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تصدر » الجريدة المدنية« بدعم من 

بالتعاون  مع

http://jamaity.org/agenda 

أحمد سعدات
األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني

يكتب لكل القوى الثورية العربية التي 
ختلفت عن أداء واجبها يف دفع مفاعيل احلراك 

الشعبي العريب يف االجتاه الصحيح

في حوار حصري لـ »الجريدة المدنية«:
األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل

حسين العباسي 
يقرأ مسار االنتقال الديمقراطي

ويويص النـقابيـني بـوحــدهتم  
ويبعث رسالة آمل للتونسيني
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المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
حسين العباسي

ونُعّد  الُخطوة  نجّدد  فيه  البدايات،  شهر  جانفي 

نتأّخرعن  ومل  نُخلفها  مل  كثرية  مواعيُد  فيه  لنا  الطريق. 

الواجب. ولّيَنا ُوجوهنا شطر الساحات ومل تسُقط لنا ذراع.

والعدالة  للحرية  منترصون  شعبنا.  بقضايا  ملتزمون 

والكرامة. متفقون عىل عدم الخنوع والسكون والسكوت 

سكَن  الضعف  وال  أخرستنا،  الدكتاتوريّة  ال  والتسليم. 

إرادتنا.

نقابيون وملتزمون وواثقون عىل طريق رسمته أجيال 

من املناضلني يف كّل أرجاء البالد، قاوموا االستعامر والظلم 

والقهر وسياسات التفقري والتهميش والهيمنة والتسلّط.

بالوحدة  التشتت  قاومت  ضامنة،  منظمة  االتحاد 

وطنّي  صوت  كّل  فاحتوت  االختالف  وكرّست  والتنّوع، 

املدرسة  هو  الرئيسية.  بأهدافها  ويلتزم  مببادئها  يؤمن 

النضاليّة األوىل التي تعلّم االلتزام والروح الوطنيّة واالنتصار 

للقضايا العادلة وأسس التضامن ومبادئ املواطنة والدفاع 

عن الحقوق.

وإذ نفتتح اليوم مؤمترنا الثالث والعرشين فإنّنا نرضب 

موعدا جديدا للتأكيد عىل حضور االتحاد قّوة حيّة تحفظ 

الثورة،  أهداف  تحقيق  يف  األمل  والتونسيني  للتونسيات 

وتعلن لهّن/ْم أّن البيت الجامع مازالت أركانه ثابتة وأّن 

محاوالت إضعافه قد فشلت.

ويف ذكرى التأسيس نجمع كّل تاريخنا الحافل ليكون 

قاعدة صلبة نحو آفاق جديدة نعّد لها بالتقييم املوضوعي 

مصلحة  واضعني  الجامعيّة،  واإلرادة  العقاليّن  والتخطيط 

املستقبل  ومسترشفني  اعتبار،  كل  فوق  وشعبها  تونس 

بتفاؤل كبري ويقظة، عاقدين العزم عىل التصّدي لكّل ما 

ميكن أن يهّدد تونس من مخاطر.

إنّها لحظة اإلعداد واالستعداد للحضور الفاعل واملُؤثّر 

خاللها  من  سُتىس  التي  القادمة  االستحقاقات  كّل  يف 

بترشيعاتها  االجتامعيّة  الدميقراطيّة  املدنيّة  الجمهوريّة 

ومؤسساتها. وسنحرص عىل االضطالع بدورنا لبناء مجتمع 

الحرية والتقّدم والعدالة.

النقابيّة  الحركة  شهداء  يوما  النقابيون  يخذل  مل 

والوطنيّة وكانوا مؤمتنني عىل دمهم الذي ضحوا به حتى 

تبقى تونس حرّة ومنيعة. ومل يخذل االتحاد كّل حركات 

ومعينا  ونصريا  سندا  فكان  العامل  يف  واالنعتاق  التحّرر 

ورشيكا، يدعم نضاالت ُصناع الحريّة وأصحاب الحّق.

البدايات  فيه  النضايل،  التقويم  يف  أهميّة  لجانفي 

الفاعلة، وموعدنا معه أالّ ننكرس.  

املقر : 41 شارع عيل درغوث - تونس 1001  - الهاتف : 020 255 71 - 291 330 71 / الفاكس : 139 355 71  -
 العنوان االلكتوين : journal.civic@gmail.com - الحساب الجاري بالربيد : 51 - 300 - السحب : مطبعة دار األنوار - الرشقية - تونس

فريق العمل
سمير أحمد،  عبد اللطيف حداد، األمجد الجملي، 

ضياء تقتق،  محمد كريم السعدي

التنظيمات والحركات الشبابية 
ودورها في التغيير
journal.civic@gmail.com : البريد االلكتروني

ملف  العدد القادم فهرس 

االفتتاحية 

جانفي شهر البدايات وموعد األحرار

الجـريـدة 
المدنية

حــذار..  من جوعهم وغضبهم
بقلم: محسن الخوين                                             

جانفي التونيس 
شهُر الثورات يف زمن االنكسارات

بقلم عبد اللطيف حداد     

جانفي والثورة والشباب
بقلم  صابر لوحييش      

الحركات الثقافية بعد خمس سنوات:
بوادر التمرّد وسياسة االحتواء...

بقلم: ناجي الخشناوي                                             

خطاب الرفض وتحوالت 
املجال العام يف تونس

كيف يعرُب التونيس نحو آَخره
نرص الدين اللوايت                              

الحفاظ  وواجب  املايض  آالم  بني  ليبيا:  
عىل الذاكرة

بقلم: روال بدران                            

اندالع  فجر  جندوبة  يف  الثوري  الحراك 
ثورة الحرية والكرامة

بقلم توفيق الذهبي                          

جانفي: ذاكرة احتجاج وأزمنة غضب
بقلم محمد هادي عمري                     

بالتعاون  معبدعم من 

http://jamaity.org/agenda 

  بقلم سامي الطاهري   
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   أحمد سعدات   
  األمين العام للجبهة الشعبية    

لتحرير فلسطين  
بكتابة  »الشعب«  صحيفة  يف  الرفاق  يكلفني  أن  ويرُشفني  يرُسين 
الثورة  النطالقة  الخامسة  السنوية  الذكرى  يف  السنوية  دورتها  افتتاحية 

التونسية املجيدة، والثورات العربية بشكٍل عاٍم.

شعب  تحيات  نقل  هي  العطرة،  املناسبة  هذه  يف  الكلامت  وأوىل 
فلسطني لروح الشهيد بوعزيزي الطاهرة... بوعزيزي الرمز، والصاعق الذي 
فجر بركان الغضب املتاكم يف وجه الظلم واالستبداد، والذي أسس للثورة. 
وتحيات للشهيدين شكري بلعيد واالبراهيمي شهداء معركة حامية الثورة 

يف مواجهة قوى التطرف واإلرهاب والثورة املضادة.

الثورية  وللحوامل  مستمرة،  زالت  ال  التي  الثورة  شهداء  لكل  وتحية   
التي كانت يف مستوى التقاط رشارة الثورة والنضج والحكمة لدفعها، ووضع 
للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  بالذكر  وأخص  الصحيح،  املسار  يف  عربتها 
والسياسية  املطلبية  التونيس  الشعب  للدفاع عن حقوق  تاريخي  كنموذج 
قوى  أمام  الطريق  وقطع  وحاميتها  الثورة  دفع  يف  ولدوره  والدميقراطية، 
الشعب  وحقوق  الثورة  خرقت  التي  التكفريية،  والقوى  املضادة  الثورة 

وأهدافه، ومحاولتها تصفية الثورة والعودة باألوضاع إىل الوراء.

الثورة  إنجاز  لدى  فعلياً  تبدأ  الشامل  مبعناها  الثورة  بأن  يقال  كام   
التونيس الشقيق الذي احتضن  السياسية، وإين عىل ثقة بأن ثورة الشعب 
ثوار شعبنا يف أحلك الظروف وأكرثها سواداً قادراً من خالل ثورته املستمرة 
التبعية  حلقات  كل  وكرس  االنتصار،  تحقيق  عىل  الثورية  قيادته  ونضج 
الدميقراطية  وتكريس  اإلمربيالية،  العوملة  لنظام  واالقتصادية  السياسية 
قيامً ومامرسة، وتعبيد الطريق لتحقيق العدالة االجتامعية بآفاق اشتاكية 
الحي  النموذج  وتقديم  واالزدهار،  التقدم  لتحقيق  وحيد  كخيار  تقدمية 
وتحقيق  بأمتنا  للنهوض  املؤهل  الدميقراطي،  العريب  السيايس  النظام  لبناء 

استقاللها وتقدمها وازدهارها ووحدتها. 

العريب يف مرص وسوريا  الحراك الشعبي  إليه  الكبري ملا آل   ورغم األمل 
واليمن وليبيا، ومتكن اإلمربيالية وعمالئها من حرف مسار الحراك وتوظيفه 
للنهب  كمرشوع  الجديد  األوسط  الرشق  مرشوعها  يحقق  الذي  باالتجاه 
وتقسيم أجزاء األمة وشعوبها، وإنتاج سايكس بيكو جديد ميّكنها من إطباق 
وعىل  مشاريعها،  مقاومة  محور  وتفكيك  املنطقة،  عىل  الشاملة  هيمنتها 
الرغم من هذه النكسة - إن جاز التعبري أو االرتداد - فإن الزخم الشعبي 
الذي ميز الحراك الشعبي يف مرص واملغرب والبحرين واليمن والعديد من 
أقطار األمة، وروح اإلرادة والعزمية التي سادت يف هذا الحراك رغم حالة 
االرتداد املؤقت ال ميكن وقف تقدمها الكامن أو احتوائها وهزميتها، فمهام 
بلغت قوة األدوات الرجعية وحواملها فلن تستطيع العودة إىل الوراء، أو أن 
تقهر منطق الحراك التاريخي الصاعد؛ فالقوة الهائلة التي سطرتها الجامهري 
حني  أشد  وبعنفوان  للتجديد  قابلة  العربية  العواصم  ميادين  يف  الشعبية 
تتوفر الحوامل الثورية الصلبة التي تنسجم مع تطلعات وأهداف الشعب 

الثورية الدميقراطية.

وهذه دعوة لكل القوى الثورية العربية التي تخلفت عن أداء واجبها 
تستلهم  يك  الصحيح،  االتجاه  يف  العريب  الشعبي  الحراك  مفاعيل  دفع  يف 
القوى  لكل  دعوة  أيضاً  وهي  عليها،  والبناء  التونسية  التجربة  من  العرب 

من  للخروج  أمتنا  وجود  امتداد  عىل  التقدم  تنشد  التي  العربية  الثورية 
دائرة االنكفاء القطري، وتوفري السياج الشعبي القومي القادر عىل حامية 
الثورة القومية الدميقراطية العربية، والسري بها إىل األمام، واملبادرة لتعميق 
حواراتها لبناء أوسع جبهة شعبية عربية تقدمية، تحقق من خاللها وحدة 
اإلرادة واألهداف والربنامج، يكون ضمن أولوياتها مواجهة الوجود والخطر 
الصهيوين الذي يرزح عىل صدر األمة العربية منذ مطلع القرن العرشين، كام 
تجسد تشابكها مع معسكر الثورة األممية يف مواجهة اإلمربيالية والعوملة، 
امتداد  عىل  الشعوب  وآالم  الفقرية  للطبقات  واستعبادها  قهرها  وأشكال 
ملواجهتها،  تحتاجان  واإلمربيالية  فالعوملة  متابطة؛  الثورة  فحلقات  الكون؛ 
عوملة ثورة مضادة تتعزز بانتصارات وتستلهم الخربات وتعممها، وتستخلص 

العرب من أي اخفاق هنا أو هناك.

 ويف محصلة حراكها توفر رصيد خربة ثورية أممية تّشكل مرشداً ودليالً 
لقيادة الشعوب نحو انتصار ناجز، وبناء النظام الدويل اإلنساين الجديد عىل 
أسس التكافؤ بني الشعوب والتوزيع العادل للرثوة، ونبذ كل أشكال القهر 
اإلنسانية  الجنس، وإعادة  أو  واللون  العرق والدين  أساس  واالستبداد عىل 

املسلوبة لإلنسان املعذب. 

وإذ تخصص »الشعب« دورتها السنوية لدراسة تجارب الحراك الشعبي 
الثورة  تجربة  وتعميق  لتعميم  منرباً  العدد  هذا  يشّكل  أن  آمل  العريب، 
العربية،  الثورات  من  للعديد  اإلخفاق  أسباب  واستخالصات  التونسية، 
وتعميم قيم الدميقراطية والتسامح والتداول السلمي للسلطة، كروافع لبناء 
تحفز  التي  االجتامعية  البيئة  وتوفر  ألمتنا،  الحضارية  الشخصية  مكونات 
مجتمعاتنا،  ارتقاء  يف  الفاعلة  واملشاركة  والبناء،  للعمل  الشعب  وتستنفر 

وتخلصها من رواسب املجتمع االستهاليك وثقافة القمع والتسلط.

الثوريني  واملثقفني  األمة  مفكري  النرشة  هذه  تستنفر  أن  آمل  كام   
لتحقيق  الدميقراطي  والنضال  والرشاكة  الثورة  قيم  ترسيخ  يف  للمساهمة 
أهداف الثورة العربية الدميقراطية؛ ففي املنعطفات الحادة املجافية لنضال 
واأليديولوجيا  الفكر  ودور  أهمية  تتضاعف  الخصوص  وجه  الشعوب عىل 
التنوير  عامل  وتحويل  املكافحة،  واألمم  الشعوب  أمام  الطريق  إلنارة 
وكشف  والتطور،  لالستقرار  مصدر  إىل  العربية  مجتمعاتنا  يّحول  الذي 
عرب  املعوملة،  اإلمربيالية  تسوقها  التي  الليربالية  الثقافة  أشكال  عن  القناع 
بقواعد  العربية  األمة  شعوب  والحاق  تبعية  لتسيخ  املمولة  مؤسساتها 
السوق الرأساملية اإلمربيالية املتوحشة، وارتهان واحتجاز تطورها وتقدمها 
القرار  توفر  وطريقة  العربية،  التنموية  الرؤية  لبناء  والتأسيس  الحضاري، 
النقد، وتعزيز دور  الدويل وصندوق  البنك  املستقل غري املرتهن لسياسات 
الرضوري  التوازن  إحداث  مع  االقتصادي،  والبناء  التنمية  يف  العام  القطاع 
مع دور القطاع الخاص يف اطار خطة ممنهجة متّكن من مواجهة التحديات 
التي تعتض تطورها االقتصادي، وتؤسس لتحقيق العدالة االجتامعية وأفق 
الهيمنة  أشكال  العربية من كل  والرثوات  االقتصاد  االشتايك وتحرير  البناء 

والتوظيف لتسيخ وإعادة انتاج وتعميق التخلف يف مجتمعاتنا العربية.

 ) انتهى(

رفيقكم أحمد سعدات

أحمد سعدات األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
يكتب لكل القوى الثورية العربية التي ختلفت عن أداء واجبها 

يف دفع مفاعيل احلراك الشعبي العريب يف االجتاه الصحيح

تحية لكل شهداء 
الثورة التي ال زالت 

مستمرة، وللحوامل 
الثورية التي كانت 

في مستوى 
التقاط شرارة الثورة 

والنضج والحكمة 
لدفعها، ووضع 

عربتها في المسار 
الصحيح، وأخص 
بالذكر االتحاد 
العام التونسي 

للشغل، كنموذج 
تاريخي للدفاع 

عن حقوق الشعب 
التونسي المطلبية 

والسياسية 
والديمقراطية، 

ولدوره في دفع 
الثورة وحمايتها 

وقطع الطريق أمام 
قوى الثورة المضادة 

والقوى التكفيرية
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سياسيا  تونس  في  العام  الوضع  تقيموا  أن  لكم  كيف 
واقتصاديا واجتماعيا؟

شهدت تونس بعد ثورة 17 ديسمرب- 14 جانفي سبع حكومات يف فتة 
6 سنوات مام يدّل عىل غياب االستقرار السيايس. ولقد تخلّلت هذه 

الفتة الكثري من األحداث واختلط الحابل بالنابل.
إىل  البالد  إيصال  مهمتها  انتقالية  حكومة  األوىل  الفتة  يف  وعرفنا 
انتخابات املجلس الوطني التأسييس وقد دامت أقل من سنة وترأسها 
السيد الباجي قائد السبيس. وشهدت هذه الفتة الكثري من االنفالتات 
تنجز  أن  الحكومة  استطاعت  هذا  ومع  واالعتصامات  واالحتجاجات 
املهمة األساسية التي جاءت من أجلها وهي انتخابات املجلس الوطني 

التأسييس. وجاءت ما اتفق عىل تسميته بحكومة التويكا. 

ولقد كانت مهمة املجلس الوطني التأسييس، يف األصل، محّددة بسنة 
إال أنه أمام الفراغ املوجود وجد نفسه مضطرّا ليقوم بواجبه الترشيعي 
وكتابة الدستور، وهي املهّمة األساسية التي انتخب من أجلها، ويف نفس 
الوقت يدير الحكم. لذلك مل يستطع كتابة الدستور يف الظرف املحدد 
انتخابات  الدخول يف  قبل  بذلك  األحزاب  الكثري من  والتزمت  مسبقا. 
املجلس الوطني التأسييس. ومتيزت هذه الفتة أيضا بحكومتني بالرغم 

من أنه تم اإلبقاء عىل تحالف الثالث أحزاب الرئيسية لتلك الفتة.
بالرسعة  عليها  املطروحة  املهام  انجاز  التويكا  حكومة  تستطع  ومل 
وشهدت  مؤقتة  حكومة  اسم  عليها  أطلقنا  وقد  املطلوبني.  وبالشكل 
فتة توليها األوىل الكثري من االضطرابات واالحتجاجات. وبدأت ظواهر 
العنف تربز، ووصلت إىل درجة أن تشكلت لجان أطلقت عىل نفسها 
»لجان حامية الثورة« والحال أن الثورة ليست محتاجة إىل لجان باعتبار 

األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل يف حوار حرصي لـ »الجريدة املدنية«:

في االتحاد قدرات وقيادات قادرة على المواصلة 
وستنجز ما لم نستطعه نحن ومن سبقنا

توحدوا لمقاومة ظاهرة اإلرهاب ألنه في غياب  للتونسيين  • أقول 
االستقرار األمني كل المنظومات السياسية واالجتماعية تتفّكك

الحكومي األداء  على  سلبا  سيؤثر  ألّنه  مأسسته  يجب  وال  االتحاد،  من  تكون  أن  بالضرورة  ليس  مبادرات،  الوطني  • الحوار 

حاوره سمير أحمد - صور محمد كريم السعدي 

سريتبط اسم حسني العبايس مبرحلة هاّمة يف تاريخ 
النضال النقايب والوطني لإلتحاد العام التونيس للشغل 
ملا عرفته فرتة توليه األمانة العامة للمنظمة الشغيلة 

من صعوبات استثنائية ونجاحات تاريخية يف آن. وألنّها 
كانت يف مرحلة مفصلّية من تاريخ تونس الحديث التي 

تعرف االنتقال التدريجي نحو إرساء جمهورية ثانية 
مدنية ودميقراطّية واجتامعية.

يُنرش هذا الحوار الشامل مع األمني العام يف هذا يوم 
استثنايئ أيضا ومنظمة حشاد تفتتح مؤمترها الثالث 
والعرشين الذي سريسم نوابه من نقابيني ونقابيات 
خطة عملهم للفرتة القادمة مبا يضمن ما تحّقق من 

مكاسب وما يجب توفريه من فرص وما يُفرتض تحقيقه 
من انجازات لفائدة الشغالني وعموم التونسيات 

والتونسيني.
حدثّنا حسني العبايس عن سرية املرحلة بعالماتها 

الكربى، مشريا إىل مواضع الخلل وحدود املسؤوليات 
وتراتب األولويات واملهام املركزيّة. وحدثنا عن السياسة 

واالقتصاد واملجتمع ومكافحة اإلرهاب والتهريب 
والتهرّب الرضيبي.

قّدم لنا محّدثنا كّل املسافات التي يجب أن يكون 
عليها االتحاد، من عدم التامثل مع األحزاب وأجنداتها 

واعتبارها رشيكا يف كّل حوار، إىل االلتصاق بالشعب 
وهمومه ومشاغله، مرورا بتجنب التامهي مع أّي دور 

حكومّي ال نيابة أو تعطيال بل دعام للجهود الوطنّية 
وتنبيها لكل انحراف ميّس بحقوق الناس.

أعلن العبايس هنا يف »الجريدة املدنّية« رسالته إىل 
الشغالني فكانت حكيمة ومؤثرة، ونادى يف التونسيني أن 

توحدوا.    
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أننا خرجنا من انتخابات وهناك حكومة انبثقت عن املجلس الوطني 
التأسييس وبالتايل هي التي تدير شأن البالد وهي التي تحمي الثورة من 

االنزالقات وال يجب أن توجد آليات موازية لعمل الحكومة.
 ولكن يبدو انه أعطي إىل هذه اللجان الضوء األخرض للتأسيس بتعلة 
عىل  ملسنا  ولكن  وأهدافها،  الثورة  عىل  للمحافظة  الشعبي  االندفاع 
األرض عكس ذلك فكانت بوادر العنف تتجىل وتتعاظم. وانتقلت من 
العنف اللفظي إىل العنف املادي باالعتداء عىل اجتامعات األحزاب غري 
املعنية باالئتالف الحاكم وعىل املهرجانات واملبدعني واملثقفني وحتى 
عىل أولياء الله الصالحني الذين مل يسلموا. ويعرف الجميع أن الوضع 
وصل إىل حد ال يطاق، وقررت يوم 4 ديسمرب 2012 استهداف االتحاد 
يف  بالعيص  مدججة  ميليشيات  جاءت  حيث  للشغل،  التونيس  العام 

ذكرى 5 ديسمرب.
ففي اليوم الذي نحيي فيه ذكرى اغتيال حشاد أرادوا هم أن يغتالوا 
االتحاد وكانت لهم يد مطلوقة. ومل يكن األمن يتابعهم، ومل يكن مثة من 
يردعهم فكانوا يرتعون يف البالد بالشكل الذي يريدون وبالتخطيطات 

التي يرسمون.
آن  أنه  اعتقدوا  األخرى  األصوات  كل  إخامد  وقع  انه  ظنوا  أن  فبعد 
العمق  ذات  القوية  الجامهرية  املنظمة  االتحاد  عىل  للقضاء  األوان 
الشعبي، وأنه بالقضاء عىل االتحاد العام التونيس للشغل ستُخمد كل 
وبالتأكيد  العارمة،  الفوىض  حالة  يف  البالد  وستدخل  األخرى  األصوات 
إخضاع  يستطيعوا  مل  ولكنهم  تدعمهم.  التي  األطراف  منها  ستسفيد 
االتحاد أو االستيالء عىل مقرّه. ودافع النقابيون عىل أنفسهم. وإىل حد 
اآلن مازالت قضايا ضد هؤالء الذين اقتفوا جرما يف حق االتحاد العام 

التونيس للشغل. 
وقد كنا أمضينا اتفاقا مع حكومة الجبايل، يف نفس اليوم، يقيض بالزيادة 
باعتبار  احتفال  يوم  سيكون  أنه  نعتقد  وكنا  الخاص  القطاع  أجور  يف 
والوظيفة  العام  القطاع  أجور  اجتامعيتني هي رفع  انهينا مهمتني  أننا 

العمومية وكذلك القطاع الخاص. 
بعد هذا الحدث بفتة بدأ العنف املادي واللفظي يأخذ أشكاال أخرى 
حكومة  دفع  الذي  األمر  بالعيد  شكري  األستاذ  الشهيد  سقط  حتى 
التويكا األوىل التي ترأسها السيد حامدي الجبايل إىل االستقالة، وتشكلت 
وتواصلت  خطرية  منعرجات  بدورها  شهدت  التي  الثانية  الحكومة 
االغتياالت يف صفوف جيشنا وقوى أمننا وسقط ضحايا من املواطنني 
باستهداف  جويلية   25 يف  الثاين  االغتيال  جاء  أن  إىل  األبرياء،  العزل 
وانقسم  الغضب  منسوب  فارتفع  الرباهمي.  محمد  الحاج  الشهيد 
مجتمعنا، الذي تعودنا أن يكون متامسكا، وبدأت االعتصامات. وال شك 
أنكم الحظتم أنه عندما اتخذ الدكتور مصطفى بن جعفر قرار تعليق 
شائكة  أسالكا  األمن  قوات  التأسييس وضعت  الوطني  املجلس  أشغال 
للفصل بني معتصمني مل يقبولوا نسخة الدستور املقتحة ويعتقدون أن 
اإلجرام واالغتياالت بدأت تأخذ شكال من الخطر تصاعديا، وآخرين لهم 

نظرة للمجتمع مختلفة.
املجلس  عىل  تطرح  وليك  بالعنف  للتنديد  األوىل  املجموعة  وجاءت 
الوطني التأسييس رضورة أن يكون الدستور مدنيا ودميقراطيا واجتامعيا 

يليق بالثورة التي أنجزها شباب تونس.
 و تعطل كل يشء تقريبا، وبدأت األنفاس تنحبس فارتأينا يف االتحاد 
العام التونيس للشغل القيام بالجولة األوىل من الحوار، ثم الجولة الثانية 
منه، ألننا كنا معتقدين أنه إن تركنا األمور عىل تلك الشاكلة سيكون 
مصري بالدنا كالدول العربية األخرى التي شهدت ثورات، وعلينا أن ننقذ 
بالدنا من هذه املخاطر القادمة بحوار بني كل األطراف املتنافسة، بل 
بعد  االجتامعات  فتتالت  األحيان.  بعض  يف  متعادية  األحزاب  وكانت 
التي عىل أساسها جمعنا األطراف واختزلناها يف ورقة  املبادرة  تقديم 
عمل أطلقنا عليها تسمية »خارطة طريق«. وقلنا أنه يجب أن ينجح 
إعادة  إىل  أوال  توصلنا  وفعال  تطبّق.  الطريق  وخارطة  الوطني  الحوار 
التوازن للبالد من خالل القضاء التدريجي عىل االنفالتات. ولكن األهم 
من ذلك أننا استطعنا، عرب الحوار الوطني، أن نساعد املجلس الوطني 
حتى  كثريا،  طالت  والتي  الدستور،  كتابة  مهمة  انجاز  عىل  التأسييس 
لتعايش  منوذجا  وميثل  دميقراطي  مدين  مجتمع  إىل  نظرة  فيه  تكون 

التونسيني فكان مختلفا عن النسخة األوىل.
الدستور  وكتب  التويكا  واستقالت حكومة  الوطني  الحوار  نجح  لقد 
وصودق عليه، وجاءت حكومة أخرى مؤقتة وهي حكومة مهدي جمعه 
التي كانت لها مهمتان رئيسيتان، أوالهام أن توصل البالد إىل انتخابات 
نزيهة وشفافة ودميقراطية، وقد أنجزت هذه املهمة يف التوقيت الذي 
كان محددا لها. وثانيهام، السهر عىل أمن التونسيني وإدارة شؤون البالد 

فيام يخص املسائل االقتصادية واالجتامعية.
فيه  كان  بفريق  الصيد  الحبيب  حكومة  االنتخابات  عن  انبثقت   

متحزبني ولكن كان فيها أيضا خرباء وتكنوقراط وشخصيات وطنية لها 
الفتة. وقد شهدت بعد أشهر تغيريا  قدرة عىل األداء مبا تتطلبه تلك 
نصفيا ميكن أن نعتربه جذريا فكأننا مع حكومة جديدة مل تعّمر بدورها 
طويال وسحبت منها الثقة. ولكن نظرا للخالفات السياسية التي كانت 
بوثيقة  مببادرة  السبيس  قائد  الباجي  الرئيس  تقدم  البالد  يف  موجودة 
من  البعض  وعىل  السياسية  األحزاب  من  العديد  عىل  طرحها  عمل 
مكونات املجتمع املدين وأطلقت عليها تسمية »وثيقة قرطاج« والتي 
تشكلت مبوجبها حكومة فيها مشاركات حزبية ولكنها مطعمة بالعديد 
هو  فهذا  قامئة.  اآلن  حد  إىل  مازالت  وهي  الوطنية  الشخصيات  من 

الوضع السيايس يف هذا السياق التاريخي. 
ونعتقد أنه لو كان مثة استقرار سيايس ما كان ميكن أن نعرف كل هذه 
الحكومات. وال يزال االستقرار السيايس هشا والرؤية فيه غري واضحة 
ومنفتحة عىل العديد من االحتامالت. وقد أثر هذا الوضع عىل الشعب 
التونيس بشكل عام، فلم يعد له استعداد لسامع السياسيني ألنه سمعهم 
كثريا وسمع »كالما معسوال« وسمع عن العديد من االنجازات والوعود 
ولكن جلها مل تطبق، ماّم خلق  نفورا من العمل السيايس يف املرحلة 

الحالية باعتبار هذا التذبذب وانعدام االستقرار و الوعود الزائفة. 

فعندما يخطب مسؤول حتى وإن كان لديه أمور جدية وعنده استعداد 
لتنفيذها ال تلقى لدى الجمهورتقبال بالشكل املطلوب، وهذا يدل عىل 
الوضوح يف  انعدام  فشيئا وعىل  منسوبه شيئا  الذي كرب  الثقة  انعدام 
كام  للشعب.  الحقيقية  بالقضايا  االهتامم  وانعدام  السياسية،  الرؤية 
يبني لنا أيضا أنّه أصبح من الصعب أن تأيت بفريق حكومي يعيد الثقة 
فيها  يكون  أن  يجب  بل  كالم.  فقط  ليست  برامج  ويقدم  للمواطنني 
الرصاحة والوعود التي من املمكن أن تنجزها. ويجب أن يكون هنالك 
مثة تخطيط وبرنامج اقتصادية واجتامعية واضحة وتضع يف محتواه ما 
سيُنجز حينيا وما سينجز عىل املراحل املتوسطة وعىل املراحل اآلجلة. 

