصال  تجاوزوهم في بعض  أو  األمر خلفاء راشدين  اقتضى  إن  األحيان  ناشطين سياسيين وفي بعض 
المتصلة باإليمان والتكفير وأفرغت الثورة من كل محتواها وعاد بنا الزمن ما قبل حملة عقبة ابن نافع على 

إفريقية لنشر اإلسالم.

 فيصل السكفالي

في آخر أيام الحملة االنتخابية وقبل يومين من الموعد الحاسم النتخابات 
مهّمات  العام  برنامجه  ضمن  الشعب  على  الحزب  اقترح  التأسيسي  المجلس 
محّددة وملموسة للنضال معه سويّا من أجل تحقيقها ومن أولى هذه المهّمات 
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي يعتبرها الحزب لحظة ثورية وخطوة 
الهدف  هذا  ولتحقيق  حقيقي  ديمقراطي  نظام  إلى  االنتقال  مسار  في  أولى 
ينبثق عنها مجلسا  االنتخابات حرة وديمقراطية وشفافة  تكون هذه  أن  يجب 
األساسية  القواعد  يرسي  جديد  دستور  يتولّى صياغة  للشعب  ممثاّل  تأسيسيا 
حّد  بوضع  الكفيلة  الّضمانات  ذلك  في  بما  المنشودة  الديمقراطيّة  للجمهوريّة 
والتالميذ  والطلبة  الكادحين  والفالحين  المضطهدين  العّمال  ومشاغل  لهموم 
والمدينة وتمكنهم  الريف  في  والمرأة  والمهّمش  العمل  المعطل عن  والشباب 

جميعا من الحرية والعيش الكريم.

للذي ال يعرف واليات سوسة، 
أنه  له  نقول  المهدية  المنستير، 
فيها  تتجلى  راقية  أحياء  هناك  فعال 
يوجد  ولكن  الفاحش  الثراء  مظاهر 
أحياء  المدن  أطراف  على  أيضا 
مناطق  يوجد  المدقع...  الفقر  تعيش 
وأحياء لم يهتف سكانها بعد بـ«جانا 
الماء جانا الضو جانا الكيّاس« على 
أو«أوالد   2 الرياض  حي  غرار 
عيار« كما يحلو لمنظري الجهويات 
عيار«  »أوالد  حي  يوجد  تسميتها. 
مدينة  »أغنى«  ثاني  هالل   بقصر 

في تونس بعد مدينة صفاقس.
التي  العياري  السيدة ريم  التقينا 
طلبت منا الدخول إلى منزلها لنرى 
عن كثب ماذا تعاني. هي أم لطفلين 
لحادث  زوجها  تعّرض  وحامل. 
بأي  القيام  عن  عاجز  اآلن  وهو 
نشاط. تملك غرفة واحدة تسكنها مع 

المسنين  زوجها  والدي  مع  أطفالها 
وال تملك أي مورد رزق سوى أنها 
البالستيكية  القوارير  بجمع  تقوم 
لها  سمحت  كـلما  طفليها  صحبة 
أم  أن  العلم  مع  )حامل(.  حالتها 
زوجها تعاني من إعاقة ذهنية وهي 
خاصة  صحية  رعاية  إلى  محتاجة 

وأدوية باهظة الثمن.
زوجها.  يعيشها  الوضعية  نفس 
الصالح  الماء  تملك  ال  أنها  كما 
تقدمت  أنها  أعلمتنا  وقد  للشراب 
وبعدها  الثورة  قبل  عديدة  بمطالب 
مساعدات  على  الحصول  أجل  من 
اجتماعية من تحسين مسكن وبطاقة 
عالج مجانية للسلط المعنية إال أنهم 
اآلن  وهي  اهتمام  أي  يعيروها  لم 
المال  تملك  وال  والدة  أبواب  على 
لخالص المستشفى كما أنها ال تملك 
وختمت  الوالدة  مستلزمات  أبسط 
منفية  أني  »أحس  بقولها:  حديثها 
توصد  توجهت  أينما  بلدي...  في 
مطالبي  وجهي...  في  األبواب 
زوجي  أعالج  أن  أريد  شرعية، 

وأطعم أوالدي« .
أما السيدة مباركة بن عبيد وهي 
تعيش صحبة زوجها  امرأة عجوز 
المسن والمريض، وهي أيضا تملك 
غرفة واحدة للنوم والطبخ وال تملك 
أي مورد رزق وعندما سألناها كيف 
تعيش قالت بكل صدق وعفوية إنها 
متسولة وأنها تحس الذل والقهر إال 
أنها مجبورة على ذلك لكي تعيش. 
أجل  من  بشكايات  تقدمت  وقد 

الشيخوخة  منحة  على  الحصول 
تجاهلها  وتم  مجانية  عالج  وبطاقة 
سوى  اإلدارات  في  تجد  وال 
زارها  فقد  واالستخفاف  المماطلة 
المعتمد والمرشدة إبان الثورة وإلى 

اآلن لم تتحصل على شئ.
عندما  إلينا  هرول  آخر  رجل 
الشيخاوي  يدعى عمر  نصّور  رآنا 
ثالثة  أوالد  لتسعة  أب  مسن  رجل 
تقطن  العائلة  كل  متزوجون.  منهم 
أوالده  فيها  بما  المنزل  نفس 
كبر  ورغم  المتزوجون.الرجل 
سنه وتدهور حالته الصحية إال أنه 
مضطر للعمل في الحظائر  أوالده 
منهم من يشتغل في الحظائر ومنهم 
البالستيكية  القوارير  يجمع  من 

والبقية عاطلون عن العمل.
بالفالحة  فتشتغل  زوجته  أما 
السادسة  إلى  صباحا  السادسة  من 
وقد  اليوم.  دنانير  بستة  مساء 
ثالثة  أن  حرقة  بكل  الرجل  أخبرنا 
بتهمة  واحد  أوالده مسجونون،  من 
بستة سنوات،  السرقة محكوم عليه 
إثر  على  توقيفهما  تم  واآلخران 
هالل.  بقصر  جدت  التي  األحداث 
متهمون  أوالده  بأن  األب  ويؤكد 
كذلك  التحقيق.  إعادة  ويريد  باطال 
تم  عندما  الثورة  إبان  أنه  أخبرنا 
إلى  ابنه  عاد  المساجين  تسريح 
المنزل الذي تمت مداهمته في الليل 
وتعنيف  المنزل  أبواب  كسر  تم  و 

أفراد العائلة.
المرأة األخيرة التي إلتقيناها في 

نبيهة  السيدة  هي  هذه  البؤس  رحلة 
منهم  أطفال  لخمسة  أّم  التابوتي. 
البليغة  اإلعاقات  ذوي  من  اثنين 
يملك  ال  الجيران  بقية  مثل  زوجها 
شغال قارا يجمع قوارير البالستيك. 
الكراء  وجه  على  منزل  في  تسكن 
العيش  ظروف  أدنى  فيه  تتوفر  ال 
البقاء في  الكريم وهي مجبرة على 

المنزل لرعاية ولديها المعاقين.
للحصول  مطالب  بعدة  تقدمت 
ومطلب  السند  لفاقدي  منحة  على 
لتوفير  خياطة  آلة  على  للحصول 
مورد رزق إال أن مطالبها جوبهت 
أن  تنسى  ولم  كغيرها  بالرفض 
عندما  المعتمد  أجابها  بما  تخبرنا 
قال  و  منها  سخر  ألنه  إليه  ذهبت 
لها بالحرف الواحد: »ما دام مزلت 
حية انت وراجلك أوالدك ماهومش 
فاقدي سند كي يموت واحد منكم تو 
تسخف عليهم الجيران وتعاونهم« .
والشقاء  البؤس  من  عيّنات  هذه 

بعض  يعيشه  الذي  المدقع  والفقر 
يكشف  وهو  قصر هالل.  متساكني 
يطبقها  كان  التي  السياسات  أن 
االجتماعي  المجال  في  علي  بن 
ولم  ناجعة  تكن  لم  واالقتصادي 
تخلف سوى مثل هذه المآسي. وإذا 
السياسات  هذه  تطبيق  تواصل  ما 
تحت  المقبلة  الحكومات  من طرف 
ستبقى  الحالة  فإن  أخرى  مسميات 
على ما هي عليها بل ستزداد سوءا 
االقتصادي  البرنامج  وأن  خاصة 
عنه  أعلنت  الذي  واالجتماعي 
جوهريا  يختلف  ال  النهضة  حركة 
والحكومات  علي  بن  نظام  عن 
بد  وال  أعقبته.  التي  »االنتقالية« 
النظام  هذا  مع  نهائيا  القطع  من 
اشتراكي  نظام  االقتصادي وتطبيق 
وشعبي يأخذ بعين االعتبار مصالح 
الملحة  وحاجاتها  الفقيرة  الفئات 

والضرورية.

منطقة حمرومة يف قلب الساحل أوالد عّيار

عندما نتكلم عن التفاوت الجهوي والتقسيم غير العادل للثروة الذي سلكه النظام الدكتاتوري 
الخارطة  التونسيون  الساحلية والداخلية. هكذا يقرأ  المناطق  إلى  لـ50 سنة يحيلنا ذلك  الممتد 

االقتصادية واالجتماعية للبالد.

سمّية المعمري نزيهة التابوتي

ريم العياري
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الشباب يريد القطع مع 
منظومة االستبداد

طيلة  الشبابية  الفئات  عانت 
السياسي  االستبداد  من  سنوات 
الفردي  الحكم  سلطة  فرضته  الذي 
في تونس من خالل تسخير أجهزة 
العامة  الحريات  لسلب  القمع 
الشباب  ُحرم  وبالتالي  والفردية 
إبداء رأيه والمشاركة  من حقه في 
القرارات،  أخذ  الفاعلة والحرة في 
تعرض  أنه  إلى  باإلضافة  هذا 
من  المقيت  السياسي  للتوظيف 
كانت  التي  الزائفة  الدعاية  خالل 
ومن  االستبداد،  أجهزة  تمارسها 
إلى  يطمح  أصبح  المنطلق  هذا 

تمكنه  التي  السياسية  الحرية  نيل 
العام  الشأن  في  المساهمة  من 
والتعبير عن خياراته في ظل نظام 
ويجرم  الحريات  يكفل  ديمقراطي 
سيعمل  ما  وهو  ينتهكها  من  كل 
في  تكريسه  على  التونسي  الشباب 

الدستور الجديد.

ال بد من دسترة الحقوق 
االجتماعية للشباب

يظل  الحرية  شرط  توفر  إن 
غير كاف في ظل استمرار المعاناة 
من  سنوات  كرستها  التي  المادية 
بد  ال  وبالتالي  والبطالة  التهميش 
اإلجراءات  من  العديد  اتخاذ  من 
األوضاع  تحسين  أجل  من 
أهمها  ومن  للشباب  االجتماعية 
البطالة  من  للتقليص  حلول  إيجاد 
التي ترعرعت في ظلها العديد من 
الظواهر الهامشية من بينها اإلدمان 
والجريمة المنظمة والهجرة السرية 
األساس  هذا  وعلى  )الحرقة(، 
مطلب  التونسي  الشباب  سيرفع 
أن  يجب  الذي  الشغل  حق  دسترة 
وتسهر  الدولة  مؤسسات  به  تتكفل 

على توفيره لكل طالبيه دون تمييز 
أن  إلى  باإلضافة  هذا  إقصاء.  أو 
تستوجب  الشبابية  اإلرادة  احترام 
الحد من عبئ التكاليف التي تتكبدها 
الفئات الشبابية خصوصا المعطلين 
التنقل  في  الحق  بضمان  وذلك 
والصحة المجانيين وتوفير ظروف 

مناسبة للتعلم والتكوين.
في  الحقوق  هذه  تضمين  إن 
الدستور يستوجب اتخاذ العديد من 
على  بتفعيلها  الكفيلة  اإلجراءات 
إلى  يفضي  وهوما  الواقع  أرض 
الخيارات  مراجعة  عن  الحديث 
بشكل  واالقتصادية  االجتماعية 
السابقة  التوجهات  مع  والقطع  عام 
التي بان بالكاشف عدم قدرتها على 
للشباب  المادية  المصالح  خدمة 
ما  وهو  عامة،  بصفة  والشعب 
تم  الذي  السياسيين  الفاعلين  يضع 
انتخابهم يوم 23 أكتوبر أمام العديد 
أن  فإما  المصيرية  الرهانات  من 
اتجاه  في  جريئة  خطوات  يتخذوا 
يحافظوا  أن  أو  الجوهري  التغيير 
بعض  مع  السابقة  الخيارات  على 

اإلصالحات الشكلية. 

