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املقّدمة
منذ ظهورها عام 2011 مبقت�سى املر�سوم الرئا�سي عدد 42 ومب�ساهمة 
رئي�سّية من اأمنّيني معزولني انتهكت النقابات الأمنّية يف تون�س كّل القواعد 
عن  بالنف�س  وناأي  وان�سباط  �سرّية  من  الأمني  العمل  يف  عليها  املتعارف 
التجاذبات ال�سيا�سّية، وخالفت ف�سول القانون املنطبق )قانون اجلمعيات( 
واأ�سباههم  النقابّيني  اأّن  والالفت  التمويالت.  بتلّقي  املتعّلقة  تلك  ول�سّيما 
لينطبق عليهم  للوطن«  العليا  بـ»امل�سلحة  يتذّرعون مع كّل جتاوز يرتكبونه 

القول ال�سهري »اإّن الوطنّية هي املاأوى الأخري لكّل وغد«!..
بات تغّول النقابات الأمنّية يف مهد »الربيع العربي« واقعا ل جمال لإنكاره 
وهو ما ي�سي بوجود دعم خارجي ما لهذه الهياكل ين�ساف اإىل حتّوزها على 
ملّفات خطرية تتو�ّسل بها لإخ�ساع م�سوؤولني كبار يف الدولة، فما بدا للبع�س 
عبءا  غدا  ج�سيم  خطاأ  اأّنه  الأّيام  ان�سياب  مع  تبنّي  ثورّيا  ومك�سبا  اإجنازا 

ُيثقل كاهل الدولة.
وما يزيد الطني بّلة، هو هذا الحتفاء بالتعّددية النقابّية داخل ال�سلك 
الأمني والذهول عّما ميكن اأن ي�سّببه ذلك من �سراعات بْينّية وبالتايل مزيد 

تعزيز ال�سطفافات امل�سبوهة..
املوت  حالت  تتواتر  الأمنّية  النقابات  متار�سها  التي  ال�سغوط  وبفعل 
اأن  دون  الأمنّيني،  بع�س  قَبل  من  املواطنني  كرامة  ومُتتهن  التعذيب،  حتت 
اأنف�سهم  التون�سّيون  ليجد  الطبيعي،  جمراها  القانونّية  التتّبعات  تاأخذ 
يعي�سون يف كنف دولة الإفالت من العقاب، ما �سرع الباب اأمام العديدين 
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ال�سلطة  بني  العالئقي  الن�سيج  بناء  ُيعيد  ثورّي  حراك  اإطالق  اإىل  للدعوة 
اإليها. والأخطر من  اأن ُي�سار  وال�سعب، فاحلالة النكو�سّية باتت اأو�سح من 
التكّيف مع  التعامل معه مبنطق التطبيع بحّجة  هذا الرتكا�س هو موا�سلة 

مقت�سيات النتقال وخما�سه الع�سري..!
وبعيدا عن الن�ساط النقابي الر�سمي، داأب اإعالم البنف�سج على ت�سويق 
خطاب مواز لعدد من »املنتحلني« يتّم تقدميهم كنقابّيني و»خرباء اأمنّيني« 
عليه  حمكوم  وبع�سهم  الدنيا،  الأمنّية  الرتب  ذوي  من  معظمهم  اأّن  رغم 
ق�سائّيا يف جرائم خمّلة بال�سرف، ما جعلنا يف النهاية اأمام م�سهد »بولي�سي« 
مُياَر�س فيه الإرهاب املادّي والنف�سي حتت غطاء »العنف ال�سرعي«. فاأُ�سبح 
احلديث عن جمّرد »جتاوزات« مفارقا ما مل يقرتن باحلديث عن »جرائم« 
الكتاب  بع�س مالحمه يف هذا  ارتاأْينا مالم�سة  واقع  وهو  الأركان،  مكتملة 
البعيد كّل البعد عن الإن�ساء والكالم املر�سل اإذ اأودعنا فيه من الأدّلة املوّثقة 

ما يكفينا موؤونة التو�سيح والتعليل..
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ت�صحيح مفاهيم
نحارب �لإرهاب �أم نقاومه؟!!

النقابات  تطلقها  التي  و»اخلطرية«  املنّمقة  الدعوات  من  احلذر  علينا 
الأمنّية ومن يدور يف فلكها من اإعالمّيي ال�ستئ�سال »الهووي« كالنخراط 
يف احلديث عن »احلرب على الإرهاب«. فم�سطلح »احلرب« ي�ستح�سر معنى 
»اإطالق اليد«، وفيه �سرعنة قْبلّية للتجاوزات والنتهاكات وي�سمح با�ستباحة 
عليه  ينطوي  عّما  ف�سال  والإن�سانّية،  والأخالقّية  ال�سيا�سّية  »املحّرمات« 
ال�سطالح من اإيحاء باأّن املجاميع الإرهابّية من األفها اإىل يائها هي �سنيعة 
اجلماعات الإ�سالمّية املتطّرفة )وحدها( و»الدولة« بكّل �سخو�سها واأجهزتها 
جتابه هذا املّد الإرهابي »الإ�سالموّي« مبا تي�ّسر لها من و�سائل، وعليه؛ نعتقد 

اأّن عبارة »مقاومة الإرهاب« تفي بالغر�س فال داعي للتحذلق والتفذلك.. 
هل تف�ّسر حد�ثة �لتاأ�سي�س جتاوز�ت �لنقابات �لأمنّية؟..

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال يجب اأن ننظر يف طبيعة هذه التجاوزات ون�سق 
تكرارها، ما يبدو غنّيا عن البيان بالنظر اإىل ما تقّدم يف هذا الكتاب هو 
ارتقاء الكثري من هذه الإخاللت اإىل م�ستوى العمالة واخليانة، اإذ ل ميكن 
اإّل على هذا املعنى. وبطبيعة احلال  حْمل التوا�سل مع ال�سفارات الأجنبّية 
»الأخطاء«  تتايل  اأّن  كما  ظريف،  جتاوز  جمّرد  »اخليانة«  اعتبار  ميكن  ل 
وتواترها من قَبل نف�س الأطراف النقابّية ويف فوا�سل زمنّية متقاربة يحملنا 
ق�ْسرا على التحّدث عن »ت�سّرفات ق�سدّية« توؤ�ّسر على وجود �سلوك منهجي 

ثابت ل مرحلي عابر.
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ن�شاأة النقابات الأمنّية

كان ظهور النقابات الأمنّية اإحدى النتائج املبا�صرة للمّد املطلبي الذي 
�صهدته تون�س ما بعد الرابع ع�صر من جانفي 2011 عقب ثورة 17 دي�صمرب 
كبرية  بطموحات  البالد(  )و�صط  بوزيد  �صيدي  من  انطلقت  التي   2010

لي�س اأقّلها اإعادة بناء الن�صيج العالئقي بني املوؤ�ص�صة الأمنّية واملواطن..
ومن املفارقات اأّن ال�صعب التون�صي الذي حتّرر من رْبقة دولة البولي�س، 
حّرر بانتفا�صته تلك هذا »البولي�س« نف�صه من نظام اأوليغار�صي ا�صتبدادّي 
على  بل  املواطنني،  م�صالح  عن  بعيدا  خلدمته  وتوظيفه  ا�صتغالله  يف  بالغ 
مبختلف  الأمن  اأعوان  يعانيه  كان  ما  البيان  عن  غنّيا  بات  فقد  ح�صابها. 
اأ�صالكهم من مظامل و�صغوطات تراوحت بني كرثة �صاعات العمل و�صعف 
التع�ّصفّية  املعّدات والتجهيزات والعقوبات  الفادح يف  الأجور والنق�س 
عن  ف�صال  الرتقيات  يف  ال�صفافّية  وغياب  فوقّية  بتعليمات  تُ�صّلط  التي 
العاملني  لالأعوان  املبا�صرون  الروؤ�صاء  يوّجهها  كان  التي  العلنّية  الإهانات 

حتت اإمرتهم..
الواقع اجلديد الذي �صنعه ال�صعب التون�صي بت�صحياته ودماء �صهدائه 
اأغرى قطاعا وا�صعا من الأمنّيني بال�صتئثار بن�صيبهم من كعكة عطايا دولة ما 
بعد الزلزال، زلزال �صقوط راأ�س النظام. ومل يكن هذا التحّرك اجلماعي 
بريئا كما قد يُت�صّور بل كان »م�صتثارا« اإىل حّد بعيد ل�صتباق نُُذر حما�صبة 
كانت تلوح يف الأفق يف تلك املرحلة التي طغى عليها مزاج ثورّي عاّم 
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متعّط�س اإىل الق�صا�س من الفا�صدين واملتوّرطني يف التعذيب قبل الثورة 
وقتلة ال�صهداء اأثناءها. ولي�س اأدّل على ذلك من بروز قيادات نقابّية بع�صها 
مّتهم مبمار�صة التعذيب يف عهد بن علي والبع�س الآخر اأدين بحكم ق�صائّي 

يف ق�صايا خمّلة بال�صرف..
كان يوم 22 جانفي 2011 هو تاريخ اأّول م�صرية نّفذها الأمنّيون بعد 
هروب املخلوع منطلقني من الق�صبة نحو و�صط العا�صمة )�صارع احلبيب 
بورقيبة( رافعني �صعارات دارت يف معظمها بني طلب ال�صفح من ال�صعب 
العرتاف  اإىل  الدعوة  عن  ف�صال  ال�صهداء  دماء  من  والترّبوؤ  التون�صي 
نقابّية متّثلهم  تاأ�صي�س هياكل  القانوين بحّق الأعوان والإطارات الأمنّية يف 
وتدافع عن م�صاحلهم بعد عقود من ال�صْيم. ومن بني الهتافات التي هتفت 

بها حناجر املتظاهرين يومها نذكر: »نقابة نقابة حتمينا من الع�صابة«...
عهد  يف  املوؤّقتة  للحكومة  ال�صب�صي  قائد  الباجي  رئا�صة  فرتة  يف  ليتّم 
رئي�س اجلمهورّية املوؤّقت فوؤاد املبّزع ال�صماح بتاأ�صي�س نقابات اأمنّية لأّول 
مّرة يف تاريخ البالد وذلك مبقت�صى املر�صوم 42 املوؤّرخ يف 25 ماي 2011 
الذي ينّظم العمل النقابي الأمنّي. ونعر�س عليكم يف ما يلي ن�ّس املر�صوم 

كامال: 
اإّن رئي�س اجلمهورّية املوؤّقت،
باقرتاح من وزير الداخلّية،

بعد الطالع على القانون عدد 70 ل�سنة 1982 املوؤّرخ يف 6 اأوت 1982 
املتعّلق ب�سبط القانون الأ�سا�سي العاّم لقّوات الأمن الداخلي املنّقح واملتّمم 
بالقانون عدد 58 ل�سنة 2000 املوؤّرخ يف 13 جوان 2000، وعلى املر�سوم 
عدد 14 ل�سنة 2011 املوؤّرخ يف 23 مار�س 2011 املتعّلق بالتنظيم املوؤّقت 
ه:  لل�سلط العمومّية، وعلى مداولة جمل�س الوزراء. ي�سدر املر�سوم الآتي ن�سّ
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الف�سل الأول ـ األغيت اأحكام الف�سل 11 والفقرة الثالثة من الف�سل 12 
1982 املتعّلق ب�سبط  اأوت   6 1982 املوؤّرخ يف  70 ل�سنة  من القانون عدد 

القانون الأ�سا�سي العاّم لقّوات الأمن الداخلي، وعّو�ست بالأحكام التالية 
الداخلي احلّق يف ممار�سة  الأمن  11 )جديد(: لأعوان قّوات  الف�سل 
العمل النقابي، ولهم لهذا الغر�س تكوين نقابات مهنّية م�ستقّلة عن �سائر 

النقابات املهنّية واحّتاداتها.
الأ�سا�سي وقائمة  اإيداع نظري من قانونها  النقابة املهنّية  على موؤ�ّس�سي 
يرجع  التي  الإدارّية  ال�سلطة  لدى  وذلك  تاأ�سي�سها،  مبجّرد  م�سرّييها  يف 
اأن  يجب  كما  فيها.  املنخرطون  الداخلي  الأمن  قّوات  اأعوان  بالنظر  اإليها 
بالقانون  يتعّلق  تغيري  بكّل  الإدارّية  ال�سلطة  اإعالم ذات  الكيفّية  بنف�س  يتّم 

الأ�سا�سي للنقابة اأو بقائمة الأ�سخا�س املكّلفني باإدارتها اأو بت�سيريها.
يحّجر على اأعوان قّوات الأمن الداخلي، يف ممار�ستهم العمل النقابي، 

الإ�سراب عن العمل اأو تعطيل �سريه باأّي وجه.
الأمن  قّوات  اأعوان  على  يحّجر  جديدة(:  الثالثة  )الفقرة   12 الف�سل 
ن�ساط  اأّي  تعاطي  اأو  �سيا�سّية،  �سبغة  ذات  منّظمة  يف  النخراط  الداخلي 

مماثل.
الف�سل 2 اأ�سيفت فقرة رابعة اإىل الف�سل 9 من القانون عدد 70 ل�سنة 
1982 املوؤّرخ يف 6 اأوت 1982 املتعّلق ب�سبط القانون الأ�سا�سي العاّم لقّوات 

ها:  الأمن الداخلي، كما يلي ن�سّ
الف�سل 9 )الفقرة الرابعة(: يجوز لالأعوان امل�سرّيين للنقابات املهنّية 
بالت�سريحات  الإعالم  و�سائل  اإىل  الإدلء  الداخلي  الأمن  قّوات  لأعوان 

املتعّلقة بن�ساطهم النقابي.
ه، بتنفيذ  الف�سل 3 وزير الداخلّية ووزير العدل مكّلفان، كّل يف ما يخ�سّ

هذا املر�سوم الذي ين�سر بالرائد الر�سمي للجمهورّية التون�سّية.
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تون�س يف 25 ماي .2011
رئي�س اجلمهورية املوؤّقت

فوؤاد املبّزع

ب�صكل  كالفْطر،  املر�صوم  هذا  �صدور  بعد  املهنّية  النقابات  تكاثرت 
لم�صت معه جميع الأ�صالك الأمنّية باخت�صا�صاتها الفرعّية، وجرت حركات 
اندماج وحتالفات نذكر منها توحيد امل�صار النقابي بني النقابة الوطنّية لالأمن 
الداخلي والحّتاد الوطني لنقابات قوات الأمن التون�صي حتت ا�صم »نقابة 
الأمن اجلمهوري« يوم 21 �صبتمرب 2012. وذلك قبل اأن تطفو اإىل ال�صطح 
�صراعات عك�صت حرارة التفاعل بني عنا�صر امل�صهد النقابي الوليد الذي 
يعملون  عن�صر  األف   83 اأ�صل  من  منخرط  األف   25 �صوى  ي�صتقطب  مل 
املاطري  منت�صر  املرحوم  بها  اأدىل  لأرقام  وفقا  وذلك  الأمنّية،  باملوؤ�ّص�صة 
الأمني العاّم لالحّتاد الوطني لنقابات قّوات الأمن الداخلي ملوقع »نواة«.   
ر  ف�صال عن التمثيلّية اخل�صو�صّية لالأ�صالك يف هياكل قطاعّية ميكن ح�صْ

اأبرز النقابات الأمنّية التي ظهرت بعد الثورة كالتايل: 
 -النقابة الوطنّية لقّوات الأمن الداخلي.

 -نقابة احلر�س الوطني.
 -نقابة وحدات التدّخل.
 -نقابة الأمن اجلمهوري.

 -نقابة الأمن الرئا�صي.
 -نقابة موّظفي الإدارة العاّمة للم�صالح امل�صرتكة بوزارة الداخلّية.

 -نقابة ال�صجون والإ�صالح.
كما مّت اإن�صاء نقابات اأخرى ذات طابع احّتادي تعاظم نفوذها مع مرور 

الوقت على غرار احّتاد نقابات الأمن الوطني..



15

هياكل  ثالثة  جند  الراهن  النقابي  امل�صهد  على  بانورامّية  نظرة  وباإلقاء 
رئي�صّية هي كالآتي:

	:النقابة الوطنّية لقّوات الأمن الداخلي
بتاريخ  املعنّية  ال�صلط  من  تاأ�صرية  مبقت�صى  النقابة  هذه  اأُحدثت 
بتاريخ  التون�صّية  للجمهورّية  الر�صمي  بالرائد  �صادرة    2011/05/19
التجّمع  بذلك  لتكون   3298 بال�صفحة   69 2011/06/09 حتت عدد 
األف   43 نحو  ت�صّم  عاملّيا. وهي  والثامن  تون�س  الأّول يف  الأمني  النقابي 

منخرط من ال�صرطة وال�صجون واحلر�س واحلماية. 
	:نقابة موّظفي الإدارة العاّمة لوحدات التدّخل

�صفوفها  يف  وت�صّم   2011 عام  اأُحدثت  التي  الأمنّية  النقابات  من 
حوايْل 33 األف منخرط عقدت موؤمترها الثاين يف �صبتمرب 2016 وتُعترب 

من الأطراف النقابّية املهّمة يف البالد.
	:الّتاد الوطني لنقابات قّوات الأمن التون�صي

الوطنّية  )النقابة  العجوز  النقابة  لب  �صُ تنظيمّية  خالفات  بروز  بعد 
الك�صو  ل�صعد  من  كّل  من  ببادرة  الحّتاد  تاأ�ّص�س  الداخلي(  الأمن  لقّوات 
البوزيري.  احلميد  بلحاج خليفة وعبد  املاطري وعماد  منت�صر  واملرحوم 
ال�صرطة  اأ�صالك  يُغّطي  وهو  احلّمامات  يف  التاأ�صي�صي  املوؤمتر  عقد  مّت  وقد 
وال�صجون  املدنّية  واحلماية  اجلمهورّية  ورئا�صة  الوطنّي  واحلر�س  الوطنّية 
وين�صوى حتت رايته عدد من النقابات الأ�صا�صّية واجلهوّية. ومل ميّر وقت 
رقما  التون�صي  الأمن  قّوات  لنقابات  الوطني  الحّتاد  ي�صبح  اأن  قبل  طويل 

�صعبا يف معادلت التفاو�س الجتماعي مع الطرف احلكومي..
�صفوة القول..