عدم  وضع  نعيش  الزلنا  أّننا  تعتقد  أنت  هذا  بكل  إذا 
االستقرار؟

االنتخابات  أفرزت  فمثال  التشكل.  طور  يف  والوضع  أعتقد  ما  هذا 
حزبني أو قوتني كبريتني هام النهضة ونداء تونس الذي شهد الكثري من 
التحوالت يف داخله والكثري من الخالفات وانشطر عىل نفسه وبدأت 
تتشكل مجموعات، حتى أننا مل نعد نفهم من ميلك منها الرشعية، ومن 

ميثل ومن ال ميثّل. 
الشعبية تشكلت منذ  فالجبهة  تتشكل،  ناحية أخرى مثة جبهات  من 
مّدة وهي قامئة وبدأ الحديث عن تشكيل جبهات أخرى بغاية إعادة 
التوازن داخل البالد عىل املستوى السيايس حتى ال ينفرد حزب بإدارة 
شأن البالد. ومازال الوضع يحتاج إىل الكثري من العمل واملهام املطروحة 
عىل األحزاب كثرية ومتعّددة، وهي أدرى بحلول ملشاكلها ولكن يجب 
أن نعي أن الوضع السيايس ليس يف أبهى مظاهره بل إنه ليس يف وضع 

متوسط، إنه يف وضع متديّن، ونتمنى أن يتحسن.

أن  يمكن  التي  الحلول  هي  ما  اقتراح  كقّوة  االتحاد 
يقترحها؟

ال نعّول عىل االتحاد يف كل األمور. لقد تدخلنا من أجل انجاز الحوار 
الوطني يف إطار الرباعي ألننا قّدرنا أن الخطر آت ال ريب فيه، ووقفنا 
عىل انعدام التوازن وكرثة االخالالت، وعرفنا أن ثورتنا وأهدافها أصبحت 
بالزوال. فتدخلنا لرأب الصدع بني األطراف املختلفة يف اتجاه  مهّددة 
وهي  ثورتنا،  به  أنقذنا  الذي  األدىن  يف  ووحدناهم  الشتات،  جمع 
الوحيدة التي وقع إنقاذها وقد تم هذا بأيادي تونسيّة ال أجنبية. ألنه 
لو سمحنا بتدخل األجنبي لكانت عنارص الفشل تفوق عنارص النجاح. 
لقد اضطلعنا بدورنا، واآلن ليس من مسؤوليتنا فتح حوار مع األحزاب 
أو داخل األحزاب فهذا شأنها وهي أدرى به، ونحن نتدّخل متى نرى 
أّن الخطر قادم ال ريب فيه وأّن التوازنات بدأت تضعف مام سينعكس 
سلبا عىل البالد، حينها نبادر أما اآلن فعىل األحزاب أن تكون املُباِدرة 

بإعادة التوازن والثقة بينهم والشعب.
ومن املمكن أن نتدّخل اليوم يف عالقة مبسألة اإلرهاب، فرغم أن أمننا 
وجيشنا، وكل قواتنا املسلحة تقدم التضحيات وتحقق النجاحات التي 
تستوجب تحية خاصة، ولكن اإلرهاب مل يقع القضاء عليه. هذا إضافة 
عىل  سيؤثر  وهذا  تونس،  إىل  اإلرهابيني  عودة  عن  اآلن  الحديث  إىل 
املستوى األمني يف البالد. ومن املفروض أن هذه مسؤولية الحكومة يف 
السياسية  األحزاب  أن تكون مدعومة من  التي يجب  الحالية  املرحلة 

وبكل مكونات املجتمع املدين. 
ال  ونحن  األسوأ،  إىل  يسري  األمني  املستوى  أن  رأينا  إذا  ما  صورة  ويف 
نتمنى ذلك، ونجد أن وجهات النظر مختلفة للقضاء عىل هذه الظاهرة 
آخرى  مبادرة  االتحاد  يطرح  أن  ميكن  حينها  معها،  التعامل  وكيفية 
املحّدد، ولن يكون  املوضوع  القوى من جديد حول هذا  ويجّمع كل 

ذلك لتقييم عمل السياسيني ولكن للنظر يف كيفية مقاومة الظاهرة.

أنجز االتحاد مع عدد من شركائه مؤتمرا وطنيا لمناهضة 
لم  لماذا  هامة،  توصيات  عليه  وصدرت  واإلرهاب  العنف 

تعرف نتائج المؤتمر متابعة؟
ملا كنا ننجز الحوار الوطني، أطلقنا مبادرة بخصوص مقاومة اإلرهاب. 
ولكن  السياسية،  كاالغتياالت  كبرية  مخاطر  حينها  البالد  تشهد  ومل 
مظاهر العنف بدأت تظهر. فبادرنا بانجاز مؤمتر ملقاومة ظاهرة العنف 

الذي مل يتحّول بعد إىل دم.
مقاومة  ملف  أن  واعتربنا  الوطني  بالحوار  انشغلنا  ألننا  نتابع  ومل 
تكون مثة خالفات  نتدّخل حينام  الحكومة. ونحن  مهام  اإلرهاب من 
كبرية للقول بأنه آن األوان ملعالجة هذه الظاهرة يف إطار تشاريك ويف 

إطار توحيد الرؤية االبتعاد عن التجاذبات السياسية.

وهل تعتقد أن مؤسسات الدولة تقوم بدورها كما يجب 

وصيتي للنقابيين أن التفوا 
حول منظمتكم وكونوا 

صادقين فيما بينكم 
وموحدين ومنحازين لقضايا 

العمال وقضايا شعبكم 
وثبتوا عمقكم الشعبي 

وعمقكم االجتماعي
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في عالقة بمقاومة اإلرهاب خاصة في مستوى التوقي 
منه؟

ملفات  وتتابع  خاليا  بتفكيك  تقوم  األمنية  املؤسسات  اآلن  حد  إىل 
املراقبة.  تحت  أو  عليه  القبض  وقع  من  ومنهم  املتسللني  العائدين 
تغيب  عندما  تكون  تدخلنا  إىل  والحاجة  الدور  بهذا  تقوم  فالحكومة 
ينتعش  الخالفات  مع  ألنه  القضايا،  هذه  ملعالجة  املوحدة  الرؤية 
اإلرهاب، وحينها يجلس الجميع للنظر يف سبل املقاومة، واآلليات التي 

ميكن أن تصدر عن الحوار يقع تفعيلها ويكون للجميع صوت واحد.
اليوم أن األحزاب لها آراء مختلفة ويصل ببعضها األمر إىل   واملشكل 
التخوين أو الخروج باملوضوع عن أصله فيصل األمر بالبعض إىل تبييض 
اإلرهاب، عن قصد أو عن غري قصد، وهذا ما ال نحتاجه ألننا نطلب 
التعاطي ووحدة املجابهة، وبن قردان كانت أكرب دليل حيث  وحدة  
تدعم  آراء  نسمع  طاملا  نسبيا  يبقى  أمر  وهذا  له،  حاضنة  أال  بيّنت 

اإلرهاب.
من  األمنية  املسألة  ألن  مّدة،  بعد  يطرح  قد  اإلرهاب  حول  والحوار 
معجزة  عن  الحديث  ميكن  ال  أمني  استقرار  ودون  الحارقة  املواضيع 
اقتصادية أو تطور اقتصادي أو حتى سيايس فعندما يبدأ صوت الرصاص 

لن تكون املجابهة إال بوحدة.

ما  األمنّية،  والتحديات  السياسي  االستقرار  في ظّل عدم 
هي قراءتكم للوضع االقتصادي؟

الوضع االقتصادي يف أسوء حاالته رغم عديد املحاوالت إلعادة االعتبار 
للعمل والنهوض باالقتصاد ودعم االستثامر. ورمبا أعطى مؤمتر االستثامر 

األخري فرصة ألنه مع الوعود كان مثة أمور ثابتة ويجب النظر إىل كيفية 
تحويلها إىل حقيقة وتُنفذ عىل أرض الواقع. وقد زارين مستثمرون قالوا 
أنهم جاهزون لكن املشكل يف التعاطي اإلداري وتعطّل اإلجراءات حتى 
أنهم ال يجدون أحيانا مع من يتفقون. فأن تتوفّر فرص اآلن وال نعرف 
تضيع.  أن  ميكن  املطلوبة  وبالرسعة  املطلوب  بالشكل  نستغلها  كيف 

وهنالك وعود تحتاج لجنة متابعة حتى تتحول فعال إىل مشاريع. 
 نتمنى أن تكون 2017 سنة االنطالقة االقتصادية، ونتمنى أن يتوجه 
املستثمرون إىل الجهات الداخلية ألن نسب البطالة فيها مرتفعة جدا. 
التّدد  وإن  العمل.  أرباب  من  قطعي  إميان  مثة  يكون  أن  أمتنى  كام 
وإقداما،  شجاعة  يستوجب  فاألمر  للتطّور  االقتصاد  أجنحة  يفتح  لن 
وهذا مطروح عىل رأس املال الوطني قبل األجنبي. فإذا كان رأس املال 
الوطني متّددا ومتخّوفا وال يراهن كيف لألجنبي أن يتشّجع. فنتمنى 
انطالقة  أن  وأعتقد  أفق.  االستثامر  مؤمتر  بعد  للمبادرات  تكون   أن 
السنة الفالحية طيبة وستساعد وتطّور نسبة النمو. ومن جانبنا يدعو 
االتحاد إىل العمل وتحسني اإلنتاجية لتطوير نسبة النمو املتوقفة، وهذا 

أمر لن ميكننا من مقاومة البطالة وتحقيق انعكاسات اجتامعية طيبة. 
وإذا مل نتدارك كل هذه السلبيات سريتفع مخزون الغضب واالحتقان، 

وميكن أن تخلط كل األوراق.
وبالدنا مل تغرّي من منوال التنمية، بل ليس لنا منوال تنمية واضح، رغم 
الحديث عن تصّور يشتك فيه القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع 
التعاوين. لكن عىل األرض مل توضع له الترشيعات املتطورة التي ميكن 

أن تستوعبه، ويجب أن يكون منوال التنمية واضحا للتونسيني. 
مبسؤوليته  يشعر  بدأ  الجميع  ألن  أمل  عندي  النواقص،  هذه  ورغم 
البالد.  الذي متر به  الوضع االقتصادي واملايل  ويفهم خطورة وصعوبة 
العمل  يتقّدم  حتى  ودفع  شحنة  يعطي  قد  املشتك  الوعي  وهذا 
اقتصاديا ونسبة النمو تتطور. وميكن أن نحقق نسبة 2.5 أو  3 باملائة 

إذا عرفنا كيف ندير شأننا.
االجتامعية  السلم  ونتائج  نشاطه،  إىل  يعود  الفسفاط  إنتاج  بدأ  كام 
بدأت تربز للعيان، فهذه عوامل كلها ستساعد عىل أن تكون سنة 2017 
بداية النهوض االقتصادي يف تونس. ولو توصلنا إىل النسبة املأمولة 2.5 
العيش ميكن أن تتحسن  الناس مثارها ويتغري مستوى  باملائة ويلمس 
األمور ألنه إن مل يقع كسب معركة النمو ال ميكن التفكري يف أن يكون 
نرتضيه  ال  الذي  االتجاه  يف  األمور  وستكون  البالد  يف  استقرار  هنالك 

لتونس. 

هذه نتائج اقتصادية مأمولة، وحيث أّنها لم تتحّقق بعد 
كيف لك أن تقرأ الوضع االجتماعي الراهن؟

بلغت نسبة البطالة وطنيا 15 باملائة وتصل يف الجهات الداخلية إىل 30 
باملائة و34 باملائة، وتفوق الـ 60 باملائة لدى النساء يف بعض الجهات، 

لنا أن نسأل: من أين يعيش هؤالء؟
يشتغالن  زوجان  تجد  فعندما  عائالتهم  مداخيل  يعيشون عىل  إنهم   
أنهام قادران  العائلة. فال أعتقد  أفراد  أو 7 من  فإنهام ينفقان عىل 6 
عىل اإلنفاق عليهم خاصة إذا أصبحوا قادرين عىل العمل وفيهم حملة 
يف  بتحسينات  قمنا  فمهام  إضافية.  مصاريف  يحتاجون  فإنهم  شهائد 
ستكون  العمومية  والوظيفة  العام  والقطاع  الخاص  القطاع  يف  األجور 
دامئا غري كافية ألن العبء املوكول عىل الشّغال يف تونس كبري ومصاريفه 
تتوسع وتبقى مقدرته الرشائية متدهورة ومستوى عيشه مل يرتقي حتى 
لألمور الوسطية. وبالتايل حققنا بعض املكاسب يف إطار املحافظة عىل 
أجور العاملني ولكن هذه كلها تذهب سدى نظرا الرتفاع نسبة البطالني 
الذين كان من املفتض أن يخرجوا من دائرة العائلة ويعيلون عائالت.

ويجب إعادة التنبيه أنه إذا مل يتحقق االستقرار األمني فإن االستقرار 
االجتامعي يصعب، وكذلك إذا توفر االستقرار االجتامعي فإنه يساعد 
الحكومة  عمل  اتسم  إذا  أنه  قلت  لذلك  األمني.  االستقرار  عىل  كثريا 
بالصدق يف الخطاب وبالشفافية وبالشعور باملسؤولية وانجاز الربامج 
للتقليص من العاطلني، يشعر الناس أن الكالم الذي وقع اإلعالن عنه بدأ 

يطبّق وميكن أن ينتظروا حتى املستوى اآلجل. 
الفقر  منسوب  أن  طاملا  معقدة  مازالت  االجتامعية  املسألة  ولكن 
عالقة  يف  االجتامعي  االستقرار  نأخذ  أن  يجب  وال  مرتفع.  والبطالة 
الحالة تكون كام لو كنت تدافع  بالعاملني وباملؤسسات ألنه يف هذه 
عىل فئة وأهملت الفئات األخرى التي من حقها علينا أن نعرف كيف 
الناس  اطمئنان  ونعيد  تدريجيا  أهدافها  نحقق  وكيف  معها  نتعامل 
وثقتهم فينا. وإذا تحقق هذا األمر يصبح االستقرار االجتامعي مساعدا 

عىل االستقرار األمني وتأخذ األوضاع االقتصادية نسقا متطورا.

 رغم أهمّية نص الدستور الجديد فإّن الكثير من أحكامه 
لم تنفذ إلى حد اآلن. هل تعتقد أّن هنالك قوى تتعّمد 

التعطيل؟
بعد انجاز الدستور كان من املفروض أن ننتقل إىل وضع املؤسسات التي 
السيايس،  بالوضع  مرتبط  أمر  وهذا  علينا.  سنتان  عليها وضاعت  نص 

الذي كنت أتحدث عنه، والذي يتميز بالتجاذبات وبعدم الوضوح.
بعد سنتني من إقرار الدستور، مل ننجز أي انتخابات بلدية أو انتخابات 
املجالس الجهوية التي سترسع التنمية يف الجهات وتخرجنا من الوضع 

القديم املمركز إىل الالممركز، فامزلنا نتعامل بآليات قدمية. 
املستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  أن  رغم  االنتخابات  هذه  ننجز  ومل 
لالنتخابات يعلن يف أكرث من مناسبة أن األمر ممكن يف ستة أشهر لو 
يقع إصدار القانون االنتخايب، والذي هو اآلن يف إطار التجاذب السيايس. 
وقد كان موعد االنتخابات البلدية بداية 2016 ثم راهنا عىل جويلية 
2016 ضمن املهام املوكولة لحكومة الحبيب الصيد. واملجالس الحالية 
ال  أعضائها  من  والكثري  التويكا  فتة  يف  الحزبية  باملحاصصات  كانت 
يبارشون مهامهم حاليا. وتّم اقتاح أن يتوىل املعتمدون تسيري البلديات 

من حق الناس أن تتظاهر 
وتحتج وترفع أصواتها وموكول 
على الدولة أن تتفاعل معهم 

وتبحث عن الحلول
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يراوح مكانه فذلك ألنه كلام  القانون  االنتخابات. وإن كان  انتظار  يف 
تكون  أن  قبل  ذاتية  مصلحة  األمر  ففي  يؤّخر،  جاهز  غري  كان حزب 

مصلحة بالد ومصلحة شعب. 

هل تعتقد في مقولة الدولة العميقة واإلدارة العميقة؟
الدولة العميقة مرتبطة بالدكتاتوريات وجاءت الثورة لتقطع مع هذا. 
وطبعا هنالك مخلفات لكل ثورة. وتعمل عنارص الردة عىل الجذب إىل 
الخلف والعرقلة، وهذا موجود يف كل الثورات ولكن يجب االنتباه طاملا 
أنه مازال هنالك من يحن إىل الدولة العميقة ألنه يفقد فيها مصالحه 
ويحن إىل البريوقراطية التقليدية. ومازال يتالعب بالقوانني واإلجراءات 

بل ومثة من اليؤمن بها. 
وأخىش ما أخشاه أن تنتهي املدة النيابة ونذهب إىل انتخابات 2019 
تركّز،  مل  الدستورية  واملؤسسات  تنّفذ  مل  األساسية  املهام  من  وجزء 

وللكثريين مصالح ويجذبون إىل الخلف .

نحن إذا في مواجهة منظومة فساد ولسنا في مواجهة 
أشخاص؟

نعم هي منظومة فساد ولكنها مبنية عىل أشخاص، ويجب أن يكون 
مثة إميان قطعي بالقطع مع هؤالء والقضاء عىل هذه املنظومة وهذه 
فيها جوانب كثرية ترتيبية وترشيعية وإجرائية وبالتأكيد إرادة سياسية.

عىل مجلس النواب أن يصدر قوانني ويراقب عمل الحكومة التي من 
دورها القضاء عىل هذه املنظومة وتفكيكها وحينها سيكون األشخاص 
أسهل ألنه ليس من السهل عىل أحد بتلك العقلية التي كانت تحكمه 

وباآلليات والتميش القديم أن ينجح.

رفعت الحكومة الحالية شعار مقاومة الفساد، هل تعتقد 
أّنها وضعت برنامجا فعليا؟

أعتقد أنّها اتخذت بعض اإلجراءات، ولكننا ال نعتربها كافية ومل نالحظ 
اإلجراءات الردعية الكبرية. وعندما تقول الحكومة أنها ستقاوم الفساد 

ومل  أيضا  الفساد  من  نوع  إنه  التهريب؟  نسمي  ماذا  واملايل،  اإلداري 
عرب  ينتعش  املوازي  فاالقتصاد  عملية.  إجراءات  اآلن  حد  إىل  نالحظ 
التهريب ومل نالحظ اليوم أن الحكومة قد التفتت إىل بارونات الفساد 
أمواال عمومية متخلدة بذمة أشخاص  أّن  املوجودين واملعروفني. كام 
اإلجراءات  غابت  ولكن  الخاصة،  البنوك  أموال  إىل  إضافة  بعينهم، 

الصارمة. فكّل ما تم اتخاذه غري كاف عىل اإلطالق.
أو  الثالثة  الحلقة  ميثل  استهدافه  تّم  ومن  سالني  نهج  إىل  يتوجهون 
الرابعة والحال أنها شبكة كبرية، وال نعلم كيف دخلت السلع وكيف 
وزعت؟ يجب التوجه إىل املهربني فهم ال فقط يدافعون عىل مصالحهم 
ولكنهم يوترون األوضاع االجتامعية كلام التفتت إليهم الدولة بتحريك 
الباعة الصغار، وهم الحلقة األخرية، فيدعونهم إىل التظاهر أو االعتصام 

أما الوالية أو املعتمدية أو جهة يف جهة حدودية.
وأقّدم إليكم مثاال آخر، فنحن متفقون أن السكك الحديدية هي التي 
تنقل الفسفاط فام معنى أن يقع قطع السكة عىل قطارات الفسفاط 
بداعي أال ينقل من موقع اإلنتاج إىل املجمعات الكيميائية ملاذا ال يُقطع 
الطريق عىل الشاحنات التي تنقل الفسفاط؟ ألن جزء منهم مدعومني 
من أرباب الشاحنات. أين اإلجراءات؟ هذه الظواهر واللوبيات يجب 
أن تبدأ مقاومتها ويقع إيقاف أفرادها ويحاكمون. إنّنا نحتاج إجراءات 

قوية. 

هل تعتقد في ضرورة مأسسة الحوار الوطني حتى يكون 

آلية دائمة لفض األزمات ووضع الحلول المشتركة؟
شخصيا غري موافق عىل هذا وال أرى أن هذا األمر سيأيت بنتائج أو أن 
انعكاساته ستكون ايجابية عىل الحكومة، بل بالعكس أعتقد أنه عندما 
مُيأسس الحوار سيكون آلية ثانية تعرقل عمل الحكومة وأنا شخصيا ال 

أقبل به ألن هذا يضعف الحكومة، أي حكومة.
والحكومة الجيدة ندعمها ونساندها أما الحكومة التي عندها اخالالت 
أو عيوب نشري إليها. أما أن تجعل آلية أخرى يف الظاهر وكأنها ستطور 
عمل  تضعف  األمر  حقيقة  يف  وهي  واالجتامعي  االقتصادي  الوضع 

الحكومة ويصبح عملها موازيا.
تكون  أن  بالرضورة  ليس  مبادرات  الوطني  الحوار  يبقى  أن  ويجب 
من االتحاد ففي كل مجال مثة من ميكن أن يعني به، وكام أنه ليس 
بالرضورة أن تكون يف الرباعي، حيث ميكن أن تكون ثنائية أو ثالثية أو 
خامسية يف املواضيع التي تعجز الدولة عىل حلها وأنه دون مقاومتها 

نعرف أن الخطر قادم عىل البالد.
أما أن نقوم بحوار للقضايا االقتصادية فاملصالح والرؤى وتختلف وليس 
يعنيه دون  الذي  الجانب  أن يعمل من  ثابت وكل عليه  أمر  مثة من 

التدخل يف عمل الحكومة. 
يف  ويتدخل  الرباعي  هذا  ويبقى  الحوار  منأسس  أن  علينا  أقتح  وقد 
جملة من الشؤون ورأينا أن هذا عمل موازي يؤثّر يف العمل الحكومي 
فكأنّنا مع حكومة وحكومة ضل وهذا ال يجوز وال يجب أن يوكل ال 
للرباعي وال لغريه فهي ليست من مهامه ولنتك األمر باملبادرات وعند 
الحاجة حيث توجد خالفات يكون التدّخل. فال تعلن هذه املبادرات يف 
كل شأن ولكن فقط يف املسائل الكربى ويف حاالت العجز خاصة بسبب 

تجاذبات سياسية من أجل توحيد الرؤى يف عالقة بقضية مخصوصة.

ما هو مدى تأثير الوضع اإلقليمي، خاصة مع استمرار حالة 
من  الجزائري  الوضع  يحف  وما  ليبيا  في  االستقرار  عدم 

غموض؟ 
العامل أصبح قرية صغرية مع التطور التكنولوجي الذي مل يتك أمرا خافيا 
وأي حدث يف أي بلد أو أي مكان يقع التعاطي معه يف نفس اللحظة. 
كام أن العامل تكتالت وأقاليم، وملا تكون يف منطقة مهتزة ولدى جريانك 

المسألة االجتماعية مازالت 
معقدة طالما أن منسوب 

الفقر والبطالة مرتفع القانون 
االنتخابي ال يزال رهين 

التجاذبات الحزبية
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مشاكل ال ميكن أن تكون يف موقع مريح، حتى لو كنت يف وضع جيد 
إمارة  إعالن  ومثال  والتأثر.  التأثري  بفعل  عليك  سينعكس  حالهم  ألّن 
الشعانبي عندنا  ليبيا، وحالة جبل  بالوضع يف  تأثرا  كان  بن قردان  يف 
تؤثر عىل الجزائر. كام أّن اإلرهابيني من كل امللل و النحل. وأنظر عىل 
صفحات التواصل االجتامعي تجد املبايعات من فرنسا وأستاليا وغريها 

ومن أجناس مختلفة ومن رجال ونساء.
 فاإلرهاب ليس ظاهرة محلية بإمكان دولة مقاومته لوحدها، فاملقاومة 
يجب أن تكون دوليّة فليس له جغرافيا خاصة به.  وملقاومة الظاهرة 
دوليا يجب البدء بتجفيف منابع الدعم والشبكات والدول التي تسّهل 
وتساعد و تتبنى والدول التي لها مصالح ألن مثة من يتاجر بدماء الناس 
من أجل مصالح اقتصادية ومن أجل بسط نفوذ حتى وإن كانت بعيدة 

آالف الكلومتات فإنها تدعم ظاهرة اإلرهاب.
تتجفف  حينها  الدويل  املستوى  عىل  الظاهرة  تفكيك  يبدأ  وعندما 
أن  يجب  الظاهرة  دعم  عىل  تكف  أن  تريد  ال  التي  والدول  الينابيع 

تحاكم عىل املستوى الدويل.

هل  األخيرة،  اآلونة  في  االجتماعي  الحراك  نسق  تسارع 
حدثت،  وإن  ممكنة؟  جديدة  شعبية  انتفاضة  أّن  تعتقد 

ما هي النتائج التي تتوقعها؟
العايل  االحتقان  التعاطى مع منسوب  كيفية  البداية عن  منذ  تساءلنا 
لدى الناس؟ فعندما ال توجد سياسة إعالمية واضحة وال تتنقل األحزاب 
وتتحاور مع الشباب ومع سكان الجهات الداخلية، وإذا مل توجد برامج 
تعطي األمل الحيني واملتوسط واآلجل فمعقول أن منسوب االحتقان 

يرتفع ويكون كقنابل موقوتة ال نعلم متى تنفجر. 
وأعتقد أّن بالدنا ليست يف حاجة إىل هذا. وإذا اندلعت انتفاضة هل 

يعنى هذا أننا جئنا بالحل؟ والحال أنه ميكن أن يتأّخر. 
املجهول  إىل  ذاهب  فإنك  مدروس  غري  بشكل  انتفاضة  اندلعت  وإن 
وميكن أن يكون الدمار عىل الجميع. فمن حق الناس أن تتظاهر وتحتج 
عن  وتبحث  معهم  تتفاعل  أن  الدولة  عىل  وموكول  أصواتها  وترفع 
الحلول. ونالحظ أنه يف بعض األحيان إجراءات ال يفرسها املسؤولون وال 
الشعب فهمها وبالتايل تبقى يف الغموض. فاملطلوب اليوم الحوار وال 
يشء غري الحوار مع الشباب وال يجب أن يكون بوعود زائفة للتخلّص 
من اجتامع أو إنهائه. يجب عىل املسؤول أن يدافع ويقول: هذا هو 
املوجود وكيف سنتقاسمه وكيف سنوزعه وكيف سنعمل عىل تحقيق 
وأنت  يهتف  عندما  ولكن  يقتنعون  والناس  مشاريع.  من  به  نبدأ  ما 

تتقدم إليه وتعطيه وعودا زائفة، ماذا تنتظر؟
وتذكرون كيف قيل سابقا أن كليات طب ومستشفيات جامعية ستشيّد 

يف جندوبة وقابس ومدنني ويف نهاية األمر كان كالما.
االنتخابية  الحمالت  يف  خاصة  يرتفع  الزائفة  الوعود  هذه  ومنسوب 
فالجمهور يلتفت أحيانا لألكرث وعودا ظنا أنه سيحقق له أحالمه وهو 
يف الحقيقة »يدّجل عليه«. وقد سئلت مرة عىل هامش انتخابات عىل 
أو  تونسية  إما أن هذه األحزاب  ليست  بأنه  وعود األحزاب فأجبت 

أنهم ال يسكنون تونس، وإما ال يعرفون قدرات بلدهم.
 وهذا يجعل عملنا االجتامعي يف االتحاد صعبا، ألنه عندما يأتيهم أحد 
ويقول أنني سأجعل األجر األدىن 600 دينار ويصل إىل الحكم وال يحقق 
هذا الوعد فإنه يخلق توترا ويقال لنا أن هذا الحزب وعد ووصل إىل 
الحكم ملاذا ال تطالبه بذلك؟ والحال أننا يف االتحاد نعرف اإلمكانيات 

ونعرف ما نطلبه.
وهذا األمر ينطبق عىل كل األحزاب تقريبا، فكلها تعطي منسوبا عاليا 
هي  تلك  وليس  البالد  ستغرّي  تلك  سنوات  الخمس  وكأن  األمل  من 
يكمن  وهنا  دامئا.  يرتفع  االحتقان  منسوب  يجعل  ما  وهذا  الحقيقة 

الخطأ. 
نجحت  أنها  لنقل  طيب  ثانية،  ثورة  تقول  كأنك  ثانية  انتفاضة  تقول 
أسأل إن كانت ثورة غري مؤطرة وال تعرف أهدافها، أعتقد أنها ستكون 
بلدان أخرى. وال يعني هذا  كالتي شهدتها  نتائجها  »تخمرية« وتكون 
الناس  أنا مع أن ترفع  أنني أبث ما يعيق إرادة آخرين، عىل العكس 
أصواتها عاليا وتتظاهر وتعتصم، ولكن يف نفس الوقت تعمل عىل تغيري 
الواقع الحايل. فعندما يكون »هيجان« غري مدروس وغري منظم ميكن 
أن نخرس ما تم تداركه يف الحوار الوطني األّول ونرجع إىل نفس املربّع، 

وهذا الرجوع سيصعب الخالص منه.
 لذلك أقول أن عىل الدولة واألحزاب مسؤولية كبرية يف صناعة الخطاب 
املمكن، هذه  املمكن وغري  بكل شفافية يف  الناس  العقالين ومصارحة 
مسألة رضورية وخاصة إعادة الثقة بني األحزاب والناس الذين وكأنهم 
يقولون لها: إننا ال نؤمن بكم وبربامجكم  والوعود التي تطلقونها من 

حني إىل آخر.