كما تعلمون فإني أقبع في السجون المظلمة لهذا النظام على 
تونس  لطلبة  العام  االتحاد  هياكل  صلب  النقابي  نشاطي  خلفية 
المنظمة الوحيدة الناطقة باسم عموم الطلبة التونسيين حيث لُفّقت 
تشويه  أجل  من  البوليس  طرف  من  عام  حق  تهم  ولرفاقي  لي 
لم  األكذوبة  لكن  والخارجي  الداخلي  العام  الرأي  أمام  صورتنا 
تنطل على المناضلين الشرفاء وعلى كل مكونات المجتمع المدني 
عن  والدفاع  لمساندتنا  هبت  التي  مستقلة  ومنظمات  أحزاب  من 
الخارج من طرف  في  المساندة  ننسى  ال  كما  قضيتنا  مشروعية 

لجنة الدفاع عن مناضلي االتحاد العام لطلبة تونس بباريس.
استهداف  من  السنة  هذه  خالل  منظمتنا  له  تعرضت  ما  إن 
إنّما هو اعتداء  لخيرة مناضليها والزج بهم في غياهب السجون 
على كل من اختار نهج االستقاللية والنضالية وهذه الحملة التي 
طالت كل األنفاس الحرة في البالد- والطلبة هم جزء منهم- تهدف 
عن  تدافع  مستقلة  منظمة  من  تونس  طالب  عموم  حرمان  إلى 
مصالحهم وحرمان كذلك الحركة الديمقراطية والشعبية في البالد 
من طليعة مثقفة تسندها في نضاالتها من أجل التحرر واالنعتاق، 
الشعبية  الحركة  من  يتجزأ  ال  جزء  الطالبية  الحركة  أن  حيث 
المستقلة  والمنظمات  األحزاب  تمّد  التي  هي  الطالبية  والحركة 
أكمل  على  بدورها  القيام  أجل  من  والمناضلة  النوعية  بالكوادر 

وجه.
إن ما تعّرض له الطلبة النقابيون من قمع وسجون وحرمان 
من الدراسة وطرد عن طريق مجالس تأديب سياسية وما تعّرضت 
من  مستقلة  ومنظمات  أحزاب  من  الديمقراطية  الحركة  كذلك  له 
ومكونات  المدني  المجتمع  مكونات  كل  من  تستوجب  حصار 
الحركة الديمقراطية تجميع صفوفها وخوض نضال ال هوادة فيه 
الحرية والديمقراطية وتستوجب كذلك توحيد منظمتنا- من أجل 
االتحاد العام لطلبة تونس- على أرضية شعاراتها المركزية ومن 

أجل ربطها بماضيها المجيد ماضي حركة فيفري 1972.
في النهاية أشكر كل من ساندنا من أحزاب ومنظمات وأخص 

بالذكر أهالي مدينة جبنيانة وحركتها التلمذية المناضلة.
وإلى األمام...

وفي سياق حديثه عن المندوبية الجهوية للفالحة بالقيروان 
بعض  من  أنه  يقول  فهو  تعبيره  حد  على  الفساد«  »وكر  أو 
التجاوزات التي لم يعلن عنها أن عديد الموظفين ال يذهبون 
أصال إلى مراكز عملهم وفي نفس الوقت يتقاضون مرتباتهم 
إلى  ذلك  في  الفضل  ويعود  اإلضافية  الساعات  ومعها  كاملة 
بعض العناصر التجمعية القديمة، واألكثر من ذلك أن هؤالء 
التوقيت اإلداري وليس  الموظفين يشغلون خطط ثانية داخل 
يعانون  القيروان  في  السكان  نصف  أن  حين  في  خارجه 
البطالة، هذا باإلضافة إلى سوء استغالل السيارات اإلدارية. 
التجميعيين  التي مازالت تحت سيطرة  الثانية  أما اإلدارة 
المشاكل  إلى  الماجري  لطفي  أشار  وقد  التعليم  مندوبية  فهي 
والتي  المدرسية  العودة  منذ  اإلدارة  هذه  منها  تعاني  التي 
سيطرة  أن  ويبدو  الفارطة  السنوات  عرفته  ما  بكثير  فاقت 
مع  وتحالفها  اإلدارة  هذه  مفاصل  النقابية على  البيروقراطية 
الفساد  استشراء  في  مباشرا  سببا  كان  المنحل  التجمع  رموز 
غرار  على  المتكررة  االحتجاجية  الوقفات  ورغم  اإلداري، 

النقل،  على  المسؤول  الموظف  ضد  تنظيمها  تم  التي  تلك 
إال  المسألة  في  جدي  تحقيق  فتح  في  المندوب  وعود  ورغم 
لم تحرك ساكنا رغم أن  الوزارة  لم يحصل و حتى  أن شيئا 
دون  ولكن  المسؤولة  الجهات  إلى  أصواتهم  بلغوا  األساتذة 

جدوى.
يعتبر لطفي الماجري أن الذي تم ذكره ال يعدو أن يكون 
فيها  تفشى  التي  اإلدارية  المؤسسات  عن  األمثلة  بعض  إال 
الفساد وهو يعتقد جازما أن كل اإلدارات تعاني فسادا إداريا 
يجب العمل على محاربته وكشف رموزه الذين ساهموا بشكل 
مباشر في تأبيد معاناة التونسيين وبالتالي ال بد من إخضاعهم 
بالكفاءات الوطنية من ذوي  للمساءلة والمحاسبة وتعويضهم 

الخبرة والمصداقية.
وفي ختام حديثه يقر بأنه يجب إدخال اإلصالحات الفورية 
والمحاباة  الرشوة  مع  نهائيا  نقطع  حتى  اإلدارات  جميع  في 

وبالتالي يتسنى لنا االطمئنان على مستقبل اإلدارة التونسية.

التأسيسي ؟ التونسي من اجمللس  ماذا ينتظر الشباب 

رسالة من وراء القضبان

بالوالية و خاصة منهم من  الفساد  بالقيروان تكشف و تفضح رؤوس  الثورة  فتئت جمعية شباب  ما 
مازال بلباس التجمع المنحل ومازال يتصرف وكأنه قبل 14 جانفي، وفي تصريح خاص لـ«صوت الشعب« 
أكد األستاذ لطفي الماجري أن المراسالت التي توجهت بها الجمعية بخصوص ملف الفساد اإلداري لم تجد 
تجاوبا وأن  المقابالت التي جرت مع المسؤولين باءت بالفشل، كما أفادنا أنه عرض الموضوع في جلسات 

عقدها مع والي القيروان وبعض المعتمدين والمندوبين ولكن ال حياة لمن تنادي.

أن  إال  التأسيسي  المجلس  في  الشباب  تمثيلية  تعزيز  إلى ضرورة  الداعية  المبادرات  رغم 
تواجد هذه الشريحة في القائمات االنتخابية كان بنسب مائوية ضئيلة جدا، وقد أشارت العديد 
من الدراسات في وقت سابق إلى عزوف الشباب عن العمل السياسي وعدم ثقته في األحزاب 
السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية. لكن كل هذه األسباب لم تمنع الشباب التونسي من اإلقبال 
الذين سيعبرون عن  ممثليه  اختيار  في  الرغبة  وإبداء  أكتوبر   23 يوم  االقتراع  على صناديق 
مشاغله وهمومه، ولئن كان من أوكد مهام المجلس التأسيسي صياغة دستور جديد للبالد فاألكيد 
أن الشباب الذي لعب دورا حاسما في الثورة يريد تضمين الحقوق التي ناضل من أجلها طيلة 

سنوات وإعطاءها شرعية دستورية حتى يُقفَل الباب أمام إمكانية العودة إلى الوراء.

صوت الشباب إرشاف ياسني النابيلإرشاف ياسني النابيل صـوت الوطـن

يوم  التونسي  القضاء  سّجل 
الجاري  ديسمبر   14 اإلثنين 
إلى  ينضاف  جديدا  أسودا  يوما 
وبيّن  بالمهازل.  الحافل  سجله 
مرة أخرى أنه ليس سوى جهاز 
الدكتاتورية  بيد  آخر  قمعي 
المنتصبة  المافيا  وعصابات 
مثول  فبمناسبة  رأسها.  على 
العام  االتحاد  مناضلي  من   20
لطلبة تونس وطلبة كلية اآلداب 
االبتدائية  المحكمة  أمام  بمنوبة 
منهم  عدد  كان  أن  بعد  بمنوبة، 
البوليس  اقتحم  عندما  أوقفوا  قد 
السياسي فجر األحد غرة نوفمبر 
أين  الجامعي  المبيت  الفارط 
الطالبات  من  مجموعة  كانت 
في  بحقهن  مطالبة  يعتصمن 
شهدت  الجامعي،  السكن 
واعتداءات  انتهاكات  الجلسة 
المناضلين  طالت  خطيرة 
فقد  دفاعهم.  ولسان  المحالين 
منع  في  الجلسة  رئيسة  أمعنت 
حتى  الحديث  من  المناضلين 
السياسي  الطابع  عن  يكشفوا  ال 
للمحاكمة ويفندوا تهم الحق العام 
كون  لتغطية  ضدهم  المفبركة 
جزءا  إال  ليست  القضية  هذه 
المتواصلة  القمعية  الحملة  من 
العام  االتحاد  تستهدف  التي 
لطلبة تونس والحركة الطالبية. 
على  االعتداء  في  أطنبت  كما 
انتهاكاتها  ووصلت  الدفاع  حق 

محامي  حق  في  الصارخة 
أعوان  أمر  حد  إلى  المناضلين 
الحرس بإقصاء األستاذ العياشي 
الهمامي من قاعة الجلسة. ولّما 
هذه  على  المناضلون  احتج 
سمحت  الواضحة  االنتهاكات 
والبوليس  الحرس  ألعوان 
عليهم  باالعتداء  السياسي 
بوحشية منقطعة النظير- بعد أن 
أقاموا حاجزا بشريا بينهم وبين 
غرفة  إلى  وإعادتهم  المحامين- 
واصلوا  أين  بالمحكمة  اإليقاف 
يكن  ولم  بأكثر وحشيّة.  تعنيفهم 
من القاضية إالّ أن رفعت الجلسة 
الجاري  ديسمبر   21 يوم  إلى 
مواصلة  دون  بالحكم  للتصريح 
مرافعة  وال  »المتهمين«  سماع 
صارخ  انتهاك  في  محامييهم 
ألبسط شروط المحاكمة العادلة.

وقد أبدى الطلبة المحاكمون 
وواجهوا  عالية  نضالية  روحا 
جالديهم برأس مرفوع مرددين 
الشعارات فيما كانوا يتعرضون 
للتعنيف في قاعة الجلسة وداخل 
جالد  »يسقط  اإليقاف:  غرفة 
الشعب يسقط بن علي«، »صّف 
النضال تالمذة وطلبة  واحد في 
تعليم  شعبية  وعمال«، »جامعة 
وطنية«،  ثقافة  ديمقراطي 

»يسقط الجالدون«...
إن هذه األحداث التي شهدتها 
المحكمة االبتدائية بمنوبة ليست 

وقائع عابرة وال تجاوزات فردية 
بل هي من صميم سياسة بن علي 
في التعامل مع كل صوت متباين 
ومع  والتأييد،  الوالء  جوقة  مع 
كل نفس مناضل ضد االستبداد 
حلقة  وهي  والجور.  والفساد 
استهداف  مسلسل  في  إضافية 
تونس  لطلبة  العام  االتحاد 
غرار  على  الطالبية  والحركة 
والمدنية  السياسية  القوى  بقية 
مازالت  التي  واالجتماعية 
ترفض بيع ذممها واالصطفاف 
من  وتكافح  الديكور  ضمن 
استقالليتها  على  الحفاظ  أجل 
جالدي  وجه  في  والوقوف 
الشعب ومصاصي دمائه. وهي 
أحداث تمسح ما تبقى من ماكياج 
وتعّري  الدكتاتور  وجه  عن 
»عنايته  حقيقة  لبس  أدنى  دون 
عناية  بالشباب«،  الموصولة 
وتالميذ  طلبة  الشباب  يتذّوق 
وشغالين  وعاطلين  وخّرجين 
وتهميشا  قمعا  طعمها  يوميا 
وتنكيال.  واستغالال  وبطالة 
وتكشف أنّه ليس من معنى عند 
لـ«مشاركة  ونظامه  علي  بن 
السياسية  الحياة  في  الشباب 
والشأن العام« إال مشاركته لبقية 
قوى ومكونات المجتمع في نيل 
نصيبه من المحاكمات والتعذيب 

والظلم والحرمان.

بوليسك ال خييفنا وحماكمك 
لن تثنينا عن النضال

مقتطف من البيان الذي أصدره اتحاد الشباب الشيوعي التونسي في ديسمبر 2009

اإلمضاء:

 ضمير بنعلية، السجن المدني بالمرناقية جناح 3/2 أفريل 2010

ياسين النابلي  

ياسين النابلي  

األستاذ لطفي املاجري رئيس مجعية شباب الثورة بالقريوان 

»الفساد مازال ينخر اإلدارة التونسية...«

لطفي الماجري

في غرة نوفمبر من سنة 2009 
نفذه  الذي  االعتصام  إثر  وعلى 
العام  االتحاد  ومناضالت  مناضلو 
الجامعي  بالمبيت  تونس  لطلبة 
حق  عن  دفاعا  منوبة  »البساتين« 
قوات  قامت  السكن،  في  الطالبات 
فجرا  االعتصام  مقر  باقتحام  القمع 
االتحاد  صلب  12مناضال  واعتقال 
وهم كل من طارق الزحزاح وضمير 
بن علية وعبد القادر الهاشمي وعبد 
الزغيدي  العرفاوي ورفيق  الوهاب 
ابراهيم  والصحبي  البلطي  ونبيل 
منصور  بن  ورضا  التومي  ومنذر 

الزويدي  وزهير  إالهي  وعمر 
وأنيس بن فرج الذي تم اعتقاله في 

مدينة جبنيانة.
عليهم  واالعتداء  إيقافهم  بعد 
وتعرضهم  والبدني  اللفظي  بالعنف 
االعتقال  مراكز  في  للتعذيب 
وإحالتهم  السجن  إيداعهم  تم 
األحكام  شملت  المحاكمة،  على 
إلى  لينضاف  ومناضلة  16مناضال 
الرفيقات  من  كل  المحاكمين  قائمة 
أسماء العرضاوي وحنان الظاهري 
وقد  وأماني رزق هللا  وآمال علوي 
الـ6أشهر  بين  األحكام  تراوحت 

وإلخفاء  سنوات.  والثالث  سجنا 
ُحوكم  للمحاكمة  السياسي  الطابع 
حق  تهم  بمقتضى  االتحاد  أبناء 
بالعنف  االعتداء  بين  توزعت  عام 
سير  وتعطيل  المجردة  والسرقة 
العمل والتشويش وغيرها من التهم 

الملفقة.
ذلك  في  المساجين  ملف  حظي 
من  واسعة  وطنية  بمساندة  الوقت 
والنقابية  الحقوقية  الهيئات  طرف 
كان  التي  اليومية  الهرسلة  ورغم 
إال  االتحاد  مناضلو  لها  يتعرض 
بكل  القمع  أجهزة  واجهوا  أنهم 

صمود وتحّد وقد ُرفع نشيد االتحاد 
مرة،  من  أكثر  المحكمة  قاعة  في 
ذهبوا  للمحاكمة  المتتبعين  أن  حتى 
أن  القول  إلى  األحيان  أغلب  في 
وأصبح  انقلبت  والمواقع  األدوار 
القضاة  يحاكمون  االتحاد  مناضلو 

المأجورين.
نظم   2010 نوفمبر   1 يوم 
تظاهرة  تونس  لطلبة  العام  االتحاد 
أطلق  منوبة  اآلداب  بكلية  طالبية 
السجين«  الطالب  »يوم  عليها 

ووسط أجواء احتفالية وقف مناضلو 
االتحاد إكبارا لرفاقهم الذين غادروا 
العقوبة  مدة  انقضاء  بعد  السجن 
الذين  البقية  بإطالق سراح  وطالبوا 
غادروا زنازين بن علي بعد إسقاطه 
في الرابع عشر من جانفي وقد كان 
زهير  الطالبي  المناضل  آخرهم 
الزويدي الذي غادر السجن المدني 

بقفصة في أواخر شهر جانفي.

