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تؤجج االحتجاجات
اإلسالميين ومحاكمة
تعويضات
النقابيين ّ
ّ
ّ

ُ
بعد محاكمة ّ 4
نقابيني موقوفني و 17آخرين أطلق سراحهم في صفاقس،
شهدت غالبية املدن التونسية تحركات احتجاجية أهمها في العاصمة
تونس ومدينة سوسة ،احتجاجًا على حسم  3أيام من أجور املعلمني بسبب
اضرابهم ،فيما دعا االتحاد التونسي للشغل إلى إضراب في  9آب

الحكومة على
صفيح ساخن
تونس ــ نورالدين بالطيب
وس��ط إج ��راءات أمنية مشددة
شهدتها أول م��ن أم��س مدينة
صفاقس التونسية (العاصمة
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة) أج ��ري ��ت م �ح��اك �م��ة أرب �ع��ة
ن �ق��اب �ي�ي�ن م ��ن االت � �ح� ��اد ال � �ع ��ام ال �ت��ون �س��ي
للشغل ،وهي املحاكمة النقابية األولى التي
تعرفها تونس منذ اواخ��ر الثمانينيات،
زم��ن رئيس ال��وزراء الراحل محمد مزالي.
ورافع أكثر من ستني محاميًا من مختلف
أن � �ح� ��اء ال � �ب�ل��اد ع� ��ن ال �ن �ق ��اب �ي�ي�ن األرب � �ع ��ة
بحضور املكتب التنفيذي لالتحاد العام
التونسي للشغل .وت� ّ
�وج��ه أع�ض��اء املكتب
التنفيذي لالتحاد وممثلون عن جمعيات
حقوقية ونشطاء في املجتمع املدني الى
صفاقس لحضور محاكمة  4أع�ض��اء من
نقابة الصحة العمومية ،على خلفية ما
عرفه املستشفى «الجهوي الهادي شاكر»
في صفاقس ،إذ اتهم النقابيون باالعتداء
على موظف أثناء أدائه لوظيفته وتعطيل
امل��رف��ق ال �ع ��ام ،وذل� ��ك ب�ع��دم��ا ك��ان��ت ن�ق��اب��ة
املستشفى قد رفضت تنصيب مدير جديد
من الوجوه املحسوبة على النظام السابق
ُ
واملنحازة لحركة النهضة.
في غضون ذلك ،اتهم حقوقيون قوات األمن
ب�ت�ع�ن�ي��ف ال�ن�ق��اب�ي�ين وت �ع��ذي �ب �ه��م .و ُك��ان��ت
ق ��وات األم ��ن ق��د اعتقلت  6نقابيني أط�ل��ق
س��راح اثنني منهم ،فيما أص��درت النيابة
العمومية ب�ط��اق��ات ج�ل��ب ل �ـ ٢١نقابيًا في
حال فرار .وبذلك تكون املواجهة قد وقعت
ب�ين ال�ح�ك��وم��ة واالت� �ح ��اد ،وه ��ي امل��واج�ه��ة
األع� �ن ��ف ف ��ي ت ��اري ��خ ت ��ون ��س م �ن��ذ األزم� ��ة
ال�ن�ق��اب�ي��ة لسنة  ،١٩٨٥إذ ح ��اول الرئيس
ال �س��اب��ق زي ��ن ال �ع��اب��دي��ن ب ��ن ع �ل��ي ،دائ �م��ًا
تجنب املواجهة مع االتحاد ملعرفته بثقله
ال�ك�ب�ي��ر ف��ي ال �ش��ارع وت �م� ّ�رس ق �ي��ادات��ه في
إدارة االحتجاجات .واعتبر مراقبون هذه
األزم��ة حلقة أخ��رى من سلسلة لي ال��ذراع
ب�ي�ن ال �ت��روي �ك��ا ال�ح��اك�م��ة واالت� �ح ��اد ال�ع��ام
للشغل ،على خلفية مطالبه االجتماعية
وان�ح�ي��ازه ال��ى منظمات املجتمع امل��دن��ي.
لهذا ّ
حول املحامون املحاكمة الى محاكمة
للترويكا وخاصة حركة النهضة املتهمة
ب �ت��وظ �ي��ف امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات ف ��ي خ�ل�اف �ه��ا م��ع
ال �ن �ق ��اب ��ات ،ح �س �ب �م��ا ق� ��ال امل �ح��ام��ي زب �ي��ر
الوحيشي ،من هيئة الدفاع ،في مرافعته.
وبعد ساعات من ال�ت��داول قضت املحكمة
ب �ع��دم االخ �ت �ص��اص واح��ال��ة ال�ق�ض�ي��ة إل��ى
الدائرة الجنائية.
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ،دع� ��ا االت� �ح ��اد ال �ج �ه��وي
للشغل ف��ي صفاقس ال��ى اعتصام نقابي
ّ
ام � � ��ام امل �ح �ك �م��ة االب � �ت� ��دائ � �ي� ��ة ،ب� �م ��ا ي ��ذك ��ر
باألجواء املشحونة يوم  ١٢كانون الثاني
ع ��ام  2011ف��ي امل��دي �ن��ة ن�ف�س�ه��ا ،ح�ي�ن ق��اد
نقابيو املستشفى نفسه ،تظاهرة ش��ارك
فيها ال�ن�ق��اب�ي��ون امل��وق��وف��ون اآلن .وك��ان��ت
هذه التظاهرة املؤشر األول على رحيل بن
ع�ل��ي ،فيما دع��ت األم��ان��ة ال�ع��ام��ة لالتحاد
ال �ت��ون �س��ي ل�ل�ش�غ��ل إل� ��ى إض � ��راب ع� ��ام في
التاسع من الشهر الجاري.
لكن األبرز في هذه األزمة هو السؤال الذي
ط��رح��ه امل �ح��ام��ون أم� ��س« :مل � ��اذا ال يطبق
لاّ
ال �ق ��ان ��ون ا ع �ل��ى ال �ن �ق��اب �ي�ين وال ي�ط�ب��ق
ع �ل��ى ال�س�ل�ف�ي�ين وق ��واع ��د ح��رك��ة ال�ن�ه�ض��ة
ال��ذي��ن يستهدفون ال�ح��ري��ات الخاصة في
اكثر من مدينة وعنفوا فنانني ونقابيني