تجسير  على  والعجز  االجتماعية  العدالة  غياب  يدّل  هل 
ندخل  لم  أننا  على  والجهات  الفئات  بين  الفوارق 

الجمهورية الثانية الديمقراطية بعُد؟
لنكن موضوعيني دون قسوة أو شطط فثمة أجزاء من أهداف الثورة 
تحّققت كحرية الصحافة وحرية التعبري وحرية التنظّم وحرية التظاهر 
وهذه مسائل واقعيّة. وهي مهّمة وتساعد عىل كشف الحقائق وعىل 
التنبيه وتحذير املسؤولني ومن يكون صوته عال وناقد ويثبته بحقائق 
وحجج ال ميكن إال أن يحّد من الترصّف األرعن والفردي وهذا مكسب 
تحّقق يف تونس ال ميكن إنكاره ويجب أن نعرف كيف ميكن املحافظة 
عليه وتكون لدينا الحيطة ليك ال يرُسق منا بأشكال جزئية ثم بشكل 

عام.
ال  الحديث  ميكن  ال  ودونه  االقتصادي  التوازن  هو  يتحّقق  مل  وما   
جديدة  انطالقة  نحتاج  إننا  الفئات.  بني  وال  الجهات  بني  توازن  عىل 
بإقبال املستثمرين واستاتيجيا واضحة ومنوال تنمية جديد والحد من 

االقتصاد املوازي ولو تدريجيا والرضب عىل أيادي املهربني، وهذه أمور 
مل تتحقق بعد. 

كام يجب إعادة النظر يف مسألة العدالة الجبائية، ألّن الجباية الزالت 
موكولة عىل األجراء واملؤسسات املنظمة يف حني أن االقتصاد غري املنظم 
قوانني  وال  ترشيعات  يطبقون  ال  وهؤالء  املائة  يف  الخمسني  تجاوز 

ويزاحمون اقتصادا منظام.
  

لكن حتى في االقتصاد المنظم نجد من ال يقوم بواجبه 
الضريبي؟

هذا أسهل ألن له معرفا جبائيا وميكن أن تجد سبال للرقابة، أما من ال 
تعرفه وينافس من تعرفه وال عالقة له بالقوانني وال يلتزم مبواصفات 
البضاعة فهذا مختلف عن املنظم بقطع النظر إن كان يقوم بواجباته 
أو تخلف فذلك متخلّد بذمته وتستطيع الدولة استجاع أموالها. كام 
أننا نجد مهنا لها مداخيل كبرية ومل يقع اخضاُعها بشكل ثابت للقيام 
بالواجب الجبايئ الذي ينص عليه القانون. فبعض املهن ال تبدو هامة 
ولكن أصحابها يربحون عرشات املاليني من املليامت شهريا ويدفعون 
كاف.  غري  خمسامئة  إىل  وترفيعها  سنويا  دينار  ثالمثائة  باملقابل 
واعتقد أن هذا هو دور الرشطة الجبائية التي سيقع إحداثها. وبعض 
التعديالت والتنقيحات التي أحدثت يف النظام الجبايئ مازالت كل البعد 

عن العدالة الجبائية.
اللني  توخينا  األجراء  عىل  املوظف  األداء  يف  االتحاد  يف  نظرنا  وعندما 
ميزانية 2018 عىل  مالية. وملناقشة  متابعته كل سنة  أنه يجب  وقلنا 
ويكون  السياسية  واألطراف  االجتامعية  األطراف  تحاور  أن  الحكومة 
النظر يف كيفية تحقيق العدالة الجبائية وحتى نبتعد عن نوايا التملص 
أو التهرب أو عدم الرىض ألنه يف 2019 ستنتهي الفتة النيابية بانتخابات 
يصعب  فإنه  الفتة  هذه  يف  الجبائية  العدالة  ترىس  مل  وإذا  جديدة، 

إرساؤها بعد ذلك. 

الثالث والعشرون  الوطني  المؤتمر  اليوم أشغال  تنطلق 
تحقيقها  من  تتمكنوا  لم  التي  األهداف  هي  ما  لالتحاد، 

في المدة النيابية الفارطة؟
نحن نأخذ برنامج العمل من املؤمتر، وصدرت عن مؤمتر طربقة لوائح 
فيها العديد من املطالب الخاصة والعامة ويف التوجهات العامة للبالد 
وأحيانا  الطموح  من  الكثري  النقايب  العمل  ويف  مرجعيتنا.  كانت  وتلك 
توضع يف اللوائح كثري من املطالب والناس تعرف أن جزءا منها سيتحقق 
وجزء لن يتحقق، وبالتايل تعمل خالل فتة نيابية عىل تحقيق أكرث ما 
ميكن من مطالب سواء جاءت يف الالئحة العامة أو الالئحة املهنية أو يف 
الالئحة الداخلية.  وككل عمل برشي لن نستطيع تحقيق كل ما نصت 
عليه اللوائح، كام أنه توجد أمور تبقى لالجتهاد واملثابرة والعمل وميكن 
ملن  وتبقى  قانونية  أو  فنية  أو  تقنية  وعراقيل  صعوبات  تعتضنا  أن 
سيخلفنا ليحققها، وبالتايل هنالك العديد من املطالب التي مل نتوصل 

إىل تحقيقها.

ما أهمها؟
تبقى منها ستكتمل. وكان  املطالب وما  أرباع  أننا حققنا ثالثة  أعتقد 
هنالك تحدي بإمضاء العقد االجتامعي الذي فيه خمس محاور، ولقد 
تونس  يف  مرة  ألّول  سيتأمسس  الذي  االجتامعي  الحوار  محور  أنجزنا 
وتوافقنا كأطراف إنتاج ثالث. ولكن مضت عليه أشهر يف رفوف مجلس 
االتفاق  ويف  أهميته،  عىل  للمصادقة،  عرضه  يقع  ومل  الشعب  نواب 

األخري مع الحكومة طالبنا بالترسيع بعرض املرشوع واملصادقة عليه.
كام أنه من املهّم أن اللجان اشتغلت، وأغلبها أكمل عمله، وبقية اللجان 
تعمل عىل آخر التعديالت وكنت أمتنى لو أن عمل اللجان اكتمل وأن 
مؤسسة الحوار االجتامعي بُعثت. وأنا متأكد أنه يف خالل األشهر األوىل 

من هذه السنة سيكتمل االنجاز.

النيابية  للمدة  البارزة  العالمات  هي  ما  بالمقابل 
المنتهية؟

لقد حافظنا عىل مؤسسات القطاع العام ومل نسمح بتفكيك أي مؤسسة 
ال جزئيا وال كليا وهذا استجابة لتوصية جاءت يف املؤمتر الفارط واعتقد 
املؤمتر سيصدر  املطلب سيبقى متجّددا يف كل مرة وأن هذا  أن هذا 
ذات التوصية ونحن مع إصالحها وتحسينها ولكن التفويت فيها للقطاع 

الخاص أمر مرفوض. 
كام حافظنا عىل دورية املفاوضات االجتامعيّة مام مّكننا من تحقيق 
عديد املكاسب املادية لألجراء من خالل املفاوضات العامة والقطاعيّة، 
األديب  التقرير  عىل  تتطلعون  وعندما  هذا.  يقيّم  أن  الحايل  وللمؤمتر 

االتحاد كما يريده منخرطوه 
في مسافة مع األحزاب 

والحكومات، مستقل في 
قراره ال يعادي أحدا أو يخضع 

إلمالءات أي طرف.
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ستالحظون أين كنا وأين أصبحنا، فال أريد أن أكون كمن يشكر نفسه.
وأمكننا، عىل املستوى الداخيل، التفيع يف عدد املنخرطني وهذا أمر هام 

استجبنا فيه لتوصية يف اللوائح الداخليّة.
موقعه  عىل  االتحاد  يحافظ  أن  برضورة  طربقة  مؤمتر  أوصانا  كام 
أيضا  هذا  ويف  والوطنيّة،  السياسية  األدوار  لعب  وعىل  واستقالليته 
حاولنا أن تكون املنظمة كام يريدها منخرطوها يف مسافة مع األحزاب 
والحكومات، مستقلة يف قرارها ال تعادي أحدا أو تخضع إلمالءات أي 

طرف.
الشعبي من خالل كل مبادراتنا ويف مقدمتها  امتداده  االتحاد  وعّمق 
الحوار الوطني، ولنا الرشف أن نكون أحد أطرافه، وهو مبادرة أعادت 

للمنظمة إشعاعها الوطني والدويل. 
الحوار  بتتويج  نتوقع  كنا  مام  أكرب  بشكل  الدولية  عالقاتنا  وتطّورت 
ولعامل  بل  فقط  لتونس  تتويجا  نعتربه  ال  الذي  للسالم  نوبل  بجائزة 
العامل وللحركة النقابية العاملية. ويف كل املؤمترات العاملية تقع اإلشارة 
يف التقارير إىل الدور الذي قام به االتحاد العام التونيس للشغل وإىل 
إعادة االعتبار للمنظامت الُقطريّة وأن دورها ال ينحرص يف االجتامعي 
فقط. وما حدث يف تونس أصبح مثاال يحتذى به وأينام ذهبنا، ويف كل 
وسائل اإلعالم العاملية، وجدنا إشادة بالدور الذي قام به االتحاد العام 

التونيس للشغل. 
ويف سياق ما أكدته عن االستقاللية واملسافة مع األحزاب فإّن تقاطعات 
قد تجمعنا ببعضها أحيانا، ولكن هذا ليس مبربر أن نقتب منها أكرث 
من غريها. ولو مل نلتزم بهذا ملا كنا نجحنا يف الحوار الوطني بتجميع 
املختلفني عىل قاعدة املصلحة الوطنية، وعندما تكون منظمة منحازة 

لطرف عىل آخر لن يكون بإمكانها لعب األدوار املتقدمة.
مع  سيخلفنا  من  به  سيتكفل  تحقيقه  من  نتمّكن  مل  ما  أن  وأعتقد 
املحافظة عىل املكتسبات التي تحققت وعىل إشعاع املنظمة وإيجاد 
إضافات، وأنا متأكّد أّن هذا سيتّم ألنّه كام أّن تونس والدة فإّن االتحاد 
تطوير  عىل  القدرة  لهم  من  النقابيني  املسؤولني  من  وعندنا  والد، 

املكتسب إىل ما هو أفضل.

في  االتحاد  على  المطروحة  األساسية  المهام  هي  ما 
الخمس سنوات القادمة وقد أجبت على جزء منه بالتأكيد 
والمراكمة  المكتسبات  على  المحافظة  ضرورة  على 

والبناء؟
املؤمترين  عن  نيابة  وأفّكر  بعملية سطو  وأقوم  أستبق  أن  أريد  ال  أنا 
أعتقد  نقابيا  باعتباري  ولكن  لوائحهم.  يف  قراراتهم  يصدرون  الذين 
القادمة ستكون صعبة عىل املستوى االقتصادي وهنالك  السنوات  أن 
ملفات كربى ستقع معالجتها ويف مقّدمتها واقع الصناديق االجتامعية 
بداية   2017 سنة  وستكون  منخرمة،  وتوازناتها  مايل  عجز  فيها  التي 
املفاوضات حولها حتى توجد لها الحلول التي تقيها الهزات. وكان من 
املفروض أن تكون مراجعتها قد متّت منذ سنوات والتاكم الذي حصل 
جعل وضعها محرجا جدا، وإن أنهينا التفاوض حولها سنة 2017 ستبقى 
عملية املتابعة متواصلة. ومستقبال ال يجب أن تقع املعالجة عندما يقع 
املحضور ولكن يف اإلبان. ويف التجارب الناجحة تبدأ املعالجة حال ظهور 

بوادر الخطر مبا يُعرف بسياسة التوقّي.
كام يعترب واقع مؤسساتنا العمومية من أهم املسائل املطروحة، ويحتاج 
مراجعات والبحث عن سبل املحافظة عىل القطاع العام، ولكن نبحث 
أيضا يف عنارص الضعف والنواقص يف مؤسساتنا حتى تواصل االضطالع 
بدورها الوطني، وتكون قادرة عىل املنافسة وتقديم الخدمات إىل كل 

املواطنني التونسيني.
كام أّن املرحلة القادمة ستعرف محطات وطنية عىل غرار االنتخابات 
البلدية وانتخابات املجالس الجهوية وهذه تعني حياة املواطنني ويجب 

أن يكون لالتحاد رأي.

يكون له رأي أو دور؟
يجب أن يكون له رأي ودور.

ما هو الدور؟
هذا موكول ملن سيعالج األمر، ولو كنت أنا من سيفعل لكنت أجبتك 
ولكن أقول أن يكون لنا رأي ودور ذلك أّن عملها ملتصق بحياة املواطن.

كام أننا سنعرف خالل املدة النيابية القادمة، التي تنتهي سنة 2022، 
أمام  فستكون   2019 سنة  ستكون  والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات 

القيادة الجديدة العديد من املحطات السياسية.
هذا إضافة إىل أّن املنوال التنموي مل يحّدد بعد و يجب أن يكون لالتحاد 
وتأتيك  ومهامها،  مرحلة خصوصياتها  لكل  أّن  وأعتقد  ودور.  رأي  فيه 

أحداث مل تكن متوقعة ويجب أن نعرف كيف نترّصف إزاءها. فلكل 
االستحقاقات  عىل  لوائحنا  تنص  أن  ويجب  ومتغرياتها  ثوابتها  محطة 
يجب  الوقت  نفس  ويف  انجازها  عىل  القادمة  القيادة  ستعمل  التي 
نتعامل مع كّل ما هو غري متوقّع. ويف االتحاد قدرات وقيادات قادرة 
عىل املواصلة وستنجز ما مل نستطعه نحن ومن سبقنا، وأنا متأكّد أن 

القادم سيكون أفضل من املايض ومن الحارض.

وعموم  والشغالين  النقابيين  إلى  رسالتك  هي  ما 
التونسيين في نهاية العهدة كأمين عام لالتحاد العام 

التونسي للشغل؟
وصيتي للنقابيني أن التفوا حول منظمتكم وكونوا صادقني فيام بينكم 
عمقكم  وثبتوا  شعبكم  وقضايا  العامل  لقضايا  ومنحازين  وموحدين 
الشعبي وعمقكم االجتامعي.  وقدُركم أن تعالجوا املشاكل االجتامعية 

و أن تعالجوا كل مشاكل شعبكم.
إرباك منظمتكم وحافظوا  يريدون  الذين  املشّككني  تجنبوا  لهم  أقول 

عليها وعىل هياكلكم وكونوا عىل مبادئ الشهداء واملؤسسني وحافظوا 
عىل استقالليتكم وابتعدوا عىل عداوة الناس حتى من يعاديكم جابهوه 

دون أن تحملوا مثله عداء.
أريد أن أقول لهم كام أّن جيال أّسس االتحاد ويف مقدمته فرحات حشاد 
اعملوا عىل تحقيق األهداف وال تنسوا تاريخكم فانتم مل تولدوا بعد 

الثورة ودمكم يف كل أرجاء الوطن.
أقول لهم ابتعدوا عن كل ما يفرّقكم وتوجهوا إىل كل ما يوّحدكم. وأنا 
متأكّد أن مسرية االتحاد العام التونيس للشغل ستتدّعم يوما بعد آخر 
الدفاع عىل منظوريها وعىل  ثابتة وقادرة عىل  وستبقى هذه املنظمة 
الوطن وتضمن التوازن كلام اختل فهذا دورها وهذا من األهداف التي 
تأسس عليها ويجب أن تتشبثوا بها وتدافعوا عىل كل القضايا العادلة 
عىل املستوى الوطني والدويل. وأن تدافعوا عىل  الفقراء وضعاف الحال 

وعىل املعطلني عىل العمل والتنمية يف الجهات. 
لشعبنا أقول أمتنى أن تكون سنة 2017 سنة الخري واالنطالق والنجاحات 
االقتصادية. أقول لهم أيضا التفوا حول تونس وابتعدوا عىل التجاذبات 
الحزبية. ولتكونوا دامئا البوصلة التي تعّدل والتي تكذب كل من يحاول 
يفرض  أو  وتقاليده،  وعاداته  مجتمعكم  من  يغري  أن  بباله  يخطر  أو 
عليكم مجتمعا غري الذي تعودمتوه فكونوا متيقظني ومنتبهني. وكونوا 
حامة ما تحقق يف بالدكم من انجازات وحامة ثورتكم وخدمة أهدافها.

االستقرار  غياب  يف  ألنه  اإلرهاب  ظاهرة  ملقاومة  توحدوا  لهم  وأقول 
كنتم  ومثلام  تتفّكك،  واالجتامعية  السياسية  املنظومات  كل  األمني 
الشعب  وانتم  العربية.  املنطقة  يف  ثورة  أنجز  الذي  األول  الشعب 
الوحيد الذي نّجح ثورته ومل يجعلها ترتد ولكنها ال تزال مهّددة فاالنتباه 

والحذر واجب.  

إن لم يقع كسب معركة 
النمو ال يمكن التفكير في 

أن يكون هنالك استقرار في 
البالد وستكون األمور في 

االتجاه الذي ال نرتضيه لتونس
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جانفي شهر الثورات
نعتبر وُنفّكر ونبني آلية 

المقاومة السلمية
جانفي شهر الثورات، فيه الشوارع أكرث من مكان للعبور إنّها 
يف  شعب  ولكّل  التاريخ.  وتكتب  وتغرّي  وتقتح  وتعرّب  تفّكر 
عامه موعد وهكذا كان لنا املوعد مع برد الطقس تكون حرارة 

الروح والدم واإلرادة ورفض الخضوع والخنوع واالستكانة.
والدكتاتور،  واملستبد  للمستعمر  الرافضون  التونسيون 
املطر  مع  يعودون  جميعهم  الطغاة  ملستنسخي  والرافضون 
والثلوج وصوت الرعد ومليع الربق، هكذا نحن كأنصاف آلة 
يف  ونزاوج  الطبيعي  الطقس  مع  امليثيولوجي  الطقَس  نعّد 

مرسحة اللحظات الحاسمة.
شعب تونس مساملٌ ولكنه ال يخنع مطلقا ويصنع اللحظات 
بلده  خارطة  كثافة  دامئا  تتجاوز  يُبدع  التي  وأيامه  الفارقة، 

الصغري لتكون عنوانا يف كّل مكان.
مازال الُحكُم يهاب جانفي، إذا مازال يف الحكم قمع وإرادة 
املحرومون  ومازال  والسيطرة.  الهيمنة  يف  ورغبة  تسلّط 

يطالبون مبا مل يتحّقق.
بالعدالة  املطالب  الحراك  يستمّر  تونس  وقرى  مدن  كّل  يف 
سلميّته  عن  يدافع  دامئا،  كان  كام  سلمّي  حراك  والكرامة، 
يف  أيضا  يعاندون  الوطنيّة  بالرثوة  املستأثرين  ألّن  بالعناد 
تجويع  مقابل  ميلكون  ما  باستزادة  مصالحهم  عىل  الحفاظ 

اآلخرين. 
ُن، وما أمكن للمنظمة الشغيلة فرضه  رغم النضاالت التي تثمَّ
ال  االجتامعيّة  »الفجوة«  أّن  إال  املفقرين  حقوق  الستجاع 
تزال عميقة، ويف كّل الجهات يأكل الفقر أحالما كثرية وسنني 
من عمر الشباب الذي يُنسب إليه حدث 17 ديسمرب - 14 

جانفي.
نفتح  أن  بنضاالته  الكريم  الشهر  هذا  مبناسبة  نحتاج  إنّنا 
ارثه وأثره ومآثره ودروسه وعربه  للتفكري والتمّعن يف  الباب 
نؤسس  وأن  الناقصة.  واألفعال  الضائعة  والفرص  ونجاحاته 
االجتامعيّة  واملقاومة  الرقابة  آليات  تنظّم  منها  معارف  له 
اللوبيات  بحيل  الجهوُد  تذهب  ال  حتى  الدامئة  السلميّة 
وصور  اإلدارة  وتسطيح  املُرتزقة  و«تتفيه«  املافيات  وتكتيك 
العمومي  والتسويق  الشعبي  للبليه  التفاوضيّة  الزيارات 

وااللتفاف الوزاري.
اليوم، يرضب عىل الطعام عدد من الشباب من قدماء االتحاد 
الشهادات  أصحاب  اتحاد  مناضيل  ومن  تونس  لطلبة  العام 
أنّه تّم فرزهم أمنيا  املعطلني عن العمل باعتاف »بولييس« 
وحرمانهم من حّق الشغل. وينارصهم كّل األحرار ويزورهم 
وزير برتبة مفاوض فوق الرتبة ويبقى ملفهم معلّقا وآمالهم 

معلّقة وأجسادهم إىل األمل.
ملّوا  ألنّهم  الجنوب  إىل  الشامل  من  شباب  يعتصم  اليوم، 
أّي  نعرف  وال  الحيل،  وأعيتهم  السبل  بهم  وضاقت  الوعود 
بالعّد  فاقت  أشهرا  مكث  وغريهم  جهدهم/ن،  لكّل  مصري 
السنتني أمام أبواب الوزارات منهم من افتش بوابتها وجعلها 

سكنا.
وعاديّا.  حتميّا  به  ونقبل  التجاهل  هذا  نتعّود  أن  يجب  ال 
يجب أن نعيد طرح األسئلة ونعمل عىل أجوبة مشتكة من 
الحقوق  »تُأكل«  ال  حتى  ثوري  مواطنّي  جانفي  كّل  وحي 

ويتيه أصحاب الحّق.
واملقاومة  الخالق  االجتامع  الحراك  الثورات،  شهر  »جانفي 
املدنيّة،  للجريدة  الخامس  العدد  ملف  عنوان  السلميّة« 
والدعوة مفتوحة للنقابيني والنشطاء والباحثني لجعل املبحث 

مفتوحا. 
نعترب ونفّكر ونتدبّر.

سمري أحمد

مقدمة 

تؤّسس الثّورة الناجحة لحالة مختلفة عنها والغية لها. ومن مثّة فهي 
تقيض عىل ذاتها عن طريق تحّققها يف شكل نظام سيايّس يعكس 

روحها األصليّة. مثّة إذن نهايٌة رشعيٌة وحيدة 
وترجمة  دستور  يف  ترجمتها  وهي  للثورة 
وما  للدولة.  الفعليّة  املؤسسات  يف  الدستور 
عدا ذلك فهو إجهاٌز عليها سواء حصل ذلك 
القوى  وسيطرة  النكوص  مثل  عنيفة  بطرق 
أو  واملجتمع،  الدولة  مفاصل  عىل  الرّجعية 
االجتامعي  الوعي  إلهاء  مثل  ليّنة  بطرق 
مبسائل هامشيّة وإغراق املواطنني يف متاهات 

ال مخرج منها.
هو  السيايس  الصعيد  عىل  اليوَم  نلحظه  ما 
تدهورها  بل  ومؤسساتها  الدولة  تعايف  عدم 
يف الكثري من األحيان وفقدان القانون لهيبته 

ورداءة األداء السيايس للكثري من املسؤولني. وعموما مل يحدث التغرّي 
الذي وقع بعد الثورة وفًقا لروحها واألدلة عىل ذلك عديدة. ونذكر 

أخرى  إصالح  أو  ملّحة  قوانني  استصدار  يف  الجزم  عدم  بينها  من 
السلطة  تلكُُّؤ  ذلك  إىل  يُضاف  أخرى.  تطبيق  ويف  صالحًة  تعد  مل 
القضائية يف التحقيق وإصدار األحكام ووقوعها يف مطبّات ال حرص 
الرضيبي  والتهرُّب  التهريب  ظاهرة  استرشاء  أيضا  ونالحظ  لها. 

والتباطؤ املشبوه  يف إرساء املؤسسات التي رشّعها الدستوُر. 
أْسمت  ثورة  يف  بعُد  يتحّقق  مل  شعارا  الكرامة  تزال  ال  وباختصار 

نفسها ثورة الكرامة.
تدهورا  زادت  قد  االجتامعية  األوضاع  أن  أيضا  اليوم  ونالحظ 
وازدادت الفجوُة بني األغنياء والفقراء الذين تكاثروا بشكل محرّي. 
وظهر أثرياٌء جدد، البعُض منهم يلعب دوَر الوساطة بني التهريب 
املساواُة  تجْد  مل  مثّة  ومن  واإلرهاب. 
الواقع  إىل  طريقها  بعد  االجتامعية 
حرمان  وتضاعف  والجهوي.  الوطني 
الجهات املهّمشة يف الّداخل واألطراف 
يف ظل سياسة ترفع شعارات ال تصحبها 
رؤيٌة واضحٌة وال أعامٌل جريئة وعادلة.
الثورة  أثناء  جرى  عاّم  الحقائق  أّما 
وقبلها وبعدها فهي يف مهب التجاذبات 
الحزبية وتقوم عليها مؤسسات عرجاء 
وسائل  بها  وتتالعب  مستضعفة  أو 
اتصال وإعالم أكرثها تحركه لوبيات ال 
تُويل املصلحَة الوطنيّة  حسابًا إالّ عىل 

سبيل التّعمية واملراوغة السياسيّة.
الكرامة والعدالة والحقيقة مبادئ مل تجد بعد طريقها إىل التّجّسد 

حــذار.. 
من جوعهم وغضبهم

قرأُت الثورة، يف مقال كتبُته خالل انتخابات املجلس الوطني التأسييس*، الثورَة 

الجمهوريّة  التونسّية مبثابة أسطورة مؤّسسة ملعقولية جديدة سنطلق عليها 

الثانية. ومن بني ما أكدُت عليه أنّنا سنذكر اللحظات الثوريّة ونفّس بها واقع 

املؤّسسات ومبادئها، فاألحداث الثوريّة تكون نواة الذاكرة االجتامعّية الحّية. 

ومؤّسسات  جمهوريّة  ظّل  يف  للثورة  السادسة  الذكرى  أحيينا  قد  نحن  وها 

التي  األحداث  حسباننا  ويف  نقول  عسانا  فامذا  دستور،  رأسها  وعىل  جديدة 

فتحت الباب أمام الواقع الراهن اجتامعّيا وسياسّيا؟ 

 الكرامة والعدالة والحقيقة 
مبادئ لم تجد بعد طريقها 

إلى الّتجّسد في واقع 
الدولة التونسّية ومجتمعها 

والمسؤولية األولى ملقاة 
على عاتق السياسيين الذين 

بأيديهم السلطة.



األحد  22 جانفي  2017 -  العدد 5

الجريدة المدنية 11

يف واقع الدولة التونسيّة ومجتمعها واملسؤولية األوىل ملقاة عىل 
عىل  يلقى  ال  والخطأ  السلطة.  بأيديهم  الذين  السياسيني  عاتق 
عاتق املحتّجني واملنادين برضورة التغيري الجذرّي، فاالحتجاجات 
بهم  أزاحت غريهم وجاءت  التي  املدين هي  والعصيان  والرفض 
إىل كرايس الحْكم. وهي قاعدٌة قارٌّة ال يجب إدانتها وتجرميها بل 

ال بّد من التعامل معها إيجابيا ألّن ذلك من أبجديات املامرسة 
الدميقراطيّة.

لقد اندلعت الثورة بفعل حراك اجتامعي مديّن ومقاومة سلمية 
وملّا ال تنتفي أسباب الثورة يبقى الحراُك قامئا. وال ميكن ألي كان 
وهو يأكُل أن يُطاع ملّا يأمُر الجائَع بالّصرب. وال ميكن للميسور أن 

يطمَع يف شكر املحرومني له. كام ال ميكن للظامل أن يوجب عىل 
للعقول  وواضحة  بسيطة  مسائل  هذه  عْنُه.  يعفَو  بأن  املظلوم 

السليمة وعىل السياسيني أن يضعوها نصَب أعيُنهم.
التطوع  باب  من  السلطة  عىل  يتنافسون  السياسيون  كان  لو 
وخدمة الصالح العام دون أجر لوجدْت  أوامرُهم وقًعا طيّباعىل 
السياسيني  ولكن  أكرثهم.  عىل  أو  واملحرومني  املظلومني  نفوس 
الذين يظهروَن متهافتني عىل االستئثار بالّسلطة وما تدرّه عليهم 
الروحية  القدرة  يجدون  ال  وخريات  منافع  من  أتباعهم  وعىل 

واملعنويّة لحمل الجامهري عىل طاعتهم. 
عديدة  شعوب  وتقدير  إعجاب  التونسية  الثورة  جلبت  لقد 
للتونسيني ومل يكن العنف إالّ سالح النظام املتسلّط. وما تفاقم 
الجرمية املنظمة والفردية وتنامي االرهاب بعد الثورة إالّ دخيالن 
التسيري  أساؤوا  الذين  السياسيون  يتحّمل  هذا  ويف  الثورة  عىل 
والتقدير كامل مسؤولياتهم عىل ذلك وإن مل تكن هذه املسؤوليّة 

أمام الشعب فهي أمام التاريخ.
ثابتة  طبيعٌة  للشعوب  ليَس  أن  جيّدا  السياسيون  ليدرك  وأخريا 
أبديّة  سلمية  عىل  أعمى  تعويال  يعّولوا  ال  أن  عليهم  لذلك 
هذا  وليس  تونس.  يف  السياسيّة  واملامنعة  االجتامعية  للمقاومة 
من باب التحريض وإمنا من باب التبصري. ولتفادي األسوإ عليهم 
الفقراء  أوضاع  بتسوية  تبدأ  عادلة  سياسة  بانتهاج  يرسعوا  أن 
الفجوة  مُيكُن من  ما  أكرث  بعض  وبردم  واملظلومني  واملحرومني 
الجوع  من  يحذروا  أن  السياسيني  عىل  والجهات،  الطبقات  بني 

والغضب ألّن الحريات تبقى جوفاء دون عدالة اجتامعيّة. 
*  محسن الخوين »الثورة التونسية بني األسطورة والعقل« البديل العدد1.