ياسين النابلي  

مطلع نوفمرب 2009 مازال يف الذاكرة

مناضلو االحتاد العام لطلبة 
تونس حياكمون الدكتاتورية
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* »المصير«:  شريط  للمخرج المصري يوسف 
شاهين  إنتاج سنة 1997، يصّور حياة ومأساة ابن 
رشد )1126م - 1198م( قاضي القضاة بقرطبة 
الكبير والذي ُحرقت  والفيلسوف وشارح أرسطو 
الثقافة  بين  الوصل  حلقة  يمثل  الذي  وهو  كتبه 

العربية اإلسالمية النيّرة والنهضة األوروبية...  
أداء  من  شهيرة  أغنية  بالُغنا:  ُصوتَك  علِّ   **

محمد منير وقد أّداها في شريط »المصير«.
الدوعاجي  علي  رسم  النعوت  هذه  بمثل   )1(
في  المّدب«  »سيدي  امرأة  صارت  التي  األرملة 
أقصوصته »أمن تذكر جيران بذي سلم؟« الواردة 

ضمن مجموعته »سهرت منه الليالي«.

1- سألـــــــــــــــوني.
خفيفة  جميلة،  زاهية،  شابة،  مربيّة  هي 
، عند كّل استراحة، ساحة  وعفيفة)1( تشقُّ
كالفراشة،  والبنين،  البنات  بين  المعهد، 
كنسمة الصباح الجديد. ولكنّها اعترضتني 
تحت  أكتوبر،   25 الثالثاء  الصباح،  هذا 
العينين  زائغة  الوجه  شاحبة  العلم،  سارية 
كأنّما دمغتها الفجيعة أو هي تمّكنها الخوف 

من غول داهم. 
قالت: ما رأيك؟ أترضى؟

لم تنتظر جوابا وانهالت أسئلة االستنكار 
والحيرة: لماذا كّل هذا؟ كيف وصلت تونس 
إلى هذا الحّد؟ من أين نفخت رياح الرّدة؟ 

وأضافت: أنا خائفة. وخوفي على ابنتي 
خاصة.

تحصى.  ال  الفعل  ردود  من  هذا  مثل 
في  الثقة  انعدام  عن  يعبّرون  وأصحابها 
يحذقون  الذين  الدين  بسربال  المتسترين 
بما  إال  ينطقون  وال  المزدوجة  الخطابات 
الخوف  وأصبح  سماعه.  أُذٍن  كّل  تريد 
آفة واردة في جدول  أمرا واقعا والمكروه 
األعمال مبرمجة في أجندة مدعومة من ابن 

العم النفطي والحليف »اليانكي« . 
  

2- عناصر إجـــابة.
االستبداد  من  وزيادة  قرن  نصف  هو   -
قطعت  وخالله  واالستغالل.  واالضطهاد 
وتصحرت  الشعب  جماهير  عن  النخب 
السياسية  الثقافة  وتكلّست  السياسية  الحياة 

وعششت ثقافة الوهم والبخور.
- لن نتحدث عن المال السياسي وشراء 
الحملة  قبل  بالجملة  األصوات والخروقات 

وأثناءها ويوم االنتخاب وأثناء الفرز.
فيها  بما  المنابر  كّل  توظيف  تّم  لقد   -
واألجنبي  الوطني  واإلعالم  المساجد 
البرامج  مجالها:  عن  بالحملة  لالنزياح 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

والثقافية.
أو  األطراف ساهمت عن وعي  - عديد 
المقدس  لثنائية  األنظار  توجيه  في  دونه 
والمدنس، اإليمان واإللحاد. فكانت النتيجة: 
الصندوق  إلى  ذهبوا  الذين  نصف  قرابة 

صوتوا للفصل األّول، للهوية، فقط. 

3- العنصر الذاتي هو اإلجابة.!
فتيات  بالناشئة.  تعّج  الّساحة  كانت 
وفتيان في عمر األزهار في غُدوٍّ ورواح 
يدرون  ال  منتبهين،  غير  شاعرين،  غير 
المزّورة  األقدار  تُحيكه  ما  يعلمون  وال 
أشهر،  بضعة  منذ  أطلَّ  الذي  لمستقبلهم، 

وإذا به يلتفت إلى الوراء.

هؤالء؟  كّل  أرأيت  وقلت:  إليهم  أشرت 
القادمة.  المواعيد  وناخبو  ناخبات  إنّهم 
ابنتك  وحياة  حياتهم  سيقّررون  الذين  هم 
أغلبية  بهم  أّن  تظنين  هل  البلد.  ومستقبل 
باآلداب  وتتعلق  اإلنسان؟  حقوق  تحترم 
وتتبع  اآلخر؟  الرأي  وتحترم  والفنون؟ 
المنهج  في  وسبابا  شتما  تنزل  وال  العقل؟ 

العلمي؟ 
لقد أفلست مدرستنا من زمان يا زميلتي. 
وال أحد في البلد يعلم هذا أفضل منك ومنّي، 

منّا نحن نساء ورجال التربية.
لو طُلَِب من أحدنا أن ينشِّط أحد النوادي 
فَِرحا  يَْقبَُل ويُْقبُِل على ذلك  تُراه  المدرسية 

َمِرحا، راضيا مرضيا.؟
وحاضرنا  واقعنا  عن  المسؤولون  نحن 

وحلمنا ومستقبلنا وال مسؤول سوانا. 
العنصر الذاتي هو المحّدد. 

ونادي  والمسرح؟  السينما؟  نوادي  أين 
القّصة؟  ونادي  الدراسات؟  ونادي  الفكر؟ 
ونادي األدب؟ ونادي المجلّة؟ أين الرحالت 
االستطالعية التي كانت تنظم في المعاهد؟

»بالعلم والعمل فرحة الحياة«.
أتذكرين هذا النشيد الطفولي الذي ترتسم 
الشفاه  على  االبتسامات  اليوم  لسماعه 
القيم  فيه  انقلبت  عالم  في  لبساطته وصدقه 
وصار فيه الشباب يسخر من العلم ويحقُّره 
طعم  يعرف  فال  بالعمل  ويهزأ  ويسفّهه 
أبسط  مسك  يده  تحسن  وال  العرق  ملح 
أداة عمل وإن كانت.. قلماً. إّن هذا الشعار 
األساسية  السحرية  الوصفة  يعتبر  اليوم 
للخروج من دهاليز الظالم، من ثقافة عذاب 
التي ترّدينا فيها  القبر، وبخور المشعوذين 
استقالتنا  وبسبب  التاريخ  منعرجات  مع 
والركوع  بالخضوع  وقبولنا  وتقاعسنا 

والخنوع. 

***
و لو فى يوم ، راح تنكسر ، الزم تقوم
واقْف كما النّخل باِصْص للّسما للّسما

وال انهزاْم .. وال انكساْر
والُخوْف وال .. وال حلم نابِْت فى الَخال

***

إذا كان العمال والفالحون وعموم الشغالين يكدحون من 
التي  الحياة  المادية وتوفير ضروريات  الثروات  إنتاج  أجل 
يحتاجها المجتمع من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وأدوات 
للعمل ووسائل متنوعة لضرورات الحياة...  فإنّه من واجب 
عمال قطاعات اآلداب والفنون والثقافة أن يسّخروا أنفسهم 
لخدمة الشعب وأن يسهروا على تقديم إبداعات وأعمال تساهم 
في شحذ اإلرادة وبناء الشخصية وصقل المواهب وتطوير 
منهم  يُنتظر  الكرامة.  واسترجاع  الضمير  ويقظة  الوعي 
اإلسهام الفعلي في إبداع ثقافة جديدة وترويجها حتّى يسترجع 
بها الشباُب ثقتَه والفنُّ وظيفته والجماُل بهاءه والحبُّ رعشته 

والشعب كرامته والوطن خريطته واإلنسان إنسانيته.

ال  كانوا  السائدة  الثقافة  مأجوري  بأنَّ  التذكير  من  بّد  ال 
ويشّوهون  اإلرادة  يسلبون  جاهدين،  ومازالوا  ينفكون، 
ويقتلون  الوعي  ويطمسون  المواهب  ويقتلون  الشخصية 
الضمير ويدوسون الكرامة. ذاك هو دأبهم يهّمشون الشباب 
ويميّعون الفّن ويقبّحون الجمال ويُتاجرون بالحّب ويُهينون 
الشعب ويعلنون بيع الوطن قطعا مرقّمة في المزاد العلني 
شيئا،  ويصيّرونه  إنسانيته،  اإلنسان:  في  ما  أهّم  ويسلبون 

بضاعة في سوق رأس المال.  

هؤالء ليسوا سوى مرتزقة يبيعون ذممهم طمعا في فتات 
موائد األسياد ورضاهم.

وفي نفس الوقت كانت قوى أخرى تشتغل في الظالم وهي 
الحرية  شمس  تهاب  ألنّها  الظالم  في  إال  تعشش  ال  أصال 

وروح اإلبداع.

أْن »ال  البعض زورا وبهتانا باالّدعاء  وخالفا لما يرّوج 
أحد كان يجرؤ على الكالم أيام الدكتاتور« . وخالفا لتبريرات 
تسمع من حين لحين، هنا وهناك، من هذا وذاك، في محاولة 
من  والتملص  الثقافي  المجال  في  االستكانة  مع  للتطبيع 
المسؤولية من قبيل: »ما كان يمكنني أن أتكلّم. وهل كان ثّمة 
من يجرؤ على الكالم؟« ال بّد من التذكير دائما وأبدا بأّن هناك 
من كان يمشي على الجمر وهناك من كان ينقل الجمر في كفّْيه 

وهناك من كان ينفخ على الجمر.

الساحة  بأن  المفيد،  بالمختصر  ولو  التذكير،  من  بّد  ال   
قد سجلت بروز حركة مقاومة ثقافية جريئة وعنيدة شملت 
كافة قطاعات اإلبداع الفني، وإن بتفاوت، لقد حجز البوليس 
األفالم  عرض  وأوقف  المسرحيات  ومنع  الكتب  السياسي 
نشاط  وجمد  الندوات  انعقاد  وعطل  أخرى  أفالم  وتصوير 
النوادي... فكان الرّد بأن ظهرت حركة األدباء الفالقة فطبعت 
المسالك  خارج  ووزعت  واألشعار  والروايات  األقاصيص 
السينمائيين  صفوف  في  الشأن  وكذلك  الرسمية...  العادية 

الشبان والرسامين تابع مثال حركة أهل الكهف والمسرحيين 
– نطالب بالمناسبة بعرض مسرحية »وطن« أّما في مجال 

الموسيقى والفرق الملتزمة فحّدث وال حرج.

إلى  الشتاء  جمرات  من  الثورة:  وأشهر  أسابيع  وخالل 
إلى  وتالة  والقصرين  والرقاب  بوزيد  من  الربيع،  زهور 
القصبة األولى والثانية، كان مهندسو الصورة ونّحاتو الكلمة 
حاضرين يسجلون لحظات غضب الشعب وعناده وثورته 
ويسّجلون التاريخ في لحظته الناهضة وينفخون على جمرة 

الثورة. 

ولكّن ذلك مهما كان مهّما، كان دون المطلوب، بعيدا عن 
قطاعات الشعب العريضة التي بقيت رهينة الثقافة التقليدية 
الرثّة التي تدعي حماية الهويّة من مخاطر التغريب في زمن 
تهتّز فيه الشخصية بفعل التحوالت االجتماعية وانقالب القيم 
والتعتيم الثقافي في ظل نظام استبدادي يمنع الحياة الثقافية 
التفكير  فتكفر  الظالمية  الرؤى  التفكير وتنوب عنه  ويجّرم 

وتحّرم اإلبداع.   