مجتمع املدني؟».
واعالميني ونشطاء ّ
ف ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ،ن ��ف ��ذت أك �ب��ر ن�ق��اب��ات
االت �ح��اد ال �ع��ام ال�ت��ون�س��ي للشغل «ن�ق��اب��ة
ال �ت �ع �ل �ي��م االس� ��اس� ��ي وال � �ث� ��ان� ��وي» أم� ��س،
ت �ج �م �ع��ات ل �ل �م �ع �ل �م�ين واألس� � ��ات� � ��ذة أم� ��ام
اإلدارات الجهوية للتعليم ،احتجاجًا على
ق��رار وزي��ر التربية بحسم ثالثة أي��ام عمل
من رواتب شهر آب للمعلمني الذين نظموا
إضرابًا شرعيًا خالل أيار املاضي.
أم ��ا األزم � ��ة م��ع االت� �ح ��اد ال �ع��ام ال�ت��ون�س��ي
ل�ل�ش�غ��ل ،ال ��ذي ي�ت��وق��ع أن ي�ع�ل��ن اإلض ��راب
ال � �ع � ��ام ف � ��ي والي� � � ��ة ص� �ف ��اق ��س أو ف � ��ي ك��ل
ال �ج �م �ه��وري��ة ،اح �ت �ج��اج��ا ع �ل��ى م�ح��اك�م��ة
ن��اش �ط �ي��ه ،ف �ه��ي ل �ي �س��ت ال ��وح� �ي ��دة ،حيث
ف� ّ�ج��ر م�ش��روع ق��ان��ون التعويض وال�ع��ودة
ال��ى العمل ال��ذي ت�ح��دث عنه وزي��ر املالية
املستقيل حسني الديماسي ،احتجاجات
ّ
وتجمع أمس مئات املواطنني أمام
واسعة.
املجلس الوطني التأسيسي ف��ي ضاحية
ب� ��اردو ،م�ن��ددي��ن ب��ال�ت�ع��وي��ض للمساجني
السياسيني ،وراف �ع�ين ش �ع��ارات مطالبني
«ب��ال�ش�غ��ل وال �ح��ري��ة وال �ك��رام��ة ال��وط�ن�ي��ة».