 بقلم: محسن الخوني                                             

غري  االحتجاجات  منسوب  سجل  متوقعا  كان  ما  عكس  وعىل 
املؤطرة خالل 2016 ارتفاعا غري مسبوق حتى ان نتائج تقارير 
التونيس  للمنتدى  التونيس  االجتامعي  للمرصد  الشهري  الرصد 
للحقوق االقتصادية واالجتامعية تكشف ان الحصيلة السنوية  
سبقتها،  التي  السنة  سجلته  ما  ضعف  تتجاوز  قد   )2016(
فحصيلة ال 11 شهر ـ من جانفي اىل نوفمرب ـ قد بلغت 8661 

التحركات  حصيلة  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  اجتامعيا  تحركا 
االجتامعية يف سنة 2015 يف حدود ال 4960 تحركا )12 شهرا(..

جعلت  التي  هي  الحكومي  للطرف  املغلوطة  املقاربة  وتلك 
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  باسم  للمتحدث  وفقا 
التوتر  سنة   2016 سنة  من  عمر،  بن  رمضان  واالجتامعية 
االجتامعي بامتياز.. تجاوز خالل معدالت االحتجاجات الشهرية 
غري املنظمة ال 800 تحركا اجتامعيا كام ان الدراسة التي قدمها 
املنتدى موىف شهر ديسمرب 2016 حول »الشباب والهجرة غري 
النظامية« تربز باألرقام حجم اإلحباط لدى الفئات الشابة حيث 
يعترب %82 من الشباب ان وضعيتهم بقيت عىل حالها أو أسوأ 
مام كانت قبل سنة 2011 إضافة مؤرش الرغبة يف الهجرة حيث 
و   30% اىل  اثناءها  لينخفض  الثورة  قبل   36% حدود  يف  كان 

لتتفع هذه الرغبة حاليا اىل %55 . كل هذه املعطيات تؤرش 
املرشوع  املطالب  مع  التعاطي  يف  الحكومي  الفشل  لحجم 
للجهات املحرومة فحكومة يوسف الشاهد تعمل دون برنامج 
اقتصادي واجتامعي واضح باعتبار ان املخطط الخاميس 2016 
يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بتأييد  يحظى  مل   2020  –
بل  ظرفية  ليست  االجتامعية  فاالحتجاجات  الحالية  نسخته 
نتيجة سنوات من الفشل بل ستتواصل و تتعدد نتيجة السياسة 
االلتزام  عدم  او  الحوار  برفض  معها  التعامل  يف  الحكومية 
التي طالت  األمنية والقضائية  باملالحقات  باالتفاقات و خاصة 
نشطاء الحراك االجتامعي يف عديد الجهات وهي أساليب اثبتت 

قصورها وفشلها.
ميساء تلييل 

2016 سنة التوتر  االجتماعي بامتياز..

82 % من الشباب يعتبرون ان وضعيتهم 
بقيت على حالها أو ساءت

فشلت حكومة الوفاق الوطني بنسختيها االوىل و الثانية يف تقديم البديل 
التي  االجتامعية  الفئات  عديد  تنتظره  كانت  الذي  واالجتامعي  االقتصادي 
تعاين التهميش والتفقري واالقصاء.. كام مل تقدم خطاب رسمي او رؤية بديلة 
قادرة عىل اعادة ثقة املواطن فيها وحلحلة الوضع يف الجهات الداخلية التي 
تواصل التحرك واملطالبة بالشغل والتنمية منذ ثورة 17 ديسمرب 14- جانفي 

 ..2011
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 بقلم عبد اللطيف حداد 

فمنذ الفرتة التي سبقت االستقالل وبُعْيَده، كان لتونس جانفيها 

التونيس  العام  االتحاد  تأسيس  تاريخ   1946 جانفي   20 املَُميَُّز: 

ضّد  املُسلََّحة  الثورة  اندالع  تاريخ   1952 جانفي   18 فـ  للشغل، 

املستعِمر، فـ 17 جانفي 1963 تاريخ املُحاكمة العسكرية لألزهر 

الرشايطي ورفاقه التي أفضت إىل إقرار ُحكم اإلعدام بحق ثالثة 

عرش منهم.

العالمَة  باَت  حتى  الشهر  هذا  فرادُة  تعّمقت  االستقالل،  بعد 

األميَز للثورة والغضب: من جانفي 1978 تاريخ املُواجهة الدامية 

بني النظام البورقيبي واالتحاد العام التونيس للشغل حيث ُووِجَه 

بني شهيد وجريحٍ  املئاُت  والنار وسقط  بالحديد  العامُّ  اإلرضاُب 

الفوىض  أجواء  نارشة  أيديها  الحاكم  الحزب  مليشياُت  وأَطلََقْت 

الخميس  يف  وتَكثيُفها  اختزالُها  تمَّ  ما  غالبا  مواجهٍة  والرعب، 

يف   1980 جانفي  إىل  الشهر،  ذلك  من   26 ليوم  املوافق  األسود 

الليلة الفاصلة بني 26 و27 تاريخ ما يُعرَف بـ«عملية قفصة« التي 

الجيش  هاجَم فيها كومندوٌس يتكّون من مئات املسلَّحني ثكنة 

ومراكز األمن وحاولوا السيطرة عىل أهّم املراكز الحيوية باملدينة 

أهّمها  لكن  رشُحها  يطول  ألسباب  بالفشل  باءت  العملية  لكن 

واملساندة  الدعم  وتقديَم  فيها  االنخراط  املواطنني  رفَض  كان 

للُمهاجمني، إىل جانفي 1984 تاريخ ثورة أو انتفاضة الخبز التي 

الخبز  مثن  يف  ُمجحفة  زيادات  وإقرار  الّدعم  رفع  إثر  اندلعت 

انتفاضة  تاريخ   2008 جانفي  إىل  األساسية،  املواد  من  وعدد 

رشكة  انتدابات  قامئة  إعالن  إثر  اندلعت  التي  املنجمي  الحوض 

فوسفاط قفصة احتجاجا عىل ما فيها من محسوبية وفساد وعىل 

تفيّش البطالة يف صفوف مختلف الرشائح ويف مقّدمتها أصحاب 

الشهائد العليا وعىل تدهور الظروف املعيشية ملُتساكني املنطقة 

إىل  لألهايل،  املرشوعة  املطالب  مع  العنيف  األمني  والتعاطي 

جانفي 2011 تاريخ الثورة التي مازالت قّصُتها من اندالع رشارتها 

إىل انطفاء جمرتها حّية يف أذهان الجميع. 

مستقيم  خّط  عىل  وضُعها  مُيكن  ال  الجانفيات  هذه  أّن  ورغم 

املسارات  يف  ُمختلِفًة  دامت  ما  املتساوية  كاملتامثلة  يُظهرها 

التدبَّر  يستحق  ما  فيها  فإّن  واملآالت، 

والنظَر، من القواسم واملُشرتكات:

ُمواجهاٌت  هناك  كانت  جانفي،  كّل 

هناك  وكانت  وشهداء..  ودماء  ورصاٌص 

واعتقاالٌت وُمداهامٌت  ُمالحقاٌت 

ونوائُب  وفواجُع  وُمحاكامٌت  وانتهاكاٌت 

والحظُر  القهُر  هناك  وكان  وعذاباٌت.. 

لحظٍة  إزاء  كُّنا  جانفي،  كلُّ  والعسكرُة. 

للقطع والهدم وإعادة البناء التي تعلّقت بثالوث ثابت األضالع: 

الدولة  تلك  الدولة.  وَمهامِّ  التنمية،  ومنواِل  الُحكم،  سياساِت 

التي طاملا بحثت عن االنسحاب من مياديَن كانت ومازالت هي 

ُمربّر ُوجوِدها وإذعان املُواطنني لها: الصحة والتعليم والتشغيل 

والحامية االجتامعية واملطالب الدميقراطية. 

التعبئة  عىل  العاملة  الطبقة  لُقدرة  حارٌّ  إثباٌت  هو  جانفي،  كلُّ 

إدارة  يف  النقايب  تنظيِمها  ولكفاءة  الُقوى،  َموازين  يف  والتأثري 

ى  َدوَّ الثائرة  جانفي  شوارع  كل  ففي  الدفَّة.  وتوجيه  الرصاع 

عىل  املُنتِفُض  الشعُب  وَخطَّ  الحياة«..  و«إرادة  الجّبار«  »نشيد 

رغام  التاريُخ  َحِفظَها  نضالية  مالِحَم  والبوليس  العسكر  جحافل 

يُنِكرونَها ويَحتقرون صانعيها من »الغوغاء  عن كّل الذين كانوا 

واَجهوا  الذين  وهم   .. تَْعِيريُهم  لهم  يحلو  كان  كام  والدهامء« 

آلَة  الواسعِة،  الجامعيِة  واآلماِل  باآلالِم  ُمثَقلٍَة  عارية  بصدور 

القتل والبطش فامتوا هم لنعيش نحن حياة تستحقُّ أْن تُحيا ما 

اِستطعنا إليها سبيال.

والتصّدي  املدنّية  املُقاومة  لقّوة  ساطٌع  تأكيٌد  هو  جانفي،  كّل 

والالشعبية:  الالدميقراطية  وخياراتها  املُستِبّدة  الدولة  ملرشوع 

تحريِر االقتصاد وتسيحِ العاّمل والتفويِت يف املؤسسة العمومية 

وتوّسعِ  االجتامعية  الخدمات  وتحجيِم  التداين  عىل  واالعتامِد 

نطاق املامرسة املافيوية يف ظّل النظام النوفمربي خاصة. وبقْدر 

ُ ويََتكيَُّف مع  ما كان مرشوُع الدولة يف ُمواَجهته للمجتمع يََتغريَّ

التحديث والعوملة وإعادة هيكلَة  َشِهَدها مساُر  التي  التحّوالت 

االقتصاد لَينخرِط كلّيا يف التوّجهات الجديدة للرأساملية العاملية 

يف الثامنينات وإمضاء االتفاقيات الالمتكافئة يف التسعينات، كانت 

السياقات  مع  وتََتكيَّف  بدورِها  تتطّوُر  املُقاِومُة  املدنيُة  الُقوى 

أكرث  لتكون  طاقاتها  وتجديد  ُقدراتِها  بناء  عن  وتبحث  املُتحوِّلَة 

َمناعة وقدرًة عىل الفعل والتأثري.

رأُس هذه القّوة كان ومازال هو االتحاد العام التونيس للشغل. 

وَرْغَم كل محاوالت تدجينه والهيمنة عليه وَرْهِن قراره عىل مّر 

تقدمية  خاصة  نقابية  ُقًوى  فإّن  الحكومات،  وتََعاُقِب  السنوات 

خّط  تجذير  عىل  ُوْسَعها  َعِملًت  بعيٍد،  زمن  ومنذ  ويسارية 

عىل  وَحَملْتها  الشغيلة  املنظمة  داخل  والدميقراطية  االستقاللية 

َفَتحِ آفاٍق واسعة أمام فاعلني كُرْثِ ونوعّيني مثل الحركة النسوية 

من  املحرومة  السياسية  واملجموعات  والحقوقية  والطالّبية 

َحَملْتها  كام  السيايس.  النشاط  يف  حقها 

قوى  من  وتُِشيَع  معهم  تعمَل  أْن  عىل 

فعلوا  قد  هم  وباملِثِل  ذواتهم  يف  ذاتها 

يف  الدميقراطية  خيار  لفرض  معها، 

ما  وُمربّعاته  هوامشه  وتوسيع  البالد 

أْن  اليوَم  بوْسِعِه  أَحٍد  ِمن  ما  أمكن. 

نضايل  إرٍث  من  االتحاُد  َراكََمُه  ما  يُنكَر 

مبثابة  هو  وحقوقي  وسيايس  اجتامعي 

التونسيُة  الثورُة  اندلعت  التي  والقويّة  الصلبة  األساسية  البنية 

فوَق أرِضها سنة 2011، ونُِصَبت بعد سنتنْي فوق األرض نفِسها 

الخيمُة التونسيُة الجامعُة حيُث َجَرى الحواُر الوطني بني الُفرقاء، 

وِصيَغْت التسوياُت والتوافقاُت التي أخرجْت االنتقاَل الدميقراطيَّ 

من النفق الطويل الذي دخَل فيه، وتَمَّ تأمنُي الرشوط األساسية 

الّدنيا لإلنقاِذ وإطالِق الحرِب فعليا عىل اإلرهاب.

واملدنية  السياسية  للمكاسب  مساحٌة  هناك  كانت  جانفي،  كلُّ 

جانفي التونسي 

شهُر الثورات في زمن االنكسارات

التي  واالجتامعية  السياسية  واالنفجارات  االنتفاضات  َمسار  يف  الناظُر 
زَمنّيٍة  متييِز  يف  ُصعوبٍة  أيَّ  يَِجُد  ال  الحديثة،  أزمنتها  يف  بالُدنا  َشِهدتْها 
فارقٍة ومخصوصٍة تبدو وكأنّها ُمنفِصلٌَة عاّم تََبّقى من أشهر السنة، زَمنّيٍة 
والسوداء  البيضاء  الليايل  زمهريُر  فيها  يَلتقي  يٍَة  ِضدِّ شتويٍّة  َمفصلّيٍة 
بسعري األيام الَغْضَبى وِحَمِم نريانِها الحمراء: إنه جانفي الثورات.. جانفي 

»الشعب الذي يُريد إسقاَط النظام«!

*الثورُة من حيث المآالت، 
ال تبدو بعد طّي سّت 
سنواٍت، أنها قد أِمَنت 

من االنتكاسة وَنَجت من 
االنكسار 



األحد  22 جانفي  2017 -  العدد 5

الجريدة المدنية 13

واالجتامعية َصَنعها الشعُب بدمائه وآالمه وما اكتوى به وتلظّى، 

مساحٌة كانت بالكاد تتشكُّل لتنطمس رسيعا فينكُس املدُّ املُقاِوُم 

وتنكفُئ االنتفاضُة عىل نفسها: 

للمجتمع  الغّضُة  األركاُن  تقّوضت   1978 جانفي  مواجهة  فبعد 

وتعسكَر   ، َحدٍّ أقىص  إىل  الحريات  هامُش  وضاق  الناشئ،  املدين 

العامُّ وبات تحت رحمة قبضٍة بوليسيٍة ُمنتشيٍة بتمزيق  الفضاُء 

أوصال االتحاد وَوْهِم تصفيِته أو هكذا ُشبَِّه لها. وُشبَِّه لها أيضا 

أّن الظرَف ُمواٍت إلدخال تعديٍل حاسٍم عىل بنية الدولة الحديثة 

النقابيُة  الحركُة  كانت  التي  الدميقراطية  االجتامعية  ورؤيتها 

والقوى املنارصُة لها ضامنَتها األبرَز. فَبَدا الظرُف ُمهيَّأً لتّياٍر دينّي 

بهم  َد  نَدَّ الذين  القمع  الشهداء وضحايا  ُركام  وَسط  َشقَّ طريَقه 

واعتربَهم ُصّناَع »فوىض ُمفتعلَة« ! وظّل ذلك التياُر يف السنوات 

باسمه  ناطقة  مجلة  طبع  يف  النظام  إسناد  من  يَستفيُد  الالحقة 

هي »املعرفة« ونرشِها وتوِزيِعها. 

كام ُفِتَحْت له أبواُب املساجد عىل 

القصُد  كان  خطّة  يف  مصاريعها 

اليسارية يف  املُعارضة  منها رضُب 

الوسطنْي النقايب والطاليب.    

أّما انتفاضة الُخبز جانفي 1983، 

يف  كامل  اِنسداد  إىل  اِنتهت  فقد 

معه  تاَلشت  السياسية  اآلفاق 

الدميقراطي  االنفتاح  يف  اآلماُل 

يف  ذلك  تجّسَم  وقد  املزعوم. 

االتحاد  عىل  الرشسِة  الهجمِة 

البوليس  وَسطِْو   1985 سنة 

عىل  الحاكم  الحزب  وميليشيات 

بقياداتها  والزجِّ  املنظمة  َمقّراِت 

السجون  يف  الرشعية  وهياكلها 

قمع  بعملية  الجنوب  إىل  الشامل  من  النقايب  الجسم  واستهداف 

نََفٍس  كّل  عىل  واإلجهاِز  مسبوقة  وغري  واسعة  سيايس«  و«تطهري 

 . ُمعارٍِض لَِتدخَل بذلك البالُد طوَر االنغالِق الكامِل واالنطباِق التامِّ

وإلعادة ترتيِب بيِته املتصّدع، مل يَِجْد النظاُم بُّداً من القيام بعملية 

َدة  قيرصية ذهبت برأسه القديم وجاءت بجرناٍل كانت األرض ُمَمهَّ

»اإلصالح  برنامج  وتنفيِذ  الدكتاتوري  ُحكِمه  أركان  لتوطيِد  أماَمه 

الهيكيل« ورهِن البالد إىل املؤسسات املالية العاملية، ُمستفيداً من 

تلّقْتها  التي  الرضبات  بعد  واالجتامعية  السياسية  الُقوى  انكفاء 

ومن ُضعف اليسار وتَشتُِّته وهو الذي َسكََن إىل النَُّخِب و«ْرِكْش« 

املطحونة  الشعب  وجامهريَ  الشعبية  األحياَء  تاركا  النقابات  يف 

تُجاِبُه يف ُعزلٍة تامٍة اإلقصاَء والتهميَش والفقَر واالنحراَف والجرميَة 

والزطلَة وتعشيَش الفكر السلفي الجهادي حّتى باتت تلك األحياء 

بُؤرتَه األوىل وَمجالَه الحيويَّ غريَ القابل للتفاوض.

ولنئ كانت ثورُة جانفي 2011 فعالً ال يُقاس مبا سبق بكّل املعايري 

الكمية والنوعية، فإّن ذلك ال يَحجُب علينا َقْدرا من مَتَاثُِل املُقّدمات 

كانت  املُقدمات،  حيث  من  فالثورُة  املآالت.  مَتَاثُِل  إمكانية  ومن 

تُعيدنا إىل ما سلََف من جانفيات  ذات خلفية اجتامعية صارخة 

تونس الغاضبة عىل الخيارات االقتصادية وفشلِها، الساخطة عىل 

الالمتكافئ  التوزيع  عىل  الحانقة  وَخلَلِها،  التنموية  السياسات 

للرثوة. والثورُة من حيث املآالت، ال تبدو بعد طّي سّت سنواٍت، 

أنها قد أِمَنت من االنتكاسة ونََجت من االنكسار. وما يَحملُني عىل 

هذا التخّوف، عوامُل ثالثٌة عىل األقل:

أّما األّوُل فهو تَواُصُل فشِل الحكوماِت املتعاقبِة ال يف إيجاد حلول 

للمعضالت واملشكالت القامئة، بل فشلِها يف إقناع ُمواطنيها بقدرتها 

الدنيا عىل امتالك رؤية اِسرتاتيجية للوضع القائم وخطٍط ملُعالجته 

املتخاذل مع  التعاطي  َمثالً  لك  ُخْذ  بعيٍد.  أو  قريٍب  َمًدى  أّي  يف 

املسألة الجبائية يف مرشوع قانون املالية لسنة 2017 أو التعاطي 

عن  يُْغِنيَك  كليهام  فإّن  البالد،  إىل  اإلرهابيني  عودة  مع  املتخّبط 

املزيد. إّن هذا الفشَل املستداَم واملقرتَِن مبامرسة 

إىل  املواقف  من  كثري  يف  ترتدُّ  واتصالية  سياسية 

مستويات هابطة، من شأنه أْن يُغّذَي يأسا عاّما 

بإمكانية التغيري. والتغيريُ نحو األفضل إمنا هو يف 

األصل رهاُن الثورِة األوُل.

وأّما الثاين فهو هذه الحرُب التي ُفرَِض عىل الثورة 

وجهاً  معها  تكون  أْن  النظاَم،  إسقاِطها  يوِم  ِمن 

لوجٍه. إنها الحرُب عىل اإلرهاب ِبكُلَِفها البواهظ 

واالجتامعية  واالقتصادية  واألمنية  البرشية 

بأقىص  تَُدْر  ملْ  إذا  الحرَب  هذه  إّن  والنفسية. 

معايريُ  فيها  وتُحرَتَْم  واليقظة  الحنكة  درجات 

املُسَتْبَعِد  غريِ  ِمن  فإنه  اإلنسان،  الحرية وحقوق 

أْن تُعيَد البالد إىل ُمربّعات »األمن الشامل« التي 

الَتغنَّي  صادق  صوفية  للمطربة  يَْحلُو  كان  كم 

تَنَخِفَض  أْن  أيضا  املُسَتْبَعِد  غريِ  لَِمن  وإنه  بها. 

إىل  السياسيُة  ]التونيس[  املواطن  طموحاُت  و«تتقلََّص  السقوُف 

الباحث  يقول  كام  آِمٍن«  مناخ  يف  الوجود  أْي حق  األدىن،  ها  حدِّ

وأستاذ تاريخ العامل العريب املعارص بجامعة باريس عادل اللطيفي 

يف مقال له عن الحالة الجزائرية بعد انتقاضة خريف 1988 نرشَه 

بلد  »الجزائر  عنوانُه  كان   2009 العام  الرئاسية  االنتخابات  بُعْيد 

الثورة والردة«. ألسنا اليوم نَسَمُع ونَشهُد حديثا يتخلّص تدريجيا 

، يقول أصحابُه: وما حاجتنا إىل حرية  من صوتِه الخفيض والَحِييِّ

تقوُد الشعَب إىل َمْنَحٍر جامعي إذا رفض تقصري السوال وإسبال 

أو عىل  تََتنّقَب  أْن  أبت  إذا  َمحرَقٍة  إىل  .. وتقوُد دولَته  القمصان 

األقّل تََتحّجَب !؟

وأّما الثالُث فهو سيطرُة الحركات الدينية من أدين مييِنها إىل أقصاه 

مشهد  عىل  وفَيضانُها  بكبرية-  الحقيقة  يف  بينهام  املسافة  -وما 

الثورة وتأثريُها املتزايد عىل سريورتِها ورمبا عىل القادم من مآالتها. 

َحَجَز  طاملا  وتكبيٍل  تعقيٍد  عامَل  السيطرة  هذه  من  يجعُل  وما 

الحركََة عن التقّدِم إىل األمام، هو من ناحيٍة النُّكوُص العامُّ عن أّي 

تجديد حقيقي للفكر الديني مُيكُّن القوى املتبّنَية له من االندراج 

ورهاناتها،  الثورة  استحقاقات  يف  اإليجايب  واإلسهام  العرص  يف 

وهو من ناحيٍة ثانية رسوُخ الِبَنى القدميِة وبقاُء الحداثة حبيسَة 

الِبَنى  من  االقرتاب  عن  كامٍل  شبه  َعْجٍز  يف  والقرشِة  السطحِ 

بهرمياتها  االجتامعية  الرتكيبة  ومن  العميقِة  باتِها  برتسُّ الذهنية 

لَط داِخلَها. وإنه لَِمن املُفارَقة الغنّية بالداللة،  وتوزيع األدوار والسُّ

التي  التقدمية والعلامنية  الشعب وقواه  أْن يكون جزاُء جامهري 

تلك  تََناِدي  هو  الحرية،  إليها  وأْهَدت  الدينيَة  الجامعاِت  َرت  َحرَّ

األول  متعاضديْن:  مرشوعنْي  عىل  املحموُم  وتََنارصُها  الجامعاِت 

هو تخريُب الدولة وتفتيُت ِبنيِتها بأرسع وقت ممكن كام َجَرى 

التخطيُط لذلك، َعرْبَ إشاعة الفوىض والعنف واالغتياالت وتفكيك 

األجهزة الرسمية وإرساء األجهزة املُوازية وإعداد املُتاح من القّوة 

لرتهيب »العدّو« العلامين بتخزين السالح ليوم الفالح. والثاين هو 

الرثية  وخصوصياته  املُجتمع  ُمقّومات  كل  عىل  الكاسح  الُهُجوُم 

واملتنّوعة سبيالً الستنبات مناذَج وأمناٍط غريبٍة عنه وَفرِْضها عليه 

تحت رصخات التكبري وصيحات »الشعب مسلم ولن يستسلم«. 

الصعوبات  مقدار  عن  بكثافة  تُعرّب  املُفارَقة  فإّن هذه  رأيي،  ويف 

التي تُواِجُه الثورَة من هذه الناحية وغريها من النواحي املتعلّقة 

يف  إذن  الثورَة  تُواِجُه  ُمتشّعبة،  سياسية  وجيو  محلية  مبعطيات 

طريقها الطويل الشاقِّ إلدخالِنا فعالً ال قوالً، وُعمقاً ال َسطحاً يف 

عرصنا األول لحداثتنا الفعلية األوىل. 

عندها ستكون الثورُة التونسيُة حقا قد اِنترصت .. 

وستكون الثورُة عندها خاّصة وحّقا هي الـثـــــورة !  

* الثورُة من حيث 
الُمقدمات، كانت ذات 

خلفية اجتماعية صارخة 
ُتعيدنا إلى ما سَلَف من 
جانفيات تونس الغاضبة 
على الخيارات االقتصادية 

وفشِلها، الساخطة 
على السياسات التنموية 

وَخَلِلها
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إىل  النزوع  وخالّق  متزن  عمومّي  نقاش  غياب  يف  سيسّهُل  إرتباٌك 
اختزال أشكال االحتجاج أو الرفض وسط تناول إعالمي وسيايّس يفّضُل 
اختطاف  أو  الرفض،  أمناط  عنها  تعرّب  التي  واألسئلة  الوعي  إنكار  إّما 
أو  السيايس  »القبائيل«  بالتوظيف  وقتلها  وتلوينها  االحتجاج  مظاهر 
تعطيَل فرِص الفهم عرب أكرث التفسريات منطيًّة وترّسعا ورغائبيّة، فتصبُح 
عبارات مثل الفقر والقهر االجتامعي والتهميش تفسريات مبثابة حواجز 

أمام أي محاولٍة للفهم وليست مفاتيح لُه.
ما يبدو الفتًا هنا هو أن النخبَة التي اعتفت – بأشكال متفاوتًة – 
بأنها مل تستطع إدراك مسار و دالالت الغضب يف تاريخ تونس السيايس، 
تكاُد تفلُت عىل نفسها فرصَة التعرف عىل مغزى ودالالت حاالت وقيم 
وأن  غضب،  إىل  غدا  تتحول  وقد  اليوم  الرفض  حول  تدور  وتعبريات 
حرية  »مكسب  ب  مناسبة  وبغري  مبناسبة  تذكّر  التي  اإلعالم  وسائل 
التعبري« والتحرر من سلطة القرار السيايس، ال ترى مهاّم مساءلة هذا 
الخطاب الرافض والبحث يف مصادر وعيه، يف وقٍت تفّضل فيه الكثرُي 
وهي  ماثلًة  حقيقة  وطمُس  املطمئنة،  السيناريوهات  القراءات  من 
إعادة إنتاج عالقات السيطرة وإنتاج مراكز القوى، وبعضها يعترُب مبكر 
أن الرابع عرش من جانفي 2011 هو كّل املمكن الرمزّي، وأنه لحظة 

اكتامٍل ستجّب ما قبلها من مرشوعيات وما بعدها إن اقتىض األمر.

عن البناء الميدياتيكي للرفض
يتيُح إنضاَج مفاهيَم ومصطلحات إجرائية، يبدو  يف مسار زمنّي ال 
»خطاب الرفض« كوصف هو األقرب يف مناطق تونسية وأيضا يف بيئات 
إجتامعية متفاوتة تعبريا عن حاالت شتى من رفض متعدد املرجعيات، 
لكن السياق األساس لهذا الخطاب كام تقاربُه هذه الورقُة هو سياُق 
مدنيُّة الوعي1 ، الذي ينشُئ من رفض املامرسات السياسية واالجتامعية 

وانتقاد النمطي املكرّس خطابا خاصا به.
ال يجري الحديث هنا فقط عن الخطاب الذي يُلهمُه الحلم بتغيري 
سيايّس وإجتامعي مبعزل عن أي  مرشوع فئوّي أو إيدولوجي، بل أيضا 
والوعي  الحرية  قضايا  بطريقته  يستعيُد  الذي  الخطاب  وبالخصوص 
بالذات واملساواة والنوع االجتامعي والحقوق الجنسية.. و من الواضح 
أن هذا الخطاب الذي يختق مختلف الفئات والرشائح مىض منذ زمن 
بعيدا عن املركز وأنشأ أسئلته وأجوبته وحجاجه يف فضاءات وساحات 

أخرى تقُع خارج الجدل املركزي املكرس.
أشكال االحتجاج املنظورُة يف الشارع هي هنا مجرّد ذبذبٌة من بني 
تعبريات وذبذبات أخرى تظهُر يف نقاشات ومامرسات وظواهر بعضها 
فّني ومازالت تحتاُج لالستكشاف، وبعضها غري مهيكل فردي وعفوي 
موسيقية  أعامل  بعضها يف  بسامع صدى صوته،  مكتفيا  يحلُّق وحدُه 
عىل  إذاعات  يف  وأخرى  الجدران،  عىل  كتابات  يف  وبعضها  هامشية 
ومواّد  وشعارات  نقاشات  يف  وأخرى  الفقر،  أحياء  من  تصدُح  الويب 
عىل امليديا اإلجتامعية تصهر الحدود بني أحياء الرفاه ومدن األعامق 
بني  التأرجح  يف  حرجا  ترى  ال  وتحليالت  مبواقف  ذلك  كل  التونسية، 

السيايس والثقايف واإلقتصادي واالجتامعي..  
هنا يتوّجُب التمييز بني حالتني وروايتني عن خطابني للرفض تعيُش 
ساحات  يف  يتشكُل  حقيقّي  خطاب  األول  وقعهام،  عىل  اليوم  تونس 
الهامش بأصوات أصحابه و مامرساتهم )هامش املدينة والفكر والتاريخ 

عن  صدامية  وأشّدها  حّدة  الرمزية  التعبريات  أكرث  بني  التمييز  بجالء  هنا  ميكن    1

الحق يف التعبري والتنمية وتحرير اإلرادات، وبني املامرسات الراديكالية ذات املرجعية 

اإلرادات  تشكل  والتي  الرفض  أشكال  كل  نفسها  تقهُر هي  التي  والجهادية  املتطرفة 

الفردية بالنسبة لها مجرّد وقود لوعي مسلوب ومصادر.