واليوم، هناك أصوات ترتفع فرقعة وتنخفض همسا وتتشبث 
مجاريها  إلى  المياه  لعودة  للكف.  للتوقف.  وتدعو  بالمواقع 
باعتبار بلوغ الغاية بفرار الدكتاتور. هذه األصوات متمترسة 
الناشزة  األصوات  لهذه  نقول  الثقافة.  وزارة  مكاتب  وراء 
المتسللة هذا خطاب الثورة المضادة ولن يمّر ألّن الثورة لم 

تنته. والثورة ال تنتهي. ولن تنتهَي. إنّما الثورة صيرورة.

وإذا كان استكمال مهام الثورة يتّم على كّل األصعدة فإّن 
الصعيد الثقافي هو العمود الفقري للثورة به تنهض وتتقدم 

وتتواصل وتتجّدد.

إنّما روح الثورة في الثقافـة.
لذلك وجب النـــداء عاليـــا:

في  تنفخ  ريحا  منها  لتبعثوا  الكلمات  إلى  الشعراء  أيّها   -
شراع سفن اإلبحار... 

- أيّها الرّسامون إلى المواد لتصهروا منها ألوانا تبعث نور 
الحياة في األشكال...

- أيّها النحاتون إلى الصخور لتُْنطقوها حكايا تبعث الحياة 
في ذكرى الشهداء...

يرّوض  إيقاعا  لتنثروها  األصوات  إلى  المغنّون  أيّها   -
األحزان ويولّد األفراح...

- أيّها الشباب إلى دور الثقافة والشباب تحرثونها وتبعثون 
فيها الحياة...

- أيّتها الشابات إلى المسارح املؤوها مرحا وإلى النوادي 
املؤوها فرحا...

اإلهداء: إلى أبي يوسف

أنا ابنك المسيّج بالزيف والخداع 
وحدي ألقيت نفسي في الجب يا أبي 

وإخوتي براء من دمي
بيني وبيني تّمت المؤامرة
بيني وبيني بعت واشتريت

وعندما أفقت 
كانت البالد 

قطعة
فقطعة 

تباع في المزاْد
*******************

أنا ابنك المخادع
وزوجة العزيز 

طيّبة وطاهرة
راودتها عن نفسها 

فغفرت بالهتي 
ونّصبتني - عنوة – أمين بيت المال

وعام بعد عام
زيّنت أموال البيت جيدها والمعصمين

*****************
أنا ابنك المشعوذ الّدجال 

لم أكن مفّسر أحالم 
كنت أعلم أّن زوجة العزيز

تنهب المدينه

وتبدو في الشوارع 
طيّبة حزينه

وفي سنين القحط والجفاف 
كانت لعبة العزيز
أن أفّسر األحالم 

كي يقنع العباد
بالصبر والجهاد

وكانت البالد
قطعة 
فقطعة

تباع في المزاْد

قرأت بتاريخ 13 سبتمبر 2011 مقاال في 
التّونسية  الّشروق  لجريدة  الثّقافي  الملحق 
الفنّان  حياد  تونسيّون:  »فنّانون  بعنوان 
واجب... لكنّه صعب« وحقيقة صدمني هذا 
العنوان لما فيه من استفزاز ألكثر قناعاتي 
بديهية وهي أّن الفنّان، والمثقّف بصفة أعّم، 

منحاز أو ال يكون !!
بعد نصف قرن  يمكننا،  أدري كيف  فال 
التّهميش  بين  تتدحرج  ثقافية  سياسات  من 
والتّوظيف،  اإلقصاء  وبين  واالحتواء، 
ظاهرة  أنّها  على  المثقّف  لحياد  نسّوق  أن 
ال  ترانا  الثّقافي...أم  المشهد  في  صحيّة 
نتحّدث عن نفس البلد الّذي أعيش فيه والّذي 
صارت فيه األوساط الثّقافية مرتعا لشعراء 
مسّميات  تحت  الّسخافة  وممتهني  البالط 
عّدة كالحداثة والتّحديث والثّورية والتّجديد 
األوالد«...؟  »خبزة  بساطة  وبكّل  وأحيانا 
عزوف  الّسياسات؟  هذه  من  جنينا  وماذا 
شبه تاّم عن الفنون والكتب والفكر لتوفيق 
لهما  ثالث  ال  نموذجين  نسج  في  النّظام 
للمثقّف: مثقّف موظّف لدى الحزب الحاكم 
تارة  وهو  للنّظام،  الثّقافي  الّذراع  يمثّل 
نخبوي متعال، وتارة شعبوي منحطّ. وإّما 
المثقّف البوهيمي الّسكير، القبيح، المتّسخ، 
عالم  ملكوت  في  يعيش  والّذي  الالّأخالقي 
أجد  وصراحة،  لنفسه...  صنعه  خيالي 
نفسي مرغما هنا على ضرورة التّذكير بين 
االستقاللية والحياد وخطورة الخلط بينهما: 
بالّضبط  فذلك  مستقالّ،  المثقّف  يكون  فأن 
إالّ  له والء  يكون  ما هو مطلوب، وأن ال 
للفكر الحّر وللوطن ولإلنسان في إنسانيّته 
المتعّددة والمنفتحة، فذلك هو المنشود، وأن 
ال يكون عليه سلطان إالّ العقل وتوقه الّدائم 
الجمال  عن  الّدؤوب  وبحثه  الحّرية  إلى 

والحقيقة العارية، فذلك هو الهدف.
تيّار  لواء  المثقّف تحت  انضواء  أّن  كما 
إيديولوجي أو حزبي ال يعني - بالّضرورةّ- 
تبعيّته. على أن يكون هذا االنتماء األرضيّة 
على  لالنفتاح  المثقّف  منها  ينطلق  الّتي 
والثّقافي،  والّسياسي  اإليديولوجي  اآلخر 
فيه  يسبح  الّذي  الوعاء  يصبح  ال  أن  ال 
ويسقط في تلك الّدعاية الفظّة لإليديولوجية 
الّتي تمنح صكوك الوطنية والوالء القومي 
والّديني لمن يحاكيها ويغازلها وتخّون كّل 
من يعارضها ويخافها، وتصّح حينها مقولة 
البوليس«  مهنة  »اإليديولوجيا  درويش: 
من  الّشاعر  أّن  أحد  على  يخفى  ال  أنّه  مع 
مفعم،  وأنّه  العالم  في  اليسار  رموز  أبرز 
إلى حّد كبير، بالعّزة القومية، أي أنّه مشبع 

باإليديولوجيا.
الفنّان  يكون  أن  المقابلة،  الجهة  في  أّما، 
المثل أو محلّقا  المثقّف مسبّحا في عالم  أو 
طوباوية  عوالم  في  الواقع  سرب  خارج 
التّرف  ضروب  من  ضرب  فذلك  مثاليّة، 
والعقم الفكريين، فنحن ال ننكر أهّمية الحلم 
بالعكس  بل  للمثقّف،  بالنّسبة  والطّموح 
ونؤمن  لإلبداع  األساسي  المحّرك  نعتبره 
بأّن المثقّف أكثر أهلية من غيره لجعل شعبه 

عموما  باسمهم  متحّدثا  نفسه  يعتبر  ومن 
يواصلون التّوق إلى مستقبل أفضل، وإلى 
المكبّلة  الّسلطة  وضرب  النّظام  زعزعة 
والّرداءة.  النّمطية  في  المتجّذرة  لمخيلتهم 
أشكال  من  شكال  الحلم  يصير  أن  لكن 
في  عبثيا  وتحليقا  الفضفاض،  التّصوف 
عوالم المثالية المنسلخة عن الواقع الماّدي 
فذلك ما نرفضه ونعتبره منتوجا  المعيش، 
أكثر  مساوئها  لألفيون  وصناعة  ترفيهيا 
من منافعها. وبدون شّك، فإّن هذه المقاربة 
عند  متجّذرة  تزال  ال  المتعالية  النّخبوية 
أنسى  أن  يمكن  فال  مثقّفينا،  من  كبير  شّق 
األساتذة  أحد  مع  لي  الّتي حصلت  الحادثة 
األدباء  مهرجانات  أحد  تحكيم  بلجنة 
االستهجان،  ببعض  لي  قال  الّشبان، حينما 
بعد أن قرأ أقصوصتي: »تركت لي روح 
بأنّك منحاز لكذا« فأجبته:  نّصك االنطباع 
وهنا   « منحاز  ألنّي  أكتب  أنا  »أستاذي، 
اإلبداعية:  العملية  جمال  يكمن  بالّضبط 
فهي نسبية في آخر المطاف وال تخلو من 
الّذي  الممكن  البديل  قبيل  تجعلها من  ذاتية 
يخرج  والّذي  والخطأ،  الّصواب  يحتمل 
إلى  وجمودها  المعابد  صمت  من  الفكر 
ف«الفلسفة  وضوضائها،  الحياة  معترك 
الفيلسوف  قال  حظيرة وليست معبدا« كما 
لبقيّة  يصّح  والّشأن  كانغيالم،  الفرنسي 

أشكال اإلبداع.
و لألسف، فإّن هذه المقولة لم تتجّسد في 
مشهدنا الثقافي والّسياسي إالّ بإحتشام، فمن 
منّا رأى أحد رموز الثّقافة أو الّسياسة في 
إعتصام أو مسيرة إحتجاجية بعد الثّورة؟ مع 
عددها  يتجاوز  ال  الّتي  اإلستثناءات  بعض 
عدد أصابع اليد...و الحال أنّه لنا من رّواد 
الفكر واإلبداع من بلغ العالمية، وأخشى أن 
يكون ذلك مرّد إعتكافهم أبراجهم العاجيّة، 
مّما يحيلني على ظاهرة أخرى وهي إنزواء 
عدد ال بأس به من اليسارويين والحداثويين 
االنتهازيون  اكتسحها  الّساحة  أّن  بتعلّة 
أن  المفروض  من  وليس  أ  والّرجعيون.. 
يكون ذلك كافيا لإلنخراط في الّصراع بل 
ويجعله أمرا طارئا وعاجال من أجل الحفاظ 
لتونس  والثّورية  الحداثية  المكتسبات  على 
إزاء صنف جديد من  ترانا  أم  وتعزيزها؟ 
المثقّفين: تكنوقراط الفكر، عالقتهم بالّشأن 
العاّم كعالقة الكيميائي بقواريره وعقاقيره، 
ال  الطّبيعة  إّن  للمخبر؟  بمغادرته  تنتهي 
الحياد،  يحتمل  ال  والوطن  الفراغ،  تحتمل 
وكّما أّن األرض لمن يفلحها فاّن الثّقافة لمن 

ينتجها...
يبلغ صوتي جميع  أن  أتمنّى  الختام،  في 
جهودهم  تتكاتف  وأن  والتّقدميين  الثّوريين 
لصياغة عقيدة سياسية وفكرية جديدة قائمة 
على المشاركة وعلى الّسعي الّدائم لتطوير 
لكي  الّصراع سعيا  بطبيعة  الّذات والوعي 
يكون المستقبل لهم شريطة مراعاة اإلطار 
الّزمكاني للّصراع، وأن يكونوا أبناء »اآلن 

وهنا«...

سمير طعم اهلل

صـوت الثقافة

باملختصر املفيدإطاللة

من العاقل ومن اجملنون !!!؟؟؟

الوسط  سهول  في  المزروعة  »القيروان«  مدينتي  تكن  لم 
ومتحف  والحضاري  الفكري  والثراء  للحكمة  رمزا  البعيد، 
العربية  الحضارة  ومهد  الحكمة  وبيت  عقبة  وجامع  رقادة 

اإلسالمية في شمال إفريقية فقط..
حتى  والثمانينات  السبعينات  أواخر  في  كذالك  كانت  لقد 
أواسط التسعينات تتميز بظاهرة فريدة أعطتها بعدها اإلنساني 
شوارعها  يمأل  بمدينة  القيروان  عرفت  وقتئذ  والحميمي، 
وكانوا  »المهبول«...  عقليا  والمختلين  المجانين  من  الكثير 
يعيشون وسط الناس دون أي قلق أو إقالل، بل على العكس 
لمعتوهين  هذا ألن صورة  أوردت  بهجة...  مبعث  كانوا  لقد 
طفت على السطح من تالفيف الذاكرة وأنا أتابع موقف المثقف 
من نتائج االنتخابات... أصل الحكاية أن أشهر معتوهين في 
القيروان كان يعيشان في شوارعها بانسجام وهما »ميالد« و 
»صالح« ... »ميالد« ، رجل في األربعين من العمر قوي 
البينية عريض الكتفين والمنكبين بوجه مدور وأسمر وعينين 
شيء  عن  كالباحث  حوله  الممتد  الفضاء  في  تنقبان  حادتين 
أضاعه في الطريق، كان يجوب المقاهي وهو حافي القدمين 
يرتدي معطفا في كل الفصول، وكلما مّر بجمع حول طاولة 
يرتشفون ما طاب من القهوة أو الشاي إالّ واخذ أحد الكؤوس 
يواصل طريقه.  ثم  أحد..  استشارة  دفعة واحدة دون  وشربه 
وإذا قال له أحدهم »زفو يا ميالد زفو« ينزل بكفّه على قفا 

من كان أمامه... 
أما »صالح« فهو نحيف البنية قصير القامة سريع الحركة 
ال يهدأ، يتحرك في كل االتجاهات في ذات اللحظة..  كما أنه 
ال يصمت أبدا، فتراه يسير كأنه يجري ويتمتم ويسب أحيانا 
التي تتراءى له  ويشتم وفجأة يتوقف ليخاطب أحد األطياف 
حوار  معها  ويجري  نحن  نراها  أن  دون  خياله  بعين  وحده 
حق  في  وجرائم  أخطاء  من  فعله  وما  بورقيبة  حول  مطول 
توقف ال  دون  المعهودة  بسرعته  ينطلق  ثم  التونسي  الشعب 