من تظاهرة
التونسيني
ضد تعويض
املساجني
(فتحي بلعيد
ــ أ ف ب)

واتهموا حركة النهضة وحكومة الترويكا
بسرقة الشعب التونسي ون�ه��ب م�ق��درات
البالد املتواضعة لحساب النهضة».
وكانت هذه الوقفة االحتجاجية استجابة
لنداء اطلقه عدد كبير من الناشطني عبر

ال�ش�ب�ك��ة االج�ت�م��اع�ي��ة «ال �ف��اي �س �ب��وك» بعد
ب �ي��ان اس�ت�ق��ال��ة وزي ��ر امل��ال �ي��ة ي ��وم السبت
امل��اض��ي ال��ذي عبر فيه ع��ن اعتراضه على
ت�ع��وي��ض امل �س��اج�ين ال�س�ي��اس�ي�ين وامل �ق��در
بأكثر من بليار دينار تونسي.

مسألة التعويضات أضحت أزم��ة جديدة
تواجهها الحكومة وخ��اص��ة «النهضة»،
إذ أثارت هذه القضية احتجاجات واسعة
وع �م �ق��ت ال �ش �ع ��ور ب��ال �غ �ض��ب واإلح� �ب ��اط
وق � ��دم � ��ت ال� �ن� �ه� �ض ��ة ف � ��ي ص� � � ��ورة ال� �ح ��زب

واشنطن لـ«ترويكا النهضة» :نساعدكم لتحمونا من «
قد ال تكون الزيارة التي
قام بها وزير الدفاع
األميركي ،ليون بانيتا،
لتونس ،في إطار جولة
شرق أوسطية ،زيارة
عادية ،مع تعدد
الرهانات األمنية
والسياسية التي تمر بها
املنطقة املغاربية،
في ظل تهديد تنظيم
القاعدة

جندي أميركي لدى زيارة بانيتا مقابر
األميركيني في تونس امس (مارك
ويلسون ــ رويترز)

تونس ـ نزار مقني
اس � � �ت� � � �ط � � ��اع وزي� � � � � � ��ر ال � � ��دف � � ��اع
األم� �ي ��رك ��ي ،ل �ي��ون ب��ان �ي �ت��ا ،أن
ي �س �ت �ع �م��ل زي � ��ارت � ��ه ل �ت��ون��س،
أول م��ن أم ��س ،ل�ل�ض�غ��ط ال�س�ي��اس��ي على
م �س��ؤول��ي «ت��روي �ك��ا ال �ن �ه �ض��ة» مل��واج�ه��ة
«ت �ن �ظ �ي ��م ال � �ق� ��اع� ��دة ف � ��ي ب � �ل � ��دان امل� �غ ��رب
اإلس�لام��ي» ال��ذي تعتبره واش�ن�ط��ن على
رأس أولوياتها االستراتيجية.
ال ��زي ��ارة ت��أت��ي ف��ي وق ��ت ت�م��ر ف�ي��ه تونس
ب �ف �ت��رة ح��رج��ة ف ��ي االن �ت �ق��ال ال �س �ي��اس��ي،
م ��ع س �ي �ط��رة اإلس�ل�ام �ي�ي�ن ع �ل��ى ال�س�ل�ط��ة
وب��روز ب��وادر «ديكتاتورية ثيوقراطية»
ت� �ق ��ول ع �ن �ه��ا واش� �ن� �ط ��ن إن� �ه ��ا «ن� �م ��وذج
للديموقراطية في بلدان الربيع العربي»،
وف � ��ي ع �ص ��ر ت �ش �ه��د ف �ي ��ه ال � �ع �ل�اق ��ات م��ع
«اإلس�ل�ام� �ي�ي�ن امل �ع �ت��دل�ي�ن» ك �م��ا ي �ح��ب أن
يسميهم الساسة األميركيون ،مصالحة
لم يشهدها التاريخ السياسي لبالد العم
سام.
ل �ع��ل ال ��زي ��ارة روت �ي �ن �ي��ة ،وت��أت ��ي لتعطي
ص � � � ��ورة أخ � � � ��رى م� � ��ن ص � � ��ور «ال � �ت � �ق� ��ارب
البراغماتي» بني «اإلخوان» واألميركيني.
ف�ب�ع��د زي � ��ارات م�ك��وك�ي��ة ل�ص�ق��ور ال�ح��رك��ة
ل ��واش� �ن� �ط ��ن ق� �ب ��ل ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات امل �ج �ل��س
التأسيسي ،حيث ت��م ج��س نبض «أم��راء
ال � �ح� ��رك� ��ة»ُ ،أخ � � ��ذت ه � ��ذه ال� �ع�ل�اق ��ة ط��اب��ع
الحميمية امل�ف��رط��ة وب��رزت دالالت�ه��ا عند
زي��ارة السيناتور األميركي ج��ون ماكني
لتونس ،مع العلم بأنه أحد صقور الحزب
ال�ج�م�ه��وري األم �ي��رك��ي وأح ��د املحافظني
ال� �ج ��دد م ��ن أق� �ص ��ى ي �م�ي�ن ال � �ح� ��زب .وف��ي
ش�ه��ر ح��زي��ران امل��اض��ي ،ج ��اء دور «رأس
البنتاغون» ليحل في تونس ،في توقيت
ح �س ��اس ،ي��أت��ي ب �ع��د أك �ث��ر م ��ن ش �ه��ر من
«صيحة فزع» كان قد أطلقها وزير الدفاع
ال�ت��ون�س��ي ع�ب��د ال�ك��ري��م ال��زب �ي��دي ،ف��ي 19
ح��زي��ران امل��اض��ي لالستنجاد بواشنطن