يعقلن عمل  تعديليًّا م�صوؤول  تلعب دورا  اأن  الأمنّية  بالنقابات  يُفرت�س 
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احلزبّية  ال�صجالت  عن  بعيدا  البالد  خري  فيه  ما  اإىل  ويوّجهها  ال�صلطة 
يُحيلنا  احلال  واقع  اأّن  غري  اخلارجّية،  والأجندات  ال�صيا�صّية  والتجاذبات 
على و�صع مفزع ل عالقة له بالأهداف ال�صامية للعمل النقابي حّتى اقرتن 

كّل كالم عن »الن�صاأة« باحلديث عن »التغّول«.  
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عرقلة اجلهد الر�شمي للدولة والتلويح بالنقالب

داأب عدد من و�صائل الإعالم على تقدمي النقابّيني الأمنّيني واأ�صباههم 
كخرباء يف الإرهاب مبا مينحهم ح�صانة )ّما( من التكذيب اأو حّتى م�صاءلة 
اأطروحاتهم، وهم بذلك يحظون بثقة العواّم الذين ي�صّدقون بل ي�صّلمون 
يف  “خمت�س متبّحر”  اأو  “خبري مت�صّلع”  ي�صمعونه من  ت�صليما كامال مبا 
ال�صائعات وهر�صلة  لبّث  هوؤلء  اأمام  املجال  يف�صح  مبا  الإرهابّية،  الظاهرة 
الق�صاة واتّهام هذا وتهديد ذاك، وكّل ذلك حتت غطاء »العمل النقابي«. 
ويتغافل اأولئك عّما جاء يف الف�صل 9 )الفقرة 4( من املر�صوم 42 الذي 
بالن�صاط  املتعّلقة  بالت�صريحات  اإّل  الإعالم  و�صائل  اإىل  بالإدلء  ي�صمح  ل 
ب�صلة  ميّت  مو�صوع  اأّي  طْرق  يف  النقابي  حّق  بدعوى  وذلك  النقابي، 

لل�صاأن الأمنّي، وحّقه يف الرّد على كّل من يهاجم الهياكل النقابّية.
ت  على كّل حال ل نعتقد من جهتنا اأّن ت�صريب وثائق ق�صائّية اأو التن�صّ
اأو جتنيد قا�صر اأو توزيع التّهامات اأو ترهيب ال�صلطة هي من �صميم عمل 
اإبداء الراأي املنافح عن زمالئه الأمنّيني. ففي بداية عام  النقابي وحّقه يف 
2014 اأمهلت نقابة اأعوان الأمن باإقليم تون�س رئي�س احلكومة مهدي جمعة 
ووزير الداخلّية لطفي بن جّدو مهلة 10 اأّيام للتحّرك �صّد النا�صط بـ»رجال 

الثورة بالكرم« عماد دغيج وهّددت بالت�صعيد يف �صورة عدم التحّرك!
الأمني  النقابي  العمل  منتحلي  نرى  ونحن  �صوداوّية  ال�صورة  وتزداد 
�صمومهم.  ليبّثوا  الإعالمّية  املوؤ�ّص�صات  على  يتقاطرون  )امل�صبوهني( 
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�صلك  املطرود من  وليد زّروق  نذكر  املزعومني  النقابّيني  بني هوؤلء  ومن 
ال�صجون بتهم �صّتى، واحلبيب الرا�صدي املتقاعد من نف�س ال�صلك، وع�صام 
جميع  ويرتبط  عّدة.  �صبهات  ب�صبب  املطار  اأمن  من  املطرود  الدردوري 
اإزاء  بذلك  لنكون  واإعالمّية  و�صيا�صّية  اأمنّية  بدوائر  مريبة  بعالقات  هوؤلء 
امتداد اإعالمي للمّد الإرهابي الذي بداأ مبحاولت اإ�صعاف الدولة باإطالق 
والإطار  الأمني  اخلبري  يوؤّكد  حيث  الثورة  بُعْيد  املوازي«  »الأمن  �صائعة 
املوازي«  »الأمن  اأّن احلديث عن  الدايل  ي�صري  الداخلّية  بوزارة  ال�صابق 
بداأ مع ال�صروع يف اقتالع رجال املدعّو كمال اللطّيف من وازرة الداخلّية 

)على غرار املن�صف العجيمي، وتوفيق الدميا�صي ، ونبيل عبيد... اإلخ(.
وعندما نتحّدث عن التجاوزات النقابّية لالأمنّيني فال بّد اأن منّر على 4 

اأ�صماء ببع�س التف�صيل..
ع�صام الدردوري:

املنابر  على  بانتظام  ترّددت  التي  الأ�صماء  اأحد  هو  الدردوري  ع�صام 
الإعالمّية والت�صقت )اأو اأُل�صقت( بها ال�صفة النقابّية لينتحل العمل النقابي 
حتت غطاء الن�صاط اجلمعّياتي من خالل تروؤّ�صه ملا يُ�صّمى »املنّظمة التون�صّية 

لالأمن واملواطن«..
النقابّيني  اأ�صباه  عليها  عّودنا  التي  املعّللة  غري  التّهامات  على  وعالوًة 
الأمنّيني، متّيزت حتّركات الدردوري بخطورة نوعّية نظرا ملا اتّ�صمت به من 
مافيوزّية جعلت منه اأحد اأخطر ال�صخ�صّيات على الأمن العاّم وعلى ال�صلم 
الأهلّية. فيف �صابقة خطرية اأقدم ع�صام الدردوري يف فيفري 2016 على 
عر�س مقطع فيديو م�صّرب يُظهر حممد اأمني القبلي اأحد املّتهمني بالتوّرط 
يف هجوم باردو الإرهابي وهو ب�صدد الك�صف عن خمابئ اأ�صلحة واإطالع 
التون�صي،  احلوار  بقناة  »لبا�س«  برنامج  عليها وذلك يف  الأمنّية  العنا�صر 
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وهو ما يتنافى ومقت�صيات ال�صرّية التي يُفرت�س اأن تّت�صم بها مرحلة التحقيق 
ة  وخا�صّ ت�صريبها  يقع  ق�صائّية  وثيقة  واأي  الأدّلة،  جمع  مرحلة  باعتبارها 
التحقيقات  ب�صري  بالغا  ت�صّكل �صررا  العاّم  الراأي  يف �صورة عر�صها على 
وحقوق الأطراف ذات العالقة. وبدا وا�صحا اأّن النّية كانت مّتجهة نحو 
ر اأو املتواطئ  اإظهار قا�صي التحقيق مبكتب التحقيق 13 يف �صورة املق�صّ
الذي اأطلق �صراح اإرهابّيني بعد جهود كبرية من وحدات الأمن. وال�صوؤال 
الدردوري احل�صول على  ا�صتطاع  نف�صه هنا: كيف  يفر�س  الذي  الأخطر 
الدولة  اأجهزة  ذّمة  على  تكون  اأن  يُفرت�س  من�صورة  ق�صّية  مواّد  من  ماّدة 

ويف حمايتها؟!!
23 جانفي  ب�صّحته يوم  امل�صكوك  الفيديو  بعد عر�س  على كّل حال، 
2016 مّت اإ�صدار بطاقة اإيداع بال�صجن بحّق الدردوري الذي مّت اإيقافه يوم 
06 فيفري من قبل فرقة مكافحة الإرهاب ليواجه تهما كثرية تتعّلق اأ�صا�صا 
اآخرا جتنيد  الق�صاء واأخريا ولي�س  بالباطل والت�صوي�س على عمل  بالّدعاء 
قا�صر ل�صتدراج م�صاعد وكيل اجلمهورّية، وهذا مبحث اآخر �صنعود اإليه 

يف ف�صل لحق..
احلبيب الرا�صدي:

اجلمهوري«  »الأمن  نقابة  من  املطرود  امل�صاعد  العاّم  الكاتب  ا�صُتهر 
احلبيب الرا�صدي باإطالق التّهامات جزافا، وهو ما اأوقعه يف ماآزق قانونّية 

واأخالقّية كثرية.
عْون �صلك ال�صجون املتقاعد يُ�صتدعى اإعالمّيا ويتّم تقدميه للراأي العاّم 
وتفا�صيله  الإرهاب  دقائق  من  يعرف  ل  ما  يف  بدلوه  ليُديل  اأمني  كخبري 
رغم عدم متّتعه باأّي خربة ميدانّية اأو حّتى نظرّية )علمّية(. ومن الطبيعي 
واحلال تلك اأن تّت�صم تدّخالته بالت�صّي�س الوا�صح مبا يخدم اأرباب »الدولة 
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العميقة«.. 
داأب الرا�صدي اأّيام حكم الرتويكا )الئتالف احلكومي الثالثي الذي 
وقياداتها  النه�صة  حركة  اتّهام  على   )2011 اأكتوبر   23 انتخابات  عقب 
بالتوّرط يف الإرهاب. ومل يكتف بذلك بل وّجه اتهامات مبا�صرة حلزب 
الفا�صد حيث  بال�صتقراء  مّرة  كّل  متو�ّصال يف  اجلمهورّية  اأجل  من  املوؤمتر 
يتع�ّصف على املقّدمات بنتائج م�صقطة كالإحالة مثال على ا�صتقبال املرزوقي 
لقيام  بعد  ما  يف  الت�صويق  مّت  دينّية  جلمعّيات  )اآنذاك(  اجلمهورية  رئي�س 
بع�س عنا�صرها بت�صفري ال�صباب اإىل �صوريا لال�صتدلل على توّرط الرجل 
يف الإرهاب، اأو ا�صتنتاج م�صاركة »املوؤمتر« يف �صناعة اخلوف ملجّرد اأّن 
واأح�صن  ال�صلفّية«  »�صيوخ  ي�صّمونهم  من  التقى  الداميي  عماد  العاّم  اأمينه 
وفادتهم. وكانت الدائرة اجلناحّية باملحكمة البتدائية بتون�س قد اأ�صدرت 
يف �صهر ماي 2016 حكما يق�صي ب�صجن »النقابي الأمني« املتقاعد ورئي�س 
باملّليم  اإىل جانب تغرميه  النفاذ  ب�صنة �صجنا مع  جمعّية »مراقب« )الأمنّية( 
اأمور غري �صحيحة ملوّظف عمومي  اإدانته بتهم الثلب ون�صبة  الرمزي بعد 
والقذف العلني والتهديد مبا يوجب عقابا جزائّيا بعد ال�صكاية التي رفعها 
�صّده املحامي �صمري بن عمر. كما واجه الرا�صدي دعاوى اأخرى بتهم �صبيهة 

اأبرزها تلك التي اأثارها �صّده حزب »املوؤمتر« يف �صخ�س ممّثله القانوين.  
برنامج  من  بلعيد؟«  �صكري  قتل  »من  حلقة  وبعد   2014 عام 
»ال�صندوق الأ�صود« على قناة »اجلزيرة« القطرّية، وخالل ندوة �صحفّية 
الرا�صدي  احلبيب  اتّهم  العنف،  ملناه�صة  بلعيد  �صكري  موؤ�ّص�صة  عقدتها 
عمله  عرب  الق�صائّية  املوؤ�ّص�صة  باخرتاق  زيد  ماهر  ال�صتق�صائي  ال�صحفي 
باملحكمة البتدائّية بتون�س، وهو من كان ميّد زعيم »اأن�صار ال�صريعة« �صيف 
اهلل بن ح�صني )اأبو عيا�س( الفاّر اإىل ليبيا باملعلومات واملعطيات ال�صّرية. 
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ورّدد التّهامات نف�صها »مع بع�س املنّكهات« اأثناء نزوله �صيفا على برنامج 
بعد  ا�صتدعاوؤه  مّت  وقد  الورتاين.  نوفل  الإعالمي  يقّدمه  الذي  »لبا�س« 
ذلك للمثول اأمام م�صاعد وكيل اجلمهورّية لال�صتماع اإليه كمّتهم بالإدلء 

بت�صريحات من �صاأنها تعكري �صفو النظام العاّم.
الرا�صدي املح�صوب على »الوطد« )حزب »الوطنّيني الدميقراطّيني« 
»اأبا  باأّن  �صّرح  عندما  �صارخة  مغاطلة  ماأزق  وقع يف  املتطّرف(  الي�صاري 
عيا�س« جّند ماهر زيد يف ال�صجن يف حني اأّن زيد مل يلتق الرجل قّط بل 
كان خارج البالد كالجئ �صيا�صي )يف ذلك الوقت(! زْيف هذا التّهام 
ين�صف من الأ�صا�س ال�صيناريو الهوليودي )ال�صعيف( الذي اأّلفه الرا�صدي 
الذي  القانون  طائلة  نف�صه حتت  ليجد  اأحد خ�صومه  لتوريط  وراءه  ومن 

يجّرم »الّدعاء بالباطل« و»تعري�س اأ�صخا�س للخطر«...
ومل يقف الأمر عند توزيع التهم كيفما اتّفق، بل تعّداه اإىل حّد مترير 
ر�صائل م�صّفرة لالإرهابّيني �صاعدتهم على الهروب من جحورهم. ونحيل 
يف هذا ال�صياق على ت�صريحات زميله املعزول اأي�صا وم�صاعده يف جمعّية 

»مراقب« وليد زّروق املتعّلقة مبكان تواجد كمال الق�صقا�صي.
ال�صحبي اجلويني:

اإثارة  ال�صخ�صّيات  اأكرث  من  اجلويني  ال�صحبي  حمّمد  املدعّو  ُيعترب 
للجدل نظرا ملا يتمّتع به من قدرة عجيبة على مداعبة امل�صاعر وا�صتثارتها 
املت�صرّت  املبا�صر  التهديد  واملبالغات وحّتى  باملغالطات  مليء  عاطفّي  بكالم 
بـ»حّب الوطن« ومقت�صيات »العمل النقابي«. ومن املفارقات الطريفة، اأّن 
اجلويني يتعّلل يف كّل مّرة بهذين املرّبرين نف�صيهما حّتى ل ي�صتظهر باأدّلة 

تُثبت مزاعمه!
الرجل  مع  ع�صناها  التي  الالفتة  املحّطات  اأبرز  يلي  ما  يف  ن�صتعر�س 
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املح�صوب على النقابّيني الأمنّيني:  
�صبتمرب 2013:

يف ندوة �صحفّية نّظمها احّتاد نقابات قّوات الأمن الداخلي، وبح�صور 
كّل من الأمني العاّم الراحل منت�صر املاطري والناطق الر�صمي عماد بلحاج 
خليفة. قال ال�صحبي اجلويني ب�صفته مكّلفا بال�صوؤون القانونّية: »ننقلْب من 
اأجل �صعبي نعم«.. وهو ت�صريح ي�صري راأ�صا  اأجل تون�س نعم، ننقلب من 
اإىل نوازع انقالبّية وا�صحة. وكما يُقال: »با�صم اأنبل الق�صايا تُرتكب اأفظع 

اجلرائم«. 
نوفمرب 2013 :

يف برنامج »ميدي �صو« على اإذاعة »موزاييك اآف اآم« اأقدم اجلويني 
اأمام  وذلك  برييتا(  نوع  من  )م�صّد�س  ال�صخ�صي  ب�صالحه  التلويح  على 
عد�صة الكامريا يف �صلوك اأبعد ما يكون عن الن�صباط الأمني والأخالقي..

جويلية 2014:
التّلة«  »هن�صري  عملية  ومبنا�صبة  ة  اخلا�صّ القنوات  اإحدى  مع  حوار  يف 
الدفاع  وزارة  اجلويني  يّتهم  البالد(،  )غرب  ال�صعانبي  بجبل  الإرهابّية 
تف�صيلّية  معلومات  تلّقت  اأنّها  بالزعم  وذلك  اجلنود  حماية  يف  بالتق�صري 
فيه  و�صقط   2014 جويلية   15 يوم  �ُصّن  الذي  الهجوم  من  اأ�صبوع  قبل 
هذه  الالزمة.  امليدانّية  الإجراءات  تّتخذ  ومل  الع�صكرّيني  من  �صهيدا   15

الت�صريحات اخلطرية تثري جملة من الت�صاوؤلت:
كيف اّطلع اجلويني على تلك املعلومات الدقيقة؟!!

اأم بعدها؟ واإن كان قبلها فلماذا مل يُعلم  وهل كان ذلك قبل العملّية 
قياداته الأمنّية؟!! 
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نوفمرب 2014 :
بتهمة امل�صا�س من معنوّيات اجلي�س الوطني، اأ�صدرت املحكمة الع�صكرّية 
البتدائّية بتون�س حكما غيابّيا بال�صجن عامني بحّق ال�صحبي اجلويني الذي 
للمرحوم  خلفا  الداخلي  الأمن  نقابات  لحّتاد  عاّما  اأمينا  ذلك  رغم  اختري 
منت�صر املاطري، بل ومل يكن لهذا احلكم الق�صائي اأّي تاأثري يف ن�صبة ترّدد 

اجلويني على خمتلف و�صائل الإعالم!..  
فيفري 2015 :

مبنا�صبة احلديث عن عملّية بولعابة الإرهابّية يف اأحد برامج قناة »احلوار 
التون�صي«، اأّكد اجلويني اأّن اإدارة تابعة لوزارة الداخلّية قد قامت موؤّخرا 
باإر�صال 40 طّنا من الأدوية اإىل مدينة الزنتان الليبّية وهو ما يثري ال�صكوك 
باأنّها و�صلت اإىل اإرهابّيني ح�صب قوله. وتفاعال مع هذا الت�صريح اخلطري 
اأبدى عادل حمدي )�صابط �صام يف احلر�س الوطني( ا�صتغرابه ال�صديد من 
ح�صول نقابي بعيد عن الخت�صا�س الأمني )احلر�س( على وثيقة هو نف�صه 
حواري  برنامج  يف  واأ�صاف  العالية.  رتبته  رغم  عليها  الّطالع  ميكنه  مل 
على »ن�صمة« اأّن الأدوية اأُر�صلت بعلم رئي�س احلكومة ال�صابق مهدي جمعة 
املالّية،  وزير  وبعلم  الدفاع  وزير  وبعلم  جّدو  بن  الداخلّية  وزير  وبعلم 
وذهبت بطريقة قانونّية عادّية واعترب مثل هذه الت�صريحات ت�صكيكا جّمانيا 

واإرباكا للدولة..
مار�س 2015:

- بعد عملّية باردو الإرهابّية اأدىل اجلويني برواية خمالفة لتلك التي 
اأعلنت عنها وزارة الداخلّية، حيث اأّكد اأّن منّفذْي الهجوم حاول الهروب 
بعد اإخفاقهما يف دخول جمل�س النّواب، فيما �صّددت وزارة الداخلّية على 
اأّن العملّية ا�صتهدفت �صّياح متحف باردو راأ�صا. وهو ما ير�صم مّرة اأخرى 
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النقابي  القيادي  منه  ي�صتقي  الذي  امل�صدر  التعّجب حول  نقاط  عددا من 
معلوماته التي تتناق�س مع الإفادة الر�صمّية. وملاذا يُ�صّر على خمالفة البالغ 
النقابي  العمل  بقواعد  التقّيد  �صرورة  اإىل  الدعوة  كّرر  الذي  الوزاري 
الأمني التي تفر�س التقّيد اإعالمّيا بالتعبري عن مطالب الأمنّيني دون جتاوزها 

اإىل م�صائل اأخرى تُ�صّو�س على اجلهد الر�صمي يف مقاومة الإرهاب.   
جوان 2015:

»احلوار  قناة  على  الثامن«  »اليوم  بربنامج  ت�صريح خطري  اجلويني يف 
التون�صي«: »اخرتقنا داع�س ولدينا اأعوان داخل هذا التنظيم«، وهو اإقرار 
حلماية  �صرورّية  �صّرية  من  يقت�صيه  مبا  ال�صتخباري  العمل  ومنطق  يتنافى 
التحليل  اأدوات  من  اأداة  اخليال  ثانيا. ولأّن  والعميل  اأّول  الدولة  م�صالح 
ال�صيا�صي ميكن اأن يُفهم من هذا الكالم »ا�صتثمار« اأطراف من داخل اجلهاز 

الأمني يف الإرهاب!..
اأكتوبر 2015 :

اأ�صدرت املحكمة الع�صكرّية الدائمة بتون�س قرارا يق�صي بعدم �صماع 
الدعوى بحّق اجلويني، وهو ما اأعاد اجلدل من جديد حول مدى ا�صتقاللّية 
الأحكام  بعد  املختلفة  ال�صغوطات  عن  الع�صكري  الق�صائي  الهيكل 
»الغريبة«التي اأ�صدرها يف ق�صّية جرحى الثورة و�صهدائها ذات يوم من 

�صهر اأفريل 2014. 
اأفريل 2016:

اإقليم الأمن ب�صفاق�س ليلة اجلمعة 15 اأفريل 2016 على  اأقدم اأعوان 
طرد اجلويني وحجز �صّيارته على خلفية ت�صريحاته الإعالمية التي اعتربوها 
مهينة لالأمنّيني. وقد مّت توثيق احلادثة يف مقطع فيديو متداول على �صفحات 

مواقع التوا�صل الجتماعّي.
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جويلية 2016 :
ُعنّي اجلويني ملحقا اأمنّيا ب�صفارة تون�س بروما ليخلفه عماد بلحاج خليفة 
على راأ�س الأمانة العاّمة لحّتاد نقابات الأمن الداخلي. اخلرب يبدو عادّيا، 
�صنقف على حقيقة وجود  نظرة خاطفة على ظروفه وخلفّياته  باإلقاء  لكن 
اأن  اإعالمّيا  امل�صتهلك  النقابي  الوجه  لهذا  �صبق  فقد  ابتزاز خطرية،  �صفقة 
�صارك يف برنامج »الثامنة م�صاء« موؤّكدا حتّوزه ملعلومات �صديدة اخلطورة 
الباجي قائد ال�صب�صي �صخ�صّيا، وعلى  اإّل لرئي�س اجلمهورّية  بها  لن يُديَل 
الهواء مبا�صرة تدّخلت م�صت�صارة الرئي�س �صعيدة قرا�س لتحديد موعد معه 
ليلتقيَه الباجي يف الق�صر الرئا�صي وليغيب اجلويني بعدها عن الأنظار قبل 

اأن يقع الإعالن عن تعيينه يف �صفارتنا باإيطاليا! 
بقَي اأن نقول اإّن هذه الرتقية املفاجئة ل ت�صتجيب ملا جاء بالف�صل 22 من 
قانون قّوات الأمن الداخلي الذي ين�ّس على اأّن الرتقية ال�صتثنائّية تُ�صند 
مّرة واحدة للعون وذلك يف اإحدى حالتني؛ اإّما اإ�صابته باإ�صابة خطرية اأثناء 
والبحث  العاّم.  ال�صالح  لفائدة  بطويل  بعمل  القيام  اإثر  اأو  لواجبه  اأدائه 
مازال جاريا اإىل الآن عن ذلك »العمل البطويل« الذي قام به اجلويني!!..