عن الكالم وال عن السير...
يوم الحادثة التي سأرويها كنت أجلس في مقهى في تقاطع 
طرق دائري بقلب المدينة صحبة أساتذتي وكنت حديث العهد 
بالمدينة.. وقبالة المقهى يوجد دكان مصور فوتوغرافي أمامه 
شرفة صغيرة مغطاة غالبا ما كان ميالد يقضي فيها قيلولته 
مفترشا بعض أوراق الورق المقوى المعدة لتغليف الثالجات 

وغيرها من المواد المنزلية... 
كان يغط في نوم عميق لم يثر انتباهنا لتعودنا على وجود 
وفي ومضة برق مرق صالح من ال نعلم من أين كأنما نبت 
من األرض واستوى جالسا تحت قدمي ميالد وهو نائم، وأخذ 
جانبه  على  وينقلب  أحينا  ينكمش  وميالد  ساقيه  كفي  يدغدغ 
على  وأصر  الدغدغة  في  أمعن  صالح  لكن  أحيانا،  اآلخر 
مشاكسة صديقه.. عندها نزع ميالد عنه الغطاء وصاح في 
المارة قائال: »أشبيك  وجه صالح بصوت قوي أربك بعض 

هبلت ياخي« )هل جننت !!!؟؟؟(..
من  السؤال،  بي  واستبّدا  ارتباك  وأصابني  الجميع  ضحك 

منّا العاقل ومن المجنون؟؟؟!!!
على صواب  هو  ومن  االنتخابية  الحملة  هذه  في  جّن  من 

الناخب أم المثقف!!!
ماذا قّدم المثقف للناخب حتى يختار من يدفع به إلى األمام 
ليست  أماكن  في  يدغدغ  فالمثقف  التاريخ،  عجلة  تقّدم  نحو 
موضع الحّكة في جسد الشعب مما جعل المواطن في وادي 

والمثقف في وادي... 
وفي هذا الركن سننشر نص لسارتر ترجمه الصديق رضا 
البركاتي حول دور المثقف ليكون منطلق جدل بناء من أجل 
إعادة المثقف إلى مربع الفعل الطالئعي الذي يهيأ اآلتي ويعبّد 
الطريق للمستقبل دون ارتباك ودون أن نسأل من العاقل ومن 

المجنون؟؟ 

رضا البركاتي
ridhabarkati@gmail.com

إرشاف سمري طعم اللهإرشاف سمري طعم الله

Samir.taamallah@gmail.com

صـوت الوطـن

مجد مستورة سمير طعم اهلل

لذلك وجب النداء عاليا : يا أّيها الشعراء...

اعرتافات االبن أو قراءة يف سرية األب

املثقف يف ثالوث البالط 
امَلِصـيــــــر*..!واالعتباط واالحنطاط

***
َعلِّ صوتــْك علِّ صوتــْك بالُغنــا 

ْة األغانى ممكنْه .. مْمِكنْه  لسَّ
ْة ياما .. ياما ياما، ياما فى ُعْمِرنا و لِسَّ

***

رضا البركاتي
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حتقيقات

عربي و دولي دولي

احتجاجات مناهضة 
للرأسمالية ولخطط 

الحكومة
إن اختيار المنظمين لالحتجاجات 
النطالق  ستريت  وول  شارع 
احتجاجاتهم ال يخلو من داللة تكسب 
هذه االحتجاجات صبغتها المناهضة 
شارع  هو  الشارع  فهذا  للرأسمالية 
المال والبورصة في مدينة نيويورك 
الرأسمالي  النظام  رمز  بذلك  وهو 
التي  المضاربات  وسوق  األمريكي 
العالمي  االقتصاد  بمصير  تتالعب 
على  عالمي«  قمار  »كازينو  إنه 
األمريكية  الكاتبة  تعبير  حسب 
سوزان جورج في أحدث مؤلفاتها، 
الثروة  لتركز  رمز  كذلك  وهو 
األمريكية والعالمية بين أيدي قلة من 
أصحاب البنوك والشركات الكبرى، 
إنه قلب النظام الرأسمالي األمريكي 
المضاربات  أدت  ففيه  والعالمي 
أزمة  أكبر  إلى   1929 سنة  المالية 
اقتصادية عالمية  ومنه أيضا اندلعت 
 2008 سنة  العقارية  الرهون  أزمة 
فقراؤه  وخاصة  العالم  مازال  التي 
يعانون من آثارها المدمرة. إنه قلب 
»نظام رأسمالي يشتغل على منوال 
آلة الحصاد« من حيث توليد الثروة 

واإلقصاء المصاحب له.
القوة  هي  المتحدة  فالواليات 
التي  األولى  العالمية  االقتصادية 
العالمية  الثروة  يتجاوز نصيبها من 
من  الفرد  نصيب  ويفوق   25%
الناتج الوطني فيها 40.000 دوالر 
وإقصاء  شديد  تفاوت  ظل  في  لكن 
عبرت  ومتزايدة  عريضة  لنسبة 
رفعها  التي  الملصقات  إحدى   عنه 
فيها  لخصوا  والتي  المحتجون 
مجمل مساوئ هذا النظام فالواليات 
المتحدة تعد 46 مليون شخص تحت 
مليون   16.5 بينهم  من  الفقر  خط 
طفل ويجبر 44 مليون أمريكي على 
المجانية  الطعام  قسائم  على  العيش 
التي توفرها الجمعيات الخيرية وال 
يحظى 50 مليون أمريكي بأي تأمين 
صحي في بلد الصحة والتعليم سلعة 
تجارية وفي المقابل يراكم %1 أي 
ما يقارب 3 ماليين شخص حوالي 
%40 من مجمل الثروة األمريكية.  
واقع  تلخص  األرقام  هذه  مجمل 
هيكلية  سمة  يعد  الذي  الالمساواة 

للنظام الرأسمالي والذي مثل السبب 
مما  االحتجاجات  لهذه  الحقيقي 
لقاعدتها  المستمر  االتساع  يفسر 
إليها  انضم  أن  بعد  االجتماعية 
عمال  كنقابة  النقابات  من  نشطاء 
واتحاد  الممرضين  ونقابة  النقل 
األسر  أرباب  من  ومئات  المعلمين 
الذين فقدوا منازلهم بعد عجزهم عن 
تسديد القروض العقارية. كما يفسر 
على  كتب  الفتات  من  رفعوه  ما 
حق«  على  كان  ماركس   « إحداها 
في إشارة إلى نقد الماركسية للنظام 

الرأسمالي.

مطالب اجتماعية
وتتمحور جملة مطالب المحتجين 
وهي إلى اآلن مطالب اجتماعية في 
ما صرح به أحد المحتجين في والية 
الفرنسية:  الصحافة  لوكالة  فلوريدا 
أن  في  بالحق  للمطالبة  هنا  »نحن 
يكون لنا مأوى وشغل وإمكانية تلقي 

العالج مجانا« .
خطط  المحتجون  ينتقد  كما 
األزمة  معالجة  في  الحكومة 
أوساط  إلى  منحازة  ويعتبرونها 
المال فحكومة أوباما رصدت مئات 
الكبرى  البنوك  لمساعدة  المليارات 
العقارية  الّرهون  أزمة  آثار  من 
صارمة  تقشفية  سياسة  تسلك  بينما 
تحمل تبعات األزمة للفقراء وللطبقة 
بعض  حسب  أن  والحال  الوسطى 
المختصين فإن البالد في حاجة إلى 
سياسة  على  كناية  جديد«  »نيوديل 

انتهجتها  التي  األزمة   معالجة 
بقيادة روزفيلت  األمريكية   اإلدارة 
سنة 1933 لمجابهة مشكالت شبيهة 
بالمشكالت الحالية، سياسة تستوجب 
رصد مئات المليارات لتجديد البنية 
السكن  وتحسين ظروف  األساسية  
بهدف  األمريكية  بالمدن  والعيش 
بما  واالستهالك  التشغيل  دفع 
لكن  األزمة   تخفيف  على  يساعد 
يعتبره  فأوباما  ذلك  غير  الواقع 
من  كان  منهم  وجزء   – المحتجون 
ضمن قاعدته االنتخابية- ال يختلف 
الخضوع  عن سلفه بوش من حيث 
ففي  المالية.  المؤسسات  إلمالءات 
تقرير لصحيفة نيويورك تايمز  ليوم 
2011« يشرف  أكتوبر   29 السبت 
البنوك  إنقاذ  عمليات  على  بنفسه 
وفي  المتظاهرون«  ينتقدها  التي 
ضرائب  حكومته  فرضت  المقابل 
جديدة  على االستهالك عوضا عن 
فرض رسوم إضافية على أصحاب 

الثروات .

الحرية مجرد تمثال في 
الواليات المتحدة

قمع  في  تاريخ  المتحدة  للواليات 
رغم  االجتماعية  االحتجاجات 
انتصاب تمثال الحرية في قلب أهم 
عمال  قمع  ننسى  فال  عواصمها 
وعامالت شيكاغو في القرن التاسع 
عشر في ما أصبح يعرف الحقا بعيد 
النقابيين  ومالحقة  للعمال.  ماي   1
الحرب  بعد  السياسيين  والناشطين 

العالمية الثانية إبان موجة المكارتية 
المعادية للشيوعية والتي طالت حتى 
شابلن  شارلي  مثل  الفنانين  بعض 
الواليات  ترك  إلى  اضطر  الذي 
المتحدة. وقمع الشرطة الحتجاجات 
مثلما  والحرب  العولمة  مناهضي 
في  المتظاهرين  مواجهة  في  حدث 
المحتجين   1999 سياتل سنة  مدينة 
على سياسة منظمة التجارة العالمية 
تلك  في  اجتماعا  تعقد  كانت  التي 
 50 وقتها  خلف  قمع  وهو  المدينة 
جريحا ومئات المعتقلين دون نسيان 
القمع الذي استهدف المحتجين على 
أفغانستان  على  األمريكية  الحرب 
سنة  العراق  وعلى   2001 سنة 
في  االعتقاالت  وموجة   2003
بوش   سياسات  على  المحتجين  حق 
أحد  انعقاد  أثناء   2004 أوت  في 
الجمهوري  الحزب  مؤتمرات 

الحاكم آنذاك.
الحركة  مع  األمر  يختلف  ولم 
قامت  فلقد  الحالية  االحتجاجية 
إلزالة  عنيف   بتدخل  الشرطة 
المحتجون  نصبها  التي  المخيمات 

أكثر  المدن واعتقلت  العديد من  في 
دون  المحتجين  بين  1000 من  من 
التي  اإلعالمية  الحمالت  اعتبار 
روجت لها أوساط المال من »إمكانية 
سيطرة متطرفين على هذه الحركة 
وتوجيهها« وفي المقابل  فإن وسائل 
اإلعالم تعاملت بتعتيم إعالمي كبير 
تحت  االحتجاجات  مع  ومقصود 
تتحكم  التي  المالية  األوساط  تأثير 
مباشرة في هذه الوسائل من ذلك أن 
تغطي  لم  تايمز  نيويورك  صحيفة 
االهتمام  تعطيها  ولم  االحتجاجات 
بعدما  إال منذ حوالي أسبوع  الالزم 
اتخذت االحتجاجات أبعادا كبيرة لم 

يعد ممكنا تجاهلها.

البرجوازية خائفة من 
تجذر االحتجاجات

الخوف  فإن  لكن من جهة أخرى 
وقرب  االحتجاجات  تجذر  من 
 2012 األمريكية  االنتخابات 
ونظرا ألن جزء هاما من المحتجين 
االنتخابية  القاعدة  على  يحسبون 
داخل  برز  فقد  الديمقراطي  للحزب 
هذا الحزب تيار يدفع نحو االستجابة 
جزئيا لمطالب المحتجين وهو تيار 
نجح في إقناع الرئيس أوباما بالتعبير 
ضرائب  لفرض  »استعداده  عن 
الثروات  أصحاب  على  إضافية 
التي تتجاوز 1 مليون دوالر لتغطية 

تكاليف توفير الوظائف« .
ختاما يبقى أفق تطور االحتجاجات 
مع  الحكومي  التعامل  كيفية  رهين 
المتظاهرون  يرفعها  التي  المطالب 
توسيع  على  هؤالء  قدرة  وعلى 
حركتهم ومدى نجاحهم في اجتذاب 
يتزاوج  بلد  في  إليها  جديدة  شرائح 
امبراطورية  مع  المال  رأس  فيه 

اإلعالم ولوبيات السياسة.
 محمود نعمان

تشهد شوارع المدن األمريكية منذ منتصف سبتمبر 2011 حركة احتجاجية واسعة بدأت تتجذر 
مع مرور الوقت والتحاق فئات أخرى بالمحتجين الذين احتلوا وسط عدة مدن وأقاموا داخلها 
مخيمات اعتصام دائمة رغم عنف تدخل قوات الشرطة والتعتيم اإلعالمي الذي واجهت به أوساط 
اإلعالم المرتبطة بأوساط المال هذه االحتجاجات ورغم موجة البرد التي بدأت تضرب الساحل 
الشرقي مهد التحركات. كما بدأت هذه االحتجاجات تنتشر إلى مدن أخرى في الدول الرأسمالية 
وتجد تعاطفا واسعا خاصة من أوساط الشباب في مختلف أنحاء العالم فهل هي مقدمة النتفاضة 

عالمية ضد الفقر والجوع اللذين أفرزهما النظام الرأسمالي؟

الربيع األمريكي يف بداية موسم الربد

أي دور لالحتاد العام التونسي للشغل بعد انتخابات التأسيسي

الشيوعي  العمال  حزب  عقدها  التي  الصحفية  الندوة  في 
المركزي  بمقره   2011 أكتوبر   29 السبت  يوم  التونسي 
الهمامي  حمة  الرفيق  للحزب  العام  األمين  تطرق  بالعاصمة 
إلى  التأسيسي مشيرا  المجلس  انتخابات  إلى  الندوة  افتتاح  في 
أنه رغم أن هذه االنتخابات كانت تعددية نظرا لمشاركة جل 
التيارات السياسية والفكرية فيها إال أنها لم تخل من التجاوزات 
التي حصلت يوم االقتراع أو تلك التي حصلت في أواخر الحملة 
االنتخابية وأثرت بشكل مباشر في سير العملية االنتخابية. وقد 
أكد حمة الهمامي في هذا الصدد أنه ال بد من تجنب الخطاب 

التّمجيدي والوقوف على األخطاء والنقائص.