ل� �ط� �ل ��ب م � �س� ��اع� ��دة أم� �ي ��رك� �ي ��ة ل �ل �ت �ص��دي
لخطر تنظيم القاعدة .وذل��ك بعد حادثة
ّ
ومهربي
االشتباك بني الجيش التونسي
ُ
أسلحة أعتقد أنهم من تنظيم القاعدة.
ت� �ل ��ك امل � �س� ��اع� ��دة ق ��ال ��ت م � �ص� ��ادر م �ق��رب��ة
إن�ه��ا ج��اءت ف��ي إط��ار اس�ت�خ�ب��اري ،وذل��ك
بتوفير م�ع�ل��وم��ات ع��ن ان�ت�ش��ار التنظيم
ح ��ول ال �ح��دود ال�ت��ون�س�ي��ة .ل�ك��ن ي �ب��دو أن
ه��ذه امل �س��اع��دات ل��ن تقتصر ع�ل��ى بعض
امل �ع �ل��وم��ات ،ب��ل س�ت�م�ت��د إل ��ى م �س��اع��دات
لوجستية ومادية وصفت ،حسب بعض
وسائل اإلعالم األميركية بـ«الضخمة».
وأشارت شبكة «فوكس نيوز» األميركية
ال ��ى أن اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ات �خ��ذت ق ��رارًا
ي �ق �ض��ي ب �ت �ق ��دي��م م � �س� ��اع� ��دات ع �س �ك��ري��ة
للجيش ال�ت��ون�س��ي ،مضيفة إن الرئيس
ب � ��اراك أوب ��ام ��ا ي�س�ت�ع��د ل �ع��رض م �ش��روع
امل� �س ��اع ��دات امل� ��ذك� ��ورة ع �ل��ى ال �ك��ون �غ��رس
وامل �س��ؤول�ي�ن ف��ي ال �ب �ن �ت��اغ��ون الع �ت �م��اده،
الف �ت��ة إل ��ى أن امل �ش��روع «س�ي�ح�ص��ل على
املوافقة باإلجماع».
ورغ � � ��م ه� � ��ذه ال � �ص � �ف� ��ات ،ف� � ��إن امل� �س ��اع ��دة
ال�ع�س�ك��ري��ة األم �ي��رك �ي��ة امل��رت �ق �ب��ة ل�ت��ون��س
ق��د ت �ع� ّ�د األك �ب��ر ل��دول��ة ع��رب�ي��ة ف��ي ت��اري��خ
الواليات املتحدة ،حيث تسربت معلومات
ل��وس��ائ��ل اإلع �ل��ام األم �ي��رك �ي��ة ت�ش�ي��ر إل��ى
أن �ه��ا ت �ض��م  14ط ��ائ ��رة م �ق��ات �ل��ة م ��ن ن��وع
«أف  ،»16و 9مروحيات قتالية متطورة
من نوع «بالك هوك  ،»60-UHإلى جانب
كميات من البنادق والذخائر والسيارات
والشاحنات الحربية.
ه ��ذه األرق � ��ام وامل �ع �ل��وم��ات ت��أت��ي ب�ع��د ما
قاله القائد األعلى للعمليات العسكرية
األميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال
ك��ارت��ر ه ��ام ،إن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ق� ّ�دم��ت
ل�ت��ون��س م �س��اع��دات ع�س�ك��ري��ة ب�ق�ي�م��ة 32
مليون دوالر خالل األشهر الـ  16املاضية.
وذك��ر ف��ي تصريحات ف��ي أع�ق��اب زي��ارت��ه
ل� �ت ��ون ��س ف � ��ي  24ن� �ي� �س ��ان امل � ��اض � ��ي ،أن