بناءُه  الوسائط فتعيُد  تنتجُه  الذي  امليدياتيك  الخطاب اآلخر  (2 وذلك 
وتركيبه سواٌء عرب وسائل اإلعالم أو امليديا اإلجتامعية وتفاعالتها ليصبح 

األمر هنا خطابا عىل الخطاب.
وبناءهم  التونيس  الشارع  األفراد يف  استنتاجات  أن  سيكون واضحا 
ستكون  تعبرياته  مبختلف  االجتامعي  الرفض  خطاب  من  ملواقفهم 
مستخلصٌة يف معظمها ال من الخطاب الحقيقي بل من شبيهه، وال من 

الحجج واملعاين األصيلة بل معاٍن وحجج أخرى كام تم إنتاجها.
مشكلة إعادة البناء امليدياتييك هنا هو أنها معالجة صحفيّة، وكأي 
معالجة صحفية هي محكومٌة وبأشكال متفاوتة أّوال بتمثاّلت املجتمع 
الذاتية  الصحفية حيث ستتجىل  املضامني  الصحفي وتصورات منتجي 
والنمطية، ثانيا بالقيم السائدة يف البيئات الصحفية حيث ميكن مالحظُة 
تصورات وأحكام هي ناجمة عن قيٍم مكرّسة فئويا أو إيديولوجيا داخل 
بيئة العمل الصحفي أو هي تعبري عن مراكز قوى، وثالثا هي معالجٌة 
ضمن  وموقعها  وخطها  باملؤسسة  تتعلُق  تحريرية  بقرارات  محكومة 

عالقات السيطرة داخل املجتمع. 
زمنِه  العاّم و  النقاش  نحتاُج هنا ألكرث من رصد رسيع ألشكال  وال 
وسائل  يف  وذلك  الرفض  خطابات  عن  الحديث  يف  وأجندته  وسياقه 
تفقريا  املامرسات  أكرث  وتتكرُّس  املهنية  تتعرثُ  حيث  تونس،  يف  اإلعالم 
اإليديولوجي  وباالختزال  سياقها،  عن  القضايا  بعزل  العام:  للنقاش 
واألخالقوي. وباالستسهال والخلط يف الوصف وتفسري الظواهر، يضاف 
إما  النقاشات،  إدارة  بكيفية  املتعلقة  التحريرية  االختيارات  ذلك  إىل 
بتغييب هذا الخطاب متاما عرب تغييب النامذج الفردية املعربة عنه، أو 
بدفع النقاش نحو التعميم والتشخيص يف قضايا تقتيض عرض األفكار 
والقيم، وجرأة التعرض للمختلف وما يبدو نشازا، طبعا هذا فضال عن 

تدين لغة الحوار واالنزالق نحو الشيطنة واإلقصاء
وسائل  بها  حفلت  ما  كثريا  التي  النقاشات  استحضار  هنا  وميكن 
إعالم تلفزية وإذاعية تونسية فيام يعرُف ب«الربامج الحوارية« سواء 
عن تعبريات شبابية عن أمناط احتجاج أوغضب، أو حتى لدى تنازلها 
تعبريات رمزية بعضها فني موسيقي وبعضها مامرسات مدنية فردية 
مجالها الشارع والجدران واملالبُس، فأهملت هذه الوسائل فرصة سرب 
أغوار الحركات والتعبريات و أضاعت فرصة استكشاف خطابات أخرى 
غري مكرّسة وفهم القيم التي تقف خلفها، بل تحولت برامُج ونقاشات 
إىل محاكم أخالقية وإيديولوجية وساحات مواعظ وتكريس لإلقصاء، 
ترّدُد  ال  وهكذا  الهامش،  ساحات  يف  املختلف  باآلخر  مجّددا  وألقت 
وسائل اإلعالم التي يفتض أنها تدافع عن التعددية، يف إظهار خطاب 

الرفض كمجرّد نشاز اليهم أحدا.  
البد هنا من التذكري بالتصورات املعيارية3 التي يقوم عليها تشكل 
النقاش  املتبادل بني أطراف  باألساس االعتاف  العمومي وهي  الفضاء 
املجموعة،  أفراد  تواصل عقالين بني  أساس ألي  العقالين هو  والحجاج 
وكفي اختبار هذه التصورات يف الواقع الكتشاف طبيعة ما يراُد له أن 

يكون نقاشا عاما، وفهم مآالته.

النخبة وفرص استعادة خطاب الرفض
املآزق  أبرز  الرفض وإنكارُه وشيطنتُه هو  ومثلام أن إقصاء خطاب 
التداول  التي تتخبُط فيها املؤسسات عموما، فإن تغييبُه من ساحات 
مأزٌق  أيضا  وتليينها هو  تعبرياته  االكتفاء مبحاوالت صهر  أو  والنقاش 
ويدّل عىل عجز ثقايف وسيايّس، ورمبا يكون املرشوع األمثُل هو مجرُّد 
تدافع  التي  األفكار  فهم  وقيمه،  دالالته  وإدراك  الخطاب،  هذا  فهم 
وسائل  متليها  التي  األجندة  خارج  نقاشات  يف  االختالف  يف  حقها  عن 

بتفسري  أغرت  ما  طويال  التي  والهامش  املركز  نظرية  أن  هنا عىل  التأكيد  يجب     2

بل  املعنية،  هي  ليست  والصدامات  للتناقضات  معنى  وإعطاء  االجتامعية  الظواهر 

يتيُح  السوسيوثقافية بشكل  البنية  تعّدُد مورفولوجيا  يقوم عىل  أنه  لنقل  آخٌر  تصّوٌر 

الحديث عن أكرث من مركز وأكرث من هامش داخل نفس البنية. 

3   يجدر هنا التذكري بإسهامات نظرية عديدة تناولت مفهوم الفضاء العام والنقاش 

الباحث  ومعالجة  أرندت  حنا  الفيلسوفة  من  كل  أعامل  إىل  هنا  ونحيل  العمومي 

دومينيك فولتون.

املواطنة  لقيم  نقيضا  اعتبارها  عن  والكّف  املكرّسة،  والقوى  اإلعالم 
كنشاز  وتصنيفها  االجتامعية  متخيّالته  إدانة  عن  والتوقف  والتعايش، 
ورديف للفوىض، فرمبا تكون هذه املتخيالت فرصًة لتحرير التصورات 
عن مستقبل املجتمع وحتى عن أسئلة من قبيل أزمة االنتامء وتجذر 

الراديكاليات . 
» ستتغرُي أحوال التونسيني عندما يكتشفون وظائف أخرى للشارع 
عدا استخدامه للميش والتنقل«، هذا التوقُّع الذي تحدث عنه الشاعر 
الراحل محمد الصغري أوالد أحمد وقبل سنوات بعيدة، مل يكن سوى 
إعادة تثبيٍت لدور املثقف الحقيقي يف فهم األدوار والظواهر، وإدراك 

ما يحعل من مجتمع ما مجتمعا حيّا.
حاجٌة  وخطابا،  أفعاال  بالسياسة  املشتغلة  للنخبة  بقي  هل  ولكن 
لنا  تُظهر  رمبا  الرفض؟  خطاب  لفهم  نهٌم  أو  الشارع  الكتشاف  اليوم 
األحداث املتدافعُة يف تونس منطني طاغيني من التعاطي السيايس مع 
الشارع ) الشارع كساحٍة إلظهار الخطابات واملامرسات والوعي(، منٌط 
النوايا، وهو يفضل  التوجس والشك يف  تتحدد عالقته وفق حالة من 
إىل  وآخر مييض  والعنيف،  الناعم  واإلخضاع  السيطرة  منوذج  استدعاء 
محاولة اختطاف هذا الشارع باختطاف وعيه، معتقدا أنه ميسُك بذلك 
مكتفيان  توظيفها. وكالهام  قادٌر عىل  وأنه  الكربى  القطيعة  بلحظات 
بحظهام من مرشوعية االنتساب إىل الحقل السيايس، ومستفيدان من 

وضع قائم يسيطر فيه النظام االجتامعي عىل األفعال واألدوار.
وهذا  رمبا يكشف سهولة وقوع املنظرين املتحدثني عن الثورة يف 
السوسيوثقايف  والتغري  الثورَة  أن  غوايًة وطأمنًة  األفكار  أكرث  تونس يف 
ليس  السيايس  الفعل  هاجس  وأن  املنظور  املؤسيس  بالشكل  اكتمل 
لالستقرار، حيُث  االجتامعي  الشكل  استعادة  وإمنا  للرافضني  االلتفات 
نظام سيطرُد إىل هامشه كّل ما هو ليس منُه، مبا فيه خطاب الرفض 

العيّص عىل الفهم.
وال شك أن فضيلة الفهم  تبدأ ذلك بكرس النموذج املهيمن للمركز 
والهامش والذي ال يؤدي فقط إىل تفقريِ الوعي بالظواهر االجتامعية بل 
يضعف من أي نقاش ويحولُه ملجرّد تفسريات يف إطار النظام االجتامعي 
القائم وشبكة املصالح التي تخدمه، والخطابات التي تعطيه مرشوعية 
ومعظمها متييزي، ومن املهم هنا اإلشارة ملسؤولية فئتني هام من بني 
السياسية  اللعبة  وقواعد  اإلجتامعي  بالنظام  تحررا يف عالقتهام  األكرث 
التي تكرسه، وهام النقابات والوعي املدين الذي تنشؤه حولها، وتلك 
الهيئات واملنظامت التي تتحرك يف املجتمع املدين بعيدا عن املسالك 

املطروقة وهي أقدر عىل اإلقتاب من مساحات الرفض وتعبرياته.
وطاملا، كام يقول الباحث عبد الله الغذامي، أن كل بحث عن الحرية 
يكشُف أن االنسان لن يكون حرا إذا مل يتقاسم ذلك الوعي مع أحرار 
وبشكل حّر، فليس أقدر هنا من  الفّن، مثلام كان دورُه دامئا، من أجل 
هّز املسلامت وكرس النامذج النمطية وتفكيك الخطابات، الفّن الذي ال 
يتسامى ويتعاىل تحت عناوين جاملية واستعارية عن تلك التضاريس 
التضاريس ويرسمها  التي يتحرّك عليها وبها، بل يقرأ تلك  االجتامعية 
عىل خشبة املرسح أو يف الخطاب الرسدي كأفكار وكيانات تحاور أخرى 
إثارة  األقدر  التونسية، هام  الثقافية  التجربة  ولعّل األدب واملرسح يف 
تلك الحرية لدى التونسيني عن آخرهم الذي يسكن يف وعيهم، ولكنه 
يفضل أن يكون منشقا بأسئلته ومشاغله، ورمبا يجُد التونسيون يف هذه 
التعبريات الفنية واإلبداعية الخالقة والحرة والجريئة، جرسا يعربون به 
إىل آخرهم حينها فقط ميكن أن يعيش املجتمع التونيس ذلك الرفض 

كتنويع عىل مفهوم الشخصية الخالقة، وليس كحالة فصامية   .

خطاب الرفض وتحوالت المجال العام في تونس

كيف يعبُر التونسي نحو اَخره
ارتباٌك قد يكوُن دام أكرث من اللزوم يف التعاطي السيايس واإلعالمي 
املتالحقة  الرمزية  التعبريات  تلك  الرفض،  بخطاب  تسميتُه  ميكن  مع  تونس  يف 
املستمرّة واملتعّددة التي ترفُض الحلول التي يقدمها النظام اإلجتامعّي السيايس 
القائُم بل وتجُد مرشوعيتها يف نقض التعريفات التي يقدمها هذا النظام للقضايا 

الراهنة وحتى لهذه اللحظة التاريخية يف عمر تونس.

 نصر الدين اللواتي  
كاتب صحفي ومهتم بنظريات علوم اإلعالم واالتصال                                        
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التي  الفلكلورية  السياسية جهويا، وباستثناء االنشطة االستعراضية  الساحة  يف 
يقوم بها الحزب الحاكم و الخالية من كل مضمون، كان مييز الجهة ركود كبري 
باستثناء بعض االجتامعات واالنشطة التي ينظمها الحزب الدميقراطي التقدمي 
توجهات  ذوي  مناضلون  ويحرضها  أمني  حصار  ظل  يف  تتم  كانت  والتي 
سياسية مختلفة تكريسا للحق يف االجتامع الذي ميثل واحدا من حزمة مطالب 
ملثقفي  متنفسا  املوقف  جريدة  وكانت  الجهة.  يف  النخبة  ترفعها  دميقراطية 
الجهة حيث كانت تنرش مقاالت تتميز بالجرأة ملثقفي الجهة وال سيام املقاالت 
التي ترفض بقية الصحف نرشها. وقد لعب الصحفي النشيط املولدي الزوايب 
مناضيل  أصوات  إبالغ  يف  ايضا  ولكن  للموقف  النضايل  التويج  يف  مهام  دورا 

الجهة عرب قناة الحوار التي كان مراسلها من جهة جندوبة.
استفحال  بفعل   2008 منذ  السياسية  و  االجتامعية  النضاالت  تصاعدت  لقد 
الذي  املأزق  و  السياسية  األزمة  اشتداد  بحكم  ايضا  ملن  و  االجتامعية  االزمة 
يف  املنجمي  الحوض  نضاالت  ساهمت  وقد  النوفمربي.  االستبداد  نظام  بلغه 

جندوبة  جهة  يف  املناضلني  دفع  يف  ساهم  حافزا  مثلت  و  االزمة  هذه  تعرية 
النتفاضة  الدموي  بالقمع  تنديدا  التظاهر  محاولة  خالل  من  سواءا  للتحرك 
الحوض املنجمي أو من خالل تكوين لجنة دعم جهوية قدمت أشكاال متنوعة 
االتحاد  مثل  قد  و  وأرسهم.  املنجمي  الحوض  ومناضيل  ملناضالت  الدعم  من 
حيث  النضالية  التحركات  لهذه  الحقيقية  الحاضنة  بجندوبة  للشغل  الجهوي 
مطبق  بولييس  حصار  ظل  يف  السيايس  والغطاء  واالمكانيات  الفضاء  لها  وفر 
خاصة وإن احدي مقرات الداخلية كانت قد بنيت خصيصا قبالة دار االتحاد 

الجهوي للشغل.
املناخ  شهد  بوزيد  سيدي  يف  البوعزيزي  محمد  املرحوم  استشهاد  وقبيل 
االجتامعي يف الجهة توترا حادا عيل خلفية طرح الحكومة مرشوع اصالح نظام 
التقاعد حيث شهد مقر االتحاد الجهوي للشغل يف أكتوبر 2010 اجتامعا حاشدا 
حرضه نقابيو وعامل الجهة كتعبري عيل رفض مرشوع الحكومة. وقد خرج العامل 
يف مسرية باتجاه مقر الوالية رسعان ما حاصتها أعداد هامة من قوات البوليس. 
وُعقدت  الجهة  مناضلو  تفاعل  بوزيد  سيدي  يف  الثوري  الحراك  انطالق  ومع 
عديد االجتامعات والتجمعات مبقر االتحاد الجهوي للشغل. ويف كل مرة كان 
التجمع العاميل يشفع مبحاولة الخروج يف مسرية رغم الحصار االمني عيل مقر 
االتحاد وعيل األنهج املؤدية له عيل غرار ما حصل يف 29 ديسمرب 2010. وقد 
أدي تكرر محاوالت التجمع يف دار االتحاد الجهوي للشغل التي مل تفلح معها 
محاوالت تهديد واستهداف النقابيني ايل تزايد التفاف قطاعات شعبية واسعة 
حول االتحاد وخاصة من أبناء األحياء الشعبية الفقرية والتي هبت لفك الحصار 
عيل االتحاد يوم 30 ديسمرب 2010 ونجحت يف ذلك. ويف بداية جانفي 2011 
أصبحت قوات البوليس أعجز من أن تقمع املظاهرات الحاشدة التي تخرج من 
التي أطرها نقابيون  فكانت مظاهرات سلمية خالية  الجهوي و  مقر االتحاد 
من كل عنف رفعت خاللها الجامهري الشعارات املركزية للثورة  املتمحورة حول 
الوطنية. كام عربت الجامهري بوضوح عيل  الحق يف الشغل والحرية والكرامة 
رمزا  باعتباره  نظامه  برحيل  ونادت  للديكتاتورية  رمزا  باعتباره  بن عيل  رفض 
للفساد. باملقابل عربت الجامهري عن متسكها بالدولة وأجهزتها الدامئة وكانت 
األصوات املشككة يف النظام الجمهوري ويف النمط املجتمعي غائبة متاما ومل تبدأ 

يف الظهور ولو بصفة محتشمة إال بعد هروب املخلوع. ويف 07 جانفي 2011 
انتظمت  الثانوي  التعليم  قطاع  إليها  دعى  التي  االحتجاجية  الوقفة  ومبناسبة 
مسريات قادها نقابيون وانظم اليها التالميذ يف كل معتمديات الجهة. و توج 
الحراك الثوري باإلرضاب العام الجهوي يوم 13 جانفي 2011 والذي تلته مسرية 
انطلقت من أمام االتحاد الجهوي للشغل وشارك فيها اآلالف ورغم غياب األمن 

نجح النقابيون يف تأطريها ومل تسفر عن أي أحداث عنف أو تكسري.
وطنية  مظلة  املحلية  وفروعه  بجندوبة   للشغل  الجهوي  االتحاد  شكل  لقد 
تيارات  من  نشطاء  و  مواطنني  من  الثورة  يف  ساهم  من  كل  حقيقية جمعت 
سياسية مختلفة. فبعد هروب املخلوع مبارشة ويف حركة عفوية توافد املواطنون 
من أحياء مختلفة عيل دور االتحاد لالنضامم إيل لجان حامية الثورة واالسهام 
الحركة  وتطورت  والعامة.  الخاصة  املمتلكات  وكل  والقري  األحياء  حامية  يف 
النضالية لتشهد تكون مجلس جهوي ومجالس محلية لحامية الثورة ضمت كل 
الثورة وعارضت حكومات االلتفاف عيل  التي شاركت يف  االحزاب واملنظامت 
الثورة التي تشكلت بعد 14 جانفي. وكانت النقاشات التي تتم يف اطار هذه 
املجالس تطرح قضايا تنموية واجتامعية لصيقة بالواقع املحيل و قد نتجت عنها 
املحلية  املجالس  تنموية محددة... كام كانت  ورقات عمل مهمة حول قضايا 
الجهة. وقد  أرياف  ثقافية يف  و  تظاهرات سياسية  إقامة  تتويل  الثورة  لحامية 
تواصل هذا العمل إيل موعد تنظيم االنتخابات التأسيسية يف أكتوبر 2011. علام 
وأنه ال عالقة للمجموعات العنيفة املسامت بلجان حامية الثورة مبجالس حامية 
الثورة ألن ظهورها جاء الحقا لظهور مجالس  حامية الثورة فقد برزت بنشاطها 
املتسم بالعنف  بعد انتخابات أكتوبر 2011 وخاصة خالل فتة حكم التويكا.

الحراك الثوري في جندوبة
فجر اندالع ثورة الحرية والكرامة

كان النضال  االجتامعي والسيايس يف جندوبة منذ التسعينات يتمحور حول منظمتني 
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.  أساسيتني هام االتحاد الجهوي للشغل والرابطة 
تاريخ  التسعينات  أواسط  النضايل يف  الجهة وهجها  النقابية يف  الحركة  استعادت  وقد 
صعود قيادة جهوية يهيمن فيها الخط التقدمي املناضل. و فسح املجال واسعا لنشاط 
مناضلني معروفني بدفاعهم عيل التقدم والدميقراطية داخل املنظمة ويف البالد، و انفتح 
التي أصبحت تشارك  الطالبية  الحركة  الشبابية وخاصة  التنظيامت  النقايب عيل  العمل 
النقابية. كام  النقابية وتعرف بقضاياها ومشاغلها من خالل املنابر  التظاهرات  يف كل 
فتح مقر االتحاد الجهوي للشغل للرابطة التونسية لحقوق االنسان التي كانت محارصة 
من النظام لتعقد مؤمتراتها يف ظل حامية مناضلني من بينهم عدد مهم من النقابيني. 
ويف اطار متتني العالقة بالشارع  كانت تنظم مسريات تنطلق من دار االتحاد الجهوي 
للشغل  وبعض مقرات االتحادات املحلية للتنديد بعدوان عيل احدي االقطار العربية 
عيل  الصهيوين  والعدوان   2003 يف  العراق  عيل  االطليس  للعدوان  بالنسبة  حصل  كام 
املقاومة اللبنانية ثم الفلسطينية. وقد ساهمت هذه املسريات والتي كانت ترفع فيها 
للمطالب  والحشد  املراكمة  التنظم  يف  والحق يف  التظاهر  بالحق يف  تطالب  شعارات 

الدميقراطية رغم ضعف املشاركة يف هذه التظاهرات من الناحية العددية.

توفيق الذهبي 
مكون بقسم التكوين النقابي و التثقيف العمالي 

بقلم محمد هادي عمري    
الّذاكرة، وأيّة ذاكرة هي مواعيُد نسياٍن مستحيلة، وذاكرتنا الجامعية تحمل عىل ظهرها 
املخّيلة  تستحرضه  الذي  جانفي  قدامته،  يف  والجديُد  جّدته  يف  القديم  جانفي  ِوزَر 
النقابية وتبنيه الذاكرة الشعبية ليس دورًة للتأريخ فذلك ما نعرث عليه يف أقبية املهتّمني 
بالتوثيق، وإمّنا جانفي الذي نجرتح هو ذاك الذي يفتح أبواب أيامه األوىل دامئًا لألمل 
واألمل، لالنكسارات واالنتصارات، هو ذاك الذي ترتفع فيه أصوات املهّمشني والغاضبني 
واملرتّحلني من العاّمل والطلبة والتالميذ، هو الشهر الذي تكشف فيه مسارات احتجاجه 
الثائرة.  الجموع  تأتيه  الذي  والُفجايئ  الَعريض  مراقبة  عن  الّسلطة  عجز  عن  ورفضه 
الذي نقصد  واملُقبُل  املُقبل  نحو  التاريخية ويعود مختلًفا  بأحداثه  جانفي هذا مييض 

ليس املستقبل وإمّنا هو الذي يُقبل حني نذهب إليه لحظة تجّذر أفعالنا يف الحارض.

بابًا مفتوًحا نقول: جانفي كأنّه صورة عدم اكتامل املشهد رغم ما  وحتّى ال ندفع 
للمخيّلة من قّوٍة إبداعيٍة وما للذاكرِة من اقتدار عىل بناء الصورة وتشكيل املشهد.                
التّاريخ  إًذا، مخترب نضايل كبري، معه نقتفي جينيالوجيا رّحّل أقصاهم  جانفي، 
ومل يبق لهم غري ذاكرٍة عربها تتشّكل صريورة رصاعات دامية ومعارك طاحنة، 
وبواسطة هذه الّذاكرة يَظهرون من جديٍد يف مرسح التّاريخ عىل نحٍو مختلٍف 
حيث تتحّول أجسادهم العارية والجائعة إىل فواعٍل تحت أشكاٍل غري منتظرة 
املقاومة  عنارص  تتشّكل  أين  االجتامعي  الحقل  يف  ُممكنة  انفالت  لخطوط 
ويف  املقبل  زمنية  يف  األمُل  يرسمه  مرشوٍع  يف  والتلمذية  والطالبية  العاّملية 
األبدية العارية إلقتدار األجساد املنتفضة و املُتكرّثة واملتفرّدة والفريدة لتكتب 
شكل الحياة يف شوارع املدن واألحياء الشعبية. وهذا الزخم الّداليل الذي يقوله 
جانفي يرسم أزمنًة مخصوصًة والنهائيًة يف أذهان التونسيني عىل صيغة احتجاج 
وغضٍب ال يكّفان عىل إعادة رسم الخرائط،  وال يتوقّفان عىل تجديد طبوغرافية 

املشهد السيايس.                                          
نظرًا لضيق مساحة الكتابة وإتساع ساحات جانفي وتراكب طبقاتها يف سحيق 
 1984 و   1978 سنوات  إىل  العودة  اختنا  قرٍن،  من  أكرث  امتداد  عىل  ذاكرتنا 
وهذا االختيار ترّبره عوامل ذاتية تتعلق بشهادات األحياء من النقابيني، عامالً 
وطلبًة، من الذين مّروا من أروقة املوت يف الزّنازين أو ُجّندوا قرًسا يف املنايف، 

فهي شهادات تقول ما ال يقوله تاريخ الّسلطة والّسلطان. أما الجانب املوضوعي 
فيتعلّق رأًسا باملالبسات االجتامعية والسياسية التي أنتجت تلك االنتفاضات.                                      
26 جانفي 1978 أو خميُس املعركة الحقيقية الستقاللية االتّحاد العام التونيس 
للشغل عن الّسلطة. يف األشهر السابقة لهذا التاريخ تصاعدت وترية االحتجاجات 
واإلرضابات العاّملية بشكٍل ملفٍت لالنتباه وعّمت املسريات جميع جهات البالد 
الّنظام  محاولة  إىل  باإلضافة  واالجتامعية  االقتصادية  األوضاع  ترّدي  نتيجة 
السيطرة عىل املنظّمة الشغيلة عرب التحّكم يف قرارات هياكلها، واملتتبع لواقع 
البورقيبي  الّنظام  إالّ أن يسّجل تزايد هجوم  الرّصاع الشعبي وقتذاك ال ميكنه 
املتهاوي عىل كافّة مظاهر الحّريات السياسية والنقابية، حيث خرّب هذا الّنظام 
خالل  من  وأفعاالً،  فكرًا  الكيان،  صّحر  كام  ومكانًا،  زمانًا  الفضاء،  االستبدادي 
أشكال قمعية منظّمة وحربائية تُغرّي لونها وَملمسها وفق ما تقتضيه مصلحة 
الّنظام ويتاوح فعلها بني العنف يف ماّديتة القصوى أحيانًا ونعومته أحيانًا أخرى 
امكانات   قّوتهم وقدرتهم وتعطيل  النقابيني وتجريدهم من  اقتدار  قصد كبح 
فعلهم، لّكن االتّحاد العام التونيس للشغل كان وقتها مدفوًعا بإرادة طيِّ أرشعَة 
عالقته بالّسلطة، وتجّسدت تلك اإلرادة باستقالة أمينه العام الحبيب عاشور من 
اللجنة املركزية والديوان السيايس للحزب االشتايك الدستوري وذلك ألول مرّة 
منذ مؤمتر صفاقس يف  15/11/1955. ثم بانعقاد الهيئة اإلدارية يف 22/01/1978 
تاريخه  تحديد  أمر  التنفيذي  للمكتب  وفوضت  العام  االرضاب  أعلنت  والتي 
وتراتيبه والذي قّرَر اإلرضاب يوم الخميس 26/01/1978. وتستعيد الذاكرة نزول 
الجيش ألّول مرّة يف تاريخه إىل الشوارع مسنوًدا بقّوات الّنظام العام والبوليس 
السيايس ومليشيات الّصياح التي حارصت مقرّات االتّحاد، ومل يجد الّنظام مالًذا 
الطوارئ  حالة  وإعالن  الرصاص  غري  بالنقابيني  الشعبية  الجامهري  التحام  أمام 
وفرض حرض التجّول وعسكرة املدن وإيقاف مئات القيادات النقابية والطالبية 
إىل  التقارير  وتُشري  الدولة  أمن  ومحاكم  التعذيب  مستودعات  وإحالتهم عىل 
استشهاد أكرث من 400 وألف جريح .                                                                                              

التاريخ ال يعيد نفسه وإمّنا األحداث تتشابه  جانفي 1984 أو انتفاضة الخبز، 
واألسباب تتكرر. يف شهر تطبيق الخيارات السياسية املعادية للشعب شهدت 
البالد موجة عارمة من االحتجاجات انطلقت يف نهاية ديسمرب 1983 من دوز، 

زال يحمل جراح خميسه  األوىل من جانفي جديٍد ال  األيام  أوجها يف  وبلغت 
األسود وال تزال أخاديد الّدماء محفورًة يف ذاكرته، جانفي 1984 دفع قوافال من 

الشهداء يف أغلب املدن، 
التي  الغادرة  الرصاصات  كل  تستحرض  نوافذها  الزمان  أغلق  التي  وذاكريت 
محمد  بصفاقس  الحبيب  حي  مبعهد  التلمذية  الحركة  شهيد  جسد  اختقت 
رفيق  إغتال  من  صورة  تنىس  أن  تأيب  الصور  كرثة  هّدتها  التي  ذاكريت  الكوين، 
الّصبا ومقاعد الدراسة، اللّعنة مل نكن ندرك تعطش البوليس للدماء ملا جلس 
القرفصاء وتهيأ للرمي...                                                                                        

الدبّابات  ونزول  جانفي   03 سايس  الفاضل  استشهاد  تذكر  الجامعية  الذاكرة 
ثكنات عسكرية، ومن  املدارس واملعاهد يوم04 جانفي وتحويلها إىل  وإغالق 
عايش تلك األيام يُدرك كيف متّت مقايضة الحياة مبجرّد البقاء عرب سلطة ُمميتة 
تُخفي عن الّناس أزمتها وحقيقة تالزم مركزها التنفيذي مع محيطها القضايئ، بل 
يفهم كيف تُلّفق قضايا الحق العام للنقابيني والنشطاء السياسيني داخل هذه 
الدائرة. لقد عاشت تونس يف منصف الثامنينات يف مناخ أزمة معّممة تختلف 
عن كل سابقاتها من حيث العمق واالتّساع، بل لعلّها األزمة األعنف يف تاريخ 
تونس املعارص، واملفارقة أن الّسلطة مل تستكن أمام هذه األزمة وإمّنا أعادت بناء 
مرشوع الهيمنة واالستغالل عىل أساس بشائر كاذبة يف 7 نوفمرب 1987 ستكشف 
عن زيفها دورة الرّصاع التي انطلقت يف جانفي الرديف  2008 لتأخذ شكلها 
الحاسم يف 17 ديسمرب 2010 بسيدي بوزيد.                                                                        

نحن حني نستعيد محطات جانفي فإن األمر ال يتعلّق بتكرارها، بل باالنطالق 
منها للبحث عن حلول ماّدية للواقع املعّقد واملركّب اليوم، جانفي يقودنا إىل 
البحث عن طُرق انفالت من الّسلطة، وليس املهّم أن نعرف إىل أين تقود هذه 
الطرق، املهّم أن نُشري إىل مسارب ال تكون فيها الثورة انفجاًرا عارًضا، أو غاية 
تُّحَدد بعديًا يف خطيّة التاريخ، فالثورة ليست حدثا مفاجئا ولكّنها فعل مقاومة 
ال يستكني، واملسار الثوري صريورة لبناء وعينا السيايس مبا هو اللّحن الجامعي 
تفتحها... فهل  التي  املبدعة هي  القلّة  كانت  الكربى وإن  األبواب  يفتح  الذي 

سنستفيد اليوم من هذه األبواب املرْشَعة التي يفتحها جانفي؟             

جانفي: ذاكرة احتجاج وأزمنة غضب
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مثلت ثورة 14 جانفي 2011 مرحلة فارقة يف أسطورة ثنائية جانفي 
من  يحمله  ما  بكل  األسطوري  الثورى  البطل  ذلك  بظهور  والثورات 
مثايل  عامل  أجل  من  التغيري  ويقتف  والتضحية  الخارقة  القوة  معاين 

عادل وحّر.
جانفي   14 ثورة  مييّز  ما  أن  إال  بداية،  كذلك  والثورة  بداية  جانفي 
البداية املتميزة من خالل بداية ظهور الشباب ككيان مستقل وفاعل 
يبحث عن تغيري عميق من خالل أدوات الحراك من جهة واملطالب 

املرفوعة من ناحية أخرى.
متكن الشباب من تحطيم قواعد وقيود التحكم يف الفضاء العمومي 
وإدارة االحتجاج من خالل تجديد وتشبيب مناهج وطرق االحتجاج 
وهو ما ساهم يف احداث تغيري يف النظام وطرق اشتغاله اال أن هذا 
ما  وهو  املنظومة  عمق  يالمس  ومل  املطلوب  بالقدر  يكن  مل  التغيري 
واتخاذ  الحكم  دوائر  يف  للشباب  املستمر  اإلقصاء  خالل  من  يظهر 
القرار مام ينذر بتعميق النزاع الجييل واملخاطر املجتمعية التي ميكن 

أن تنجّر عنه.