المال السياسي واإلعالم
المال  لعبه  الذي  المشبوه  الّدور  إلى  الهمامي  حّمة  أشار 
السياسي في االنتخابات والذي تمظهر باألساس في اإلشهار 
المستقلة  الهيئة  خلفها  ومن  الحكومة  عجزت  الذي  السياسي 
لالنتخابات في التصدي له أو بأشكال أخرى عن طريق إعطاء 
الهدايا واألموال وتوزيع المأكوالت والمشروبات أمام مراكز 

اختيارات  في  سلبا  أثر  ما  وهو  األماكن  بعض  في  االقتراع 
المالية  الموارد  ذات  األحزاب  حظوظ  وقلص  الناخبين 
حين  في  العمومي  التمويل  على  فقط  عولت  والتي  المحدودة 
أن موارد بعض األحزاب فاق بكثير المبالغ المالية التي يسمح 
أن  الهمامي  حمة  قال  اإلعالم  عن  حديثه  وفي  القانون،  بها 
اإلعالم العمومي مازال يحافظ على نهجه السابق في تعامله 
مع الشأن السياسي من خالل انحيازه إلى بعض األطراف على 
حساب أطراف أخرى وانخراطه بشكل ملفت لالنتباه في إثارة 

النزاعات العقائدية لصرف األنظار عن مطالب الثورة.

توظيف المساجد للدعاية السياسية
االستعمال  إلى  الصحفية  الندوة  في  الهمامي  حمة  تطرق 
في  وخصوصا  االنتخابية  الحملة  أثناء  للمساجد  المكثف 
الناخبين وتحديد  التأثير على  األسبوع األخير وذلك من أجل 
اختياراتهم مسبقا عن طريق التوجيه العقائدي، هذا باإلضافة 
إلى افتعال األكاذيب من أجل تشويه حزب العمال وتحريض 
الناس ضده واتهام مناضليه بالكفر واإللحاد، وقد اعتبر حمة 

الهمامي أن هذا التشويه الرخيص كان سببا في إبعاد الناخبين 
عن الصراع الحقيقي الذي ال عالقة له بالمسألة العقائدية الن 
فترات  أعتى  وفي  النضالية  مسيرته  في  دافع  العمال  حزب 
الدكتاتورية عن حرمة المساجد وحق التونسيين في ممارسة 

التزاماتهم الدينية.

حزب العمال واالستحقاقات القادمة 
رغم النتائج الضعيفة التي حققها حزب العمال والتي كانت 
دون المأمول أكد حمة الهمامي أن ذلك ال يعكس تأثير حزب 
النضالي ومساهمته في  تاريخه  الواقع وال يعكس  العمال في 
الثورة وأن الحزب سيواصل النضال من أجل استكمال مهام 
ومناهضة  واالستغالل  االستبداد  أشكال  مع  والقطع  الثورة 
الدكتاتورية،  خلفتها  التي  واالجتماعية  االقتصادية  الخيارات 
كما جدد الهمامي مطالبة حزب العمال ببث مداوالت المجلس 
والعمل  التطوع  إلى  النواب  ودعا  المباشر  على  التأسيسي 

مجانيا.

التونسي  العام  االتحاد  عقد 
المنظمة  مع  بالتعاون  للشغل 
العمومية  للخدمات  العالمية  النقابية 
الثورة  ندوة حول دور االتحاد في 
يوم  الفار  االثنين  يوم  اختتمت 

.31/10/2011
فرصة  الندوة  هذه  كانت  وقد 
االتحاد  دور  حول  اآلراء  لتبادل 
وأن  خاصة  المقبلة،  المرحلة  في 
نواقص  عدة  شابتها  االنتخابات 
كانت  أنها  فرغم  وتجاوزات. 
إقرارها  حيث  من  ديقمراطية 
قائمات  وتكوين  الترشح  بحرية 
الشروط  فيهم  تتوفر  للذين 
وبالشفافية  نزيهة  تكن  لم  فإنها 
استعمال  عليها  طغى  إذ  المطلوبة 
الضمائر  لشراء  السياسي  المال 
أكثر  أن  كما  الناخبين،  وأصوات 
إلى  يذهبوا  لم  الناخبين  نصف  من 
مكاتب االقتراع لعدة أسباب يطول 
المكتب  فإن  ذلك  ورغم  شرحها. 
النقابية  واألطراف  التنفيذي 
هذه  حول  موقف  أي  تصدر  لم 
االنتخابات. فكيف تموقعت الحركة 
النقابية في هذا االستحقاق السياسي 
الجديد  الوضع  في  دورها  هو  وما 
المجلس  انتخابات  أفرزته  الذي 

التأسيسي؟
كما هو معلوم لقد تقرر في هيئة 
إدارية سابقة لالتحاد العام التونسي 

للشغل أن يمارس كل نقابي قناعاته 
والتموقع حسب انتماءاته وميوالته 
هذا  ويعتبر  والفكرية،  السياسية 
عن  بعيدا  وإيجابي  منطقي  موقف 
الواقع،  األمر  وفرض  الوصاية 
لكن عدم وجود جبهة تقدمية ثورية 
فيها  وديمقراطية يمكن أن تنصهر 
هذه الطاقات حالت دون وجود رادع 

استعمل كل  الذي  النهضوي  للتيار 
القانونية  وغير  القانونية  الوسائل 
مكاتب  إلى  والتسّرب  الدعاية  في 
للتصويت  الناخبين  ودفع  االقتراع 
 40 من  أكثر  على  فتحصل  له 
بالمائة من المقترعين وحوالي 20 
للذين  اإلجمالي  العدد  من  بالمائة 

لهم حق االنتخاب.

الذي  الجديد  الواقع  هذه  في ظل 
الفارطة  األعداد  أحد  في  به  تنبأنا 
والذي  الشعب  صوت  جريدة  من 
الريادي  الدور  بالتحليل  فيه  قدمنا 
للحركة النقابية في قيادة المسيرات 
عندما  الثورة  في  الحاسم  والدور 
قررت إضرابات عامة جهوية كان 
آخرها اإلضراب العام بتونس يوم 

14 جانفي الذي كان آخر يوم لبن 
علي في تونس.

النقابية  للحركة  الدور  هذا  إن 
والديمقراطية  الثورية  واألحزاب 
التي  هي  صلبه  في  تنشط  التي 
قادت الثورة من بدايتها إلى نهايتها 
اإلسالمية  للقوى  كامل  غياب  في 
التي كانت تراقب الوضع وتصدر 

البيانات من الخارج.
في ظل هذا الوضع الجديد ومن 
الشغالين  مصالح  عن  الدفاع  أجل 
المجتمع  في  والمعنوية  المادية 
التوازن  لخلق  أساسي  دور  ولعب 
نعوض  ال  حتى  المجتمع  في 
المؤتمر  فإن  بأخرى  ديكتاتورية 
لوضع  بالغة  أهمية  يكتسي  القادم 
البعد  كل  بعيدة  جديدة  استراتيجية 

عن سابقاتها في العهد السابق.
التجربة  بعد  األوان  آن  لقد 
بسلبياتها  النقابية  للحركة  الثرية 
الحركة  تنضج  أن  وإيجابياتها 
وأن  الطبقية  مصالحها  وتعي 
ممكن  وهذا  الهدف،  تخطئ  ال 
لهذه  جديدة  أرضية  وضعت  إذا 
المرحلة تضع فيها تطور الواقع في 
تونس في ظل واقع عربي ودولي 
االمبريالية  ضد  وناهض  متحّرك 
الّصهيونيّة  وضد  واالستعمار 

والرجعية العربية.

محة اهلمامي يف الندوة الصحفية اليت عقدها حزب العمال

»نشكر كل من أعطونا أصواتهم ونعدهم مبواصلة 
النضال على نفس النهج...«

ياسين النابلي  

حمادي بن ميم
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إذا الشعب يوما أراد إسقاط النظامامَسُعوا وُعــوا، وإذا وعْيُتم فانتِفـــُعوا...!

رأي رأي

ذاكرة »صوت الشعب«

ال للتمديد، 
ال للتوريث

علي  لبن  »المناشدات«  حملة  وتيرة  أخذت 
المدة  في  تتكثف   2014 النتخابات  للترشح 
بعض  على  مقتصرة  تعد  لم  حيث  األخيرة 
من  »شخصيات«  تضم  التي  »العرائض« 
األوساط االقتصادية والثقافية وغيرها بل أخذت 
طابعا  وتتخذ  تتوسع  السياسية  السنة  بداية  منذ 
شامال فال يكاد يمر يوم إال وتوجه هذه المنظمة 
علي  لبن  نداء  تلك  أو  الندوة  أو  المؤسسة  أو 
النتخابات  والترشح  تونس  قيادة  »لمواصلة 

. )...( »2014ّ
هذه  تنجح  لن  المتعفن  الواقع  هذا  إن 
أروقة  في  المدبرة  الممجوجة  المسرحيات 
النظام في تزييفه. وإن الحل ليس في مواصلة 
على  بل   ،2014 في  تونس  رئاسة  علي  بن 
وتعويضه  النظام  إسقاط  يقتضي  تماما  العكس 
بنظام ديمقراطي وطني وشعبي يستمد شرعيته 
التونسي  الشعب  مصالح  خدمة  من  وأهدافه 
له  ويوفر  والشعبية  واالقتصادية  السياسية 
التبعية  من  واالنعتاق  الحرية  أسباب  ولشبابه 

واالزدهار   والعدالة.
والشباب  الشعب  لمصالح  االنتصار  إن 
التونسي والنضال من أجل التغيير الديمقراطي 
على أنقاض نظام االستبداد واالستغالل الحاكم 
يقتضي بصورة مباشرة رفض التمديد لبن علي 
الحاكم  الفريق  عناصر  ألحد  الحكم  وتوريث 
وعائالته بأي شكل من األشكال رفضا واضحا 
وقاطعا والتصدي له بكل جرأة وتماسك وصالبة 
سياسي  وألي طرف  كان  ألي  يمكن  ال  حيث 
أو اجتماعي أو مدني أن يدعي الديمقراطية أن 
يرفض التمديد والتوريث رفضا ال لبس فيه وأن 

يناضل بالملموس من أجل التصدي له.
واقعه  حقيقة  يعرف  التونسي  الشباب  إن 
في  ونظامه  علي  بن  ومسؤولية  المرتدي 
األزمات التي يعيشها، وقد بيّن ذلك من خالل 
مشاركته التحركات الجماهيرية الهامة )الحوض 
المنجمي، الصخيرة، جبنيانة، بن قردان...( عن 
كبيرة  تطلعات  للنضال وعن  استعدادات هامة 
الشبابية  القوى  مسؤولية  ومن  التغيير.  نحو 
تتحمل  أن  المناضلة  والديمقراطية  الثورية 
وأن  وتطلعاته  الشباب  هموم  نحو  مسؤوليّاتها 
تعمل على التوّحد حول برنامج شبابي للتغيير 
مهامه  يكون على رأس  والشعبي  الديمقراطي 
بجماهير  والتوريث وااللتحام  للتمديد  التصدي 
الشباب بكل صدق وإخالص واستعداد للنضال 

والتضحية.
الشباب قوة أساسية في أي حركة تغيير  إن 
أقل  ليس  التونسي  اجتماعي وسياسي. وشبابنا 
تهّب  التي  العالم  بلدان  بقية  شأنا من غيره في 
من  للنضال  بالماليين  الفترة  هذه  في  شعوبها 
أجل قوتها وكرامتها وحريتها والتصدي ألبشع 
وشبابنا  والدكتاتورية.  الرأسمالية  األنظمة 
التغيير  برنامج  له  توفر  متى  قادر  التونسي 
واألطر التنظيمية التي تعمل من أجله أن يقلب 
موازين القوى الحالية وأن يعصف بالدكتاتورية 
بد  وال  واالستغالل...  والنهب  القمع  وبأباطرة 

للقيد أن ينكسر.

هذه بعض التوضيحات حول التصريحات التي قّدمها السيّد 
راشد الغنوشي في برنامج »الصراحة راحة« الذي بثّته قناة 
حنبعل في سهرة السبت 29 أكتوبر 2011 والتي أرادها/ظنّها 

»مطمئنة«.   

• قال السيد راشد الغنوشي: »التوانسة أسقطوا 
كّل بنود الدستور إالّ بند الهوية والتونسي عندما 
أنا؟ تونسي؟  يقوم كل صباح ال يسأل نفسه من 

افريقي؟« . 

والمقصود الفصل األول من الدستور: تونس دولة مستقلة 
لغتها العربية ودينها اإلسالم. 