وليد زّروق:
للحكومات  عداء  )املزعومني(  النقابّيني  اأكرث  اأحد  زّروق  وليد  يُعّد 
املنتخبة بعد ثورة 2011 وكّل مكّوناتها باعتباره نقابّيا �صابقا ُعِزل يف عهد 
ة الأمن  وزير العدل نور الدين البحريي. وهو اأحد اأبرز امل�صتغلني على ق�صّ
)ال�صابق(  ة  املخت�صّ للم�صالح  العاّم  املدير  يقوده  الذي  املزعوم  املوازي 

حمرز الزواري ح�صب اّدعائه. 
- طعن زّروق يف نظافة يد عدد من اإطارات وزارة الداخلّية وكفاءتهم 
اأدّلة تثبت مزاعمه. نذكر من بني �صحاياه حمرز الزواري  اأن يقّدم  دون 
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من  املتخّرجني  قائمة  بت�صّدر  بداأت  التي  الالفتة  الذاتّية  ب�صريته  املعروف 
طلبة احلقوق ف�صال عّما ُعرف عنه من ان�صباط ورفعة اأخالق. كذلك املدير 
ل على �صهادة من قبل  العاّم للم�صالح امل�صرتكة حمزة بن عوي�صة املتح�صّ

جمل�س وزراء الداخلّية العرب عن اإجنازه لدرا�صات اأمنّية مهّمة.  
زّروق  وليد  من  اجلمهوري  الأمن  نقابة  ترّباأت   2014 جوان  يف   -
واأّكدت يف بيان لها عدم انتمائه لها واأنّه يتعّمد يف كّل مّرة التخّفي خلف 

ا�صمها لتمرير اأجندات ل عالقة لها بالعمل النقابي. 
التاأ�صي�صي  باملجل�س  )نائب  اجلدلوي  في�صل  �صقيق  زّروق  اتّهم   –
يُثبت  بتقدمي دليل واحد  الإرهاب وحتّداه اجلدلوي  بالتوّرط يف  �صابقا( 

كالمه وهو ما مل يحدث!..
ثّم رئي�س احلكومة  الداخلّية  ابن وزير  العرّي�س  اتّهم زّروق ه�صام   -
ال�صابق بالنتماء اإىل تنظيم »اأن�صار ال�صريعة« املحظور. وكالعادة مل يقّدم 
اّدعائه بدعوى ق�صائّية رفعها �صّده جنل رئي�س  تبعات  اأّي دليل، بل واجه 

احلكومة ال�صابق علي العرّي�س.
- يف �صهر اأفريل 2016 انطلقت املحكمة البتدائّية يف اإخ�صاع وليد 
زّروق ملحاكمة يف 14 ق�صّية بالتمام والكمال بتهم الثلب ون�صر اأخبار زائفة 
وّجهها له املحامي �صيف الدين خملوف ونور الدين البحريي وعدد من 
مديري ال�صجون وال�صحفّيني وال�صخ�صّيات العاّمة. فقد داأب زّروق على 
باأّن الوحدات ال�صجنّية اأ�صبحت مرتعا للمخّدرات واأّن اإرهابّيني  الّدعاء 
خطرين ب�صجن الناظور من بينهم »�صربي النمري« وغريه يتحّوزون على 

هواتف جّوالة..
	:نقابة تتّدخل يف التعيينات والّنقل وتهاجم املديرين العاّمني

واأعوان  لإطارات  العاّمة  النقابة  اأ�صدرت   2015 جويلية   08 بتاريخ 
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من  جملة  الإ�صراف  �صلطة  على  فيه  نعت  بيانا  الداخلي  الأمن  قّوات 
َقل التي اعتربتها تغطية على »الف�صل الأمني« وتعاطيا اإق�صائّيا  الت�صميات والنُّ
مع اإطارات الداخلّية »الراف�صني للخ�صوع« من قَبل كاتب الدولة املكّلف 
بوعون،  توفيق  بالوزارة  العاّم  واملتفّقد  ال�صّلي  رفيق  الأمنّية  بال�صوؤون 
لتخُل�س يف نهاية البيان اإىل التهديد ال�صريح بالت�صعيد الإعالمي بذريعة 
املخّولة  لل�صالحّيات  وا�صح  جتاوز  يف  ذلك  ح�صل  املواطن«.  »حماية 
التعيينات والّنقل  النقابّية التي مل تعد جتد حرجا يف التدّخل يف  للهياكل 
وتوزيع املهاّم الإدارّية لي�صل الأمر اإىل حّد امل�صا�س باأ�صخا�س امل�صوؤولني 
ابتزاز  اإىل  خطريا  نزوعا  يُخفي  وا�صح  انحراف  يف  العاّمني  واملديرين 
ال�صلطة وتطويع املوؤ�ّص�صة الأمنّية ما من �صاأنه الت�صغيب على اجلهد الر�صمي 

يف مكافحة الإرهاب.. 
حملة ممنهجة ت�صتهدف املدير العاّم لالأمن الوطني عبد الرحمان احلاج 

علي:
ما اإن مّت تعيني عبد الرحمان احلاج علي مديرا عاّما لالأمن الوطني يف 
دي�صمرب 2015 حّتى توّجهت معظم النقابات الأمنّية مبدفعّياتها الثقيلة اإليه 
حّتى جترب احلكومة على التخّلي عنه بذريعة »�صرورة ا�صتبعاد رجال ابن 
علي«. ويف اإطار الرّد على هذه احلملة املرّكزة وبتاريخ 27 اأكتوبر 2016 
على  تدوينة  التون�صي«  الأمن  ملتقاعدي  وا�صت�صراف  »اأمل  جمعّية  ن�صرت 
»ابن  اأّن  هوؤلء  يتجاهل  »ملاذا  فيها:  جاء  بالفاي�صبوك  الر�صمّية  �صفحتها 
علي« كان رئي�صا للجمهورّية، وح�صب الد�صتور والقانون الأ�صا�صي، فاإّن 
باأوامره. علما  وتاأمتر  اجلمهورّية،  رئي�س  ل�صلطة  تخ�صع  الأمنّية  الأجهزة 
اأمنّيني  بوجود  علي«  »ابن  حكم  فرتة  امتداد  على  �صابقا  ن�صمع  مل  واأنّنا 
ثورّيني اأو معار�صني له، بل اإّن جميعهم ي�صتغلون يف اإطار ال�صيا�صة الأمنّية 
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املنتهجة... ثّم اإّن املدير العاّم املعني مل ياأت به بن علي للموؤ�ّص�صة الأمنّية، 
اأّن  الأمر  يف  والغريب  ال�صبعينات...  منذ  جامعّية  ب�صهادة  انتدابه  مّت  بل 
بع�س الذين ينعتونه مبثل هذه الأو�صاف، جتاهلوا اأنّهم انتدبوا خالل فرتة 
�صرطا  التجّمع  اإطارات  اأحد  »تزكية«  كانت  حني  بعدها،  وما  الت�صعينات 
الذقون وحاولوا  على  مزايدات و�صحكا  كفى  النتداب...  �صروط  من 
البحث عن مرّبرات اأخرى، اإن كان ول بّد من تغيري املعني بالأمر لن�صاهد 
»املعجزات« التي مل يقدر على اإر�صائها اأحد من الذين تداولوا على هذا 
الإعالمّية«  »الثورجّية  تكفينا  األ  الآن...  حد  اإىل  الثورة  منذ  املن�صب 
للكثريين  النوفمربي«  الن�صايل  بـ»التاريخ  تون�س، رغم معرفتنا  تنخر  التي 
بالوقائع، حّتى نثقل كاهل تون�س بـ»ثورجّية اأمنّية«؟.. اتركوا عجلة الزمن 
تدور على راحتها، و�صوف لن يعّمر طويال يف امل�صوؤولية اأّي كان اإّل تون�س 
التي نتمّنى اأن تبقى �صامدة و�صاخمة اإىل الأبد ب�صبابها و�صيوخها جنبا اإىل 

جنب واليد يف اليد. «
	 من العلمّية  ال�صهائد  اأ�صحاب  اإق�صاء  تاول  الأمنّية  النقابات 

املوؤ�ّص�صة الأمنّية: 
يوم 22 اأكتوبر 2016 اأّكد رئي�س اللجنة الوطنّية لقّوات الأمن الداخلي 
لأ�صحاب ال�صهائد العلمّية، ثامر بديدة، اأّن النقابات الأمنّية حتاول ا�صتبعاد 
اأمام  عرثة  حجر  وتقف  الأمنّية  ال�صاحة  من  العليا  ال�صهادات  اأ�صحاب 
م�صاعي ت�صوية ملّفاتهم. واأ�صار بديدة يف ت�صريح اإعالمي )اتّ�صال هاتفي 
مبوقع »اجلريدة«( اإىل اأّن هذه النقابات عملت منذ تاأ�صي�صها على احليلولة 

دون حتقيق اأّي تقّدم يف هذا املجال.
نقابي اأمني يقا�صي مواطنا �صّور عون الأمن املرت�صي:

الف�صاد  حلماية  القانون  على  القانوين  التحّيل  اأ�صكال  من  �صكل  يف 
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العاّمة  الإدارة  موّظفي  نقابة  ع�صو  رفع  الأمني  اجلهاز  يف  امل�صت�صري 
قام  الذي  املواطن  �صّد  ق�صّية  الها�صمي  علي  حمّمد  التدّخل  لوحدات 
بت�صوير عون اأمن وهو ب�صدد ت�صّلم ر�صوة منه. وعّلل ال�صاكي اإثارته لهذه 
املرت�صي«. وهو �صلوك على  الرا�صي متاما كما  بـ»�صرورة معاقبة  الدعوى 
وجاهته الظاهرة يحول دون تفعيل دور املواطن يف ك�صف ف�صاد الفا�صدين 

وبالتايل هو يعّطل كّل جهد ر�صمي لإ�صالح املوؤ�ّص�صة الأمنّية..! 
	..طرد الروؤ�صاء الثالثة

نذيرا جّديا  اعتبارها  فريدة ميكن  2013 حادثة  اأكتوبر   18 يوم  �صهد 
بانحراف خطري يف طريقه اإىل العمل النقابي الأمني..

حيثيات الواقعة:
بثكنة احلر�س الوطني بالعوينة ويف موكب تاأبني �صهيدْي عملّية قباّلط 
باجة  لولية  التابعة  باملدينة  الوطني  احلر�س  مركز  رئي�س  وهما  الإرهابّية؛ 
)غرب البالد( وم�صاعده، واأثناء ح�صور كلٍّ من رئي�س اجلمهورّية من�صف 
التاأ�صي�صي  املجل�س  ورئي�س  العرّي�س  علي  احلكومة  ورئي�س  املرزوقي 
م�صطفى بن جعفر، تعالت هتافات عدد من الأمنّيني بع�صهم بالزّي املدين 
 »Degage« قبيل  من  عبارات  باإطالق  الثالثة  الروؤ�صاء  برحيل  مطالبني 
على  الأمنّية  النقابات  من  وا�صح  متّرد  م�صهد  يف  »جبان«...  »ارحل«، 
بالقول: »نحن كّلنا  الداخلّية لطفي بن جّدو  الدولة. وتدّخل وزير  رموز 
بعد  املغادرة  وخرّي  ال�صمت  احلاكم  الثالثي  التزم  فيما  الإرهاب«  �صّد 

م�صاركة غري مكتملة مل ت�صتغرق �صوى دقائق معدودة..
خطورة الواقعة: 

�صيحات ال�صتهجان التي اأطلقها الأمنّيون املدعومون نقابّيا يف �صاحة 
ملنطوق  انتهاك  جمّرد  تكن  مل  الثالثة،  الروؤ�صاء  �صّد  العوينة  بثكنة  العلم 
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املر�صوم 42 اأو ا�صتهانة بدماء �صهداء يف موكب جنائزي مهيب اأو تطاول 
مبا�صرا  م�ّصا  ة  اأي�صا وخا�صّ كانت  بل  الدولة،  هيبة  اأو  ال�صيادة  رموز  على 
الواقعة  هذه  يجعل  مبا  ممّثليه،  على  �صافرا  اعتداء  باعتبارها  ال�صعب  من 
تعبريا فا�صحا عن نزوع انقالبّي متلّب�س بعدد من النقابات الأمنّية التي بدا 
وا�صحا ت�صّي�صها وهو ما ينذر بتغّولها وحتّولها اإىل »ُدويلة داخل الدولة« ما 
مل تتحّرك ال�صلطة وت�صرب بيَد من حديد من اأجل تعديل بْو�صلة الن�صاط 

النقابي الوليد.
تفاعل وزارة الداخلّية مع احلادثة:

يف بالغ لها يوم 20 اأكتوبر 2013 اأعلنت وزارة الداخلّية عن اتّخاذها 
قرارا يق�صي بفتح حتقيق اإداري يف احلادثة. كما دعت النقابات الأمنّية اإىل 
يفرت�س  الذي  الأمني  العمل  النقابي ومقت�صيات  الن�صاط  بقواعد  اللتزام 

حفظ املوؤ�ّص�صات ل اإرباكها.. 
ق�شارى القول..

رغم ما تقّدم من ت�صخي�س قامت ل ن�صتطيع اإنكار وجود بع�س امل�صاعي 
بع�س  �صلوك  اأحرجها  رمّبا  التي  النقابّية  الهياكل  بع�س  داخل  التطهريّية 
لقّوات  الوطنّية  اللجنة  اتّخاذ  غرار  على  النقابي،  العمل  على  املح�صوبني 
الأمن الداخلي والديوانة قرارا يق�صي بعْزل عدد من »املنا�صلني« الفا�صدين 
من بينهم �صامي القناوي )�صاحب ال�صور املفربكة ال�صهرية يف برنامج »ملن 
يجروؤ فقط«(، األفة العّياري )املّتهمة بانتحال �صفة كاتب عاّم نقابة ال�صجون 

والإ�صالح(، ال�صحبي اجلويني، ع�صام الدردوري... 
النقابي  العمل  ممتهني  اأّن معظم  اإليه، هو  ن�صري  اأن  اأو�صح من  يبدو  ما 
الأمني ومنتحليه يقعون حتت طائلة الف�صل 37 من قانون مكافحة الإرهاب 
اأو  معلومة  بكّل  »الإ�صعار«  يفر�س  الذي  )اجلديد(  الأموال  غ�صيل  ومنع 
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اجلهات  اإعالم  هو  الإ�صعار  احلال  وبطبيعة  اإرهابي،  ن�صاط  عن  معطى 
العاّم  بالراأي  والتالعب  التلفزّية  »البالتوات«  بني  التنّقل  ولي�س  الق�صائّية 
بالتواطوؤ مع اإعالم الأجندات امل�صبوهة. اإذ بات من نافلة القول اأّن مركزة 
�صناعة  ماهيَّته  جوهُر  لإرهاٍب  جليلة  خدمة  فيه  اإعالمّيا  الإرهابّية  الواقعة 
التفاعلّية  العالقة  هذه  يف  الإ�صكال  نقطة  لكن  الرعب.  وت�صويق  اخلوف 
بني احلدث الإرهابي والتغطية الإعالمّية تكمن يف تلك »املغامن امل�صرتكة« 
يف  رونر  ودومينيك  فري  برونو  ال�صوي�صرّيان  الباحثان  اإليها  اأ�صار  التي 
بحث من�صور عام 2006 حمل عنوان )الدم واحلرب(، فالطرفان ي�صتثمران 
اإعالمّيا  ب�صاعتهم  ترويج  من  ي�صتفيدون  الإرهابّيون  الإرهابي؛  العمل  يف 
و«�صبقا  عاجال«  »خربا  وي�صتغّلونه  احلدث  طبيعة  يوّظفون  والإعالمّيون 
لتتدّفق  للمتلّقي،  اجلاذبة  التفا�صيل  مالم�صة  اإىل  دوؤوبا  و�صعيا  �صحفّيا« 
النقابّية،  املمار�صة  �صتار  خلف  يتخّفون  �صيوف  بو�صاطة  الإ�صهار  اأموال 
لترت�ّصخ بذلك تلك العالقة اجلدلّية بني الإرهاب والإعالم والأمن املوازي 
»املكّنى« بـ»العمل النقابي«، وهو ما يع�ّصر مهاّم ال�صلطة الر�صمّية وم�صاعيها 
دويل  مناخ  يف  بالبالد  املحدقة  الأمنّية  املخاطر  من  التقلي�س  اإىل  الهادفة 

واإقليمي ملتهب.. 
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�شهادة من الداخل

مروان  يُدعى  ا  خا�صّ �صائقا  اأّجر  قد  الدردوري  ع�صام  املدعّو  كان 
اأنّه ظهر  اإّل  اأّن الأخري مدين ول عالقة له بال�صلك الأمني  الرابعي، ورغم 
بالزّي  �صورا  يلتقط  الجتماعي وهو  التوا�صل  مواقع  على  مّرة  من  اأكرث 
الأمني وبال�صالح ال�صخ�صي مل�صّغله الذي حاول توريطه لحقا باتّهامه بحمل 
اجلزائري  القطر  اإىل  بالفرار  يلوذ  الرابعي  ما جعل  اإرهابّيني، وهو  �صالح 
خ�صية اعتقاله واإل�صاق التهمة الكْيدّية به، قبل اأن يخرّي العودة من جديد 
ن بالفرار وذلك يف �صيف 2016 ليُلقى عليه القب�س  بعد عام من التح�صّ
على احلدود اجلزائرية. لكّن هذا العودة �صبقتها تدوينات فاي�صبوكّية مثرية 
بها بع�س خفايا ن�صاطه  ارتاأى مروان ن�ْصرها نكايًة يف الدردوري ليك�صف 
امل�صبوه ومُييط اللثام عن معلومات خطرية تكمن اأهّميتها اأ�صا�صا يف كْونها 

�صهادة من الداخل اأي من داخل »الأمن املوازي«!..
تدوينة بتاريخ 08 نوفمرب 2015 :

لر�صالة  املنّظمة  تلّقي  كذبا  اّدعى  الدردوري  اأّن  الرابعي  مروان  اأّكد 
تهديد وجدها حتت باب املكتب وذلك رغم اأّن املقّر وقت الواقعة املزعومة 

كان مغلقا. 
- و�صف »املنّظمة التون�صية لالأمن واملواطن« بـ»الع�صابة«:

الأ�صرار  باإف�صاء  الدردوري  اأ�ّص�صها ع�صام  التي  ن�صاط »اجلمعية«  متّيز 
جهات  من  متويالت  وتلّقي  الأ�صرطة  وفربكة  والثلب  والت�صهري  املهنّية 
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اإىل  »النقابّية«  منّظمته  وحتويل  املواطنني  على  ت  بالتن�صّ مرورا  م�صبوهة 
»ع�صابة« خارجة عن القانون يتنّقل اأفرادها وهم من املدنّيني بالزّي الأمني 
املوقوفني على حّد  التحقيق مع  بع�س جل�صات  بل ويح�صرون  الر�صمي، 
تاأكيد وو�صف �صائقه ال�صخ�صي الذي كان قد اأطلق نداء اإىل وزير الداخلية 
عام 2015 موؤّكدا اأنّه ينتمي اإىل »ع�صابة اإرهابّية« ويحتاج اإىل احلماية كما 
ترتكبه هذه  ما  تفا�صيل  يُخربه بجميع  ا�صتدعاءه لال�صتجواب حتى  طلب 
�صبكة  بتعّقد  ي�صي  مبا  �صاغية  اآذانا  يلق  مل  لكن  جتاوزات.  من  »الع�صابة« 

العالقات التي يتحّرك الدردوري حتت غطائها.
- اأ�صار اإىل تاآمر ع�صام على العون منتحل ال�صفة ملزيد توريطه. 