كالسكية  منظومة  مواجهة  في  العمل  أدوات  تشبيب 
متكلسة 

إن من أهم ما مييّز ثورة جانفي 2011،عام سبق من حركات االحتجاج، 
التحكم«  »لوحة  العمل كرست  ألدوات  وتغيري  تثوير  من  سبقها  ما 
والسيايس  املدين  للفعل  الوارثون  ميتلكها  التي  العمومي  الفضاء  يف 

واإلعالمي يف تونس.
فان اختلف املحللون واملراقبون يف تحديد مدى مساهمة استعامل 
يتفقون  فانهم  التونسية  الثورة  نجاح  االجتامعي يف  التواصل  وسائل 
برأسها من  واالطاحة  القدمية  املنظومة  زعزعة  أثرها يف  جميعا عىل 
ناحية ويف املحافظة عىل دميومة الحراك االجتامعي من ناحية أخرى.

مستوى  يف  كليّا  العوملة  لنظام  املطيع  الطفل  عيل  بن  نظام  كان 
الخطاب وجزئيا يف البعد التقني لهذه املنظومة خاصة توسيع رشيحة 
املنتفعني بالحواسيب وخدمات االنتنت مع اإلبقاء عىل رقابة شديدة 
وواسعة عىل النفاذ لالنتنت. ان تزايد عدد التونسيني النشيطني عىل 
احداث  يف  ساهم  منهم  الشباب  خاصة  االجتامعي  التواصل  وسائل 
تغيري يف مسارات الحراك االجتامعي مقارنة بالتجارب السابقة حيث 
ساهم يف خلق فضاء مواز للتعبري والتنظم وهو ما كرس الحواجز التي 
خلقتها املنظومة السياسة من جهة التحكم والسيطرة عىل املعلومة 

ومنع ومحارصة التحركات امليدانية.
جديدة  مبحددات  جديد  كفضاء  االجتامعي  التواصل  منظومة  ساهمت 
كالسيكية  منظومة  مواجهة  يف  والرسعة  والتقاسم  املشاركة  عىل  قامئة 
القطيعة  تحقق  يف  والبريوقراطية  والذاتية  التفرد  عىل  قامئة  ومتكلسة 
الثورية وانهيار منظومة حاولت تدارك النسق املتسارع للحراك االجتامعي 

بقوانينه الجديدة دون أن تدرك انها لن تساير هذا النسق الجديد. 
الرئيس  خطاب  هي  واألدوات  الزمن  فوارق  عىل  مؤرش  أهم  إن 

الفار بن عيل من حيث املكان والزمان، ففي حني يخطب يف الناس 
التواصل  مواقع  الحراك يف  كان  الفخم  مكتبه  7 يف  تونس  قناة  عىل 
أوجه من خالل خطاب مغاير ثوري ورافض لخاطب  االجتامعي يف 
الشباب  وكان  التقليدية  االتصال  لوسائل  الحاكم  هو  فكان  السلطة 
حاكام ملجاله االفتايض. أما من حيث الزمان فيتفق املالحظون عىل أن 
بن عيل قد أخطأ أيضا قياس رسعة الزمن يف زمن االنتنت والشباب، 
وحني كان يقيل خاطبه الثالث ليلة 14 جانفي كان الشباب قد حسم 
أمره وقرر أن ال مكان له يف تونس 2011 فقد كان ميكن أن يكون ذلك 
الخطاب يف نهايات شهر ديسمرب أو بدايات شهر جانفي خطابا نافعا 
ومهدئا أو مخدرا اال أن قياسات الزمن ملنظومة بريوقراطية متكلسة 
أضاع عليها فرصة تدارك نفسها وكان فرصة للشباب أن يظفر بإسقاط 

رأس النظام برسعة االنتنت.
اال  القدمية  املنظومة  وزعزعة  النظام  رأس  سقوط  من  بالرغم  لكن، 
أن التغيري العميق والشامل يف إدارة الفضاء العام الزالت مل تكتمل 
والرشخ الحاصل يف النسيج املجتمعي يزداد عمقا واتساعا مع استمرار 

الحراك االجتامعي.

الحراك المستمر والتغيير غير المكتمل 
التي كانت محدودة األثر قصرية  خالفا لكل حلقات جانفي والثورة 

العمر فإن جانفي 2011 مل يتوقف يف 2011.

إن ما مييّز هذه الثورة، باإلضافة لألدوات التي ساهمت يف كرس القيود 
والقواعد التي تحكم إدارة الفضاء العمومي، طبيعة املطالب املرفوعة 

والتغيري املنشود. 
الفاعلني  جّل  لدى  املطالب،  كانت  والثورة  جانفي  حكاية  كل  يف 
السياسيني واملجتمعيني النشيطني، إصالحية تعديلية داخل املنظومة 
وهو ما كان عليه االمر أيضا خاصة يف بداية ثورة 2011 اال أن تسارع 
نسق االحتجاجات شكال ومضمونا ساهم يف »رفع التحديات« وفرض 
يف  تحمل  بشعارات  جديد  خطاب  خالل  من  تُرجم  جديدا  مطلبا 
طياتها القطيعة الثورية مثل »الشعب يريد اسقاط النظام« والقضاء 

عىل »عصابة الرساق«.
النظام  رأس  بسقوط  الشعارات  وهذه  املطالب  هذه  تتوقف  مل 
وزعزعة منظومة الدكتاتورية، بل استمرت حتى بعد ستة سنوات من 
الثورة وتستمر باستمرار تزاوج منظومة ما قبل 14 جانفي ومنظومة 

ما بعد 14 جانفي. 

جانفي والثورة والشباب
يف أرض الخرضاء تونس يربط الناس أسطوريا، كيفام نُسجت األساطري القرطاجية 
شهر  عليه  أطلقوا  حتى  جانفي  وشهر  الثورات  بني  القدمية،  والبابلية  واليونانية 
الحياة  عليهم  قست  كلام  التونسيون  ينسجها  التي  األسطورة  انها  الثورات. 

والسلطة واستبدت بهم النظم.
لكن بقيت هذه الحكاية دون ذلك البطل األسطوري ذو القوة الخارقة والخرافية 
لنا أسطورة شهر  الجسام، مل تفصح  التضحيات  الكبار ويقدم  األفعال  يأيت  الذي 

الثورات عن بطلها ومل تخرب شيئا عنه.
يف كل تاريخ جانفي والثورة مل يُرد لهذا البطل األسطوري أن يظهر أو يُعلن عن 
نفسه ممن »ميلكون« الفضاء العمومي ومن لهم »لوحة التحكم« يف هذا الفضاء.

  صابر لوحيشي       
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من خالل الحوار املفتوح مع الشباب والقرب منهم يتضح أن شعار »اسقاط 
النظام« ال يستهدف فقط املنظومة القدمية بل يشمل أيضا املنظومة الجديدة 
املتمثلة يف األحزاب والفاعلني السياسيني واالقتصاديني واالجتامعيني التقليدين 
الباحثني عن »تعايش« مع املنظومة القدمية من خالل جراحة إصالحية للنظام 

تعطي مكانا لهم جميعا للتحرك والعمل داخل منظومة تقليدية.
فبالرغم من أن هذه »النخبة« التقليدية ال متثل كيانا منسجام ومتناغام فيام 
أنها تشكل  اال  الفكرية  األيديولوجية واملرجعيات  التوجهات  بينها من حيث 
ونزاعات قدمية مبضامني قدمية وبشخوص  لخالفات  مشهدا منسجام ومكررا 
قدمية تعيد أمجاد النزاع األيديولوجي الذي عاشته يف سنوات الثامنينات بني 
التيارات اليمينية اإلسالمية والليبريالية واليسارية مبختلف تشكيالتها وعالقتهم 
التيار  ومع  بينهم  فيام  واملرحلية  املوضوعية  والتحالفات  غالبا  الصدامية 

الدستوري والتجمعي.
وال  النزاعات  هذه  امام  غريبا  االمر،  غالب  يف  نفسه،  التونيس  الشباب  يجد 
السياق  تتطور مع تطور  التي مل  القدمية  النزعات  تلك  يجد صدى صوته يف 
وال تستجيب لالنتظارات والحاجيات املجتمعية فقد كانت لها مطلبية أخرى 
غري تونسية، مطلبية مستوردة من الرشق والغرب والشامل والجنوب دون أن 
بليربالية  البعض  فنادى  والسياق  والناس  والواقع  الذات  منابع من  لها  تكون 
الثورة الفرنسية وآخرون بشيوعية الثورة البلشوفية وغريهم بإسالمية الثورة 
التونسية  الثورة  انغام  نسمع  أن  دون  السعودية  الوهابية  وتكلس  اإليرانية 
واصوات الشباب التي ارتفعت فيها مطالبة بالكرامة والحرية والعدالة، دون 
نعد نسمع مع  فلم  تونسية  بعيون  والحّر  العادل  املثايل  العامل  نرى ذلك  أن 
ألوانها  نرى  وال  التونسية  الثورة  أصوات  جانفي   14 يف  النظام  رأس  سقوط 
الخالية من كل دغامئية أيديولوجية محددة بل تشكيلية من القيم واإلنسانية 
وااليديولوجيات  واملرجعيات  األفكار  تلك  لكل  تتسع  التي  الكونية  واملبادئ 

دون أن تحتويها أيا منها.
هذه النخب التقليدية مل يكن لها من الفطنة والعقالنية السياسية ما يكفي 
املجتمع  بنية  العميقة يف  والتحوالت  الجديدة  الديناميكيات  الستيعاب هذه 
بألوان  الشباب  تلوين  يظهر خاصة من خالل محاوالتها يف  ما  التونيس وهو 
ما  وهو  والخفية،  املعلنة  أجنداتها  لخدمة  وتطويعه  القدمية  األيديولوجيات 
نجحوا فيه نسبيا عىل املستوى العددي أي نسب الشباب الذي تم استقطابه 
هذه  صلب  الشباب  عىل  املحافظة  من  فيها  متكنوا  التي  املدة  أي  وزمنيا 

املؤسسات. 
والنخب  املؤسسات  عىل  فوت  معه  التعامل  وطريقة  للشباب  التصور  هذا 
فعليا  وادماجه  الشباب  من  القرب  خالل  من  ذاتها  تجديد  فرصة  التقليدية 

وكليا يف الحياة العامة باعتباره كيانا مستقال ومجددا وفاعال. 
رؤية  يحمل  شباب  بني  واملضامني  املامرسات  مستوى  املمزق يف  الواقع  هذا 
جديدة وطرق عرصية يف العمل والتحرك ونخب تقليدية »مسنة« فكرا ومامرسة 
التقليدية  والنخب  الشباب  بني  النزاع  واحتداد  الهوة  تعميق  مزيد  ايل  أدى 
فبالرغم من وجود هذه القيادة الشبابية الجامعية امليدانية اال أن املؤسسات 
تقليدية »غري  بقيت محكومة ومسرية من طرف »نخب«  الرسمية  والهياكل 
شابة« متهلة فكريا ومتكلسة عمليا تتشكل أساسا، حكام ومعارضة، حزبيا 
ومدنيا، من القيادات التقليدية للتجمع الدستوري والتشكيالت املعارضة له. 

العمل  وسائل  تشبيب  بفضل  الشبايب،  األسطوري  البطل  هذا  ظهور  ان 
وتثويراملطالب،نجح يف اسقاط دكتاتور يتحكم يف واحدة من أقوى املنظومات 
الديكتاتورية املعارصة يف فتة ال تتجاوز الشهر بني 17 ديسمرب 2010 و 14 
جانفي 2014 وما نتج تبعا لذلك من حالة تداعي يف زوايا العامل األربع خاصة 

يف الرشق األوسط وشامل افريقيا. 
انه عرص الرسعة ومقابل هذه الرسعة تطلب النخب التقليدية »الصرب« من 
شباب »ليس له ما يخرس« من شباب يطلب بإلحاح وإرصار نصيبه من الحرية 

والكرامة والعدالة االجتامعية ولكن أيضا نصيبه من السلطة. 
ان النخب التقليدية مطالبة اليوم بإعادة التفكري يف مضامني خطابتها وطرق 
نشاطها للتالؤم مع املتغريات املجتمعية والتناغم مع نسق الحراك االجتامعي 
والحركية الشبابية واالستجابة النتظارات الشباب كصاحب حق وطالب سلطة.
ان النخب التقليدية مطالبة اليوم باإلنصات ايل نشيد الثورة، نشيد الشباب، 

نشيد الوطن :
 »اذا الشعب يوما أراد الحياة فالبد أن يستجيب القدر«.

بدأ الحراك االجتامعي يف ليبيا وحللت هناك يف أكتوبر 2011، للمساهمة، 
ضمن برنامج جرى تنسيقه مع معهد جنيف لحقوق اإلنسان، يف تدريب 
مجموعة من الشبان واملحامني حول آليات األمم املتحدة للحامية ونظام 

عمل مجلس حقوق اإلنسان.
أثناء وجودي ببنغازي، مررت يوماً يف شارع لفتني فيه وجود ثالثة أبنية 
بيضاء، يتاوح علوها بني 7 و 9 طبقات، وصادف أنني مررت بالجانب الذي 
ال شبابيك فيه وال رشفات. بداية حسبتها مستودعات أغذية وباستغراب 
سألت السائق، وبعد تردد كانت اإلجابة أنها مساكن لعسكريني. تعجبت 

بيني وبني نفيس وسألت: هل يقطن العسكر أماكن ال متنفس فيها؟
كّنا نسلك الطريق ذاته كل يوم، ويف كل مرور أجمع قطعة من الحكاية. 
الذي  املكان  ذلك  أزور  أن  قررت  باتجاه طرابلس  بنغازي  مغادرة  وقبل 
أسوداً  كان  الذي  املدخل،  يشبه  ما  إىل  وصلنا  تناديني.  أرساره  كانت 
محتقاً. داهمته سيارة مفخخة أثناء الثورة لتفتح مرصاعيه عىل حكايات 

أمل وذاكرة أمل.
ال شبابيك وال رشفات لألبنية الثالثة البيضاء ألنها مطلة عىل كتيبة الفضيل. 
أفقية فال  بحنكة كبرية وهندسة  واعتقال كبري. مقر مبني  تحقيق  مركز 
يظهر إىل الشارع أي عالمات من وراء األسوار - التي تعلوها غرف تبنّي يل 
الحقاً أنها أبراج مراقبة - سوى خزان مياه دائري قرميدي اللون وله سالمل 

طويلة، ومأذنة جامع يعلوها اللون األخرض.
ما تراه من الخارج يوحي بأن ما يقبع وراء السور املحاذي للطريق الرئييس 
دائرية رسيعة  نظرة  وإلقاء  األول  السور  بتجاوز  ولكن  هو حي سكني، 
يظهر األمر مختلف متاماً. السور الخارجي يخفي ثالثة أسوار أخرى، يفصل 

بني الواحد واألخر طريق يتسع ملرور سيارتني، أو آلية عسكرية واحدة.
أمتار قليلة من املدخل الذي اقتحمته السيارة املفخخة توصلك إىل ساحة 
دائرية تحمل منصة إسمنتية، وإىل يسارها مجموعة أبنية أفقية احتوت 
تلك  وراء  فيه.  والعاملني  املكان  للقيمني عىل  إقامة  عىل مكاتب وغرف 
للكتيبة  ليس  عمالق  مراقبة  برج  كان  الذي  املياه  خزان  يرتفع  األبنية 
وحسب بل لألحياء املجاورة أيضاً. إىل اليمني من تلك املنصة ترى جامعاً 
وبالسري يف الوسط يحملك طريق فيه أربعة تالل رملية متجاورة تعلوها 
أعمدة دخان تبنّي يل الحقاً أنها فتحات للهواء، ويف كل تلة شباك أو إثنني 
يرتفعان فوق مستوى األرض ولكل منها سياج حديدي عىل ثالثة أتواق 

متتالية.
باستدارة بسيطة إىل ميني الجامع متتد أمام نظرك مساحة فيها ما يشبه 
الخنادق، هي طرقات كبرية منزلقة تنتهي ببوابات عريضة مدهونة باللون 
الفضيل  كتيبة  تحتوي  مخازن عمالقة.  وراءها  تخفي  العسكري  األخرض 
عىل ثالثة أقبية سوداء مليئة باألعمدة وال أقسام أخرى فيها. إىل اليسار 
قليالً من الجامع طريق يحملك إىل نفس تلك التالل التي تبنّي يل الحقاً 
أن يف أسفلها زنزانات. كل تلة لها باب فوالذي صلب بأقفال غليظة. نزوالً 
كبريتني  غرفتني  إىل  توصلك  لألسفل  مصلوبة  طريق  الفوالذي  الباب  من 
منفصلتني عن بعضهام، بجدار عريض جداً. تنتهي الزنزانة بطريق يرتفع 
من  التلّة  رمال  تغطيه  بحائط  ليصطدم  األرض  مستوى  باتجاه  صعودا 

الخارج. 
األهايل  استقدم  الكتيبة،  اقتحام  يف  النجاح  وبعد  ليبيا،  يف  الثورة  أثناء 
جرافات إلزالة الرمال من محيط ذلك الحائط، وأحدثوا فيه فتحة كبرية، 
مّر منها الضوء ومّر منها سجناء تلك الزنزانات إىل الحرية. الزنزانة األخرى 
الزنزانات تحت  الباب الفوالذي واألقفال ولكن لها سالمل، وكل  لها نفس 
األرض عىل األقل مبستوى 7 أمتار. عاينت قبور الحريات ورأيت عىل تلك 
رائحة  لألمل  أن  يومها  اكتشفت  معذبة.  إنسانية  خياالت  السوداء  الجدر 
وأن للقبور رصاخاً يعشش صداه يف أقبية الظلم. تلك هي ذاكرة األماكن 
التي يتوجب عدم اجتثاثها ليس تكريساً للمعاناة ولكن لتبقى لإلنسانية 

شواهدها عىل ما حل بها من خراب.
استكملت مسار اكتشاف ما حمل ذلك املكان األليم يف ثناياه. بعد التالل 
تحملك طرقات متوازية إىل غرفة تزود بالكهرباء، وبناء صغري لالتصاالت، 

ومواقف آلليات عسكرية أو ورشات لتصليحها تعلوها أسقف من الزنك. 
مليئة  موحشة  رملية  صفراء  أرض  فقط  الكتيبة،  يف  عشب  وال  شجر  ال 

بالغبار.
شاءت الظروف أن أزور ليبيا مرة ثانية عام 2014 ضمن مهامي يف املعهد 
العريب لحقوق اإلنسان وحرصت يف األثناء أن أعيد زيارة ذلك املكان الذي 
كان هاجساً يغذي مخيلتي وكانت أرساره تناديني. جدران األسوار مليئة 
والقهر.  االستبداد  من  واالجتثاث  والتحرر  النرص  وعبارات  بالشعارات 
املنصة االسمنتية فيها سوق غري قار لتجارة الطيور وأكداس من النفايات 
التي تحتوي عىل  أزيلت ولكن صناديقها  الفوالذية  األبواب  هنا وهناك. 
األقفال ما زالت عىل حالها. األقبية العريضة متألها الكالب والقاذورات، 
حفرة الحرية يف جدار تلك الزنزانة اللئيمة ما زالت تبث الضور إىل داخلها 

وتحمل أرسارها مع شعاع الشمس ونفحات الهواء.
آه كم من أرواح تأملت يف تلك البقعة من األرض! سألت نفيس هل مات 
قطعت  مقربة؟  الكتيبة عىل  تحتوي  هنا؟ هل  دفنوه  هنا؟ هل  أحدهم 
قليالً وقّصوا عيّل  أربعة رجال. تحدثنا  فيه  أسئلتي عربة عسكرية  حبل 
بعضاً من حكايات ذلك املكان. فيام بعد سألت بعض سكان املدينة عن 
مصري املكان،تعددت الروايات التي مل تتعرض لرضورة املحافظة عىل هذا 

املعلم كشاهد عىل عرص أليم.
كيف تُّخط بدايات أزمنة ما بعد الثورة، وكيف تُخّط نهايات االستبداد وما 

هو مسار حفظ البدايات والنهايات لألجيال القادمة؟
الثورات والحراك االجتامعي أصبحت ذاكرة آالمنا يف خطر بعد أن  بعد 
مشتك  وإرث  اجتامعية  مسؤولية  هي  الذاكرة  تلك  املحظور.  يف  كانت 
إلنسانيتنا للوقوف عىل ما أصابها من انتكاسات وهو ما يصطلح بتسميته 
مصالحة  يف  يساهم  الذي   )devoir de mémoire( الذاكرة”  “واجب 
اإلنسان مع ماضيه. ومن الطبيعي أن يتالطم املجتمع بأطيافه املختلفة 
ما مل تعالج هذه اآلالم وطاملا هناك اختالف عىل أبسط مقومات العيش 

املشتك.
يف  الجامعية  اإلبادة  متعددة،  بآالم  اإلفريقية  البلدان  من  العديد  مرّت 
رواندا، والتمييز العنرصي يف جنوب إفريقيا وتجارة البرش ونقلهم عبيدا 
من جزيرة غوري يف السنغال عرب األطليس إىل القارة األمريكية، ويف كل بلد 
من هذه البالد ُشيّدت املعامل لحفظ الذاكرة ولبناء األجيال القادمة التي 
تعرف ما حدث باألمس لتقف سداً منيعاً أمام إمكانية تكرره يف املستقبل.

شهدت ليبيا الكثري من اآلالم، األمر الذي يتوجب االنتباه إليه ضمن مسار 
البحث عن توافق بني مختلف املكونات السياسية والثقافية للمجتمع.. 
ويستحق الجزء األكرث تعقيدا من ذاكرتنا الحالية أن يتم النظر إليه بتمعن 
ونرشه كذاكرة ثقافية انطالقاً من الفرد املتأمل والجامعة كذلك. هذه إحدى 
مل  الذي  املايض  بني  ما  التقاء  نقطة  بنجاعة وجعله  السبل مللء حارضنا 

نخته، والذي يجب أن يتجذر لبناء املستقبل.

بقلم: روال بدران
عضو فريق الحوكمة لتحالف دولة االتحاد في إفريقيا      

ليبيا: 
بين آالم الماضي وواجب 

الحفاظ على الذاكرة



األحد  22 جانفي  2017 -  العدد 5

18الجريدة المدنية

 
فضاء »مسار«

من أجل مسارات 
ثقافية مواطنية 

متساكنو  يواجهها  التي  الصعوبات  أهم  من 
للفعاليات  مواكبتهم  يف  الشعبية  األحياء 
هذه  وكلفة  التنقل  مشقة  الثقافية، 
عديد  إىل  بالنسبة  متثل  التي  التظاهرات 
فكرة  بدأت  هنا  من  ماديا.  عائقا  العائالت 
إنشاء فضاء ثقايف محيل يستجيب إىل تعطش 

املتساكنني إىل الثقافة. 
يف أحد أزقّة منطقة »باب العسل«، وبالقرب 
من كليَّة الفنون الجميلة، يقع »فضاء مسار« 
ميثل  للفنون  مخصص  فضاء  وهو  الثقايف 

مسارا جديدا نحو ثقافة قريبة من الشعب.
منذ انشائه، يقدم هذا الفضاء مجموعة من 
األنشطة وهي مبثابة وصلة وجرس بني األحياء 
التخصصات  مختلف  من  والفنانني  الشعبية 
الرصاع  امتداد  ظل  ويف  الفنية.  واملدارس 
إطاردمقرطة  ويف  والثقافة،  الفن  بني  الدائر 
للشباب  بديال  الفضاء  هذا  يقدم  الثقافة، 
واألطفال ويسعى عن طريق برمجة متنوعة 

إىل إدماجهم يف الحياة املدنية وتأطريهم. 
من  عدد  بتنظيم  الفضاء  هذا  يقوم  كام 
كـ  واملشاريع  واملرسحيات  املهرجانات 
»حومتنا فنانة« أو »محطات« أو غريها التي 
األطراف  أهم  من  الحي  شباب  فيها  يكون 
الفاعلة. و من هذا املنطلق فإن هذا الشباب 
باملقاومة  الفضاء   تأسيس هذا  يقوم و منذ 

من أجل هذا الحلم. 
فضاء  إغالق  رسمياً  تم  أنه  الذكر  ويجدر 
 4 السبت  يوم  تونس  يف  الثقايف  »مسار« 
من  باإلخالء  قضايئ  حكم  اثر   2015 أفريل 
لدعوى قضائية كان قد رفعها  نتيجة  املكان 
إال  اآلجار.  مدة  انتهاء  بسبب  الفضاء  مالك 
أنه، و بفضل تكاتف جهود املجتمع املدين و 
النخبة الثقافية و عمليات املنارصة و الحشد 
إفتتاح  تم  اإلجتامعي  التواصل  مواقع  عىل 
غرس  يف  عمله  ليواصل  جديد  من  الفضاء 
نتائجها  ستتجىل  املجتمع  يف  البديلة  الثقافة 

يف املستقبل.
هذا  إنطالق  عن  سنوات    5 مرور  بعد 
غرار  عىل  املرشوع  هذا  يظل   ، املرشوع 
العديد من الفضاءات الثقافية الخاصة يواجه 
عديد التحديات لعل أهمها مصادر التمويل 

و ضامن إستمرارية هذه املشاريع. 
»فضاء  برمجة  حول  املعلومات  ملزيد 
مسار« الرجاء الرجوع إىل صفحة الفيسبوك 

خاصتهم:
www.facebook.com/EspaceMassART/

  نور الكعبي 

/http://jamaity.org 

»سيرتا« اإلبداع
ملدينة  أسامء  كلها  رساورتان  الكاف،  سريتا،  سيكافينرييا، 
الفنون،ومن عليائها يطل فضاء سريتا الثقايف كأول فضاء ثقايف 

خاص باملدينة محاط بالقصبة وكل معامل الكاف وتاريخها.
ال تسأل كثريا يك تصل للمكان فقط أخرب أهل املدينة عن بناية 
»كتاما« وأصعد نحو طابقها الثالث،ألوان زاهية،موسيقى شجية 
مختارة بعناية،للمكان رهبة بهجة ووقار يدفك للتواصل مع كل 
الجالسني ومشاركاتهم حديثهم،ديكور أنيق وطاوالت متالصقة 

يك تشعر أنك يف فضاءك.
أو  للعمل«  »قاعة  للقراءة«  »قاعة  جانبية  قاعة  أيضا  للمكان 
»قاعة لإلجتامعات« قاعة صامتة تزدان رفوفها مبقتنيات أدبية 
نادرة مرسحيات رويات أبحاث وفرها القامئون عىل القاعة يك 
تقرأ،قاعة صامتة لكل من يريد العمل » كو وركيق سبايس » 

ثقايف لتبادل األفكار واآلراء بني مرتادي سريتا.
سريتا إختار صاحبه فتحه لكل الشباب يف الكاف ومن خارجها للكل املبادرات الثقافية إستثامر ثقايف يف منطقة عرفت بالثقافة،أثثته تظاهرات من فنون 

متعدة شعر موسيقى فوتوغرافيا صالم غرافيتي تشكيل تتامزج فيه عفوية رواد املقهي بإبداعات فناين سريتا.
إن كنت مارا بجبال الكاف إذهب لسريتا إلتقط صورة للقصبة الشامخة وأخرى للجبال العالية،فلن تجد مكانا يلهمك وأكرث.