1. إذا كان هناك فصل أو بند أو مبدأ وارد بالدستور القديم 
عن  عنه،  دفاعا  بالثورة  قام  بل  التونسي  الشعب  يسقطه  لم 
محتواه الذي أفرغ بفعل دولة االستبداد فهو الفصل الثامن من 

الدستور القديم: فصل الحريات.
اإلسالمية  هويته  ليؤكد  بثورة  يقم  لم  التونسي  الشعب   .2

وحتى يطمئن كل صباح عند قيامه من النوم.
3. الهويّة العربية اإلسالمية للشعب التونسي ال تعطي ألّي 
طرف يتكلم باسم الدين أو باسم القومية شرعية المسك بالسلطة 
التونسيين  كّل  بين  ومشترك  شائع  عام  أمر  الهوية  هذه  ألّن 
والحقوق  الحريات  قبيل  من  خاص  أمر  والطقوس  والعقيدة 
والتنظيم  واالقتصاد  كراعها(  من  معلقة  شاة  )كّل  الفردية 

االجتماعي شأن دنيوي من اختيار وتنظيم البشر. 
4. تتحدث عن الهوية اإلسالمية بأّي مرجعية؟ الشّق النيّر 

من الزيتونة في الثالثينات مثال؟ أو الشّق المحافظ؟
اإلسالم بقراءة ابن تيمية وابن الجوزاء والسيّد قطب وأبي 

العالء المودودي؟ 
أو اإلسالم النيّر العقالني المتحدر من: عبد هللا بن المقفع... 
وابن  طفيل...  وابن  والحاحظ...  والتوحيدي...  والمعري... 
األفغاني  أمثال:  من  النهضة  ورواد  خلدون...  وابن  رشد... 
ومحمد عبدة ... ومصطفى خزندار... والطهطاوي... والطاهر 

الحداد... 

• قال السيد راشد: »إسرائيل دولة احتالل« .

فلسطين  المنطقة وهناك  في  دولة  إسرائيل  يعني هناك   .1
لبعض  احتاللها  عليها  يعاب  وإسرائيل  محتلة.  دولة  وهي 
تقسيم  الحاالت حسب  أحسن  )في  لفلسطين  التابعة  األراضي 

1948 أو حدود 1967 أو تقاسم القدس: شرقية وغربية(.
النهضة  اإلسالمي/حركة  االتجاه  موقف  هو  هذا  هل   .2
الزيارة  بعد  أو  قبل  النهضة؟  تبنته  متى  أم هذا موقف جديد؟ 
لدولة  الديمقراطي  بالطابع  خاللها  واإلشادة  ألمريكا  األخيرة 

إسرائيل ألن بها أحزابا دينية.
3. ما هو الدور الذي لعبته قطر في هذا الطُْرح/الطَْرح.؟ 
علما وأّن قطر هي راعية التطبيع في عالقة باألنظمة العربية. 
والجزيرة هي راعية التطبيع في عالقة مع المواطن العربي، 
وسياسة  العربية  البيوت  إلى  »إسرائيل«  أدخلت  التي  هي  إْذ 

»األمر الواقع« إلى القلوب العربية.

• قال السيد راشد الغنوشي: »هذا من المرات 
مع  الداخل  مصلحة  فيها  تلتقي  التي  القليلة 

مصلحة الخارج« .

لمنظومة  وانتمائه  وتحالفاته  برؤيته  حزب  الداخل:   .1
عالمية وانخراطه في مشروع بلبوس ديني على شاكلة اإلسالم 

التركي. 
األبيض  البيت  أعّده  الذي  األوسط  الشرق  الخارج:   .2
تنفيذه  وأداة  الصهيوني  الكيان  ومحوره  وقلبه  األمريكي 

الرجعية العربية بزعامة قطر.

الذين بادروا بالتهاني: أردوغان كلمني وزارني سفير قطر.

في  »اإلسالم  الغنوشي:  راشد  السيّد  قال   •
صعود... العلمانية في تراجع في العالم... وسوف 
يصلنا سفراء من فرسا مسلمون... ومن أمريكا 

أيضا مسلمون...« . 

1. هؤالء المسلمون سيطبقون سياسة هي سياسة بلدانهم، 
سياسة األنظمة التي أرسلتهم ولن يفكروا في مصلحة الشعب 

التونسي ال لشيء إال لكونه شعب مسلم.
2. هل تعتبرهم أصدقاء للشعب التونسي يا أيّها السيد راشد 
ألنّهم مسلمون؟ وهل تمنحهم صّك الدخول لجنة تونس لنهب 

خيراتها ألنّهم مسلمون؟
من  العالم،  أحرار  من  وآالف  مئات  في  رأيك  وما   .3
العالم الغربي الذين يطالبون بلدانهم بفسخ ديون العالم الثالث 
ويعتبرونها نهبا استعماريا وبعثوا جمعيات مختصة في النضال 
من أجل هذه الغاية.؟ !!! هؤالء هم أصال من العلمانيين وليسوا 
للثقافة  ينتمي  بينهم من  المسلمين وإذا وجد  على األرجح من 
الفكر  العقيدة اإلسالمية فهو وأنت على طرفْي نقيض في  أو 

االقتصادي إن كان لك فكر طبعا !!!(.

• قال السيد راشد: »فندق البحيرة اإلسالمي ال 
يعرف الشغور ولم يعرف البطالة«.

فندق البحيرة »اإلسالمي« يحمل »البل« ( label(  سلسلة 
فنادق فرنسية عالمية شهيرة ومن طراز عال وتبيع الخمرة في 
كّل أرجاء المعمورة. وصاحب هذا النزل »اإلسالمي« يملك 
الخمرة  يوفر  وجميعها  مثال  وسوسة  بالمنستير  النزل  عديد 
لحرفائه.  ولكنّه ال يستطيع بيع الخمرة بنزله الكائن بالبحيرة 
تهيئتها  وقع  التي  البحيرة  منطقة  بكامل  ممنوعة  الخمرة  ألّن 
بأموال نفطية اشترطت في العقد منع بيع الخمرة لسنوات )ال 

يعلم متى تنتهي/متى انتهت إال أرباب النفط(
1. وعلى كّل حال يعرف أعوان بلدية البحيرة الذين يرفعون 
الفضالت )الشقوفات حكك وقزاز/علب وقوارير( المجموعة 
يوميا من هذا النزل »اإلسالمي« مقارنة بفضالت النزل غير 
مّروا  الذين  والموظفين  العمال  آالف  بل  ومئات  اإلسالمية... 

المشروبات  هذه  دخول  كيفية  التاكسي...  وسّواق  النزل  بهذا 
مؤسسة  من  »مستوردة« خاصة  اإلسالمي  للفضاء  الكحولية 

كارفور المجاورة... 
2. صحيح هو ال يعرف الشغور أي غرفه دوما محجوزة 
بنسبة مائة بالمائة هذا أمر معروف. أّما البطالة... كّل العاملين 
به من المدير إلى البواب يعملون بنظام العقود المتجّددة والتي 
ال تتجاوز في كّل الحاالت وفي أحسن الحاالت األربع سنوات. 

والعديد منهم يجد نفسه في عداد البطالين قبل السنة الرابعة.
بل هزيلة وال  جّدا  لشبكة ضعيفة  فتخضع  األجور  أّما   .3
يتصّورها من ال يعرف الدواخل »يا مزيّن من بّرة واش حالك 

من داخل«؟ أو كقولك: »االسم العالي...« .
4. إّن هذه المؤسسة »اإلسالمية« الطيّبة تكثر من تشغيل 
حملة الشهائد وتدفع جزءا من األجور الهزيلة للمنتدبين وتتكفل 
المنظومة  حسب  أجورهم  من  قسط  بدفع  التونسية  الدولة 
ميزانية  من  نسبة  أهّم  أّن  ومعلوم  بي«  في  »السي  المعروفة 
الدولة متأتية من أداءات األجراء... أي األجراء يساهمون في 

دفع أجور األجراء لهذا النزل اإلسالمي! )هكذا!(.

مسعى  على  المحاوالت  هذه  وتنطوي 
الهدف  كان  وإن  متوازيين،  هدفين  لتحقيق 
الوعي  تخبيل  محاولة  هو  منها  الظاهر 
السياسي لدى عامة الناس من البسطاء من 
الكاذبة.  السياسية  للمفاهيم  الترويج   خالل 
أما الثاني وغير الظاهر فيتمثل في محاولة 
حركة  الستمرار  معارض  موقف  صياغة 
مهامها  استكمال  دون  والحيلولة  الثورة 

المطروحة. 

هل انتهت الثورة؟
تزعم األبواق المذكورة أنه بعد رحيل بن 
بتحقيق  المؤقتة  الحكومة  التزام  وبعد  علي 
مبرر  من  هناك  يعد  لم  الثورة  مطالب 
هناك  يعد  ولم  االحتجاج  مظاهر  لتواصل 
من داع لالعتصامات والمسيرات وسوف 
للقطع  الرئيسية  المحطة  االنتخابات  تكون 
مع النظام »البائد« حسب قولهم. وتواصل 
في نفس االتجاه لتتحفنا باكتشافاتها السياسية 
المذهلة مدعية أن صندوق االقتراع سيكون 
الماضي  في طي صفحة  الفاصل  العنصر 
في  تكون  جديدة  لمرحلة  بداية  وسيكون 

قطيعة تامة مع نظام الحكم القديم.
إن الشعب بإدراكه الحسي فقط ال يمكنه 
تصديق مثل هذه المواقف الخرقاء. لقد مّر 
اآلن قرابة العشرة أشهر منذ انطالق الثورة 
وتشعر فئات واسعة من الشعب أنه لم يتغير 
واالجتماعية  السياسية  الحياة  جوهر  من 
المعيشية  أوضاعها  على  يطرأ  ولم  شيء 
يبعث  شيئا  األفق  في  ترى  وال  تغيير،  أي 
تصدق  أن  يمكنها  وال  االمل،  نفسها  في 
الذي تعيشه  بالواقع  حسب إدراكها الحسي 
تغيير  القادمة ستكون وراء  االنتخابات  أن 
ظروف حياتها مهما كانت وعود األحزاب 
المتنافسة على المجلس التأسيسي. وهذا ال 
يعني أن أغلب الفئات الشعبية التي أجبرت 
والحرمان  الخصاصة  في  العيش  على 
والتي  والظلم  والحيف  والتهميش  والبطالة 
البطيء  الموت  إلى  الحياة  نظام  بها  يدفع 
تطورات  مدى  به  تدرك  مقياسا  تملك  ال 
الواقع إال من خالل التغييرات في أوضاعها 
اإلجتماعية واالقتصادية المباشرة. وبما أن 
هذا الجانب من حياة معظم الناس لم يطرأ 
عليه أي تغيير فال يمكن لها بالتالي االعتقاد 
التأسيسي  الوطني  المجلس  انتخابات  بأن 

ستضمن لها حلوال فعلية.
ها يقط النظام؟

ولنا أن نتساءل من جهتنا وبصفة جدية 
هل أن النظام الذي أراد الشعب إسقاطه قد 
يدعي  كما  رجعة  دون  وولّـى  فعال  سقط 
البعض؟ وهل أن المجلس التأسيسي اآلتي 
من  التخلص  على  بالفعل  قادرا  سيكون 
النظام القديم وتأسيس نظام جديد أم أنه لن 
يكون باستطاعته سوى إعادة صياغة النظام 
جديد  شكل  في  بعد  يسقط  لم  الذي  القديم 

ومظهر مغاير؟ كما هو من حقنا أن نتساءل 
والمسيطرة  المهيمنة  للقوى  كيف  أيضا 
والتي تجمع بين يديها السلطة والنفوذ الفعلي 
أجهزة  وكل  والعسكري  والسياسي  المالي 
القمع واإلعالم والقضاء واإلدارة أن تفـّرط 
نظامها  في  »انتخابية«  قلم  وبجرة  هكذا 
ومصالحها  المتيازاتها  الوحيد  والضامن 
مناهضة  اجتماعية  أو  سياسية  قوى  لفائدة 
خطرا  تشكل  أن  ويمكن  المصالح  لتلك 

حقيقيا على مستقبلها؟
هذه  كل  وضع  ضرورة  نرى  إننا 
عنها  اإلجابة  في  نتمكن  حتى  التساؤالت 
من صياغة الوعي السياسي العلمي للطبقة 
العاملة صاحبة المصلحة في إسقاط النظام 
وتغييره تغييرا كليا بما يستجيب إلى تحقيق 
مطالبها وأهدافها. وال بد أن تكون إجاباتنا 
عن كل التساؤالت دقيقة ال تحتمل التأويل 
كل  توضيح  اإلجابة  وتستدعي  اللّبس.  أو 
الجاري  الصراع  بطبيعة  المتعلقة  المسائل 
التوضيحات  وتقديم  مباشرة  بصفة  اآلن 

التالية:
الذي  الرئيسي  السياسي  الهدف  كان 
عبرت عنه ثورة 14 جانفي يتلخص في أن 
»الشعب يريد إسقاط النظام« ولنا أن نبيّن 
معنى هذا الشعار والمفاهيم المتعلقة به. ما 
هو مفهوم النظام؟ ونظام من يريد إسقاطه 
الشعب؟ وماهي عالقة النظام بالدولة؟ وهل 
أن النظام والدولة هما وجهان لعملة واحدة 

أم منفصالن؟ 

ما معنى النظام؟
التي  المختلفة  األشكال  تلك  هو  النظام 
مظهرها  وهو  الحكم  في  الدولة  تتخذها 
والطرق  األساليب  تلك  وهي  الخارجي، 
المسيطرة  الطبقة  تستعملها  التي  المختلفة 
والمحافظة  االقتصادية  مصالحها  لضمان 
السياسية  وسلطتها  دكتاتوريتها  على 
نظامها  لها  دولة  فكل  المجتمع.  على 
وهو  بها.  الخاص  واالجتماعي  السياسي 
للطبقة  المنظم  العنف  بقوة  مفروض  نظام 
المسيطرة والسائدة. ويمكن لنظام الدولة أن 
الطبقية. ولكن  القوى  يتغير حسب موازين 
يستحيل تغيير مضمون النظام وجوهره من 
دون تغيير الدولة بالكامل عن طريق الثورة، 
ارتباط  هو  والنظام  الدولة  ارتباط  ألن 
عضوي. فالدولة هي التي تشكل النظام وهي 
مصدره، فإذا أراد الشعب يوما إسقاط النظام 
فعليه أن يناضل في سبيل إسقاط الدولة التي 