- اأّكد توجيه ع�صرات »التوبيخات« للدردوري على خلفية النوم اأثناء 
العمل. 

لبتزاز  الدوام(  )اأثناء  عمله  يرتك  كان  ال�صابق  موؤّجره  اأّن  ك�صف   -
اأ�صحاب ال�صّيارات!.

تدوينة بتاريخ 13 نوفمرب 2015 :
- م�صّد�س الدردوري يف متناول مدنّيني!:

 GLOCK نوع  امل�صد�س  اأّن  اإىل  �صاخرة  تدوينة  يف  الرابعي  اأ�صار 
الدردوري  للمدعّو ع�صام  يعود  بطاقة جلب  بحّقه  ب�صببه �صدرت  الذي 
ول عالقة له بالإرهابّيني، حميال على تلك ال�صورة ال�صهرية التي ظهرت 
اأرفق  لينا بن مهّني وهي حتمل ال�صالح نف�صه. وقد  الي�صارّية  النا�صطة  فيها 
الرابعي تدوينته تلك بعدد من ال�صور من بينها �صورة للمدعّو فوؤاد حمدي 
ال�صخ�صي  ال�صالح  اأنّه  يبدو  �ُصهر »Boyka« وهو ب�صدد �صحن م�صّد�س 
�صريح  انتهاك  يف  واملواطن«  لالأمن  التون�صّية  »املنّظمة  يُ�صّمى  ما  لرئي�س 
للقوانني املنّظمة للعمل الأمني التي ت�صّدد على �صخ�صّية الأ�صلحة و�صرورة 
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را.  ا�صتخدامها يف املهاّم الر�صمّية ح�صْ
تدوينة بتاريخ 15 نوفمرب 2015 :

وّجه مروان الرابعي يف هذه التدوينة جملة من التهم اخلطرية مل�صّغله 
ال�صابق من بينها: 

ت على املكاملات الهاتفّية للمواطنني: - التن�صّ
مراقبة  اآلية  جمّرد  ت  التن�صّ يعد  مل  الأمنّية  النقابات  نفوذ  تزايد  مع 
يد  يف  عمل  و�صيلة  اأ�صبح  بل  والإرهابّية  الإجرامّية  للعملّيات  وا�صتباق 
حتت  النا�س  عموم  جعل  ما  الأمني،  واجلمعّياتي  النقابي  العمل  منتحلي 
بامل�صلحة  له  عالقة  ل  �صخ�صي  اإطار  يف  ة  اخلا�صّ حرماتهم  انتهاك  تهديد 

العليا للدولة!
- ا�صتخدام اإمكانات الدولة ومقّدراتها خلدمة اأغرا�س �صخ�صّية:

الر�صمي  ب�صّقْيه  الأمني  النقابي  بالن�صاط  ل�صيقا  الت�صّرف  هذا  بات 
مناذج  على  اأتينا  )كّنا  �صابقة  لأحداث  �صريعة  فبمراجعة  و"املوازي"، 
ف�صال  والإدارّية  الأمنّية  لل�صّيارات  املتكّرر  ال�صتخدام  على  نقف  منها( 
عن التلويح ب�صالح املوؤ�ّص�صة الأمنّية يف عدد من التحّركات الحتجاجّية 
عمد  حيث  القا�صر  جتنيد  واقعة  على  ال�صياق  هذا  يف  ونحيل  امل�صّي�صة. 
الدولة يف مهّمة غري  ذّمة  ت�صجيل على  اأجهزة  ا�صتخدام  اإىل  الدردوري 

ر�صمّية. 
- تلّقي اأموال مقابل ا�صتهداف اإطارات اأمنّية وم�صوؤولني �صيا�صّيني:

ال�صياق  هذا  يف  نحيل  اإذ  يع�صدها؛  ما  الوقائع  من  التهمة  هذه  جتد 
على �صهادة املرا�صل ال�صحفي وليد بن عثمان الذي اأ�صار اإىل عالقة مريبة 
با�صم  الر�صمي  الناطق  باأوامر  والئتمار  باللطّيف  الدردوري  ع�صام  تربط 
نقابّينْي  ل�صتهداف  وذلك  العروي،  علي  حممد  املقال  الداخلية  وزارة 
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اأمنّيني مناف�صني والذي اأّكد بدوره حتّرك الدردوري وفقا لتعليمات "غري 
ر�صمية"!.. 

فرغم جلوء الدول والكيانات املت�صارعة عرب الع�صور اإىل �صّتى اأنواع 
و  ابتزازهم  اأو  جتنيدهم  بغية  اخل�صوم  وامل�صوؤولني  بالقادة  لالإيقاع  احليل 
بالتايل اإخ�صاع منظوماتهم ودفعها اإىل تقدمي تنازلت ما، اإّل اأنّه مل يثبت 
قّط اأن جتّراأ اأحد اأعوان دولة ما على ا�صتعمال تلك اخلدع واحليل لالإيقاع 
جراأة  لنف�صه.  �صخ�صّية  مكا�صب  لتقدمي  ودفعهم  دولته  م�صوؤويل  بكبار 
وبرودة اأع�صاب اأ�صطورّية تلك التي يتحّلى بها من يفّكر يف الإقدام على 
اأمر مماثل، بل وقبل ذلك وبعده تغطية واإ�صناد من قوى حمّلية وخارجّية يف 

�صراع مع تلك الدولة امل�صتهدفة .
- النخراط يف ن�صاط اأمني "مواز" وجتنيد املدعّو فوؤاد حمدي للعمل 

حل�صابه.
- ف�صال عن هذا وذاك ت�صاءل الرابعي عن �صّر متكني الدردوري من 

الأحقّية!. عدم  تفّرغ" رغم  "برقية 
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التمويالت امل�شبوهة

رغم اجلدل الذي اأُثري حول ال�صماح باإن�صاء النقابات الأمنّية اإل اأّن واقع 
ة واأّن الأمر يتعّلق  املمار�صة اأفرز �صجال اأكرث حرارة يّت�صل بالتمويل، خا�صّ
بهياكل نقابّية حاملة لل�صالح، ما يجعل ا�صتقطابها من جهات معادية ي�صاوي 

راأ�صا تهديد الأمن العاّم..
علم  على  بتنا  اأنّنا  اإّل  التمويالت  ملّف  يلّف  الذي  الغمو�س  ورغم 
الوثائق  من  وهناك  �صفة.  وانتحال  وحتّيل  ابتزاز  من  م�صادره  ببع�س 

الر�صمّية والوقائع الثابتة ما يوؤّكد هذه احلقيقة:
- فبناًء على حم�صر عدد 14-3-157 ومبوجب ت�صخري عديل را�صلت 
اإدارة الأبحاث والتفتي�س التابعة للحر�س الوطني بتاريخ 04 دي�صمرب 2014 
مدير عام �صركة »ات�صالت تون�س« من اأجل الك�صف عن ُهوّية اأ�صحاب 3 
اأرقام هاتفّية توّرطوا يف �صبهة »احل�صول على اأموال والأمر با�صتخال�صها 
وانتحال  والتحّيل  ترخي�س  دون  ترّبعات  وجمع  باطال،  وقبولها  وقب�صها 
�صفة« و هم من املكّلفني من طرف اإحدى النقابات الأمنّية بجمع اأموال من 

ة. لدن �صركات خا�صّ
للمقاولت  �صركة  عن  وممّثلة  كم�صتكتبة  املهنّية  �صفتها  باعتبار   -
الكهربائّية، اأدلت امل�صّماة »ه« ب�صهادة لدى �صماعها، ومبقت�صى اإحالة ال�صّيد 
 2014/28567 عدد  باأريانة  البتدائية  املحكمة  لدى  اجلمهورّية  وكيل 
هاتفّيني  اتّ�صالنْي  ال�صركة  تلّقي  فيها عن  2014/08/19 ك�صفت  بتاريخ 
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اجلمعّية  اإىل  انتماءه  الأّول  اأّكد  حيث  وجنيب،  فوزي  املدعّوْين  من 
التون�صّية للعمل من اأجل اأمن جمهوري، فيما قّدم الثاين نف�صه كع�صو يف 
اإقليم تون�س لالأمن الوطني. وقد �صّددت ال�صاهدة  نقابة اأعوان واإطارات 
على اأّن املذكورْين �صّجال ح�صورهما مبقّر ال�صركة لطلب اأموال، وت�صّلما 
األفْي دينار؛ األف دينار لكلٍّ منهما )حم�صر عدد 106 – 3 – 14( لدى 

ا�صتنطاقها من طرف اإدارة الأبحاث و التفتي�س للحر�س الوطني بالعوينة.
ة يف ا�صترياد  - وفقا ل�صهادة امل�صّماة »اإ.�س« )�صكرترية ب�صركة خمت�صّ
من  كمندوب  نف�صه  قّدم  الذي  ت  فتحي  املدعّو  فاإّن  ال�صاعات(  وتوزيع 
القاّر  بالهاتف  اتّ�صل  الداخلّية،  بوزارة  امل�صرتكة  للم�صالح  املوّظفني  نقابة 
لل�صركة لطلب م�صاعدة مادّية للهيكل النقابي الذي ينتمي اإليه، كما عر�س 
هذه  �صياق  ويف  اإ�صهارّية.  م�صاحات  ب�صراء  النقابة  ن�صرّية  دعم  عليها 
ال�صكاية وبتاريخ 01 - 09 - 2014 ويف اإطار حم�صر عدد 14-3-106 
مّت ا�صتنطاق املدعّو فتحي ت ب�صفته مندوبا اإ�صهارّيا بنقابة موّظفي الإدارة 
 –  3  -  106 عدد  )املح�صر  الداخلّية  بوزارة  امل�صرتكة  للم�صالح  العاّمة 

..)14
الطبّية  التجهيزات  �صة يف  املتخ�صّ ال�صركات  لإحدى  ممّثلة  ب�صفتها   -
وال�صت�صفائّية، تقّدمت امل�صّماة اإميان ت ب�صكاية �صّد املدعّو ب�صام ت الذي 
بوزارة  الوطني  لالأمن  العاّمة  الإدارة  موّظفي  نقابة  اإىل  ينتمي  باأنّه  �صّرح 
ح�صوره  ي�صّجل  اأن  قبل  لل�صركة  القاّر  بالهاتف  اتّ�صل  والذي  الداخلّية، 
النقابي  الهيكل  �صادرة عن  بوثيقة  م�صتظهرا  مادّية  م�صاعدة  لطلب  مبقّرها 
الزيارة  يعاود  اأن  قبل  �س  �صوقي ب  املدعّو  العاّم  كاتبها  قَبل  من  ومم�صاة 
ليتّم متكينهما من �صّك بنكي بقيمة  اآخر يُدعى »بن عزيزة«  رفقة �صخ�س 
املذكورة.  النقابة  با�صم  بال�صتالم  و�صال  بدورهما  وي�صّلما  دينار   200
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)املح�صر عدد:106 – 3 – 14 بتاريخ 01 �صبتمرب 2014(.
وهو  الرابعي  مروان  املدعو  اأقدم   2016 19 جويلية  يوم  �صبيحة   -
ال�صائق ال�صخ�صي لع�صام الدردوري، على ت�صليم نف�صه عند نقطة حدود 
وقد  اجلزائر.  يف  �صنة  من  اأكرث  طيلة  بالفرار  نه  حت�صّ بعد  جزائرّية  تون�صّية 
بن�صاط  املتعّلقة  الأ�صرار  من  العديد  بالك�صف عن  اأ�صهر  طيلة  الرابعي  قام 
ل�صاحبها  واملواطنة  الأمن  منّظمة  راأ�صها  وعلى  تون�س  يف  املوازي  الأمن 
الدردوري، وفق تاأكيد الرابعي نف�صه. وقد اأرفق عددا من ن�صرّياته ب�صور 
اإ�صافة  بامللكّية لوزارة الداخلّية،  اأ�صلحة تعود  لأ�صخا�س مدنّيني يحملون 
حتّدث  ذلك  جانب  اإىل  التون�صّية.  لل�صرطة  لأزياء  بع�صهم  ارتداء  اإىل 

الرابعي باإ�صهاب عن التمويل امل�صبوه لالأمن املوازي.
- مل تكتف النقابات الأمنّية بتنفيذ الإ�صرابات والوقفات الحتجاجّية 
تنظيم حفالت  اأن�صطة »رْبحية« من خالل  املعّطلة ل�صري العمل بل مار�صت 

فنّية بقَي م�صري مداخيلها جمهول..
احلكومة  ق�صر  حما�صرة  واقعة  بعد  باإحلاح  التمويل  �صوؤال  ُطرح   -
لفتة  تعبئة  من  لوحظ  بعدما   2016 فيفري  �صهر  من  يوم  ذات  بالق�صبة 
التي  احلافالت  البالد على منت ع�صرات  مناطق  للمتظاهرين من خمتلف 
»اجلهة  عن  الت�صاوؤل  مازال  ال�صفافّية  غياب  وب�صبب  للغر�س.  ُجّندت 
نقاط  عّدة  ارت�صمت  حيث  اللحظة  هذه  حّد  اإىل  بقّوة  يُطرح  املمّولة« 
ا�صتفهام حول ما اإذا كانت النقابة »الوطنية« قد دفعت م�صاريف التح�صيد 

ة اأم ل!..  ال�صخم من ميزانيتها اخلا�صّ
هام�س  على  تعمل  م�صبوهة  طفْيلّية  ومنّظمات  جمعيات  برزت   -
الن�صاط النقابي الأمني وت�صرف عليها �صخ�صّيات ُعرفت بعالقاتها الداخلّية 
واخلارجّية املريبة. فبعد عزله من طرف وزارة العدل عاد وليد زّروق من 
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بّوابة العمل اجلمعّياتي من خالل جمعّية حملت ا�صم »مراقب« ول اأحد يعلم 
ة اأّن زّروق ل ي�صغل اأّي خّطة وظيفّية )معروفة(.. م�صادر متويلها خا�صّ

»اأمنّية«  جمعّية  بعث  على  الدردوري  ع�صام  املدعّو  اأقدم  وقد  هذا 
بكثافة وحا�صرة  تن�صط  لالأمن واملواطن«. وهي  التون�صّية  »املنّظمة  �صّماها 
تتقّيد  ل  ك�صابقتها  وهي  معروفة.  غري  متويلها  م�صادر  لتبقى  اإعالمّيا  بقّوة 
مبا جاء يف املر�صوم عدد 88 ل�صنة 2011 املوؤّرخ يف 24 �صبتمرب 2011، 
و�صجّل  الأع�صاء  �صجّل  م�صك  �صرورة  من  اجلمعّيات  بتنظيم  واملتعّلق 
مداولت هياكل الت�صيري و�صجّل امل�صاعدات والترّبعات ودفاتر احل�صابات 
والترّبعات  امل�صاعدات  عن  بالإعالن  اللتزام  عدم  على  عالوة  واجلْرد، 
اأو  طلبها  قرار  تاريخ  من  �صهر  ظرف  يف  وم�صادرها  الأجنبّية  والهبات 
قبولها، وتعلم الكاتب العاّم للحكومة بكّل ذلك مبكتوب م�صمون الو�صول 
مع الإعالم بالبلوغ يف نف�س الأجل طبقا ملنطوق الف�صل 41 من املر�صوم 

املذكور.
النقابة العاّمة لوحدات التدّخل للحر�س الوطني يف فيفري  اأثارت   -
ال�صتباه  خلفّية  على  القناوي  �صامي  النقابي  �صّد  ق�صائّية  دعوى   2016
باقتطاعه من اأموال منخرطني من�صوين حتت لواء الإدارة العاّمة لوحدات 

التدّخل.
ق�شارى القول ..

باتت تون�س بعد الثورة قبلة الدوائر ال�صتخبارّية الأجنبّية التي تت�صارع 
على ر�صم مالمح م�صتقبلها وحتويل وجهة ثورتها مبا يخدم اأو على الأقل مبا 
ل يتعار�س مع م�صاحلها. وملّا كان ذلك كذلك، �صار لزاما اإيالء القوانني 
املنّظمة لعمل النقابات واجلمعّيات الهتمام الكايف و�صّد الثغرات الثاوية 
النقابّي  العمل  فقّوة  الناعم.  الطريق على حماولت الخرتاق  لقطع  فيها 
الأمنّي لي�صت بال�صرورة ظاهرة �صحّية كما يرّدد كثريون، بل اإنّها قد ت�صي 
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بتغلغل ا�صتخباري خطري يف املوؤ�ّص�صة الأمنّية عرب ما يُ�صّمى »الخرتاق عرب 
الواجهات«، لذلك ل منا�س من اليقظة امل�صتمّرة يف حلظة تاريخّية فارقة 
حتتاج -اأو ت�صتحّق- �صلطة �صرعّية وطنّية وقوّية تقف �صّدا منيعا اأمام تدّفق 

التمويالت امل�صبوهة..
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اإدارة �شفحات الفاي�شبوك

ل�صّن  العنكبوتّية  ال�صبكة  الأمني  النقابي  العمل  منتحلي  بع�س  ي�صتغّل 
هجمات »افرتا�صّية« �صر�صة على كّل من يعّطل ن�صاطاتهم املريبة اأو ي�صّو�س 
عليها. وهم ي�صتخدمون يف �صبيل ذلك �صفحات فاي�صبوكّية ومواقع تّدعي 

اأنّها ل تعمل اإل لوجه الوطن ول تذود اإّل عن م�صاحله..
ولتوجيه الراأي العام وت�صليله يُدير الأمنّيون الفا�صدون و�صائل التوا�صل 
ات لإطالق الأكاذيب وت�صويه كّل من يقف  الجتماعّي جاعلني منها من�صّ
يف طريقهم اأو يرف�س الن�صياق وراء خمّططاتهم امل�صبوهة. ولن�صر اأفكارهم 
بال�صائعات واملغالطات  اخلطرية والتالعب بعقول املتلّقني ي�صتنجد هوؤلء 
ب�صكل ممنهج ومرّكز، وبطبيعة احلال يبقى »املحّرر« غالبا جمهول الهوّية، 
لي�صتحيل الف�صاء الفرتا�صّي بذلك اإىل جمال حّر لت�صريب اأ�صرطة الفيديو 
ت على �صحفّيني وحمامني وحّتى على مواطنني  والوثائق وحما�صر التن�صّ
وثائق  ن�صر  خلفّية  على  الق�صائّية  الدعاوى  ع�صرات  اأُثريت  وقد  عادّيني. 
اأمنّية �صرّية على غرار ال�صكاية التي رفعها قيادي نقابي يف �صهر اأوت 2015 
وتقّدم بها اإىل وكيل اجلمهورية باملحكمة البتدائية بنب عرو�س �صّد �صفحة 
»وزير �صغط الدم وال�صكر« والناطق الر�صمي با�صم وزارة الداخلية حممد 
�صفو  تعكري  �صاأنها  من  زائفة  اأخبار  ون�صر  الثلب  اأجل  من  العروي،  علي 

النظام العاّم بعدما تعّر�س اإىل هجوم من غرماء له.
فع�صام الدردوري �صحبة اإطارات اأمنّية و نقابّية حتوم حولها �صبهات 
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ف�صاد مثل حممد علي العروي ووليد زّروق وحبيب الرا�صدي واآخرون، 
يُديرون ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر �صفحات ومواقع مثرية للجدل على 

غرار:
* نوادر ال�صيا�صة التون�صية.