من  العديد  التونسيون  املشاريع  باعثو  يواجه 
للعمل،  فضاءت  وجود  عدم  أهمها  التحديات 
كذلك  النجاح.  سبل  لضامن  التأطري  ونقص  غياب 
نالحظ متركز الفرص يف تونس الكربى وغياب فرص 
يف  خاصة  املصلحة  أصحاب  جميع  بني  التشبيك 
الجهات. من هنا جاءت فكرة بعث  فضاء تشاريك 
يحتوي الطاقات الشبابية و يكون فضاء لإلبداع يف 

بعض الجهات.
لإلبداع  ومساحة  فضاء  هو  »لنقار« 
تدفع  وخدمات  برامج  عىل  املجتمعّي يحتوي 
ّ اجتامعيّا والتأثري يف املحيط  التغيري االيجايب  نحو 
االجتامعية  للمبادرة  التونيس  املركز  املحيّل أنشأه 
واملهدية  بوزيد  سيدي  التالية:  الواليات  يف 

غري  أو  منتمني  محليني  افراد  والقرصين مبساعدة 
منتمني لجمعيات ومنظامت.

هذه  توفرها  التي  والخدمات  الربامج  من أهم 
الفضاءات: 

- استغالل الفضاء للعمل ولالجتامعات والفعاليات 
والتظاهرات

- التشبيك وربط العالقات مع اإلرشاد عمال مببدأ 
دمقرطة الحصول عىل املعلومة والتكافؤ يف الفرص
املشاريع  لباعثي  بالنسبة  املقر  بعنوان  التمتّع   -

وكذلك للجمعيات التي تحتاج عنوانا معنويا 
- التمتّع مبساحة لألرشفة وحفظ الوثائق

- مرافقة ومتابعة باعثي املشاريع والجمعيات
الفئة  لهذه  كفاءة  ذات  برشية  موارد  توفري   -

املادية  القدرة  لها  ليس  التي  املستهدفة 
كامل يف  بدوام  وظائف  لسداد  الكافية 
وغريها. والتواصل  املالية  واالدارة   املحاسبة 

التغيري  خلق  هو  املرشوع  هذا  من  املنشود  االثر 
مشاريع  النجاز  مالئم  مناخ  وتهيئة  االجتامعّي 
التأثري  عىل  عالية  قدرة  واجتامعية لها  اقتصادية 
ذلك،  املجتمع. ولتحقيق  يف  االيجايب  املواطني 
االجتامعية بصفة  للمبادرة  التونيس  يسعى املركز 
وتنمية  متكني  عرب  واع  مجتمع  لخلق  دامئة 
قدرات الفاعلني والفاعالت االجتامعيني داخله،عن 
قوامها املبادئ  مواطنية  تشاركيّة  طريق مقاربة 

والقيم املواطنيّة واالنسانيّة.
 نور الكعبي  - جمعيتي

الرتبية عىل  تأثريا يف مجال  األكرث  واإلبداعّية  الفنية  األدوات  تعترب 
حقوق اإلنسان ونرش ثقافتها، ومن أجل التأسيس للثقافة املدنّية. 
وقد عملت ناشطات ونشطاء يف كل جهات الجمهوريّة عىل تأسيس 
ففتحت  والشباب،  باألطفال  خاّصة  اهتّمت  ثقافّية  جمعيات 
والتعبري من  والسينام  والرسم  واملوسيقى  املسح  لتعلّم  فضاءات 

خاللها عن أنفسهم وقصصهم وحياتهم وآمالهم.
ستعمل »الجريدة املدنّية« عىل تقديم جملة من التجارب الناجحة  
من املبادرات الرائدة يف هذا املجال إميانا من فريق تحريرها بأهمية 
الفنون يف تنمية الناشئة وتكوين شخصية الفرد وتهذيبها والتوعية 

والتثقيف.
الفنون  تجعل  بديلة  ثقافّية  بسياسات  يؤمنون  املبادرين  أّن  كام 
متاحة للجميع ومنتجا ممكن من الجميع، وأنّها ال مركزيّة بالرضورة 
وأعاملها  وأنشطتها  بفضاءاتها  البالد  ربوع  كل  تسود  أن  ميكن 

وجمهورها.
رضورتها  يف  الداخلّية  الجهات  عىل  تقترص  ال  التجارب  هذه  وإّن 
وأهميتها ولكنها تشمل أيضا أحياء مدن كبرية منها العاصمة التي 
التي  الثقافّية  السياسات  عن  معزل  يف  مواطنيها  من  الكثري  يبقى 

تنتهجها الدولة.

الفنون في كّل مكان

تجارب رائدة في عمومّية الثقافة وإلبداع

 »لنقار« االبتكار االجتماعي
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أكد علم االجتامع السيايس أن ما حدث يف تونس هو ثورة للشباب 
املحرك  الوقود  أن كانت  للشباب« ولكن، وبعد  الدولية  »السنة  يف 
جانفي   14 يوم  رؤوسه  بهروب  والترسيع  السابق  النظام  إلسقاط 
2010، وبعد أن »انتظمت« الفئات الشبابية يف مجالس حامية الثورة 
والخاصة،  العامة  املمتلكات  عن  والذود  الحياة  استمرارية  لتأمني 
وبعد أن كانوا قوة انتخابية هامة يوم 23 أكتوبر 2011، ظل الشباب 
املجلس  »انتصب«  أن  بعد  الثوري«  »املسار  مثار  ينتظر  التونيس 
الوطني التأسييس لكتابة الدستور الجديد، وبعد أن تم تشكيل أكرث 
من حكومة مؤقتة لترصيف أعامل الدولة... وبعد انتخابات السيد 

الرئيس...
املجلس  وتلكؤ  الحكومة  تعرث  عىل  وصرب  التونيس  الشباب  انتظر   
منظامت  وانغامس  الدميقراطية  القوى  وتشتت  التأسييس  الوطني 
»أزمة  استفحلت  أن  وبعد  املستثمرين...  والمباالة  املدين  املجتمع 
الثقة« بني الشباب الثوري واالئتالف الحاكم املنقض عىل الحكم... 
بعد خمس سنوات يجد الجزء األكرب من الشباب التونيس نفسه يف 
تني هذه  نضالية جديدة... وال  بأشكال  مواجهة مصريه من جديد 
مع  احلم  أن  استطيع  »ال  املركزي  شعارها  رفع  مواصلة  من  الفئة 

جدي«...

فيروس التقسيم
االنقسام  من  السياسية،  الطبقة  غرار  تخلو، عىل  مل  الشبابية  الفئة 
املخاض  طيلة  متحدة  الشبابية  القوى  كانت  أن  فبعد  والتشتت، 
هذه  أصيبت  الحكومة،  إلسقاط   ”Degage« شعار  تحت  الثوري 
القوة بفريوس التقسيم، فخرجت علينا فئة ال بأس بها من الشباب 
تعترب أن ما حصل يف تونس »صحوة إسالمية« ال بد أن يتم تتويجها 
بإرساء دولة الخالفة، وتابعنا »جحافل« الشباب التونيس يتجه نحو 
لتجاهد  تونس  يف  مكثت  منهم  وفئة  خاصة  سوريا  يف  »الجهاد« 
البحث  يف  السياسيني  مهمة  انحرصت  أن  بعد  الكفار«  »العلامنيني 
املجلس  قبة  تحت  من  األصوات  وتنادت  التونسية«  »الهوية  عن 
مواطنة  كل  حق  يضمن  دستور  عن  بدال  الرشيعة  اعتامد  تطلب 
ومواطن تونيس يف الشغل والحياة الكرمية والحرية )شعارات الثورة 
عن  بديال  الجنة«  و«مفاتيح  الغفران«  »صكوك  ولتصري  الحقيقية( 
الفئة  لتظل  العمل...  عن  املعطل  الشباب  وإدماج  االنتداب  عقود 
األوسع من الشباب التونيس تعاين البطالة والتهميش والتغييب عن 

املشاركة يف اخذ القرار... 
بالرشاكة  للشباب  الوطني  املرصد  أنجزه  للرأي  ميداين  استطالع  يف 
وشاب  شابة   2438 التطبيقية شمل  االجتامعية  العلوم  منتدى  مع 
من  باملائة   65.1 أن  أظهر  سنة،  و35   18 بني  أعامرهم  تراوحت 
ميدان،  أي  يف  تتحقق  ال  الثورة  أهداف  أن  يعتربون  املستجوبني 
الثورة تحققت... وهذا  مقابل 1.2 فقط ممن يعتربون أن أهداف 
اإليديولوجية  الشطحات  بكل  حتام  يعصف  امليداين  االستطالع 
والخطابات السياسوية التي باتت منذ يوم 15 جانفي 2010 الخبز 

اليومي ملحتيف السياسة...
وبلغة األرقام أيضا كشفت عدة إحصائيات أن أكرث من 6000 من 
»هاجروا  شاب  ألف   40 وأن  سوريا  يف  »يجاهدون«  تونس  شباب 
حاالت  من   %  53 أن  كام  مختلفة،  وجهات  إىل  الثورة  بعد  رسا« 

االنتحار ضحاياها من الشباب...

أحداث كثرية تتالت يف السنوات الخمس املاضية من »الرش« يف سليانة 
إىل اغتيال الشهيدين الوطنيني شكري بالعيد ومحمد الرباهمي، وما 
بينهام لعلع رصاص اإلرهابيني عىل صدور العسكريني ومل يسلم منه 
حتى الخرفان ورعاتهم... أحداث أججت الشعور بالقهر و«الحقرة« 
واالستهانة بالشعب التونيس وخاصة بالشباب الذي تعاظم شعوره 

بأن ثورته قد رُسقت منه وغدر بهم السياسيون...
مرص  يف  املتعرث  املسار  مع  كبري  حد  إىل  تشابهت  وطنية  أحداث 
»اإلخوان  طرف  من  املرصية  الثورة  عىل  االلتفاف  ومحاوالت 
حركة  يف  التنظم  إىل  املرصي  الشباب  بجموع  دفع  مام  املسلمني« 
عىل  املوقعني  عدد  وفاق  »مترد«  اسم  عليها  أطلقوا  سلمية  مدنية 
وثيقتها التأسيسية قرابة 20 مليون شخص نجحت يف عزل الرئيس 

السابق محمد مريس رغم تدخل الجيش بعد مهلة زمنية... 
هذه الحركة كان لها انعكاس ايجايب لدى فئة من الشباب التونيس 
التي حاولت »محاكاة« املرصيني يف حراكهم الثوري علّهم يعيدون 
مثلام  التونسية،  مترد  وحركة  األسلم،  طريقها  إىل  ثورتهم  أهداف 
يعرفها مؤسسوها، هي »حركة مدنية شعبية وسلمية ومستقلة عن 
والهدف  املرصية،  مترد  من  مستوحاة  السياسية وهي  األحزاب  كل 
منها تصحيح وتطهري الثورة التي رسقتها األحزاب املتواطئة وأحزاب 
والسلط  التأسييس  املجلس  من  الثقة  وسحب  الحاكم  االئتالف 

املنبثقة عنه«.
ويف نفس الفتة تم إطالق حملة ثانية تحت اسم »خنقتونا«، وهي 
السياسية  انتامءاتهم  الشباب مبختلف  من  مجموعة  تتبناها  حملة 
إىل جانب عدد من املنظامت والجمعيات عىل غرار اتحاد أصحاب 
إضافة  تونس  لطلبة  العام  واالتحاد  العمل  عن  املعطلني  الشهائد 
»عصيان«  مجموعتي  جانب  إىل  ومثقفني  ومرسحيني  فنانني  إىل 
و«زواولة«... وحركة »خنقتونا« تهدف إىل تجميع كل القوى الثورية 
والشبابية للعمل عىل تصحيح املسار الثوري، وال تختلف يف جوهرها 
من  الثقة  مطلب سحب  خاصة  التونسية،  مترد  حركة  مطالب  عن 

املجلس التأسييس والسلط املنبثقة عنه آنذاك...

أحالم اليقظة
فقط  يومني  فبعد  رسيعا،  جاء  التونسية  مترد  لحركة  السيايس  الرد 
من عقد الشباب لندوتهم الصحفية كان لراشد الغنويش زعيم حركة 
ال ميكن  يحدث يف مرص  ما  »ان  قال  مبارش حيث  النهضة ترصيح 
أن يتكرر يف تونس مبفعول اختالف الزمان واملكان، وان االعتقاد يف 
حركة مترد تونسية وهم، وجزء من أحالم اليقظة« وهذا ترصيح كاف 
ملعرفة مدى استهتار االئتالف الحاكم بأحالم الشباب التونيس ونيته 
يف احتوائها وتطويقها بدال من فهمها واإلرساع بوضع »خطة ثورية 
ومثلام  مطالبه...  له  وتحقق  الشباب  مع طموح  تنسجم  حقيقية« 
اعترب »اإلخوان املسلمون« يف مرص حركة مترد »لعب شوية عيال«، 

اعترب رئيس املجلس الوطني التأسييس مصطفى بن جعفر أن حركة 
مترد التونسية ال تعدو أن تكون »أعامال صبيانية« و«ظواهر إعالمية« 
وهو يشعر »باالستياء« من الدعوات الرامية إىل رضب »الرشعية«...

السنوات  طيلة  تعبرياتها  واختلفت  الثقافية  الحركات  تنوعت  لقد 
الخمس األخرية، حركات ُولدت من رحم مجموعات شبابيّة تطّوعت 
وتجّندت لخدمة الحياة الثقافيّة بوسائل ذاتيّة محدودة ومتواضعة 
واالرتباط  التاخيص  ومسألة  البريوقراطيّة  العوائق  من  متحّررة 
بالتمويل العمومّي، لتنسجم جميعها يف مطلب تثوير السائد والبائد، 
فإىل جانب حركة مترد وخنقتونا وزواولة، وحركة شباب تونس وأهل 
الكهف وحركة نص والكتابة األخرى... مازالت بصمة مجموعة »فني 
الشارع  فن  مفهوم  ترسيخ  يف  باستبسالها  الذات  قامئة  عني«  رغام 
ومرسح العموم، وباملثل مازالت الطاقات الشبابية املوظفة يف أغاين 
الراب والسالم تستقطب الشباب وتحرض عىل مواصلة املسار الثوري 
املغدور، مثلها مثل بعض مواقع التواصل االجتامعي التي خبت نوعا 
إىل  النوفمربي،  النظام  سقوط  قبل  ما  فتة  يف  بتوهجها  مقارنة  ما 
جانب طبعا الحركة السينامئية الشابة التي أسست منذ الثامنينيات 

جذور التمرد وأجنحة الحرية.

تهديد األمن العام
والجدير بالذكر أن املجموعات الشبابية والحركات الثقافية هتكت 
الجدران واألسيجة لتجعل من التعبريات الثقافية مشاعة يف الشوارع 
الحية بني الناس، ورغم ذلك القت وتالقي الصد والرفض من السلطة 
التهجم  الفنية إىل  والنظام بأجهزتها املختلفة، من مصادرة األعامل 
واملبدعني،  الفنانني  تشويه  إىل  الثقافية  والفضاءات  املسارح  عىل 

وغريها من أشكال القمع والتقزيم بتعلة تهديد األمن العام...
مدى  حول  حقيقي  سؤال  من  أكرث  تطرح  وغريها  املواقف  هذه 
جهة  من  السلطة  يف  وجودها  لطبيعة  الحاكمة  النخب  استيعاب 
للشباب  قمعها  السابق يف  النظام  أساليب  تشابهه مع  وأيضا ملدى 
بلغ  الذي  االختناق  حد  أحالمه  وعىل  عليه  والتضييق  املنتفض 
الشبابية  الفورة  بأن  الجميع  يوم 14 جانفي...  رغم علم  االنفجار 
مل تكن وليدة ما حدث يف مرص فقط بل للمعطيات التي ذكرناها 

ولغريها من املؤرشات السلبية.
ملطالب  املرتفع  السقف  بني  السياسيني...  وقبضة  الشباب  جموح 
ألحزاب  املنخفض  والسقف  جهة،  من  السياسية  األحزاب  بعض 
وتشكيالت سياسية أخرى، وبني االستخفاف املهني من طرف للطبقة 
الحاكمة بأحالم الشباب التونيس، أو الجزء األكرب منه عىل األقل، يبدو 
أن حركة التمرد التونسية، مبختلف متظهراتها من مترد إىل خنقتونا 
عىل  يتوقف  مصريها  أن  يبدو  وزواولة،  وعصيان  وحقرونا  وفدينا 
مدى انسجام القوى الشبابية فيام بينها من جهة وعىل مدى قدرتهم 
امليدانية،  تحركاتهم  املحكم إلنجاح  والتنظيم  والتنظم  التعبئة  عىل 
عن  الدفاع  يف  التونيس  املواطن  انخراط  مدى  عىل  أيضا  ويتوقف 
مطالب ثورته الحقيقية )شغل - حرية - كرامة وطنية(، كام يتوقف 
تقارب  يف  التفكري  يف  واملدنية  السياسية  النخب  جدية  مدى  عىل 
جدي وواضح حول »الشباب املتمرد« بعيدا عن محاوالت استثامرها 

وتوظيفها فيام بعد وقودا لالنتخابات.

الحركات الثقافية بعد خمس سنوات:
بوادر التمّرد وسياسة االحتواء...

*تنوعت الحركات الثقافية واختلفت تعبرياتها، حركات ُولدت من رحم مجموعات 
شبابّية تطّوعت وتجّندت لخدمة الحياة الثقافّية بوسائل ذاتّية متحّررة من العوائق 
البريوقراطّية ومسألة الرتاخيص ، لتنسجم جميعها يف مطلب تثوير السائد والبائد

 بقلم: ناجي الخشناوي                                             
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الفضاء الثقافي مانديال: 

ضوء يسطع 
في سماء الرقاب

تأسست الجمعية التونسية للحراك الثقايف يف 15 
الذين  الشباب  من  ثلة  قبل  2011، من  فيفري 
آمنوا بقدرتهم عىل التغيري وصنع مستقبل أفضل 
سيدي  والية  من  الرقاب  منطقة  وشباب  ألطفال 

بوزيد.
التونسية  الجمعية  املنطلق،تسعى  هذا  من 
للحراك الثقايف إىل تشخيص واقع الرقاب املتعطش 
لتهدف  واإلبداع  الفن  أجل  من  واملنادي  للثقافة 
املواطنني  تثقيف  الثقايف،  الجمود  كبح  إىل  بذلك 

وتعزيز الحياة االجتامعية. 
من  األنشطة،  من  جملة  الجمعية  أنجزت  وقد 
أهمها دراسة ميدانية كشفت من خاللها انتهاكات 
الفالحة، ونظمت  العاملة يف مجال  املرأة  حقوق 
تحت  املتحركة  للشاشة  الثالثة  الدورة  العام  هذا 
صور  معرض  نظمت  و   .« سالم  »شاشة  شعار 
فوتوغرافية يف سوق أسبوعية تحت شعار: »الزمنا 
التظاهرات  عديد  إىل  إضافة  لبوهدمة«،  ناقفوا 

والفعاليات األخر.
كرصٍح  مانديال«شامخاً  الثقايف  »الفضاء  يصمد 
أنه معلٌم  عنه  وقيل  ومنارًةللعلم.  والفن  للثقافة 
ثقايف وفكري وإبداعي وتدريبي ومدرسة للدربة 
يزيد عن  ما  منذ  يزال  والحياة، وال  املواطنة  عىل 
توعية  أجل  ومن  واإلتقان  اإلبداع  منارة  السنة 

الشباب وتنمية فكر األطفال.
طوال أيام األسبوع منذ الصباح الباكر وحتى وقت 
متأخر ال تنقطع الحركة يف الفضاء الثقايف مانديال: 
األلعاب الفكرية والشطرنج يكاد ال يفارق احدى 
يقبلون  الزهور  عمر  يف  أطفال  الفضاء.  طاوالت 
وأخرين عىل  الرسم بشغف وحامسة،  نادي  عىل 
ويالمسون  األغاين  يتحسسون  املوسيقى  نادي 
االختصاص  ذوي  إرشاف  تحت  املوسيقية  األالت 
للمشاركة يف عروض محلية وجهوية  مام خولهم 

قد تركوا فيها بصمتهم. 
ولن ننىس تلك املكتبة الفريدة التي تقدم الرفيق 
لكل وحيد والصديق لكل طفل أو شاب طموح. 
والفلسفية  والتاريخية  األدبية  الكتب  تقدم  انها 
القارئ وتوسع  تنري عقل  التي  والفنية  والقانونية 

معارفه.
»فضاء  بأن  نقول  أن  إال  يسعنا  ال  األخري،  يف 
مانديال«بالرقاب هو عامل صغري يف قرية متواضعة 
وسط هذ الواقع القايس، لكنه قام بالكثري والزال 
مثل هذه  نشجع  فإننا  لذلك  األفضل،  إىل  يسعى 
قلة  رغم  ألنها  عليها  ونثني  الطيبة  املبادرات 
تونس  بناء  تساهم يف  فإنها  ومتويالتها  مواردها 

أرقى وأسمى.
عبد املجيد الجبايل 

»جمعيتي ُأوُوردز« 
يعود اليكم من جديد

/http://jamaity.org 

شهد املجتمع املدين التونيس منذ 2011، يف إطار االنتقال الدميقراطي 
نقلة نوعية جعلت منه جهة فاعلة ال ميكن تغيبها. إال أن اإلعالم 
وال  ساهمت  التي  الجمعياتية  للمبادرات  كافية  أهمية  يبدي  ال 
زالت يف محاولة حل اإلشكاليات والتحديات التي يواجهها املجتمع 

التونيس.

الواقع وإميانا من فريق جمعيتي برضورة تثمني  إنطالقاً من هذا 
الذي لعبته يف تطوير  الدور  التونسية وإبراز  الجمعيات  مبادرات 
“جمعيتي  مبادرة  بإطالق  جمعيتي  قامت  التونيس  املجتمع 

أُوُوردز«.
لتطوير  عام  إطار  خلق  يف  املساهمة  إىل  “جمعيتي«  تهدف 
تجمع  التي  جمعيتي  منصة  طريق  عن  التونسية  الجمعيات 
التقنيني  بالجمعيات والرشكاء  املتعلقة  املعلومات  فيها كل  وتنرش 
واملاليني بتونس. وترنو هذه املبادرة إىل تتويج عمل املجتمع املدين 

وتشجيعه للميض قدما نحو التغيري.

الجمعيات  بني  للقاءات  مثينة  فرصة  املبادرة  هذه  متثل  كام 
التقنيني  الداعمني  وكل  ومنظامت  سفارات  من  املانحة  والجهات 
يف تونس، مام سينمي العمل املشتك بني كل األطراف و تتبلور يف 
التونسية  للجمعيات  مفتوحة  أُوُوردز«مسابقة  مسابقة.”جمعيتي 

AWARDS.JAMAITY.ORG التي ميكنها املشاركة عىل املوقع

تتحصل الجمعيات الفائزة عىل مبلغ 5000 دينار مهداة من رشكاء 
جمعيتي  من  اإلعالمية  للمرافقة  باإلضافة  أُوُوردز«  “جمعيتي 
الربمجيات  من  باقة  مع  سنة  ملدة  املتوجة  الجمعيات  ألنشطة 

املهداة من مايكروسوفت تونس للمتوجني إىل النهايئ .

يتم تتويج الجمعيات حسب الفئات التالية:
العمل ممولة من طرف  االقتصادي وخلق فرص  اإلدماج  - جائزة 

Mercy Corps
GroupeVolontairecivile جائزة الحكم املحيل ممولة من طرف -

Oxfam جائزة البيئة ممولة من طرف -
British Council جائزة الثقافة ممولة من طرف -

 Search For Common جائزة الحشد املحيل ممولة من طرف -
Ground

ويتم اختيار الجمعيات الفائزة عن طريق فتح طلب ترشح تقدم 
فيه  تتوج  بحفل  املسابقة  تختتم  ثم   ، مشاريعها  الجمعيات  فيه 
الفاعلني  للقاء  استثنائية  فرصة  ستكون  كام  الفائزة،  الجمعيات 
والناشطني يف املجتمع املدين بكل أطيافه وهي إحدى ركائز عمل 

“جمعيتي”.

المواعيد المهمة:
استامرات  إرسال  املسابقة عرب  انطالق  تاريخ   : 19 ديسمرب 2016 

املشاركة، كمرحلة أوىل انتهت يوم 1 جانفي 2016
تقييم  طريق  عن  االختيار  عملية  بداية  تاريخ   :  2017 جانفي   2

املشاريع من قبل جمعيتي 
7 جانفي 2017 : اإلعالن عن الجمعيات املرشحة للنهايئ، بعد فرز 

امللفات
9 جانفي 2017 : االنطالق يف الدراسات اإلستقصاءية

-20 21 جانفي 2017 : لقاءات لجنة التحكيم
2 فيفري 2017: الحفل النهايئ وإسناد الجوائز

بجدر الذكر أن مسابقة “جمعيتي أُوُوردز« يف نسختها األوىل 2015 
قامت بتتويج 5 جمعيات حسب الفئات التالية:
جائزة االبتكار: غايا: املزرعة العالجية للمعاقني 

جائزة االستدامة: مركز الدراسات بقرطاج
جائزة التأثري املحيل: جمعية إدماج متساكني الغابات

األمراض  ملكافحة  التونسية  الجمعية  والتشبيك:  االئتالف  جائزة 
تعاطي  من  للوقاية  التونسية  واإليدز والجمعية  جنسيا  املنقولة 

املخدرات
للمراقبني  التونسية  الجمعية  واملنارصة:  املحيل  الحشد  جائزة 

العموميني

ملزيد املعلومات:
AWARDS.JAMAITY.ORG :موقع الويب

الهاتف : 71844130
contact@jamaity.org :الربيد إلكتوين
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من  غفلة  يف  جاءت  االستشارة  هذه  أنه  املبادرة  أصحاب  ويعترب 
وشؤون  الرياضة  ووزارة  الرئاسة  مؤسسة  قامت  حيث  الجميع، 
الشباب  بجلسات »شبابية« يف إطار تحضريها ملا أطلقت عليه املؤمتر 
»الوطني« للشباب تحت »سامي إرشاف« السيد الباجي قائد السبيس 
الجمهورية. وكان هذا املسار غري تشاريك، وهمي وال يعكس  رئيس 

تطلعات الشباب.
به  تونيس  سياق  للشباب يف  الحقيقي  مبادرة الحوار  إعالن  تم  وقد 
حاجة ملحة لدعم  ديناميكية شبابية جديدة تؤسس لبدائل خالقة 
وتحتضن األفكار والتصورات التي تعتمل يف األوساط الشبابية، ويكون 

الهدف منها َمركزة الجهود املشتتة عرب خلق آليات تنسيق ناجعة.
اللجان املكلفة منذ أواخر شهر نوفمرب  2016  وقد انطلقت أشغال 
بتنظيم و تيسري الحوارات يف الجهات أوال، لتمر بعد ذلك، يف أواخر 

شهر ديسمرب، إىل إعداد وتنظيم املؤمتر الحقيقي األويل. 
أما بالنسبة للحوارات التي نظمت يف إطار الحوار الحقيقي للشباب 
فقد انبتت أوال عىل تكوين ميرسين يف عدة جهات، وكان التكوين 
باب  كان  و  للمبادرة،  اإللكتوين  املواقع  عرب  مبارش  وغري  مبارشا 
االنضامم مفتوحا لكل الشباب من كل الجهات، و تطوعيا باألساس.  

وتنظيم  املبادرة  إىل  االنضامم  الشباب عىل  إقبال  أن  اإلشارة  وتجدر 
الحوارات و إرسال التقارير بكل حرفية كان كبريا، ففي أقل من شهر 
اتصل باملنظمني أكرث من 10,000 شاب من كل الجهات وأعربوا عن 

اهتاممهم. 
وقد تم تنظيم املؤمتر يوم 30 ديسمرب 2016  وحرضه أكرث من 300 
كفاءات  تقديم  تم  حيث  فقرات  عدة  الربنامج  تضمن  قد  و  شاب، 
وورشات  حوار  منابر  انتظمت  و  مجاالتها،  يف  مبدعة  تونسية  شابة 
والتبية  الدولة والتطرف والبدائل  الهجرة وتهرم  مجاالت:  يف  عمل 

والتعليم واالقتصاد والتشغيل واملجمتع  والسياسات الشبابية .
 وكان اختيار هذه املواضيع ليس اعتباطيا أو مسقطا بصفة مسبقة، 
بل كان املعيار هو تقارير الحوارات املنظمة ومنرب الحوار اإللكتوين 
الشباب  التي تحدث فيها  املواضيع  املبادرة وأخذت أكرث  عىل موقع 

يف االعتبار. 
العمل  سيتواصل  إذ  بداية،  هو  بل  للمسار،  ختاما  املؤمتر  يعترب  وال 
املشاكل  الوطن واستخالص أهم  تنظيم حوارات يف كافة ربوع  عىل 

تكون  شاملة  إستاتيجية وطنية  وثيقة  بلورة  والعمل عىل  والحلول، 
مبثابة مرجع للسياسات الشبابية يف تونس. 