املساعدات العسكرية التي ّ
قدمتها بالده
ل�ت��ون��س «ت�ض��اع�ف��ت م �ق��ارن��ة ب��ال�س�ن��وات
السابقة».
ب��ان �ي �ت��ا ،م ��ن ج��ان �ب��ه ،ف� ��ور وص ��ول ��ه إل��ى
تونس ومن املقبرة العسكرية األميركية،
حيث يرقد  2841م��ن جنود ب�لاده الذين
ق �ت �ل��وا خ�ل��ال ال� �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة،
ق��ال إن «ه �ن��اك م �ج��االت معينة يمكن أن
نساعد فيها التونسيني» وخاصة منها
«تطوير نوعية العمليات واالستخبارات
التي تساعدهم بشكل فعال في التصدي
ل �ت �ه��دي��د ت�ن�ظ�ي��م ال� �ق ��اع ��دة» .وأض � ��اف إن
واشنطن مستعدة أيضًا ملساعدة الجيش
التونسي على املستوى «املؤسساتي».
ال � ��واض � ��ح م� ��ن ك �ل��ام ب��ان �ي �ت��ا أن زي ��ارت ��ه
لتونس ،التي تعتبر األولى لوزير الدفاع
األم� �ي ��رك ��ي ب �ع��د ال � �ث� ��ورة ،ل �ي �س��ت ع��ادي��ة
بالقدر ال��ذي أراد فيه إم��رار رسائل حول
أن تضطلع تونس بدورها في «مراقبة»
تنظيم «القاعدة» والتصدي له ،فالوزير
األميركي دعا ،دول املغرب العربي ،ليبيا
وتونس والجزائر واملغرب وموريتانيا،
إل� � ��ى «ت � �ط ��وي ��ر م� �ج� �ه ��ود إق �ل �ي �م ��ي ق ��وي
ملجابهة تنظيم القاعدة في ب�لاد املغرب
اإلسالمي» وإلى «التأكد من عدم امتالك
ق��اع��دة ت�ش��ن منها عمليات إره��اب�ي��ة في
املنطقة أو في أجزاء أخرى من العالم».
ال� � ��وزي� � ��ر األم � �ي � ��رك � ��ي ش � � ��دد أي � �ض� ��ًا ع �ل��ى
ج�ع��ل ت��ون��س «ق ��ادرة ع�ل��ى ال�ت�ص��دي لكل
ال� �ت� �ه ��دي ��دات وامل� �خ ��اط ��ر ال� �ت ��ي ت�ش�ه��ده��ا
املنطقة» ،وخاصة مع «الخطر الذي يمكن
أن ي�ش�ك�ل��ه ت�ن�ظ�ي��م ال �ق ��اع ��دة ف ��ي امل �غ��رب
اإلس�لام��ي على تونس واملنطقة عمومًا،
ف��ي ض ��وء م��ا ت�ش �ه��ده م��ال��ي م��ن أح� ��داث،
واحتضانها ألنشطة مجموعات إسالمية
م�س�ل�ح��ة» ،ح�س��ب ال �ب �ي��ان ال ��ذي أص��درت��ه
وزارة ال��دف��اع التونسية عقب االجتماع
ب�ين بانيتا ورئ�ي��س الحكومة التونسية
حمادي الجبالي ،الذي أطلع ضيفه على