* الثورة التون�صية 2.
* وزير �صغط الدم وال�صكر.

* وزيرة �صغط الدم وال�صكر.
* ولد الوزير والوزيرة.

* رئي�س جمهورية �صغط الدم وال�صكر.
* اأخبار الوزير.
* اأميلكارنيوز.

* Faculté tunisienne )من ال�صفحات التي اأ�صرف عليها املدعّو 
وال�صكر”  الدم  �صغط  »اأدمينات« �صفحة “وزير  اأحد  بربو�س  اأ�صرف 
الإليكرتوين  “اجلي�س  �صفحة  مثل  املتطابقة  امل�صادر  من  عدد  وح�صب 
طلبة  منظمة  لب  �صُ العاّمة  الكتابة  تّوىل  اأن  لرببو�س  و�صبق  التون�صي”، 
لأنّه  ]اأو  ذلك  ورغم  بالكاف،  املنحّل  الدميقراطي  الد�صتوري  التجّمع 
مكّلفا  الوزارة  بديوان  م�صت�صارا  جلول  ناجي  الرتبية  وزير  عّينه  كذلك[ 

باملعلوماتية(.
تالحظ  اأن  ميكنك  املوقع  هذا  تت�صّفح  )واأنت   Breakingnews  *
واحلبيب  الدردوري  ع�صام  من  كّل  ت�صريحات  على  تركيزه  ب�صهولة 

الرا�صدي ون�صاطاتهما(.
. Tunimediatn *

بقَي  الذي  �صليم اجلبايل  املدعّو  يُ�صرف عليها  ال�صفحات  معظم هذه 
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مبا  �صّده  ُرفعت  التي  العديدة  ال�صكايات  الق�صائي رغم  التتّبع  بعيدا عن 
ي�صي بارتباطاته الوثيقة ببارونات الف�صاد يف البالد.

وقد �صبق للمحامي �صريف اجلبايل اأْن عّدد اأ�صماء اأّكد اأنّها تعمل لفائدة 
كمال اللطّيف وذلك ا�صتنادا اإىل �صبكة املكاملات الهاتفية من حيث العدد 
اجلبايل  �صليم  املذكورة  الأ�صماء  بني  من  وجند  وتوقيتها.  املكاملة  ومدّة 
امل�صرف على �صفحة »وزير �صغط الدم وال�صكر« وي�صّجل الأ�صتاذ اجلبايل 
اأّن هذا ال�صخ�س انقلب يف وقت من الأوقات على اللطّيف حني قطع عنه 

التمويل.
وقد �صّكلت تلك املكاملة امل�صّربة بني ع�صام الدردوري و�صحفّي باإذاعة 
الن�صاط  ذلك  من  م�صّغرة  �صورة   2016 جوان  يف  اآم«  اآف  »موزاييك 
احل�صول  من  الرابعة«  »ال�صلطة  موقع  متّكن  فقد  املريب.  »الفرتا�صي« 
على ت�صجيل اأبدى فيه رئي�س »منّظمة الأمن واملواطن« رغبته ال�صريحة يف 
�صراء �صفحات فاي�صبوك كبرية ق�صد ا�صتخدامها يف حروبه القذرة �صّد 
العبارات  باأقذع  تفّوه  اأن  بعد  وذلك  �صيا�صّية  و�صخ�صّيات  اأمنّية  اإطارات 
بالتو�ّصط  ال�صحفي  خماطَبه  الدردوري  وعد  وقد  الأمنّيني.  زمالئه  بحّق 
له لعقد لقاء عاجل مبحمد علي العروي. وهو ما ل يك�صف بقْدر ما يوؤّكد 
ة« التي تربط منتحل العمل النقابي بالناطق الر�صمي ال�صابق  العالقة »اخلا�صّ

با�صم وزارة الداخلّية امل�صتبه بتورّطه يف ق�صايا ف�صاد.
ق�شارى القول..

نُدرك  تون�س  فاي�صبوك يف  4.6 ماليني ح�صاب  هناك  اأّن  نعلم  عندما 
والنفوذ  املواقع  �صراع  من  يتجّزاأ  ل  جزء  اإىل  الفرتا�صّية  املعارك  حتّول 
يف البالد. وهو ما جعلنا اأمام م�صهد اتّ�صايل معّقد تزدهر فيه حركة تاأجري 
الر�صمي  بني  الأمني  النقابي  العمل  تقّلب  يعك�س  مبا  وبيعها  ال�صفحات 
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واملوازي اأْي بني الدولة وما حتتها، وهي ظاهرة تقدح اأ�صئلة حارقة تدور 
تُدفع  كبرية  ملبالغ  د  ر�صْ من  نعرفه  ما  مع  ة  خا�صّ »التمويل«،  حول  اأ�صا�صا 

ب�صخاء وبانتظام لتجنيد املنابر »العنكبوتّية«.
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النقابات الأمنّية تتج�ّش�س على التون�شّيني

دول  كّل  اجلرمية يف  مكافحة  اأدوات  اأهّم  اأحد  ت  التن�صّ مرفق  ي�صكل 
ت بغية  العامل، فقد يتّم اإخ�صاع اأحد اأرقام الهواتف اأو عدد منها اإىل التن�صّ
امل�صوؤولّيات يف حالت  الفاعلني و حتديد  اإىل  الو�صول  اأو  اإحباط جرمية 
ت د�صاتري الدول وقوانينها على اأن ل يتّم العتداء على  اأخرى. وقد ن�صّ
ت الهاتفي اإّل باأذون  ة للنا�س مبا يف ذلك من خالل التن�صّ حرمة احلياة اخلا�صّ
ق�صائّية يتّم فيها حتديد الأرقام املزمع اإخ�صاعها و�صبط الفرتة الزمنّية التي 

يغّطيها الإذن الق�صائي املذكور.
اأّما اليوم ويف عامل واقع حتت تهديدات اإرهابّية م�صتمّرة، فقد اأ�صبحت 
باإخ�صاع  لها  ي�صمح  اأرحب  ق�صائّي  هام�س  على  تتحّوز  الأمنّية  الأجهزة 
ت كاإجراء وقائي لتفادي  اإرهابّية للتن�صّ م�صتبهني يف الإعداد لعتداءات 
دي�صمرب  �صهر  اأنّه يف حدود  اإّل  واملمتلكات.  الأرواح  �صقوط خ�صائر يف 
تون�س  ويكيليك�س  نف�صها  ت�صّمي  فاي�صبوكّية  �صفحة  قامت   2014 �صنة 
�صفيق  الأعمال  رجل  على  ت  التن�صّ حما�صر  من  عدد  ن�صر  يف  بال�صروع 
اجلّراية. وقد ت�صّمنت الوثائق اخلم�صة التي ظهرت على مراحل، خمت�صرا 
ملحتوى مكاملات اأجراها رجل الأعمال املذكور يف اإطار ن�صاطه ال�صيا�صي.

فقد �صعى اجلّراية ح�صب تلك املحا�صر، اإىل ترتيب لقاءات م�صاحلة بني 
�صخ�صّيات ليبّية متناحرة. كما تثبت بع�صها �صعيه اإىل تقدمي ت�صهيالت جلمع 
اإحدى الوثائق عن قيامه  باأخرى تون�صّية يف حني حتّدثت  ليبّية  �صخ�صّيات 
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بالتدّخل لدى اأطراف جزائرّية من اأجل �صمان ح�صن ا�صتقبال �صديقه عبد 
احلكيم باحلاج رئي�س حزب الوطن الليبي.

ولئن كانت الأقوال والأفعال املن�صوبة اإليه لي�س فيها ما يجّرمه القانون، 
اإّل اأّن تّيارا �صيا�صّيا متنّفذا يف البالد كان منزعجا جّدا من مواقف اجلّراية 
الدفاع عن  ا�صتماتته يف  اإىل جانب  النه�صة،  املتوافقة مع خيارات حركة 
�صديقه الليبي عبد احلكيم باحلاج الذي اتهمه ذلك التّيار بالوقوف وراء 

الغتيالت ال�صيا�صّية يف تون�س.
ندوة  بح�صور حماميه،  اجلّراية  �صفيق  نّظم   2015 مار�س  مطلع  ويف 
�صحفّية ا�صتنكر خاللها ما تعّر�س له من اعتداء، واأعلن عن بدء اإجراءات 

ق�صائّية من جانبه من اأجل تتّبع املتوّرطني وحتديد امل�صوؤولّيات يف ذلك.
مبا�صرة بعد تلك الندوة ال�صحفّية اأعلنت وزارة الداخلّية عن اإيقاف 
بعملّية  عالقتهم  يف  لال�صتباه  العمل  عن  اأعوانها  من  �صخ�صا  ع�صر  اأحد 
ت املذكورة. ومن جهتها با�صرت ال�صلطات الق�صائّية عملّية التحقيق  التن�صّ
يف �صكوى �صفيق اجلّراية واأ�صندت الإنابة العدلّية للتحقيق اإىل واحدة من 
الدافع  التي �صّكلت  ال�صيا�صّية  التجاذبات  الفرق الأمنّية واأبعدها عن  اأكفاأ 
ت وف�صح عالقاته املت�صّعبة حملّيا ومع  الرئي�صّي وراء اإخ�صاع اجلّراية للتن�صّ

لعبني كبار يف دول اجلوار.   
اإدارة  من  واإطارات  اأعوان  وا�صتجواب  با�صتدعاء  الأبحاث  انطلقت 
باإدارة  املكّلفة  وهي  الفنّية  للم�صالح  العاّمة  لالإدارة  التابعة  املوا�صالت 

ت وحتليل حمتوياتها. عملّيات التن�صّ
ت يف حّد ذاته باملّرة بل  مل تتعر�س حيثّيات التحقيق اإىل جرم التن�صّ
ترّكزت اأ�صا�صا حول الرغبة يف الو�صول اإىل املتوّرطني يف ت�صريب وثائق 

ت تلك فح�صب. التن�صّ
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اأنّه  اأفاد   2012 �صنة  منذ  عليها  وامل�صرف  ع.ل  ال�صيد  الإدارة  مدير 
ت تلك بداية على مقطع مبوقع يوتوب ثّم ب�صفحة  قد �صاهد وثائق التن�صّ
ويكيليك�س تون�س يف وقت لحق دون اأن يكون با�صتطاعته فعل اأّي �صيء 
نظرا لتّ�صاع دائرة الأعوان الذين قد ت�صملهم ال�صكوك، بالإ�صافة اإىل كون 
الوثائق املعنّية قد اأُر�صل نظري منها اإىل املدير العاّم للم�صالح الفنّية ومكتب 

الوزير املكّلف بالأمن مبا يجعل حتديد م�صوؤولّية الت�صريب �صعبة. 
الفرعّية  الإدارة  اإىل رئي�س  تعليماته وقتها  املذكور  الإطار  اأ�صدى  وقد 
باإمكانهم  الذين  الأفراد  عدد  تقلي�س  ب�صرورة  وال�صتغالل  للتحليل 
املوا�صالت مبا يف ذلك  اإدارة  اإىل  الراجعة  ال�صّرية  الوثائق  الّطالع على 
مدير مكتبه نف�صه. اإّل اأنّه يف وقت لحق، قام املدير العاّم للم�صالح الفّنية 
باإبالغه اأّن وثيقة ثانية يتّم حاليا تداولها خارج وزارة الداخلّية، وطلب منه 

ت. مزيد التحّري يف مو�صوع ت�صّرب وثائق التن�صّ
واأفاد مدير اإدارة املوا�صالت اأّن م�صوؤول مكتب رئي�س الإدارة الفرعّية 
للتحليل وال�صتغالل مل يطلعه على حمتوى واحدة من ثالثة وثائق كانت 
بحوزته، وهي حمّل التحقيق، لوجود نظري منها خارج الوزارة. واأ�صاف 
مرارا  يرّدد  �صمعوه  قد  التحليل  باإدارة  م�صوؤول  اأّن  امل�صتجوبني  من  عدد 
بعد افت�صاح عملّيات الت�صريب اأنّه »با�س ي�صّنعها عل الإدارة« اإ�صافة اإىل 
ل  الفيديو  مقطع  ت�صريب  من  باأكرث  يقم  مل  اأنّه  زمالئه  من  لثنني  اإ�صراره 
غري، وهو الأمر الذي نفاه عندما مّت ا�صتجوابه اإدارّيا، يف حني اأقّر بتوّعده 

ال�صابق لإدارته بال�صتهداف.
كما �صّرح اأمام احلا�صرين لدى ا�صتجوابه بالإدارة: »عارف اللي انتوما 
م�صتهدفيني خاطرين يف النقابة« و ذلك رغم عدم تطّرق اأّي من احلا�صرين 
اإىل مو�صوع النقابة م�صيفا: »اأنا م�صتعد للبحث فني حتّبوا انتوما واأنا عندي 
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رجايل يف الوزارة وخارج الوزارة«.
واأف�صى ا�صتجواب مو�ّصع لعاملني بالإدارة اإىل كون امل�صوؤول املذكور 
قد تطّوع للعمل مبفرده دون ح�صور زمالئه يف الفرتة امل�صائّية وي�صتحيل 
بذلك التاأّكد من �صالمة ممار�صاته وقتها، م�صيفني اأنّه كان يتعّمد اإغالق باب 
مكتبه رغم عديد التنبيهات عليه وعلى كّل العاملني بالإدارة بعدم جواز 

فعل ذلك.
�صوى  الإدارة  بكامل  اأنّه ل يوجد  امل�صتجوبة  الإطارات  اأحد  واأ�صاف 
اآلة طابعة واحدة ميكن اأن تكون هي امل�صتخدمة يف ن�صخ الوثائق قبل القيام 
بت�صريبها. واأّكد اأّن عونني اثنني من الذين لهما �صلوحّية الو�صول اإليها هما 
نف�س  يف  معه  ع�صوان  اأي�صا  وهما  به  امل�صتبه  للم�صوؤول  حميمان  �صديقان 

النقابة.
2014، وقعت عملّية طلق ناري  اأنّه يف بداية �صهر نوفمرب �صنة  يُذكر 
حركة  يف  ال�صتباه  اإثر  على  باحلرا�صة  املكّلفني  الأعوان  طرف  من  ليال 
ت. وقال  م�صرتابة يف حميط اإدارة املوا�صالت، حيث تتّم عملّيات التن�صّ
مدير الإدارة اإّن النقابي وليد زّروق، وهو عون حرا�صة �صجون مطرود، 
الإدارة  حميط  يف  ح�صل  ما  حيثّيات  الفاي�صبوك  �صفحات  على  ن�صر  قد 
املذكورة ليال واأعطى و�صفا دقيقا ملوقع الإدارة وحيثّيات الواقعة التي ل 

يعلمها اإّل العاملون بها.
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اقتحام املحاكم و حما�شرة مكاتب ق�شاة التحقيق

يف كّل مّرة تت�صاعد فيها ال�صغوط الأمنّية على الق�صاة يربز الإرهاب 
كعامل �صحن حموري يف ال�صجالت ال�صاخنة بني الطرفني، وهذه حقيقة 

ثابتة ميكن مالم�صتها من خالل عدد من الوقائع:
	..200 عون اأمن اأمام املحكمة البتدائية بتون�س

يف �صبتمرب 2013 وبعد اإخ�صاع قيادات النقابة الوطنّية لقّوات الأمن 
من  عددا  فيها  اتّهموا  �صحفّية  ندوة  عقد  خلفية  على  للتحقيق  الداخلي 
اأمن وقفة  200 عون  نّفذ نحو  د عن »تكفريّيني«،  املتعمَّ بالإفراج  الق�صاة 
على  مادّيا  ح�صارا  ليفر�صوا  بتون�س  البتدائّية  املحكمة  اأمام  احتجاجّية 
قا�صي  اقتحامها وحما�صرة مكتب  يُقدموا على  اأن  قبل  ق�صائّية،  موؤ�ّص�صة 
التحقيق املكّلف با�صتنطاق قياداتهم النقابّية، والالفت اأّن عددا كبريا منهم 
عمد اإىل ت�صوير »الغزوة« بالهواتف اجلّوالة. ومّت كّل ذلك حتت ب�صر ورمّبا 
دْعم �صرطة املحكمة التي مل يحّرك اأيٌّ من عنا�صرها �صاكنا ملنع هذا العمل 

الإجرامي.
هذا وقد وّجه نقابّيون اأمنّيون اتّهاما �صريحا حلركة النه�صة بخلق جهاز 
ه انغما�صا وا�صحا يف التجاذبات ال�صيا�صّية،  ق�صائي مواز، وهو ما ميكن عدُّ

ما يتنافى واأب�صط قواعد العمل النقابي.



60

	..2  اقتحام املحكمة البتدائية �صو�صة
باملحكمة  التحقيق  قا�صي  مكتب  اقتحام  على  اأمنّية  نقابات  اأقدمت 
البتدائّية �صو�صة-2- وذلك بغية اإخراج اأمنّيني مّتهمني بالف�صاد، بالقّوة، 
يف م�صهد انقالبي مفزع، ذات يوم من �صهر اأفريل 2014. ودائما الذريعة 
الكربى للتحّرك النقابي الالم�صوؤول هو »عدم امل�صا�س مبعنوّيات العنا�صر 

الأمنّية يف خ�صّم حماية البالد من املخاطر الإرهابّية«!
	 نقابة اأمنية متنح احلكومة ُمهلة للتدخل من اأجل الإفراج عن عون

اأمن..
العاّمة  الإدارة  موّظفي  نقابة  عليها  اأقدمت  التي  تلك  خطرية  �صابقة 
لوحدات التدّخل يوم 12 جانفي 2015 عندما اأ�صدرت بيانا اأمهلت فيه 
الق�صرين1  فتاتْي  قاتلي  �صراح  لإطالق  �صاعة   48 ال�صيد  احلبيب  حكومة 
متوّعدة بالت�صعيد يف ما اعُترب جتاوزا غري م�صبوق وحتّر�صا �صريحا بالق�صاء 
الهداوي  مراد  باملالزم  الحتفاظ  �صرورة  عادي  اإجراء  يف  راأى  الذي 
وتوجيه تهمة القتل العمد له ابتداًء يف انتظار ا�صتكمال التحقيقات واإ�صدار 

حكم ق�صائي على اأ�صا�صها..
ما  وهو  بـ»التدّخل«  الإ�صراف  �صلطة  البيان  ذلك  يف  النقابة  طالبت 
يتنافى ومبداأْي الف�صل بني ال�صلطات وا�صتقاللّية الق�صاء. كما توّجهت اإىل 
املن�صوين حتت لوائها بدعوتهم اإىل »التاأّهب للتحّرك يف التاريخ وال�صاعة 
ال�صيادّية  املوؤ�ّص�صات  �صّد  خطري  جتيي�س  يف  لحقا«،  حتديدها  �صيقع  التي 
على  احلرب  ظّل  يف  الأمنّيني  مبعنوّيات  امل�صا�س  »عدم  بذريعة  للدولة، 

الإرهاب«!..
 1- وفقا للرواية الر�سمية تتمّثل مالب�سات احلادث يف اإقدام دورية اأمنّية على اإطالق النار على 
�سّيارة رف�ست المتثال لتعليمات بالتوّقف، وهو ما اأّدى اإىل مقتل فتاتني يف مقتبل العمر واإ�سابة 
اأّن الواقعة جّدت بالق�سرين غرب  اإ�سارة بالوقوف. ُيذكر  اأي  اأّكد عدم تلّقيهم  مرافقهما الذي 

البالد.
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	 ممار�صة التعذيب على موقوفني والتحقيق مع اأعوان وحدة مكافحة
الإرهاب..