واعتمد املبادرون املوارد الذاتية لجمعياتهم وقدرت التكلفة الجملية 
عدة  انضمت  املبادرة؛  هذه  تنظيم  تونيس. ويف  دينار   14,500 بـ 
جمعيات أخرى رشيكة إىل الجمعيات التي أطلقت املبادرة نذكر منها 

: جمعية حنظلة لإلنسانية ، جمعية صويت سوسة ، جمعية دعم ...
واملؤمتر  الحوارات  نتائج  عىل  القادمة  األسابيع  يف  اإلعالن  وسيتم 
الحقيقي للشباب ومخرجاتهام األولية، وستتم دعوة كافة املنظامت 
الفعيل  العمل  ملواصلة  املبادرة  هذه  إىل  االنضامم  إىل  واألفراد 
تطلعات  تعكس  ناجعة  تنسيق  وخلق  آليات  والتشاريك  والحقيقي 

الشباب. 
عيل

الحوار الحقيقي للشباب

المبادرة التي تؤّسس للمستقبل
أطلقت مجموعات شبابية )جمعية راج تونس، فني رغامً عني و منظمة أنا يقظ 
(  مبادرة الحوار الحقيقي، رداً عىل املؤمتر الوطني للشباب تحت إرشاف رئاسة 
الجمهورية وبدعوة شخصية من الرئيس، وتندرج هذه املبادرة هذه ملواجهة ما 
للتحديات  حلول  إيجاد  ورضورة  الشباب  الحتياجات  الجمهورية  رئاسة  أدركته 
التي يواجهها الشباب يف تونس وذلك إميانا من هذه املجموعات الشبابية بكون 
الشباب بكل أطيافه صاحب القرار وقاطرة التغيري السلمي ضد الطبقة الحاكمة 

التي يعتربون أنها ال متثلهم وال تعرّب عنهم.

بني  للحوار  سبل  تطوير  عىل  أخرى  جهة  من  الربنامج  ساعد  وقد 
هياكل من املجتمع املدين مع القطاعني العام والخاص من خالل مبدأ 
قادرة  الفاعلني  متعددة  تشاركية  باملثل ونرش طريقة عمل  املعاملة 
عىل العطاء يف عديد املجاالت األخرى. هذه هي الرؤية املشتكة كام 

لخصها أعضاء برنامج لنكن فاعلني، فاعالت.
منظامت  قدرات  لدعم  برنامج  هو  فاعالت   \ فاعلني  لنكن  برنامج 
املجتمع املدين التونيس والفرنيس ويهدف إىل تقليص الفوارق املرتبطة 
بالحقوق وهو برنامج تشاريك يضم 47 هيكالً متكونا من جمعيات 
البحر  ضفتي  من  وحكومات  محلية  وجامعات  وتعاونيات  ونقابات 

األبيض املتوسط. 

لنكن  لربنامج  التجريبية  املرحلة  خربة  إىل  الربنامج  هذا  ويستند 
فاعلني / فاعالت يف 2012 و 2014 التي ساهمت يف فهم التطورات 
السياسية يف تونس، مام سهل إجراء تشخيص للمجتمع املدين التونيس 
واحتياجاته عىل املدى القصري والطويل. كام يستمد قوته من حشده 
ونقابات  )جمعيات  وفرنسا  تونس  بني  التعاونيات  أشكال  ملختلف 
تدريجي  لبناء  وذلك   ،) وحكومات  محلية  وجامعات  وتعاونيات 

لحراك متعدد الفاعلني.
 يهدف هذا الربنامج باإلضافة إىل تقليص الفوارق املرتبطة بالحقوق 

إىل:
- تعزيز املهارات الفردية والجامعية للمجتمع املدين يف تنفيذ مشاريع 

متعلقة بالتعليم و التشغيل.
- املساهمة يف الدميقراطية التشاركية من خالل تطوير الحوار املتعدد 

الفاعلني عىل املستوى املحيل. 
مع  الحوار  أجل  من  املدين  للمجتمع  الجامعية  القدرات  تعزيز   -
السلطات العمومية والخاصة للمساهمة يف السياسات العامة يف ما 

يتعلق بالتعليم واإلدماج االجتامعي واملهني.
و قد اشتغل الربنامج التشاريك متعدد الفاعلني لنكن فاعلني/ فاعالت 
ال  الذكر  سبيل  منها عىل  اآلليات  من  العديد  2011، عىل  سنة  منذ 
الحرص القطبني املوضيعيني )التعليم / اإلدماج االجتامعي واملهني - 
االقتصاد االجتامعي والتضامني( وفضاءات تشاركية وبرامج تكوينية 

لفائدة املستفيدين املبارشين وغري املبارشين.
عامة  جلسة  خالل  من  يسري  إذ  حوكمته.  بطريقة  الربنامج  ويتميز 
التسيري  لجنة  انتخابية كل سنتني الختيار  تقام مرة كل سنة وتكون 
والتي تحرص عىل سري الربنامج وتتكون الجلسة العامة من جمعيات 

وسلطات محلية وهيئات عامة ونقابات.
كام يوفر الربنامج ألعضائه فرص إعداد املشاريع عن طريق دعم مايل 
يف إطار القطبني املوضيعيني من املشاريع التي بعثت من هذا الربنامج 

نذكر:
- سفراء للمواطنة وحقوق اإلنسان

- من أجل تعليم متعدد الثقافات بني ضفتي البحر املتوسط
- نحو مدرسة ريفية ديناميكية

- الخريطة املواطنية
كام يجدر الذكر بأن الجمعيات التي تريد االنضامم إىل الربنامج يجب 
اإلطالع  ميكن  التي  الربنامج  ومبادئ  قيم  الشبكة  أعضاء  تشارك  أن 
تقليص  عىل  تشتغل  كام  الرسمي  باملوقع  املنشور  بامليثاق  عليها 
يتم  انخراط  طلب  الجمعية  تقدم  ثم  بالحقوق.  املرتبطة  الفوارق 

املصادقة عليه يف الجلسة العامة. 
 actives-actifs.org :املصدر: املوقع الرسمي لربنامج لنكن فاعلني فاعالت

نور كعبي - جمعيتي

لنكن فاعلين / فاعالت، 
برنامج تشاركي من أجل التغيير

متكن برنامج لنكن فاعلني / فاعالت من دعم قدرات الجمعيات التونسية داخل 
هذه الشبكة وساهم يف حسن سريها وتنظيم أنشطتها، وطور سبل استدامتها 
الدولة عىل  وهياكل  بينها  الثقة  بتعزيز  قام  كام  بفعالية،  العمل  من  لتمكينها 

املستويني املحيل والوطني.
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الصحة في تونس
تقرير الجمعية التونسية للدفاع

عن الحق في الصحة

أوضاع  تتحسن  ومل  الحال،  يتغري  مل  الترشيعية  الضامنة  ورغم 
املستشفيات وجودة الخدمات الصحية يف كامل تراب الجمهورية 

وخاصًة يف املناطق الداخلية.
الصحة من  للدفاع عن الحق يف  التونسية  لذلك سعت الجمعية 
أهم  تحديد  أكتوبر2016، إىل  يف  الصادر  األخري  تقريرها  خالل 

العقبات التي تحرم املواطنني من االنتفاع بحقهم عىل أكمل.

1 عدم المساواة في المحددات االجتماعية للصحة 
الذين   هم »أولئك  الصحي  التدهور  إىل  عرضة  الناس  أكرث  إن 
يعانون من الفقر والبطالة، ويفتقدون إىل السكن الالئق واملياه 
الصالحة للرشب والرصف الصحي«. وقد اثبتت اإلحصائيات بأن 
عديد التونسيني خاصة يف غرب البالد وجنوبها مازالوا يفتقدون 

إىل هذه الحاجيات االجتامعية وأن اغلبهم من النساء. 
كام أن التوسع العمراين الرسيع الذي شهدته البالد أدى إىل وجود 
النظام  وتنوع  البيئي  التلوث  مثل  سلبية  جوانب  ذات  ظواهر 

الغذايئ وارتفاع عوامل التعرض لألمراض املزمنة. 
من هنا يجب إعطاء األولوية للوقاية قبل العالج وذلك باعتامد 
يف«قطاعات  الفاعلني  عديد  فيها  يتشارك  فعالة  وطنية  برامج 
لتعزيز  وهذا  والتجهيز«...  والبيئة  والزراعة  واالقتصاد  التعليم 
فيها  مبا  األمراض  من  املواطنني  سالمة  وضامن  الصحي  القطاع 
املزمنة واألوبئة وضامن عدم وجود انعكاسات سلبية عىل تنمية 

البالد وامليزانية العمومية. 

الخدمات  توزيع  في  التوازن  وعدم  المساواة  عدم   2
الصحية 

التونسية  بالبالد  الصحية  للمؤسسات  الجغرايف  التوزع  يعترب 
مقبوال إىل حد ما. لكن يبقى العائق الكبري هو عدم املساواة يف 
الخدمات الصحية املقدمة من قبل املؤسسات املعنية. حيث أنا 
عديد املواطنني يشتكون من عدم وجود مرفق صحي قريب، وإذا 
ما بلغوا احدها فإّن الخدمات ضعيفة، فام يعادل نصف املراكز 
الصحية األساسية »ال تقدم إالّ حّصة واحدة يف األسبوع للعيادات 
الطبيّة وأغلب املستشفيات املحليّة ال توفّر املعّدات والتجهيزات 
الجهويّة تشكو من نقص فادح يف  الطبيّة املالمئة واملستشفيات 

االطبّاء املختّصني«. 
الصحية واالستشفائية من  املؤسسات  له  تتعرض  ملا  اضافة  هذا 
غياب  يف  الخاص  بالطب  املتعلقة  املامرسة  بسبب  تجاوزات 
الضوابط االدارية والرقابية.  أما القطاع الطبي والصحي الخاص 
فيبقي مركّزا أساسا يف املدن الكربى ويف املناطق الّساحليّة للبالد 

الذي عرف فيها منّوا رسيعا ومتواصال.

والحافظ  الصحية  للمساواة  الضامن  الصحية  الخارطة  متثل  و 
الدولة  قلب  ميثل  الذي  القطاع  هذا  ملستقبل  واملوجه  لجودتها 
الخارطة  اسلوب  العتامد  اولويّة  إعطاء  يجب  وعامدها’ لذا 
والقيام  القطاعات  لكّل  والشاملة  العادلة  الوطنيّة  الصحيّة 

باإلجراءات الرضورية لضامن جودة الخدمات.

3  صعوبة الحصول على األدوية األساسية
يتميز قطاع األدوية بالتبذير ونقص األدوية، فرغم  أن %39 من 
ميزانية قطاع الصحة ترصف يف توفري األدوية حسب إحصائيات 
نقص  تعاين من  الصحي  القطاع  بأن هياكل  فإننا نالحظ   ،2013

فادح يف األدوية ونفاذ مخزونها عىل جميع املستويات.
 ويعود السبب حسب ما جاء يف التقرير إىل: 

أساسا  يرتكز  والذي  لألدوية  الرّشيد  االستخدام  سياسة  غياب 
الصحيّة  الّسلط  تحّددها  األساسيّة  لألدوية  الوطنيّة  القامئة  عىل 

ويتبّناها جميع االطبّاء بالقطاع العمومي و القطاع الخاّص. 
الوحيد  الرّئييّس وليس  الّسبب  الكايف والذي ميثّل  نقص التّمويل 
لنفاذ مخزون األدوية يف املؤّسسات الصحيّة العموميّة. إىل جانب 

الفساد وسوء الترصّف يف هذا القطاع.  
الحّق للجميع يف الحصول عىل  العقبات وضامن   ولتجاوز هذه 
االستخدام  لتعزيز  وطنيّة  سياسة  بناء  الرّضورّي  من  األدوية، 
األساسيّة  لألدوية  الوطنيّة  القامئة  عىل  ترتكز  لألدوية  الرّشيد 

وكذلك ضامن التّمويل الكايف القتناء األدوية ومكافحة الفساد.

4 ضعف جودة الخدمات الصحية
الوسائل  توفّر  الّدولة  »إّن  الّدستور عىل  الفصل 38 من  إلن نّص 
سالمة  فإن  الصحيّة«،  الخدمات  وجودة  سالمة  لضامن  الالّزمة 

وجودة الخدمات مازالت متواضعة وذلك لوجود عديد النقائص. 
فاملواطن اليوم يشتيك من الخدمات إذا ما تعلق األمر باالستقبال 
الالزمة  املعلومات  وتوفري  والخصوصيات  الذات  واحتام 
واملعطيات املالمئة للحصول عىل النجاعة الكافية التي يرنوا إليها 
املنجزة  املختلفة  الّدراسات  فإّن  ذلك  املشفى. وعالوة عىل  زائر 
من  مرتفعة  نسبة  أظهرت  باملستشفيات  املقيمني  املرىض  حول 
الّصارخ  الّضعف  يعكس  ماّم  االستشفائية  بالتعّفنات  اإلصابة 
لآلليّات املوضوعة لضامن سالمة املرىض. كام أن فضيحة اللوالب 
القلبية منتهية الصالحية والتي تداولتها وسائل اإلعالم يف الصائفة 
االخرية، قد أظهرت غياب وعدم نجاعة األليات الرقابية املتعلقة 

بسالمة املرىض يف القطاعني العام والخاص.
ومن هذا املنطلق، تقتح الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق يف 
الصحة أنه »یتعیّن عىل منظاّمت املجتمع املدين أن تلعب دورا 
الخدمة  إنشاء لجان مستعملی  املجال من خالل  هاّما فی هذا 
ۀ والتدّخل عند  الخدمات الصحیّ الّسالمۀ وجودة  تهتّم بجوانب 

مالحظةاالختالالت«.
كام أورد التقرير الصعوبات املالية التي تعتي املواطن والقطاع 
الصحي عىل حد سواء عند العرض والطلب والفساد الذي يسود 

هذا األخري بأشكاله املتنوعة.
التقرير املتوفر عرب األنتنت أو  وميكن التعرف عليها مفصلة يف 

.Jamaity عىل صفحات التواصل االجتامعي ومنها صفحة
ملزيد من املعلومات، ميكن مراسلة الجمعية التونسية للدفاع عن 

droitalasante.tun@gmail.com :ألحق يف الصحة
املصدر: تقرير الجمعية التونسية للدفاع عن ألحق يف الصحة حول 

ألحق يف الصحة يف تونس.
عبد املجيد الجبايل  - جمعيتي 

يعترب ألحق يف الصحة أساسيا، وقد ضمنته الترشيعات الدولية وصادقت 
الجديديف فصله  التونيس  الدستور  االتفاقيات. وأقّر  تونس عىل عدد من 
38 أحقية كل إنسان يف الصحة مبا يف ذلك الوقاية والرعاية والعالج الذي 

سيكون مجانيا لذوي الدخل املحدود وفاقدي السند. 
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مؤتمر ساخن 
في شهر االنتفاضات 

بقلم : ضياء تقتق                              

وجدان  يف  مكانته  جانفي  شهر  اكتسب 

بقضايا  املؤمنني  خاصة  والتونسيني  التونسيات 

العام  االتحاد  تأسيس  منذ  واالنعتاق  الحرية 

حيث   .1946 جانفي   20 يف  للشغل  التونيس 

ارتبط هذا الشهر يف ما بعد  باندالع املقاومة 

املسلحة يف سبيل تحرر تونس، ثّم شهد أحداث 

الخميس األسود حيث حصدت أرواح النقابيني وعانوا ويالت االعتقال والتعذيب، 

مرورا بأحداث الخبز وانتفاضة الحوض املنجمي وصوال اىل تاريخ هروب الدكتاتور.

االقتصادية واالجتامعية  للحقوق  البعض عنوان  العظيم عىل حد تعبري  جانفي 

سيايس  مناخ  ظل  يف  إال  التحقق  لها  ميكن  ال  املبادئ  هذه  االجتامعية.  والعدالة 

مالئم مكرّس للدميقراطية واالنفتاح والتعددية السياسية يف سبيل االنتصار لإلنسان 

التسابق نحو ارضاء املؤسسات املالية والدول املتحكمة يف مصائر  التونيس وعدم 

الشعوب.

شهر جانفي لدى التونيس يأيت اختتاما لسنة استهالكية للتونسيني. فبعد مصاريف 

املهرجانات الصيفية والخالعة الشاطئية والعودة املدرسية واألعياد الكثرية واملتنوعة 

االجتامعية وتصبح  والصعوبات  بالديون  السنة مثقال  يأيت مطلع  بها  يحتفل  التي 

ميزانية التونيس متامهية مع ميزانية الدولة املنخرمة.

االتحاد  مؤمتر  ينعقد  البارد،  جانفي  تلهب  التي  املتأزمة  النفسية  هذا  ظل  يف 

العام التونيس للشغل والذي أقل ما يقال عنه أنه متوهج كعادته يعيش عىل وقع 

أحاديثه وقصصه التي تدير إليها الرقاب سواء ألصحاب العرس من نقابيات ونقابيني 

أو من املاسكني بالسلطة وكذلك األمر يف املعارضة.

»الوالء لتونس والوفاء للشهداء واإلخالص للعامل« هو الشعار املركزي للمؤمتر 

أداء  خاللها  من  يتحدد  وسياسية  واجتامعية  اقتصادية  ألرضية  عنوانا  يظل  الذي 

املكتب واللجان املنتخبني بتقليد دميقراطي ضارب يف القدم. 

، ينتظر عامل كل قطاع  املتنافسة يف بطحاء محمد  القامئات  النظر عن  بقطع 

بدرجة أوىل مآل املفاوضات التي تخصهم وينتظر باقي العامل فض االشكاالت عىل 

مستوى مطالبهم املزمنة. واألهم من ذلك انتظار التونسيات والتونسيني ملخرجات 

املؤمتر ملنظمة كانت ومازالت صامم األمان يف هذه الربوع.

ختاما يف شهر جانفي نودع حسني العبايس الذي ارتقى إىل مرتبة زعامء التأسيس. 

. وداعا ملولدي الجندويب بعد أن أتم مهمته وأوصل األمانة.  نقول ايضا وداعا البن 

الشعب عىل الدوام بلقاسم العياري ونستعري جملته الشهرية: عاش االتحاد العام 

التونيس للشغل وريب يحفظ تونس.

   نوافذ    

يمكنكم اإلطالع علي اخبار المجتمع المدني
 التونسي عبر موقع جمعيتي ورزنامتها

http://jamaity.org 
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األجندة المدنية 
26 جانفي 2017

ليلة األفكار بتونس
العديد من  يوم 26 جانفي 2017، بحضور  بتونس  األوىل  »لنفكر« يف نسختها  األفكار بتونس:  ليلة  لقاء  ينعقد 
أخرى  عروض  مع  فنية  وعروضا  الصحفيني،  قبل  من  مناقشات  تسري  لتشهد  والتونسية  الفرنسية  الشخصيات 

تنشيطية.
 يف ليلة األفكار األوىل ، يقتح املعهد الفرنيس بتونس ونظرييه  يف سوسة و صفاقس  بأن يتم تجميع املواطنني 
التونسيني حول الشخصيات الوطنية التونسية والفرنسية ) مفكرين وكتاب وفالسفة  وفنانني والفاعلني يف املجتمع 

املدين...( للبحث يف موضوع: من أجل العيش معاً والتواصل بشكل فعال.
عديدة عىل  مواضيع  الحوار حول  أطراف  يتبادلوا  ليك  بتونس  املقيمني  والفرنسيني  للتونسيني  موجهة  الدعوة   
الفرنيس  املعهد  الشارع  والبيئة  واالبتكار... وذلك مبقر  الدميقراطية  والتامسك االجتامعي والتمدن  وفن  غرار 

بتونس من الساعة  18:00 حتى 00:00 .

26 جانفي 2017

“األب الغني  األب الفقير”
ينظم نادي الكتاب بالركن األمرييك التابع  ألمديست حلقة نقاش ستتم خاللها مناقشة كتاب روبرت كيوسايك 

»األب الغني  األب الفقري« وذلك يوم الخميس 26 جانفي 2017 بداية من الساعة 16.00 . 

27 جانفي 2017

االقتصاد االجتماعي و التضامني بتونس
الصغرى، امللتقى  التمويالت  معرض  من  األوىل  النسخة   2017 جانفي   27 الجمعة  Canal Presse  يوم  تنظم 
بتونس  املؤمترات  الحدث بقرص  ينعقد هذا  بتونس.  والتضامني  االجتامعي  واالقتصاد  الصغري  للتمويل  الجهوي 

العاصمة يومي 27 و28 جانفي 2017 عىل ساعة الثامنة ليالً. 

 28 جانفي 2017

مسابقات اإلصالح االجتماعي
 Hack4Good – Hackathon For The Social تم فتح موسم الهاكاثون ضمن إطار عمل اجتامعي إصالحي
Good والذي يجمع التكنولوجيا والتنمية املستدامة م ضمن 6 أحداث هاكاثون أو أكرث. تهدف هذه األحداث إىل 

إيجاد حلول جذرية لبعض املشاكل التي نواجهها.
أحداث الهاكاثون ستقع يف عديد املدن والجامعات التونسية، يوم 28 جانفي، من أجل تونس أفضل وذلك من 

خالل قوة التكنولوجيا الجديدة التي ستنترش خالل العرشة أشهر القادمة .
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الجريدة المدنية

إن أتاكم نوفمبرّي
بنبإ فكذبوه..

يُنسب للثورة ما كان من فعل الدكتاتوريّة، وكأّن كّل 

املآيس التي يعيش التونسيون حصيلة السنوات السّت 

نتائج سياسات  إنّنا نحصد  النعيم.  األخرية وقبلها كان 

انتهجها  التي  والتجهيل  والتهميش  والتجويع  التفقري 

والجدد  القدامى  املتمعشني  لكّن  النوفمربي،  النظام 

حصيلة  وهذه  ثورتكم،  نتائج  هذه  بالقول:  يرّصون 

ثورة »الربويطة«. وكأّن بن عيل كان املُطعم من جوع 

لألّمة  ومنريا  مستنريا  كان  وكأنه  فقر،  من  واملُأّمن 

الضعيف  ومنصفا  »املواطنني«  بني  عادال  التونسيّة، 

ونصريا له.

السياسة  تهافت  الديسمربية«  »امللحمة  كشفت  لقد 

اإلدارة  خاللها  تعّفنت  التي  املافيوزية  النوفمربية 

خاللها  وتراجَع  والجهات  الفئات  بني  التفاوت  وتزايد 

وتصّحرت  الوعي  مستوى  وانخفض  التعليم  مستوى 

واملؤسسات  الشباب  وُهّمش  الثقافيّة،  الفضاءات 

األكادمية وتدّجنت مؤسسات اإلعالم وضاقت الحريات 

وانعدمت املراقبة املواطنيّة وهيمن حزب عىل األرض 

والسامء والهواء ومالعب الكرة ودور العبادة وحفالت 

والفّن  الوطنيّة  واألغاين  املحالت  وواجهات  الختان 

الشعبي واملقابر.

حتى االّدعاء بظهور اإلرهاب مع سقوط النظام كذب. 

والفراغ  واالحتقان  التهميش  خلقهم  بيننا،  كانوا  لقد 

الثقايف واإلخفاق املدريس. ولعّل استرشاء الظاهرة كان 

بفعل »تروييّك« مؤكّد وموثّق، لكّن أرضيته بدأت تُعّد 

بفعل سياسات نظام بن عيل الدكتاتوريّة.

النظام  حرمان  إىل  السيايس  االستقرار  عدم  يُعزى  كام 

لشعبه من فرص التدرّب والتجريب واملحاولة واالقتاع 

وعموميّة  امليدانيّة  واملامرسة  املتنّوع  والخطاب  الحّر 

النقد واالحتجاج واملُطالبة والسؤال.

شعب مل يجرّب، وكاد يسلّم بعدم إمكانية التغيري مع 

»صانع التغيري«. وحرُم من أسباب التبية عىل املبادئ 

املدنيّة، ولوال إرثه املدين التاريخي ألصابت البالد فوىض 

عارمة بعد سقوط الدكتاتور.

وكان االتحاد العام التونيس للشغل واملناضلون املدنيون 

قدرة  من  للمنظمة  مبا  للعنف  االنجرار  لعدم  ضامنة 

عىل القيادة وعمق شعبّي، وما لهياكلها من حضور يف 

مختلف الجهات وقدرة عىل التأطري والتوجيه.

***

التونسيات  »تيئيس«  عىل  كثرية  لوبات  تعمل 

الحريّة  فيه  تضمن  بلد  بناء  إمكانيّة  من  والتونسيني 

إىل  ساعية  القانون،  فيه  ويُكرّس  االجتامعيّة  والعدالة 

السيطرة عىل اإلدارة واإلعالم ومراكز النفوذ.

وإن  القديم حتى  النظام  إنتاج  إعادة  إىل  تسعى  إنّها 

وتعّدل  العنق،  ورابطات  الحزبيّة  العناوين  اختلفت 

الخطاب الرسمي مبعجم ثوري، أمل يكن هذا صنيع بن 

عيل منذ خطابه األّول موهام بأنّه املخلّص واملستجيب 

التنظّم والعدالة وأن »ال مجال  الحريّة وحق  ملطالب 

لرئاسة مدى الحياة«!!

وعىل قوى التغيري االجتامعي أن تصنع آليات جديدة 

أسس  وإرساء  الثورة  مكتسبات  حامية  من  متّكنها 

األمل  جذوة  تبقى  أن  ويجب  الجديدة.  الجمهوريّة 

الضامنة  هي  فهذه  الناس  وضامئر  نفوس  يف  متوقّدة 

األساسيّة، ودونها سيحّقق املتبصون أهدافهم وينهبون 

كّل يشء أمام أعني مشدوهة وألسنة معقودة وأيادي 

مرتبكة.

***

هو  العمل  عىل  والعاطلني  العاملة  الطبقة  نضال  إّن 

تحصينه  ويجب  التغيري،  إمكانيات  عىل  حافظ  الذي 

من اإلرباك وبّث الفنت والخالفات، ومتكني قواه الحيّة 

من أسباب االستمراريّة والثبات والوعي والتامسك يف 

الفكر واملامرسة.

وشعارات  انتهت  مقوالت  بأّن  اإليهام  من  ولنحذر 

بادت، ألّن أكرثها من أصل املبادئ والقيم التي تصنع 

الشعوب الحرّة والدول القويّة واملجتمعات املتامسكة.

للسنوات  املنظمة  لسياسات  النقابيون  يؤسس  واليوم 

القادمة، ولكّن قراراتهم وبرامجهم تعنى كّل  الخمس 

التونيس  العام  االتحاد  فوحده  البلد،  هذا  يف  الناس 

تجد  أن  انتظار  يف  التوازن  عىل  يحافظ  للشغل 

الجمهور وتتحّمل  برامج وتقنع  توازنا وتضع  األحزاب 

مسؤولياتها.

***

إّن من يؤمن بالتاريخ لن يرتبك ولن يَخُذل. وستبقى 

املدنية  الجمهورية  تأسيس  ضامنة  حشاد  منظمة 

الدميقراطية االجتامعيّة ولو بعد حني.

الموقف

بقلم سمير أحمد التونيس آالم غريه وال يهمه من أمر  الذي ال يحس  »لقد انقىض ذلك العرص 

الدنيا إال ما يعود عىل شخصه بالغنيمة مهام كان مأتاها«

)الشهيد الرمز: فرحات حشاد( 

األخوات واالخوة نواب املؤمتر العادي الثالث والعرشون لالتحاد العام التونيس 

للشغل

يف  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  والعرشون  الثالث  العادي  مؤمتركم  ينعقد 

رسمي  وبسعي  واالجتامعية  االقتصادية  السياسات  بفشل  فيه  تقّرون  ظرف 

لتحميل الكادحني والفئات الهشة تبعات االزمة وبهجمة رشسة تطال الحراك 

املالحقات  فامزالت  الجهات  يف  بالحقوق  املطالنب  وكل  ونشطاؤه  االجتامعي 

لوصم  إعالمية  وتدار حمالت  االجتامعيني  الفاعلني  تطال  واملحاكامت  األمنية 

املحتجني ومطالبهم يف الشغل والتنمية.

األخوات واالخوة نواب املؤمتر

لقد كان لالتحاد العام التونيس للشغل والنقابيني يف الجهات قيادة وقاطرة ثورة 

الحرية والكرامة ومازلتم خري سند للقضايا االجتامعية العادلة حيث احتضنتنا 

مقراتكم يف كل املحطات النضالية وكنتم اىل جانبنا كلام اشتدت الهجمة عىل 

الحراك االجتامعي.

اليوم وامام ما يتهددنا من تجريم وتحريم ومالحقات ومحاكامت نعقد  اننا 

امال كبريا يف منظمتنا العتيدة لالتحاد العام التونيس للشغل ويف كل مناضالتها 

ومناضليها من اجل مزيد مساندتنا والوقوف اىل جانبنا يف نضالنا السلمي من 

اجل حقوقنا الدستورية يف الشغل والتنمية العادلة.

األخوات واالخوة نواب املؤمتر 

اذا نتمنى ملؤمتركم النجاح والتوفيق و تجسيدا لدوركم الوطني يف العمل عىل 

القضاء عىل البطالة والتهميش الذي يطال شبابنا و غياب التنمية ومقومات 

الحياة الكرمية يف جهاتنا فإننا عىل يقني ان رسالتكم ستكون واضحة لكل من 

وبالوصم  القضائية  و  االمنية  باملالحقات  ونشطاؤه  االجتامعي  الحراك  يهدد 

وسندا  للشغل سيكون حضنا  التونيس  العام  االتحاد  بأن  والتحريم  والتجريم 

لنا يف مواجهة كل هذه املحاوالت ورافعة اجتامعية و مدنية وحقوقية لنضالنا 

املرشوع.

التونيس للشغل مكسبا وطنيا وحاميا لتونس وللحقوق  العام  عاشت لالتحاد 

االقتصادية واالجتامعية.

من اجل تونس اخرى ممكنة تونس الكرامة والحرية والعدالة االجتامعية.

رسالة الحركات االجتماعية 
للمؤتمر العادي الثالث والعشرون 

لالتحاد العام التونسي للشغل

رسالة
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