بعثت به إلى الوجود. 
والدولة  النظام  إسقاط  مهّمة  وتعتبر 
البرجوازية في آن واحد المحتوى الرئيسي 
الحركات  كل  لنشاط  واالستراتيجي 
المهمة  وهي  الشيوعية.  واألحزاب 
الراهنة  المرحلة  في  للثورة  االستراتيجية 
والمقبلة. وبما أننا بصدد الحديث عن النظام 

ال بد من اإلشارة إلى أن الدولة البرجوازية 
تمتلك أشكاال مختلفة من األنظمة التي تعتمد 
عليها في الحكم تتراوح ما بين الحكم الفاشي 
والفردي المطلق إلى الديمقراطي بدرجات 
بضرورة  ناحيتنا  من  ونرى  متفاوتة. 
اإلقرار بأن الدولة البرجوازية الديمقراطية 
الشعوب  لنضال  أهمية  ذات  حصيلة  هي 
واإلنسانية في طريق كسب حريتها بالكامل. 
ولهذا السبب فإننا لن نتجاهل اليوم ولن ندير 
المستهدفة  النضال  إلى كل أشكال  ظهورنا 
تحقيق تغييرات ديمقراطية على شكل النظام 
والسلطة بما يسمح لنا من الرفع من قدراتنا 
السياسية والعملية والتنظيمية وغيرها. ففي 
المتعددة  الحريات  من  أوسع  مجال  ظل 
التي يمكن أن تتوفر في ظل النظام والدولة 
الديمقراطية  سلطتها  ظل  وفي  البرجوازية 
للممضي  أنسب  ظروف  تتوفر  حيث 
سبيل  في  للنضال  عريضة  آفاق  فتح  نحو 
مثل  وفي  وحيث  للثورة.  النهائية  األهداف 
تلك الظروف تتمكن الطبقة العاملة وحلفاؤها 
من توسيع تأثير نشاطها السياسي والثوري 
قدراتها  ومضاعفة  نضاالتها  ونطاق 
المتعددة. ولهذا فإننا معنيون بهذا النضال من 
أجل تغيير شكل السلطة وإعطاء هذه المسألة 
ما تستحقه من أهمية وإن كان النضال من 
أجل تغيير شكل سلطة البرجوازية يعّد هدفا 
إصالحيا. بل إننا مطالبون بالنضال من أجل 
حد  أوسع  إلى  تعميقها  ومزيد  اإلصالحات 
ممكن من الحقوق والحريات دون الحياد عن 

أهدافنا االستراتيجية أو التخلي عنها. 

ما هي الجمهورية؟
الجمهورية البرجوازية الديمقراطية هي 
محطة في تاريخ النضال البشري واإلنساني 
وتحقيقها يعّد مرحلة تكتسي أهمية في مجرى 
كشيوعيين  نحن  ونضالنا  الثوري  النضال 
دولة  لبناء  بالكامل  الثورة  تحقيق  أجل  من 
جديدة وديمقراطية جديدة من نوعها ونظام 
الهدف تحقيقه ممكنا  جديد. ولن يكون هذا 
سوى بواسطة الثورة إلسقاط الدولة القديمة 
العاملة  الطبقة  ووصول  القديم  ونظامها 
وحلفائها من الشعب إلى سّدة الحكم والمسك 
بالكامل.  األوضاع  وتحويل  السلطة  بزمام 
إلى  تتوصل  لم  جانفي   14 ثورة  أن  وبما 
إسقاط الدولة وال يمكن الحديث عن سقوط 
النظام السابق. لقد استمرت الدولة في البقاء 
من  بد  ال  وكان  شرعيته  فقد  نظامها  لكن 
أطلق  ما  طريق  عن  جديدة  شرعية  إيجاد 
عليه » انتخابات المجلس التأسيسي«، فهذه 
يقطع  تأسيسي  لمجلس  ليست  االنتخابات 
لمجلس  انتخابات  وإنما  القديم  النظام  مع 
ونظامها  القديمة  الدولة  مؤسسات  يمّكن 
أن  على  لها  خططت  انتخابية  شرعية  من 
المهيمنة  الرجعية  القوى  قياس  على  تكون 
فالقوى  ثوري.  تغيير  ألي  والمعادية 
على  اليوم  والمتنافسة  المختلفة   السياسية 
الدخول إلى المجلس التأسيسي لن تتمكن من 
تغيير أبسط شيء من جوهر الدولة ونظامها 
السياسي واالجتماعي مهما ستكون تركيبة 

المجلس »المنتخب«.

محمد الهادي ساسـيرضا البركاتي

نشرية إلى األمام
30 نوفمبر 2010

نقيشة سياسية

أوهام الّساَسة

بعد تسونامي االنتخابات في تونس، يجب أن ال تختلط 
السبل أمامنا وكأننا في مفترق طرق، بينما نحن نواصل 

طريق الثورة التي انطلقت منذ 17 ديسمبر 2010.
بها  تقوم  أن  يجب  جذرية  مراجعات  هناك  نعم، 
ال  التي  الكثيرة  التبريرات  عن  بعيدا  أساسا  األحزاب 
نزال نسمعها من هنا وهناك، وكذلك من يسمون أنفسهم 
بالمستقلين، حتى تُرّص الصفوف حول بعض الثوابت 

بعيدا عن الحساسيات الشخصية.
ولكن ال بد من التذكير ببعض الخطوط الكبرى التي 

نرى حولها إجماعا أو شبه إجماع:
1- االنتماء العربي اإلسالمي لشعبنا في تونس بعيدا 
عن أية مزايدات أو تراجع في مكاسب بالدنا والتذكير 
المعتقد  وحرية  التطرف  وعدم  التسامح  مثل  بها  بقوة 
عليه  المحافظة  يجب  والذي  المتقدم  المرأة  وموقع 

وتطويره،
نظام  نحو  والتدرج  الرئاسوي  النظام  مع  القطع   -2
ويقع  األقلية  األصوات  فيه  تُحترم  تعددي،  برلماني 

اعتبارها قبل اتخاذ أي قرار،
العامة  الحريات  احترام  على  ينص  دستور  سن   -3
والخاصة وعلى الحقوق االجتماعية للقضاء على الفقر 
اقتصاد  أّي  ألن  االجتماعي  والتفاوت  والخصاصة 
تواصال  سيكون  االجتماعي  البعد  هذا  بدون  ليبرالي 

لسياسات بن علي التي ظهر فشلها المطلق.
4- التنصيص  في هذا الدستور وبكل وضوح على 
إنهاء مركزية الدولة التونسية وذلك ببعث سلط محلية 
وجهوية وإقليمية منتخبة ترجع إليها مهام التنمية أساسا 

حتى نقضي مستقبال على التفاوت الجهوي.
وتفويض  غيرها.  شيء  وال  الثورة  ثوابت  هي  هذه 
يُفهم في هذا االتجاه فقط  االنتخابات األخيرة يجب أن 
وإال سنكون خارج هذا السياق وسيكون االنزالق نحو 
وجهها  إخفاء  في  تنجح طويال  ال  قد  جديدة  دكتاتورية 

الحقيقي.

جلول عزونة

جماهير  لدى  السياسي  الوعي  تشويش  الدعاية  أبواق  بعض  تحاول 
عهد  وأن  فراره  بعد  سقط  علي  بن  نظام  أن  يفيد  لما  بالترويج  الشعب 
الدكتاتورية قد ولّـى وإنه لم يعد من الممكن العودة إلى الوراء وهلّما جّرا 

من محاوالت الدمغجة والسفسطة واالفتراء.

راشد الغنوشي
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أزمة  تفاقم  إلى  منهم  إشارة  في 
النظام الرأسمالي رفع المتظاهرون في 
عليها  كتب  الفتة  ستريت  وول  شارع 
ذلك  وفي   . على حق«  كان  »ماركس 
إحالة على الماركسية باعتبارها نظرية 
علمية لمقاومة االستغالل وأداة للتغيير 
جشع  تواصل  ظل  في  االجتماعي 
أقلية  بين  التناقض  واحتداد  رأسمال 
تمثلها الطغمة المالية الحاكمة وأغلبية 
والكادحون  المفقرون  يمثلها  ساحقة 

والطبقات الوسطى.
من أمام المعقل العالمي للرأسمالية 
المتظاهرون  نادى  ستريت«  »وول 
لزعيم  االعتبار  رد  بضرورة 
رغم  الثورية  ولنظريته  البروليتاريا 
التي تقودها  المنظمة  التشويه  حمالت 
اآللة الدعائية الرأسمالية وذلك لضمان 
استمرار نظامها القائم على االستغالل 

والنهب.

في  اإلدارية  المحكمة  قرارات  أّن  الجزم  يمكن 
عالقة بالطعون االنتخابية لن تغيّر كثيرا في خريطة 
التونسيات  رقاب  فإّن  وعليه  التأسيسي،  المجلس 
والتونسيين مشرئبة في اتجاه محتوى الدستور الجديد 
نظرا لما شاب سابقه من نقائص جوهريّة عند سنّه 
أو ما لحقه من تشويهات طوال حكمي بورقيبة وبن 

علي.
إصرارا  أكثر  التّونسيين  الصحافيين  أّن  ويبدو 
هذه المّرة على رؤية وجوههم بأكثر وضوح في مرآة 
الدستور الجديد بما يعنيه ذلك من سّن فصول قاطعة 
أو  ممكنة  تجاوزات  أّي  من  القطاع  تحمي  ومتميّزة 
ديكتاتوريّة محتملة، وتنظر إليه من زاوية دوره في 
المقبلة  المجتمعيّة  التغييرات  وفي  التونسيّة  الثورة 

وخاّصة بعد التطورات النوعيّة في قطاع االتصال.
إّن التنصيص على نديّة سلطة الصحافة واإلعالم 
وتفاعلها  والقضائيّة  والتنفيذية  التشريعية  للسلطات 
معهم في بناء الدولة الجديدة لن يكون معطى دستوريّا 
مفارقا أو تضخيما لحجم قطاع قد يجد مكتسبات في 
مجلة الصحافة الجديدة وإنّما هو إرجاع لحّق مشروع 
سلبته أنظمة طالما ناصبت له العداء وحاولت تطويعه 

لخدمة أجندات بعيدة عن جوهره.
للصحافيين  انتهاك  أّي  أّن  على  التأكيد  أّن  كما 
دستوريّة  يُمثّل جريمة  كانت  أّي جهة  من  ولمهنتهم 
متقدمة  أدوارا  يلعب أصحابه  بأن  أكثر ضمانا  يبدو 
في بناء تونس الجديدة بعيدا عن التجاذبات السياسيّة 
متقّدمة  حصانة  يُمثّل  مثلما  الماليّة،  واإلمالءات 
لمهنة مازالت تالقى شتّى الصعوبات حتّى في أعتى 
الديمقراطيات وتجعل فرسانها فريسة لتلك المراسيم 
إطار  في  تحصرهم  التي  القانونيّة  المكّمالت  أو 
مصلحة الدولة واألمن العام وتُعاملهم ضمنيّا كأفراد 
ناقصي وطنيّة أو معدومي المسؤوليّة في إسقاطات 

لتجارب سياسيّة قمعيّة.
إّن الوصول إلى مصادر الخبر ونشره وتعميمه 
بدأ يأخذ في السنوات األخيرة أهميّة فارقة في حركيّة 
المجتمعات والسياسات المحلية والدوليّة أعطاه ملّف 
ويكيليكس شحنات إضافيّة. وإّن وقاية الخبر من أّي 
من  وإخراجه  مصدرها  كان  مهما  ممكنة  تعتيمات 
بمجّرد  يحصل  لن  السوداء  المؤسسات  أرشيفات 
وجود إرادات سياسيّة أو بحصول تسريبات من هنا 
الدستور  يسنّها  جمعيّة  بقدرة  يرتهن  وإنّما  وهناك 

ويحميها.
قانونيا  فقط حاضنا  تمثل  لن  الفصول  ولعّل هذه 
دورا  ستلعب  وإنّما  واالتصالي،  اإلعالمي  للقطاع 
لحّد  مازالت  التي  اإلعالم  سلطة  تشكيل  في  سياسيّا 
اللّحظة رهينة مبادرات فرديّة وسلوكات نقابيّة ترهنها 
في كثيرا من األحيان لسلطة الحزب والحكم والمال 
وتُوّزعها بين بقيّة الّسلطات في تخّوف من أدوار لم 
ولعّل  عقود.  خمسة  من  أكثر  ومنذ  اآلن  لحّد  يلعبها 
المهنيّة وأخالقيات المهنة وااللتزام بمكتسبات الثورة 
وحقوق األفراد والجماعات الذين حققوها سيُمثّل أهّم 
عالمات بناء هذه الّسلطة التي لن تحتاج للقّوة الماديّة 
استفتاءات إلعالن  أو  النتخابات  وال  لبناء صرحها 

شرعيتها.

أي موقع لصاحبة 
اجلاللة بعد انتخابات 

التأسيسي؟

ماركـــس
كان على حق

الفاهم بوكّدوس

باملـرصـاد

كاريكاتور األسبوع

صورة األسبوع
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