الباب  وفتح  وا�صعا  للتعذيب جدل  بهم  امل�صتبه  من  تعّر�س عدد  اأثار 
من  فرقة  والق�صاء. وكانت  الأمني  اجلهاز  بني  ال�صراع  جلولة جديدة من 
 07 من  متكّونة  جمموعة  اأوقفت  قد  الإرهاب  ملكافحة  الوطنّية  الوحدة 
بالتخطيط  املّتهمة  القريوان«  بـ»خلّية  يُعرف  بات  ما  اإىل  ينتمون  اأ�صخا�س 
اأوت   17 ويوم   .2015 جويلية  يف  وذلك  �صيا�صية،  اغتيالت  لتنفيذ 
التحقيق  بقا�صي  اإعالميًّا  )املعروف  التحقيق  قا�صي  بادر  نف�صه  العام  من 
باختطاف املجموعة  الفرقة املذكورة واتّهامهم  با�صتدعاء عنا�صر من   )13
كاحّتاد  الأمنّية،  النقابات  من  عدد  حفيظة  اأثار  ما  وهو  اأفرادها  وتعذيب 
عليها  يُ�صرف  التي  »الأمنّية«  واجلمعّيات  الداخلي  الأمن  قّوات  نقابات 
عدد من املتطّفلني على العمل النقابي مثل وليد زّروق؛ جمعّية »مراقب«، 
وجميعهم  واملواطن«،  لالأمن  التون�صّية  »املنّظمة  من  الدردوري  وع�صام 
دعم  اإىل  عموما  املدين  واملجتمع  لوائه  حتت  واملن�صوين  منظوريه  دعا 
�صّباط واأعوان الوحدة الوطنّية ملكافحة الإرهاب اأمام ما �صّموه حمالت 
رغم  وذلك  »الإرهابية«،  املجموعة  حمامي  بع�س  يقودها  التي  الت�صويه 
اأّن اآثار التعذيب كانت وا�صحة على اأج�صاد بع�س املظنون فيهم، ما دفع 

جمل�س نّواب ال�صعب اإىل تكوين جلنة حتقيق يف �صبهة ممار�صة التعذيب.
	 الإنابة و�صحب  »باردو«  ق�صّية  يف  متهمني  على  التعذيب  ممار�صة 

العدلية من القرجاين..
يف اأكتوبر 2015 ويف اأحد برامج قناة »احلوار التون�صي« فّجر اأحمد 
الرحموين رئي�س املر�صد التون�صي ل�صتقالل الق�صاء، ق�صّية من العيار الثقيل 
حما�صر  تدلي�س  على  بالقرجاين  الإرهاب  مكافحة  فرقة  اإقدام  يف  متّثلت 
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مار�س   18( باردو  هجوم  يف  بالتوّرط  املّتهمني  على  التعذيب  وممار�صة 
العْدلية  الإنابة  املتعّهد على �صحب  التحقيق  قا�صي  ما حّث  2015( وهو 
بعد  ال�صرورّية  الأبحاث  باإجراء  »العوينة«  فرقة  وتكليف  »القرجاين«  من 
قانونّية هذا الإجراء  اأج�صاد املوقوفني. ورغم  التعذيب على  اآثار  معاينته 
باعتباره اتُّخذ وفقا ملا تقت�صيه م�صلحة البحث بعد ثبوت التق�صري والتجاوز 
من اأعوان ال�صابطة العْدلية، اإّل اأّن بع�س املح�صوبني على الن�صاط النقابي 
الأمني �صّنوا هجوما عنيفا على الرحموين وعلى قا�صي التحقيق معتربين 
اإذاعة »جوهرة  اإثارة هذه الق�صّية خدمة لالإرهاب. ففي مداخلة له على 
اآف اآم« بتاريخ 09 اأكتوبر 2015 اعترب الدردوري التعاطي الق�صائي مع 
خلّية باردو حتري�صا مبا�صرا على اأعوان الوحدة الوطنّية ملكافحة الإرهاب 

واإطاراتها!..
	.. اأحداث متغزة وهر�صلة النقابات الأمنّية للق�صاة

جنوب  توزر  )ولية  متغزة  مدينة  �صهدت   2015 ماي   04 بتاريخ 
عن  ف�صال  ق�صائي،  اإذن  دون  ومداهمات  ع�صوائّية  اإيقافات  البالد( 
ال�صتعمال املفرط للقّوة ح�صب تو�صيف تقرير �صادر عن فرع توزر نفطة 
للرابطة التون�صّية للدفاع عن حقوق الإن�صان. تعود اأ�صباب اأحداث متغزة 
وفقا ل�صهادات الأهايل اإىل خالف جّد بني اأحد املت�صاكنني ووكيل باحلر�س 
الوطني ليقع ت�صويق تلك احلادثة على اأنّها »فعل اإرهابي«، ليتحّرك الأعوان 

على هذا الأ�صا�س.
وحماولًة منهم لإيقاف التتّبعات بحّق زمالئهم حتّرك اأمنّيون بتحري�س 
الوطني  للحر�س  الأ�صا�صّية  النقابة  بينها  من  الأمنّية  النقابات  بع�س  من 
وهاتفني  باأ�صلحتهم  ملّوحني  بتوزر  البتدائية  املحكمة  اأمام  وجتمهروا 
اأو  املواطنني  منازل  باقتحام  الإذن  رف�س  الذي  للق�صاء  مناوئة  ب�صعارات 
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حتّركا  عّده  ميكن  ما  وهو  املدينة،  ا�صتقرار  على  حر�صا  املحتجني  اإيقاف 
نّفذوا بدورهم  الذين  احتجاجيا خطريا وهر�صلة وا�صحة لق�صاة املحكمة 
وقفة ا�صتنكروا فيها جتاوزات الأمنّيني بحّقهم وتهديدهم ل�صتقالل الق�صاء 

وحماولتهم ال�صافرة للتاأثري يف �صري الأبحاث.
	..»ت�صويق خطاب »اأحنا ن�صّدو وهوما اإي�صْيبو

العمل  منتحلي  من  لّفها  لّف  ومن  الأمنّية  النقابات  خطاب  ا�صطبغ 
النقابي الأمني بجملة من الكلي�صيهات حّتى اأ�صبحت اأيقونات ترمز لتلك 
وهوما  ن�صّدو  »اأحنا  وعبارة  الق�صائّية  باملوؤ�ّص�صة  »البولي�صّية«  التحّر�صات 
يرّددونها  »املتحّر�صون«  فتئ  ما  التي  اجلاهزة  القوالب  اأحد  هي  اإي�صْيبو« 

بانتظام وان�صجام لفتنيْ!..
الأمن  قّوات  لنقابات  الوطني  الحّتاد  عقدها  �صحفّية  ندوة  خالل   -
)املكّلف  اجلويني  ال�صحبي  اّدعى   2013 �صبتمرب   06 يوم  التون�صي 
موؤّكدا  تكفريّيا   361 �صراح  اأطلق  الق�صاء  اأّن  بالحّتاد(  القانونية  بال�صوؤون 
اأنه من اأ�صل 478 عن�صرا موّرطا يف اأحداث عنف مل يتّم اإ�صدار بطاقات 

اإيداع بال�صجن اإّل يف حق 117 فقط وا�صفا ذلك بـ«الف�صيحة«..
اآف  »جوهرة  اإذاعة  موجات  وعلى   2014 دي�صمرب   30 بتاريخ   -
رئي�س  عهد  يف  ليبّينْي  اإرهابّينْي  �صراح  اإطالق  بني  الدردوري  ربط  اآم« 
تون�صّينْي  دبلوما�صّينْي  عن  والإفراج  املرزوقي  من�صف  ال�صابق  اجلمهورية 
كانا حمتجزين يف ليبيا. م�صّجال اأّن العن�صرين الإرهابّيني �صدرت بحّقهما 
اأحكام بال�صجن ت�صل اإىل 20 عاما من اأجل التاآمر على اأمن الدولة ف�صال 
عن توّرطهما يف قتل كّل من الرقيب وليد احلاّجي واملقّدم الطاهر العّياري.
- خالل ندوة حول �صهداء الإرهاب وجرحاه يوم 09 �صبتمرب 2014 
اأّن  واملواطن«  لالأمن  التون�صية  »املنّظمة  رئي�س  الدردوري  ع�صام  زعم 
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�صابنّي  »ا�صتقطاب«  ب�صدد  وهو  القب�س  عليه  اأُلقَي  الرّب  بابن  ملّقبا  اإرهابّيا 
اأُطلق �صراحه ليهرب اإىل ليبيا.

-  اأعّدت »املنّظمة التون�صّية لالأمن واملواطن« التي يراأ�صها الدردوري 
اأّكد اإطالق �صراح عدد من »الإرهابّيني« من بينهم �صامي القا�صمي  تقريرا 
ال�صعانبي،  جبال  من  الدولة  ليقاتل  عنه  واأُفرج   2014 عام  اعُتقل  الذي 
وراغب احلّنا�صي الذي اأُطلق �صراحه لي�صت�صهد على يديه عدد من الأمنّيني.
2015 قال كاتب  24 نوفمرب  - بعد تفجري حافلة الأمن الرئا�صي يوم 
الدولة لدى وزير الداخلية املكّلف بال�صوؤون الأمنّية رفيق ال�صّلي اإّن منّفذ 
العملّية ح�صام العبديّل �صبق اأن مّت اإيقافه قبل اأن تاأذن النيابة العمومّية باإطالق 
�صراحه. هذا الت�صريح تلّقفته النقابات الأمنّية ووّجهت �صهامها من جديد 
اإىل الق�صاء بدعوى »اإ�صاعة جهود الأمنّيني والت�صّبب يف ا�صت�صهادهم«، 
وذلك رغم اأّن املحكمة البتدائّية باأريانة اأ�صدرت يوم 27 نوفمرب 2015 

بالغا تو�صيحيا جاء فيه: 
ح�صام  النتحاري  اأّن  من  الإعالم  بو�صائل  تداوله  مّت  ما  اإثر  »على 
العبديّل �صبق اأن مّت اإيقافه يوم 20 اأوت 2015 واإحالته على العدالة التي 
العام درءا  للراأي  النقطة  تو�صيح هذه  يتوّجب  فاإنّه  عنه،  الإفراج  قّررت 

لكّل التبا�س.
للمحكمة  بالنظر  راجعة  اأمنّية  جلهة  �صبق  اأنّه  ال�صدد  هذا  يف  ون�صري 
البتدائية باأريانة مراجعة ممّثل النيابة العمومّية املكّلف مبهاّم ال�صتمرار يوم 
2015 هاتفّيا، قبل مداهمة حمّل �صكنى املدعّو ح�صام العبديّل  20 اأوت 
املكّلف  الباحث  ذكر  ح�صب  التكفريّية  العنا�صر  �صمن  بخزائنهم  املدرج 
بع�س  على  العثور  مّت  بها  املاأذون  التفتي�س  اأعمال  اإنهاء  واإثر  بال�صتمرار. 

الكتب الدينّية »العادّية« كما �صّنفها الباحث املخاطب وهي:
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ريا�س ال�صاحلني.	 
الكبائر.	 
ن�صخة من كتاب �صروط ل اإله اإل اهلل.	 
ن�صخة من كتاب �صرح ل اإله اإل اهلل.	 

نافيا  غري،  ل  واملعرفة  لالّطالع  بها  يتحّوز  اأنّه  فيه  املظنون  اأفاد  والتي 
ال�صابطة  ماأمور  ا�صتف�صار  واإثر  اخلارجّية.  التوتّر  بوؤر  اإىل  ال�صفر  اعتزامه 
العدلّية يف خ�صو�س �صخ�صّية وانتماءات و�صوابق الطرف املعني، �صّرح 
باإبقائه  العمومّية  النيابة  من  القرار  اتّخاذ  فتّم  التفكري،  ب�صيط  �صخ�س  اأنّه 
بحالة �صراح وحجز الكتب امللمح اإليها، مع الت�صديد على وجوب مراقبته 

ومتابعته امل�صتمّرة واإعالم النيابة العمومّية بكاّفة امل�صتجّدات يف الإبّان.
اجلهة  قبل  من  يوّجه  مل  الغر�س  يف  املحّرر  املح�صر  اأّن  املالحظة  مع 
نوفمرب   26 اخلمي�س  يوم  م�صاء  اإّل  باأريانة  اجلمهورّية  وكالة  اإىل  الأمنّية 

2015 اأي بعد ح�صول العملّية الإرهابّية ب�صارع حمّمد اخلام�س.«
- الإفراج عن 7 من امل�صتبه بهم )يف ما يُعرف بق�صّية »خلّية القريوان«( 
اأّكدوا  الذين  الأمنّية  النقابات  قيادات  �صكاكني  �صحذ   ،2015 اأوت  يف 
الرجوع  ثّم  ومن  الليبي  القطر  اإىل  الذهاب  يعتزمون  كانوا  املّتهمني  اأّن 

ل�صتهداف ال�صّياح يف القريوان.
- اإطالق �صراح امل�صتبه بتوّرطهم يف عملّية باردو الإرهابّية اأثار حفيظة 
»الأمنّية«  واملنّظمات  اجلمعّيات  من  فلكها  يف  والدائرين  الأمنّية  النقابات 
فيديو  ين�صر  الدردوري  ع�صام  جعل  الذي  احلّد  اإىل  الأمر  و�صل  حّتى 
م�صّرب هو مبثابة الوثيقة الق�صائّية يف طْور التحقيق وذلك ببّثه يف برنامج 
»لبا�س« على قناة »احلوار التون�صي« يوم 23 جانفي 2016، حيث �ُصّوق 
املقطع امل�صّورعلى اأنّه يُظهر املدعّو حممد اأمني القبلي وهو ب�صدد اإطالع 
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الوحدات الأمنّية على خمابئ اأ�صلحة. والقبلي )ح�صب بع�س الروايات( 
والذي  باردو  عملّية  يف  املتوّرطني  نافع  بن  عقبة  لكتيبة  املنتمني  اأحد  هو 
اأُفرج عنه يف اأوت 2015 يف قرار ق�صائي اأبدت النقابات الأمنّية رف�صها 

له.
»تتحّر�س«  التون�صي  الأمن  قّوات  لنقابات  الوطني  الحّتاد  قيادات   -

باملحامني:
يف دي�صمرب 2013، قامت هيئة املحامني )فرع تون�س( برفع ق�صّية عدلّية 
�صّد كّل من ال�صحبي اجلويني وعماد باحلاج خليفة بعد اأن عمدا اإىل اتّهام 
اإميان الطريقي رئي�صة جمعّية حرّية واإن�صاف بتبيي�س الإرهاب، ف�صال عن 

و�صف الأ�صتاذ اأنور احلاج علي بـ«الإرهابي« و«الأخطر من اأبي عيا�س«.
	 البتدائّية باملحكمة  الأّول  التحقيق  قا�صي  �صّد  ت�صويه  حملة 

بتون�س..
البتدائّية  باملحكمة  الأّول  التحقيق  قا�صي  الأمنّية  النقابات  ت  خ�صّ
ال�صّيد   ،13 عدد  التحقيق  بقا�صي  اإعالمّيا  واملعروف  )�صابقا(  بتون�س 
تقرير  اأّكدها  القا�صي  هذا  نزاهة  ممنهجة.  ت�صويه  بحملة  العكرمي،  ب�صري 
جلنة التفّقد التابعة لوزارة العدل التي كّلفتها وزارة العدل مبراقبة مكتب 
التحقيق عدد 13. ويبدو اأّن نظافة يده وان�صباطه ل�صلطة القانون قد اأّلبت 
اإرهابّية  بق�صايا  متعّهد  اأنّه  ة  والأمنّية، خا�صّ ال�صيا�صّية  الأطراف  بع�س  عليه 
اغتيال �صكري  باردو و�صو�صة، ف�صال عن ق�صية  �صديدة اخلطورة كملّفْي 
الق�صاة  من  لغريه  تركها  املذكور  للقا�صي  يُراد  ملفات  كّلها  وهي  بلعيد، 
الطّيعني القابلني للتوجيه يف اجّتاهات بعْينها. اإذ يبدو وا�صحا اأّن الأطراف 
يف  التّهام  اأ�صابع  توجيه  على  تعمل  �صيا�صّية،  اأطراف  من  القريبة  النقابّية 
للوطد  �صبق  وقد  النه�صة.  حركة  يف  قيادات  اإىل  ُعنوًة  بلعيد  اغتيال 
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)حزب الوطنيني الدميقراطيني املوّحد ]الي�صاري[( اأن رفع �صكاية جزائّية 
التون�صي،  بالرتاب  القتل  يف  »امل�صاركة  تهمة  له  موّجها   13 القا�صي  �صّد 
وقتل نف�س ب�صرّية عمدا مع �صابقّية الإ�صمار«. ويف بالغ ن�صره احلزب يف 
جويلية 2016 مّتت اإ�صافة تهمة »التغافل املوؤّدي اإىل تغيري مواّد اإثبات اأو 
والأ�صياء  والعقود  والدفاتر  الأوراق  من  غريهما  اأو  جنائي،  اإجراء  مواّد 
اأو  عمومّية  م�صتودعات  اأو  حمكمة  كتابة  اأو  حمفوظات  بخزينة  املودعة 

م�صّلمة لأحد اأعوان ال�صلطة العمومّية اأو موؤمتن عمومي ب�صفته تلك«!...
2016 دعا احلبيب  اآم« يف فيفري  ويف ت�صريح لإذاعة »جوهرة اآف 
الرا�صدي اإىل تغيري حاكم التحقيق بتعّلة اأنّه مل يعد قادرا على معاجلة عدد 

كبري من امللّفات املعّقدة.. 
ورغم هذه الهجمة ال�صر�صة التي انخرطت فيها معظم النقابات الأمنّية، 
فقد ارتاأت هيئة الق�صاء العديل يف جويلية 2016 تعيني قا�صي التحقيق 13 
بالقطب الق�صائي ملكافحة الإرهاب، الب�صري العكرمي، وكيال للجمهورية 
مهنّية  م�صرية  على  اأخرى  مّرة  الدليل  يقيم  مبا  بتون�س  البتدائية  باملحكمة 

نا�صعة البيا�س لقا�س ُو�صع حتت الق�صف طيلة �صهور..
ق�شارى القول ..

بالتذّرع  الق�صائي  للجهاز  اتّهاماتها  الأمنّية  النقاباُت  ت�صند  ما  كثريا 
الذي  ال�صتباقي«،  »الأمن  يُ�صّمى  ما  ملاهّية  الق�صاة  بع�س  اإدراك  بعدم 
يقطع الطريق على العمل الإرهابي قبل وقوعه. واحلقيقة اأّن هذا امل�صطلح 
غام�س ول ميكن ا�صتخدامه ق�صائّيا ول�صّيما يف املاّدة اجلنائّية التي تتطّلب 
ر  يُف�صَّ ال�صّك  الكافية. فكما نعلم جميعا حّتى  توافر قرائن الإدانة و الأدّلة 
مل�صلحة املّتهم والعرتاف لي�س �صّيد الأدّلة، وبالتايل ل ميكن للقا�صي اأن 
الظّن. والتمييز بني جرائم  بناًء على غلبة  اأو  بالغيب  يُ�صدر حكمه رجما 
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احلّق العاّم واجلرائم الإرهابّية الذي يدعو اإليه بع�س منتحلي العمل النقابي 
الأمني، غري قائم اإّل من حيث التكييف والعقوبة املن�صو�س عليها يف قانون 
هذه  يف  الإدانة«  و»موجبات  الق�صّية«  يف  النظر  »اآليات  لكّن  الإرهاب، 

وتلك تبقى مت�صابهة اإىل حّد التطابق. 
وبالنظر اإىل العدد ال�صخم من الإيقافات، فمن الطبيعي واحلال تلك، 
ة مع ما نعرفه من املخالفات التي  اأن يكون عدد املُفرج عنهم كبريا، خا�صّ
داأبت الأجهزة الأمنّية على ارتكابها من اعتقالت ملجّرد ال�صبهة والإيقافات 

ملدد غري قانونّية عالوة على ممار�صة التعذيب.
جتاهلها  هو  الق�صائي،  امللف  مع  الأمنّية  النقابات  تعاطي  يف  الالفت 
ملبادئ قانونّية اأ�صا�صّية كمبداإ اإ�صراف النيابة العمومّية على الباحث البتدائي 
)ال�صلطات الأمنّية(، وبالتايل خ�صوع عملّيات الإيقاف للمتابعة الق�صائّية.  
مل  ومنتحليه،  الأمني  النقابي  العمل  ممتهني  اأّن  تقّدم،  ممّا  والأخطر 
اإثارة نقاط  اإىل  الفنّية )التقنّية( بل جتاوزوها  بت�صجيل اعرتا�صاتهم  يكتفوا 

ذات �صبغة �صيا�صوّية فّجة.. 
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الختطاف والتعذيب وجتنيد املخربين

يبدو اأّن جتنيد املخربين والختطاف والتعذيب باتت اأدوات عمل يف 
ُعرف منتحلي العمل النقابي الأمني يف تون�س. وعندما يبلغ ا�صتغالل النفوذ 
والتحّر�س ال�صلطوي باملواطن الب�صيط منتهاه، تنخرط النقابات الأمنّية يف 
رّي النف�صي  اأخطر ما ميكن اأن حتّققه الظاهرة الإرهابّية وهو قطع احلبل ال�صُّ

بني املواطن وموؤ�ّص�صته الأمنّية..
	..رواية �صادمة لثنني من جّتار باب دزيرة

تاجر من جّتار باب دزيرة يُدعى �صابر الغرقاوي اتّ�صل بجريدة »ال�صلطة 
اأطوار حادثة  العاّم  للراأي  لينقل   ،2016 املبارك  الفطر  عيد  ليلة  الرابعة« 

خطرية كانت تفا�صيلها كالآتي :
- يف حدود ال�صاعة الواحدة والن�صف ليال، داهمتني جمموعة ملّثمة 
تبنّي اأنّهم جاوؤوا باإيعاز من املدعّو اإبراهيم الفرحاتي »وهو اأحد املارقني عن 
القانون الذين داأبوا على ابتزاز الأموال من التّجار بحماية من اأمنّيني. وّجه 
زّوار الليل لكمات اإىل وجه ال�صحّية وحّذروه من مغّبة التعّر�س لإبراهيم 
م�صّددين على اأنّه »خّط اأحمر« عليه اأّل يقربه! ثّم اأخذوه اإىل مكتب وراء 
مقّر وزارة الداخلّية على منت �صّيارة اإدارّية. وهناك عر�صوا عليه �صورتني 
بالنفي اعتديا  اإن كان يعرفهما. وعندما رّد  لرجلني اأحدهما ملتح و�صاأله 
 )cagoule( راأ�صه  على  لثاما  وو�صعوا  وعيه.  فقد  حّتى  بال�صرب  عليه 
اإىل  تناهى  »الق�صبة«. وقد  اإىل  الب�صري ومنها  �صيدي  اإىل منطقة  واأخذوه 
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م�صامع ال�صحّية قول اأحدهم: »هّزوه للق�صبة خاطر ثّمه جماعة ب�س يتعْرفو 
يعرفونه  اإن كانوا  يعرفهم و�صاألوهم  اأ�صخا�س ل  ثّم عر�صوه على  عليه«! 
اأدخلوا �صخ�صا و�صاألوه ال�صوؤال نف�صه وقالوا  ثّم  ال�صابقة،  فنفوا معرفتهم 
»ثّمه  له  وقال  الرجل  اإىل  ال�صحّية  فالتفت  هاذا...«  قول  هاذا  »قول  له: 
ربي« وبعد تفّح�س مالحمه قال: »ل.. لي�س هذا«. ثّم اأقدموا على تفتي�س 
املت�صّرر و�صرقته هاتَفه املحمول ومبلغا قدره 60 دينارا قبل اأن يطلبوا منه 
من  قمي�س(  )دون  وعاريا  القدمني  حايَف  اإليه  ليعود  منزله  اإىل  العودة 
الق�صبة اإىل منطقة باب اجلديد حيث يقطن. كما ذكر ال�صحّية يف اإفادته اأّن 
اإبراهيم اأر�صل له �صخ�صا لينقل له عر�صا فريدا: »اإذا اأردت اأن اأبتعد عنك 

كّليا اأعطني األف دينار«!..
الحتياجات  ذوي  من  �صخ�س  املّرة  هذه  عا�صها  �صبيهة  حادثة   -
ة يُدعى »رابح بن عمارة قني�صي« وهو حار�س ب�صوق باب دزيرة.  اخلا�صّ
طلب  الذي  اآنفا(  )املذكور  اإبراهيم  املدعّو  طرف  من  مظلمة  اإىل  تعّر�س 
اأدفع  »اأنا ل  له رابح:  اأنّها ر�صوة دفعها عنه. فقال  بزْعم  1400 دينار  منه 
جمموعة  اإليه  اأر�صل  الغد  ومن  ال�صجن.  اإىل  باإدخاله  فتوّعده  ر�صاوى«. 
من الأ�صخا�س قاموا باختطافه من املقهى واأ�صاروا عليه بالبتعاد عن طريق 
عن  فامتنعوا  مقّرهم  اإىل  اأخذه  املت�صّرر  منهم  فطلب  �صجنه.  اأو  اإبراهيم 
ذلك وا�صطحبوه اإىل بر�صلونة. بعد ذلك بيومني داهموا منزله يف اأريانة 
)من �صواحي العا�صمة( وطلبوا منه ا�صطحابهم لكّنه رف�س الذهاب معهم 
غري اأّن رئي�س مركز �صرطة برج الوزير تدّخل و�صّلمه لهم لي�صطحبوه بعد 
العنا�صر  توافد عليه عدد من  ال�صاد�س حيث  باملنزه  اإىل مكتب لهم  ذلك 
تركوه  ثّم  اإبراهيم«،  ا�صطوانة »�صرورة البتعاد عن  الأمنّية مكّررين عليه 
ليعاودوا التّ�صال به طالبني منه احل�صور بالإدارة الكائنة وراء مقّر وزارة 
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مكتوبا  املكتب  هناك وجد لفتة يف مدخل  اإىل  الداخلّية. وعندما ذهب 
عليها »النقابة«. وقد هّددوه هناك مّرة اأخرى بال�صجن والف�صل من العمل 

وحرمانه من منزله اإذا مل يرتك �صي اإبراهيم يفعل ما يحلو له!.. 
العا�صمة  قلب  يف  اخلطورة  بهذه  حادثتان  حتدث  اأْن  الكالم؛  ُمفاد 
العقاب،  من  الإفالت  دولة  كنف  نعي�س يف  اأنّنا  ب�صاطة  بكّل  يعني  فذلك 
حيث تبدو �صطوة النقابات الأمنّية اآخذة يف التمّدد بعيدا عن )اأو حتت( 

اأعني الأجهزة الر�صمّية.  
	..ع�صام الدردوري يجّند قا�صرا لبتزاز الق�صاء

يف حماولة منه ل�صتدراج وكيل اجلمهورّية بالقطب الق�صائي ملكافحة 
اإطالق  اأجل  الإرهاب اإىل املحظور، وابتزاز وزارة العدل بعد ذلك من 
�صراح وليد زّروق وزوجته اإينا�س بن عثمان وغريهما من زمالء »الكيان 
املوازي«، عمد ع�صام الدردوري اإىل جتنيد )و.ع( وهي فتاة قا�صر �صّنها 
اأمّدها بها.  باأدوات ت�صجيل  17 عاما طالبا منها ت�صوير القا�صي  ل تتجاوز 
وبعد اأن ُمنيَت املحاولة بالف�صل نظرا لالن�صباط املهني واللتزام الأخالقي 
من  الرئي�س  وامل�صتهدف  الإرهاب،  ق�صايا  يف  املخت�ّس  املذكور  للقا�صي 
عملّية التجنيد، مّت اإعادة الكّرة مّرات عديدة اإىل اأن وقع على ما يبدو يف 
الفتاة  الفّخ. وح�صب ما ر�ّصح من معلومات فقد تعّرف الدردوري على 
بالقرجاين،  ة يف ق�صايا الإرهاب  الوطنّية املخت�صّ الوحدة  بحكم قربه من 
ذّمة  على  �صهور  ب�صعة  ق�صت  بعدما  مبا�صرة  �صراحها  اإطالق  بعد  وذلك 
الإيقاف يف ق�صّية اإرهابّية. وبعد افت�صاح اأمره، حاول ع�صام الدردوري 
ف�صاد  عن  للحديث  �صحفّية  ندوة  عقد  مبحاولة  ف�صيحته  على  التعمية 
املوؤمتر  تنظيم  من  منعه  ومّت  القا�صر.  مع  اجلن�صي  وتوّرطه  القا�صي  م�صاعد 
مهاجمته  بحّجة  وذلك  الداخلّية،  وزارة  تفّقدّية  عرب  ورد  اإداري  بقرار 
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لإطارات اأمنّية و�صخ�صّيات �صيا�صّية مبا يتنافى وقواعد العمل الأمني، ف�صال 
عن كونه يواجه عددا من الق�صايا العدلّية عليه ت�صويتها ابتداء..

الدردوري  اّدعى  ف�صيحته،  من  ّما  خمرج  عن  البحث  �صياق  ويف 
باإقامتها عالقة جن�صية مع  امل�صتبه  القا�صر )و.ع(  2016 اختفاء  اأوت  يف 
الإرهاب،  ملكافحة  الق�صائي  بالقطب  اجلمهورّية  لوكيل  الأّول  امل�صاعد 
وذلك ليوهم الراأي العاّم باأّن الفتاة وقع اختطافها من قَبل »مافيا الق�صاء«. 
ا على هذا الزْعم، ويف ت�صريح لوكالة تون�س اإفريقيا لالأنباء يوم 19  وردًّ
اأوت 2016، قال الناطق الر�صمي با�صم املحكمة البتدائية بتون�س والقطب 
و�صائل  يف  تداوله  مّت  ما  اإّن  ال�صليطي؛  �صفيان  الإرهاب  ملقاومة  الق�صائي 
الإعالم ومواقع التوا�صل الجتماعي، حول اختفاء اأو اختطاف فتاة قا�صر 
تعّلقت بها �صبهة عالقة مع اأحد امل�صاعدين الأول لوكيل اجلمهورّية بالقطب 
الق�صائي ملكافحة الإرهاب »ل اأ�صا�س له من ال�صّحة وهو جمّرد افرتاءات 
ومغالطات للراأي العاّم«، موؤّكدا اأنّه »مّت اإيواء الفتاة املذكورة باأحد مراكز 

ة.« احلماية الجتماعّية املخت�صّ
كما اأ�صار ال�صليطي اإىل اأّن »الوحدات الأمنّية عرثت على هذه الفتاة 
القا�صر يف الليلة الفا�صلة بني 17 و18 اأوت )2016( بو�صط العا�صمة. 
يعرف  ما  اأو  بالقرجاين  للوقاية الجتماعّية  الفرعّية  لالإدارة  اإحالتها  ومّتت 

مب�صلحة حماية الأحداث التابعة لوزارة الداخلّية، باعتبار الفتاة حدثا«..
تفاعال مع الواقعة، اأ�صدرت الهيئة الوقتّية للق�صاء العديل بيانا اأدانت 
به  ي�صطلع  الذي  الدور  يف  الت�صكيك  اإىل  ت�صعى  التي  »املمار�صات  فيه 
القطب الق�صائي ملكافحة الإرهاب، يف املجهود الوطني ملكافحة الإرهاب 
احلقوق  حماية  اإطار  يف  والقانون  الد�صتور  و�صعها  التي  ال�صوابط  طبق 

واحلرّيات«..
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	 وزّروق الدردوري  حول  عثمان  بن  وليد  ال�صحفي  املرا�صل  اإفادة 
والعروي..

»النقابّيني  من  عثمان  بن  وليد  املرا�صل  تقّرب  ال�صحفي  عمله  بحكم 
امتالكهما  زْعمهما  باعتبار  زّروق  ووليد  الدردوري  ع�صام  الأمنّيني« 
ملعلومات اأمنّية خطرية. وب�صبب هذا التقّرب املحكوم بطبيعة املهنة، واجه 
بن عثمان جتربة �صعبة تقيم الدليل على مدى تغّول النقابات الأمنّية. ويف 
ما يلي حيثّيات الواقعة كما جاءت على ل�صان املت�صّرر يف اأحد برامج قناة 

»الزيتونة«:
نُزل  اأحد  اأمام  يقف   2015 فيفري   07 يوم  عثمان  بن  وليد  كان   -
العا�صمة ينتظر اأحد معارفه، ويف الأثناء هاتفه الدردوري و�صاأله عن مكان 
ياأتَي للقائه على الفور ليقول له: »األن تثوب اإىل ر�صدك  اأن  تواجده قبل 
اإىل اخللف ويهاتف وليد  اإىل �صّد يده  وتتعاون معنا؟!« ليعمد بعد ذلك 
اأمني قرب  اإىل مركز  وياأخذاه  بقّوة  ليم�صكه كالهما من ذراعْيه  زّروق، 
بادر  النتظار.  يف  مديّن  بلبا�س  اثنان  كان  حيث  بورقيبة  احلبيب  �صارع 
يُجري  كان  ع�صام  اأّن  عثمان  بن  لحظ  وقد  »جبتوه؟«  بالقْول:  اأحدهما 
مكاملات هاتفّية مع كّل من حمّمد علي العروي وعبد ال�صّتار ال�صاملي ويقول 
لهما: »وليد جبناه!« ثّم اأقدمت املجموعة على اقتياد املت�صّرر اإىل اإحدى 
الغرف وتعذيبه بق�صوة، قبل اأن »يفربكوا« حم�صرا قّولوه فيه ما مل يقله من 
كْونه ا�صتلم اأموال من النقابّيني حمّمد الروي�صي وهيكل دخيل )من نقابة 
الأمن اجلمهوري( لت�صويه �صمعة ع�صام واتّهامه باإقامة عالقة باأجنبّية ميّدها 
مبعلومات مت�ّس بالأمن التون�صي. واأجربوه على الإم�صاء بعد العتداء عليه 
ليال  ع�صرة  احلادية  ال�صاعة  حدود  يف  �صراحه  ليُطلقوا  ال�صديد،  بالعنف 
اأّن الدردوري كان  ح�صب قوله. وقد لحظ املرا�صل ال�صحفي بن عثمان 



76

ب�صدد مهاتفة حمّمد علي العروي ب�صكل م�صرت�صل و�صمعه يقول له: »�صي 
حمّمد علي راهو �صايي �صّحح!«

بعد ما �صلف ب�صطه من اأحداث وغريها من اأ�صاليب ال�صغط املافيوزي 
لين�صحه   2015 24 جويلية  بتاريخ  للق�صاء  ب�صكاية  عثمان  بن  وليد  تقّدم 
وين  »ماعندو  ب�صاطة  بكل  لأنّه  باإ�صقاطها  الرا�صدي  احلبيب  »النقابي« 

يو�صل!«
ق�شارى القول..

اإّن ما تقّدم  اإذا قلنا  اأو متاجرة ب�صرف احلقيقة  لن يكون هناك حتريف 
النقابي الأمني  الن�صاط  اإليه واقع  عّينة ب�صيطة ممّا و�صل  اإلّ  من وقائع لي�س 
من  الكثري  حتّولت  حيث  مريع.  اأخالقي  و�صقوط  انحراف  من  البالد  يف 
النقابات الأمنّية اإىل اأدوات طّيعة يف يد اأ�صحاب الأجندات امل�صبوهة، ما 
حّولها اإىل اأجهزة ا�صتخبارات موازية لي�صدق عليها تو�صيفها بالتنظيمات 
اأهدافها.  لتحقيق  الأ�صاليب  اأقذر  ا�صتعمال  عن  تتوّرع  ل  التي  املافيوزية 
اأهداف ل تتقاطع اإّل مع م�صالح اأقطاب الثورة امل�صاّدة ياأتي يف القلب منها 
امل�صّمى كمال اللطّيف الذي ثبتت عالقته بعدد كبري من الأمنّيني ومنتحلي 

العمل النقابي، على غرار ع�صام الدردوري و اآخرين غريه. 
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العمل النقابي الأمني.. اأعرا�س ت�شّي�س وا�شحة

�صناديق  عرب  ال�صيا�صي  امل�صهد  ت�صكيل  يف  امل�صاهمة  اإىل  مريب  نزوع 
القرتاع:

لنقابات  الوطني  الئتالف  دعا   ،2016 جوان   21 بتاريخ  له  بيان  يف 
منح  اإىل  النّواب  جمل�س  والديوانة،  الداخلي  الأمن  قّوات  وجمعّيات 
ال�صتحقاقات  يف  القرتاع  يف  ال�صرعّي«  »حّقهم  والع�صكرّيني  الأمنّيني 
النتخابّية. واإنّه ل ي�صتطيع اأحد اأن ينكر على هذه النقابات حّقها امل�صروع 
تراه  ما  اإىل  والدعوة  الأمني  بال�صاأن  لعالقة  ا  ذات  اآرائها  عن  التعبري  يف 
ي�صّب يف م�صلحة الأمنّيني، لكّن الالفت هنا هو هذا »الإجماع النقابي« 
على تبّني املوقف الداعي اإىل ال�صتفادة من حّق النتخاب، مبا ي�صي على 
مالمح  حتديد  يف  اأكرب  دور  لعب  اإىل  املريب  ونزوعها  بت�صّي�صها  ما  نحو 

امل�صهد ال�صيا�صي مبا يُغّذي التجاذبات احلزبّية.
نعر�س عليكم يف ما يلي مقتطفات من البيان املذكور:

القانون  تنقيح  م�صروع  من  ال�صاد�س  الف�صل  على  امل�صادقة  »اإّن   -
وتعار�س  املواطنة  حّق  جوهر  من  م�صا�س  وال�صتفتاء  بالنتخابات  املتعّلق 
مع مبداأ امل�صاواة يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني واملواطنات 

دون متييز«.
التعّدي عليه حتت  الفردّية ول ميكن  - »حّق املواطنة هو من احلقوق 
و�صاية اأطراف اإدارّية على غرار ما �صبق اأن مّت الت�صريح به من ال�صتئنا�س 
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باآراء املديرين العاّمني باملوؤ�ّص�صة الأمنّية حول امل�صاألة«.
- »احلياد التام املحمول على الع�صكرّيني واأعوان قّوات الأمن الداخلي 

يعّد ذريعة واهية وتربيرا ينطوي على مغالطة وخمادعة.«
والوّلة  احلكومة  اأع�صاء  على  كذلك  حممول  احلياد  »واجب   -

واملعتمدين وحّتى الق�صاة)...(«
علي العرّي�س .. مّرة اأخرى :

ر�صالة  والديوانة  اجلمهوري  الأمن  نقابة  وّجهت   2016 اأكتوبر  يف 
الداخلّية  ووزير  احلكومة  ورئي�س  اجلمهورية  رئي�س  من  كّل  اإىل  مفتوحة 
املنا�صب  بـ«حتييد  فيها  طالبت  العمومّية،  الوظيفة  ووزير  العدل  ووزير 
بها  قّيدها  التي  الداخلّية من الأوامر  الأمنّية وحترير  املوؤ�ّص�صة  احل�ّصا�صة يف 
من  النه�صة  حركة  اإزاحة  فرغم  العري�س«.  علي  الأ�صبق  احلكومة  رئي�س 
الت�صريعّية والرئا�صّية وتداول ما  ال�صلطة وفوز نداء تون�س يف النتخابات 
ل يقّل عن 3 اأ�صماء على الق�صبة )رئا�صة احلكومة( ورغم ع�صرات النَقل 
النقابات الأمنّية،  والإقالت والإعفاءات مازال العرّي�س يف مرمى �صهام 
بات  الذي  ال�صيا�صوي«  »الهو�س  بليغا عن ذلك  تعبريا  ما ميكن عّده  وهو 

يتمّلك بع�س الهياكل النقابّية الأمنّية. 
النقابة »الوطنية« ت�صتهدف م�صاجني حركة النه�صة ح�ْصرا !

الجتماعي  التوا�صل  �صفحات  على  انت�صر   2016 جانفي   27 بتاريخ 
مقطع فيديو م�صّرب من داخل اجتماع عقدته النقابة الوطنّية لقّوات الأمن 
النقابي«  »القيادي  ال�صريط  يف  ويظهر  الق�صبة.  لوقفة  حت�صريا  الداخلي 
تهديد  اأدوات  ا�صتخدام  ب�صدد حتري�س زمالئه على  �صكري حمادة وهو 
»القّفة« عن  مبنع  عليهم  اأ�صار  فقد  ملطالبهم.  ال�صتجابة  اإىل  ال�صلطة  لدفع 
م�صاجني حركة النه�صة واملّتهمني يف ق�صايا اإرهابّية، وهو ت�صّرف متييزي 
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لي�س  اأنّه  به. يذكر  يّت�صم  الوا�صح الذي  قانونا ف�صال عن »الت�صّي�س  جمّرم 
حلركة النه�صة م�صاجني ليتّم ال�صغط عليهم �صيما وهي حزب �صيا�صي يدير 

�صوؤون البالد.
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التوا�شل مع ال�شفارات الأجنبية

اإىل  خطري  نزوع  عن  عادًة،  الأجنبية  ال�صفارات  مع  التوا�صل  يعربّ 
املراهنة على الدعم اخلارجي، وهو ما يُ�صري بدوره اإىل توّرط ما يف ن�صاط 
داخلي غري م�صروع. وتتعاظم خطورة هذه املمار�صة اإذا ما كان »املتخابر« 

ي�صغل وظيفة �صيا�صّية اأو اأمنّية حيث يُ�صبح الأمن العاّم على املحّك..
ول ميكننا يف هذا ال�صياق جتاهل العالقة بني تغّول النقابات الأمنّية يف 
عالقة  قْطعا  وهي  اأجنبّية،  اأطراف  مع  نقابّية  قيادات  تعاون  وبني  تون�س، 

جدلّية تقوم على التاأثري والتاأّثر.. 
علينا اأن ن�صّجل ابتداء اأّن كالًّ من علي العرّي�س ولطفي بن جّدو )تقّلدا 
اخلارج  من  الداخلّية  وزارة  اخرتاق  حقيقة  اأّكدا  قد  الداخلية(  حقيبة 
ل قيادات اأمنّية مع اأطراف خارجّية لزعزعة ال�صتقرار يف تون�س.  وتوا�صُ
�صّد  يتحّركا  مل  اخلطرية،  املعطيات  بهذه  الوزيرين  هذين  اإحاطة  ورغم 
املتوّرطني  اأّن  على  قوّية  قرينة  يقوم  التلّكوؤ  وهذا  املفرت�صني،  املتخابرين 
قدرة  لهم  هّياأ  مبا  اخلارج،  و»ا�صتعالمات«  الداخل  لوبّيات  من  حممّيون 
لفتة على اإ�صاعة الفو�صى يف البالد عرب �صناعة اخلوف اإذا ما ُووجهوا بيد 

من حديد..
	:التوا�صل مع ال�صفارة الربيطانية

�صهد الو�صط النقابي الأمني وقائع ثابتة تثبت امتداد ج�صور التوا�صل بني 
عدد من النقابّيني وبني اأطراف ا�صتخبارّية ل حتمل غري هّم حماية م�صاحلها 
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يف هذه البالد. وكانت نقابة موّظفي الإدارة العاّمة لوحدات التدّخل قد 
بعمالة  اإقرارا مدّويا  اعُتربت  فاي�صبوكّية  تدوينة   2014 ن�صرت يف جويلية 
بع�س النقابات الأمنّية، حيث نّددت بزيارة اأّداها ثالثة نقابّيني اإىل مقّر اإقامة 
نعتتهم  من  �صّد  عاجل  حتقيق  بفتح  مطاِلبًة  املر�صى،  يف  الربيطاين  ال�صفري 
اأّن  اإّل  الأ�صماء  ذكر  عن  امتنعت  املذكورة  النقابة  اأّن  ورغم  بـ«املرتزقة«. 
هم  الثالثة  املعنّيني  اأّن  اإىل  اأ�صارت  وال�صهادات  بال�صور  موّثقة  معلومات 
»ال�صحبي اجلويني« و»عماد بلحاج خليفة« )من احّتاد نقابات قّوات الأمن 
�صبق  وقد  اجلمهوري«..  »الأمن  نقابة  عنا�صر  اأحد  اإىل  اإ�صافة  التون�صي( 
ملهدي بال�صاو�س )الناطق الر�صمي با�صم نقابة وحدات التدّخل( اأن و�صف 
بـ«اخلادم لأجندات مدفوعة الأجر« وذلك يف جويلية  ال�صحبي اجلويني 
2015.. وح�صب �صحيفة »الثورة نيوز« )يف اأحد اأعداد جويلية 2014( 
كان الحّتاد الوطني لنقابات قّوات الأمن التون�صي قد اأحال كالًّ من الناطق 
املاطري على جمل�س  منت�صر  العاّم  بلحاج خليفة والكاتب  الر�صمي عماد 
اجتماع  ح�صور  يف  توّرطهما  ثبوت  بعد  الداخلي  الأمن  لقّوات  ال�صرف 

للمكتب الأمني الربيطاين مبقّر ال�صفارة الربيطانّية ب�صفاف البحرية..  
ف�صال عن هذا وذاك، ميكن اعتبار مطالبة عدد من النقابّيني املزعومني 
)من بينهم وليد زّروق( بجلب جلنة حتقيق بريطانّية مبنا�صبة حادثة �صو�صة، 

قرينة قوّية تثبت »اأوا�صر التعاون« املمتّدة بني الطرفني!..
هوؤلء  بني  املريبة  التّ�صالت  عن  احلديث  ميكن  ل  احلال  وبطبيعة 
التعريج على التّهامات اجلدّية املوّجهة  النقابّيني والطرف الربيطاين دون 
اإىل بريطانيا وخمابراتها MI6 بالوقوف وراء عدد من العملّيات الإرهابية 
اأمنّيون  خرباء  تداول  حيث  الإرهابي،  �صو�صة  هجوم  غرار  على  بتون�س 
وجود  �صبب  حول  احلارقة  الت�صاوؤلت  من  جملة  �صيا�صّيون  وحمّللون 
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مرا�صل »�صكاي نيوز« الربيطانية Stuart Ramsay يف �صو�صة قبل تنفيذ 
الهجوم! وحّتى مقتل عدد كبري من الربيطانّيني اعُترب قرينة اإ�صافّية توّرط 
لندن التي كانت حتتاج اإىل تربير تدّخلها بنحو 600 حمّقق لفر�س الرواية 
مقاومة  غطاء  حتت  البالد  يف  م�صاحلها  تر�صيخ  مزيد  عن  ف�صال  املعلنة، 

الإرهاب الذي بات حّجة لتغلغل بريطاين اأكرب...
	:التوا�صل مع ال�صفارةاجلزائرّية

عالوًة على ما تقّدم من ارتباطات »نقابّية« م�صبوهة باجلانب الربيطاين، 
يف  اأمنّية(  خبرية  ب�صفتها  اإعالمّيا  م  تُقدَّ )التي  قعلول  بدرة  �صوهدت 
ال�صفارة اجلزائرّية بتون�س يف زيارة موّثقة بال�صور وهو ما يثري ت�صاوؤلت 
جّدية حول مغزى الرتّدد على �صفارة دولة لطاملا عِلقت بها �صبهة �صناعة 

الإرهاب يف تون�س!..
وعندما تعلن النقابة الوطنّية لقّوات الأمن الداخلي يف �صبتمرب 2016 
اأن  بّد  ل  اجلزائر،  باجّتاه  الربّية  الرتفيهية  الرحالت  من  �صل�صلة  تنظيم  عن 
تنقدح ع�صرات الأ�صئلة احلائرة حول طبيعة العالقة بني هذا الهيكل النقابي 

وبني اجلار الغربي!.. 
وكان ال�صحفي ال�صتق�صائي ماهر زيد قد اتّهم الأمني املعزول وموؤ�ص�س 
جمعّية »مراقب« وليد زّروق بال�صتنجاد بالرئي�س اجلزائري بوتفليقة عام 
2015 وطلب م�صّد�صا من ال�صلطات اجلزائرية وذلك على قناة »ن�صمة« يف 
الوا�صح  الرد  2016. وقد بدا زّروق حينها مرتبكا ومل يقو على  فيفري 

على اتّهامات �صديدة اخلطورة ُوّجهت اإليه!..  
ول تفوتنا يف هذا ال�صدد اأن ن�صري اإ�صارة عابرة و«بريئة« اإىل م�صاركة 
كمال اللطّيف عام 2015 يف احتفالت �صفارة اجلزائر بذكرى ثورة غرة 

نوفمرب !54..
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	:التوا�صل مع ال�صفارة الإيرانية
بالإ�صافة اإىل ما �صلف بيانه، اتّهم ماهر زيد كالًّ من زّروق والدردوري 
احلوارّية  الربامج  اأحد  يف  وذلك  بتون�س،  الإيرانية  ال�صفارة  على  بالرتّدد 
والتلعثم  »اجلاّف«  بالنفي  زّروق  واجهه  اتّهام  وهو  »ن�صمة«،  قناة  على 

الذي ميكن عّده موؤ�ّصرا قوّيا على �صّحة التهام املوّجه اإليه!..  
	:التوا�صل مع ال�صفارة امل�صرّية

لوحظ ترّدد الناطقة الر�صمّية با�صم نقابة ال�صجون والإ�صالح األفة العّياري 
للم�صاركة يف  �صنويا وذلك مبقت�صى دعوة ر�صمّية  امل�صرية  ال�صفارة  على 
ال�صجون قد فتحت  اإدارة  اأّن  بلغنا  العبور. وقد  احتفالت ذكرى حرب 
حتقيقا يف املو�صوع. فبالنظر اإىل الدور التخريبي اخلطري الذي باتت تلعبه 
القاهرة منذ عزل الرئي�س املنتخب حممد مر�صي يوم 03 جويلية 2013 
الدورية  الزيارات  هذه  وراء  ممّا  فريبًة  خيفًة  يكن  مل  اإن  التوّج�س  ميكننا 
لعن�صر اأمني يُفرت�س به بحكم مهنته وطبيعة مهّمته النقابّية اأن يكون بعيدا 

عن �ُصبهة التخابر مع جهات خارجية.. 
ق�شارى القول..

حّتى لو �صّلمنا جدل بغياب اأدّلة دامغة على توا�صل القيادات النقابّية 
الأجنبّية فقد كان وا�صحا دورانها يف فلك جهات  ال�صفارات  الأمنّية مع 
للثورة  ال�صيا�صّية  املُخرجات  يف  ال�صتثمار  على  تعمل  ما  ا�صتخبارّية 
فعندما  وراءها.  تقف  التي  الدول  م�صالح  على  تاأثريها  وحتييد  التون�صّية 
معطيات  عن  ويك�صفون  ال�صرّية  �صديدة  وثائق  معزولون  نقابّيون  ين�صر 
على  نفهم  عليا،  اأمنّية  اإطارات  عليها  تّطلع  مل  اخلطورة  بالغة  ومعلومات 
الفْور طبيعة العالقات التي جنح هوؤلء يف ن�ْصجها مع ا�صتخبارات اخلارج 

بو�صاطة كومربادورات الداخل..
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حما�شرة ق�شر احلكومة والزحف 
على الق�شر الرئا�شي

الزحف نحو الق�شر قرطاج ..
انطالق  عن  اأعلنت  قد  الداخلي  الأمن  لقّوات  الوطنّية  النقابة  كانت 
ن�صّلم�س  ما  وحقي  نحميه  »وطني  �صعار:  حتت  وا�صع  احتجاجي  حراك 
فيه«، وذلك بداية من 04 جانفي 2016. كما دعا املكتب التنفيذي للنقابة، 
وذلك  جانفي   10 يوم  من  بداية  احتجاجاتهم  ت�صعيد  اإىل  املنخرطني 
والإدارات  ال�صجنّية  واملوؤ�ّص�صات  الإقليمّية  الأمنّية  املقاّر  اأمام  بالعت�صام 
اجلهوّية. كما هّدد الهيكل النقابي بالعت�صام اأمام وزارة الإ�صراف )وزارة 
الداخلّية( والق�صر الرئا�صي بقرطاج وق�صر احلكومة بالق�صبة. وتاأتي هذه 
التعبئة يف �صياق ال�صغط على احلكومة التون�صّية من اأجل دفعها اإىل العودة 

اإىل طاولة املفاو�صات والر�صوخ ملطالبها املتمّثلة اأ�صا�صا يف:
- اإطالع النقابة على ما اآلت اإليه جل�صة يوم 10 نوفمرب 2015 وما مّت 
اإليه مع الأطراف الإدارّية لالأ�صالك الأمنّية يف خ�صو�س حت�صني  ل  التو�صّ
للحكومة  اأجل  كاآخر  جانفي   09 حتديد  مّت  وقد  لالأمنّيني،  املاّدي  الو�صع 

حّتى ت�صتجيب لهذا املطلب.
- تعميم منحة الخت�صا�س )�صرطة فّنية، مرور...(
- تعميم منحة ال�صحراء وت�صويتها مع الع�صكرّيني.

- الزيادة يف اأجر �صاعات العمل الليلّية)...(
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اأمنّية يف  نقابة  اأّول  ما جعل  بالرف�س وهو  املطالب  وقد جوبهت هذه 
نحو  �صخمة  م�صرية  امل�صاركة يف  اإىل  رايتها  املن�صوين حتت  تدعو  تون�س 
 2016 جانفي   25 الثنني  يوم  احتجاجّية  وقفة  وتنفيذ  الرئا�صي  الق�صر 
وذلك حلّث رئا�صة اجلمهورّية على التدّخل لدى رئا�صة احلكومة واإجبارها 

على الن�صياع ملطالبها التي و�صفتها بـ»امللّحة« و»امل�صروعة«..  
قرطاج وزحفوا  اأمام جامع  املوعد وجتّمعوا  كانوا يف  الأمنّيني  اآلف 
الت�صويف  �صّموه »�صيا�صة  مبا  الق�صر مطلقني هتافات غا�صبة ومنّددة  نحو 
مّت  التي  ال�صعارات  اأبرز  ومن  معهم.  احلكومة  تنتهجها  التي  واملماطلة« 
ترديدها »يا بولي�س الإرهاب يُقتل فيْك وحكومتك تبيْع فيْك«، »يا �صهيد يا 
�صهيد عن دربك لن نحيد«، »بالدي نحميها وحقي ومان�صّلم�س فيه«)...(
وحتّدث نبيل العّياري الكاتب العاّم للنقابة اأمام احل�صد عن »موؤامرة« 
قّوات  نقابات  واحّتاد  التدّخل  وحدات  نقابة  من  كّل  مع  احلكومة  حُتيكها 
اتّفاقات  برتاجعهما عن  الأمنّيني  فّرطوا يف حقوق  الذْين  التون�صي  الأمن 

�صابقة على حّد تعبريه..
لعدد  لفت  ح�صور  الحتجاجّية  والوقفة  امل�صرية  خالل  لوحظ  وقد 
كبري من الأمنّيني املتقاعدين الذين ا�صتغّلوا املنا�صبة لت�صعيد »حقوقهم« يف 
الرتقية اإىل �صطح املطالب النقابّية. كما عرّب عدد من عنا�صر الأمن الرئا�صي 

عن دعمهم لهذا التحّرك الحتجاجي بو�صع �صارات حمراء..
وتفاعال مع هذا الت�صعيد الفريد الذي و�صفه البع�س باخلطري، ارتاأى 
رئي�س اجلمهورّية الباجي قائد ال�صب�صي الجتماع مبمّثلني عن النقابة التي 
مطالبهم  على  الّطالع  ومزيد  اإليهم  لال�صتماع  امل�صرية  هذه  اإىل  دعت 

وم�صاغلهم..
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حما�شرة ق�شر احلكومة..
خلفية الت�صعيد:

النقابات  متّكنت  معّقد  تفاو�صي،  م�صار  وبعد   2016 جانفي   29 يوم 
ونقابة  التون�صي  الأمن  قّوات  لنقابات  الوطني  الحتّاد  يف  ممّثلة  الأمنية 
اتّفاق  توقيع  من  و�صركاوؤها،  التدّخل  لوحدات  العاّمة  الإدارة  موّظفي 
مع ممّثل احلكومة التون�صّية �صيد بالل امل�صت�صار املكّلف بامللفني الجتماعي 
وال�صحّي ويف ما يلي اأبرز م�صامني التّفاق الذي ُحّدد �صهر جويلية 2016 

تاريخا لبداية دخوله حّيز النفاذ على امتداد 4 �صنوات :
- 230 دينار �صهرّيا اإ�صافّية جلميع العنا�صر الأمنّية.

- الرتفيع يف املنح )منحة احلدود و ال�صحراء بقيمة 150 دينار، منحة 
الف�صاء املغلق 100 دينار لأعوان واإطارات ال�صجون و الإ�صالح(

- اإن�صاء م�صت�صفى جامعي لقّوات الأمن الداخلي.
باأقّل الأ�صعار املمكنة  �صّيارة م�صتوردة  باإمكانّية �صراء  - متتيع الأمنّيني 

)�صعر التكلفة(.
ة بالأمنّيني )بحّد اأدنى 2500 دينار �صنويا(. - منظومة تاأمني خا�صّ

النقابة الوطنّية لقّوات الأمن الداخلي على �صطح الأحداث:
اأهمّية التّفاق الإطاري يف تغطيته خمتلف الأجهزة والأ�صالك  تكمن 
الأمنّية مبا فيها احلماية املدنّية، كما اأنّه ا�صتوعب غالبّية الأطراف النقابّية فيما 
الغياب  بهذا  تكتف  التي مل  الداخلي  الأمن  لقّوات  الوطنّية  النقابة  غابت 
�صكري  نعى  فقد  وم�صمونا.  �صكال  لالتّفاق  القاطع  رف�صها  �صّجلت  بل 
حمادة الناطق الر�صمي با�صم النقابة على احلكومة ما اعتربه اإق�صاء متعّمدا 
حّد  على  منخرط  األف   42 عن  يقّل  ل  ما  �صفوفه  يف  ي�صّم  نقابي  لطرف 
زعمه، �صارك منذ انطالق املفاو�صات الرباعّية )النقابات الثالث والطرف 
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احلكومي( يوم 18 نوفمرب 2015 ومل يُكملها. ويف ت�صريح لوكالة تون�س 
اإفريقيا لالأنباء حتّدث حمادة عن »اتّفاق التق�صيط مع تاأجيل التنفيذ« الذي 
الظروف  بتح�صني  املتعّلقة  ال�صابقة  )احلكومّية(  التعّهدات  يعك�س  »ل 
منخرطيها  حتّث  النقابة  اأّن  موؤّكدا  تعبريه  حّد  على  لالأمنّيني«  الجتماعّية 
على موا�صلة احتجاجاتهم اأمام ق�صر احلكومة بالق�صبة وعدم الرتاجع قبل 
ال�صتجابة ملطالبهم امل�صروعة. وهو ما بدا تلويحا بت�صعيد خطري يف الأفق، 
وهو ما ح�صل بالفعل حيث ت�صاعدت وترية الحتجاجات من م�صرية نحو 
ب اخليام اأمام ق�صر احلكومة بالق�صبة قبل  الق�صر الرئا�صي بقرطاج اإىل ن�صْ
 2016 21 فيفري  اأن تُ�صدر النقابة »الوطنّية« لقّوات الأمن الداخلي يف 
للـ»الغ�صب  يوما  نف�صه  العام  فيفري من   25 فيه يوم اخلمي�س  اأعلنت  بيانا 
الأمني املفتوح« اأمام مقّر احلكومة ودعت اإىل تنظيم جتّمع اأمني حا�صد ل 
يربح مكانه قبل حتقيق الأهداف املن�صودة التي تتمّثل اأ�صا�صا يف الرتفيع يف 

املنح والأجور مبا ل يقّل عن 700 دينار.. 
حيثّيات واقعة حما�صرة »الق�صبة«:

الأمنّيني يف  من  املئات  كان  فيفري   25 اخلمي�س  يوم  �صباح  وبحلول 
 »Degage« �صعار  غرار  على  م�صّي�صة  ب�صعارات  يهتفون  الق�صبة  �صاحة 
)ارحل( الذي ُرفع �صّد املدير العاّم لالأمن الوطني واإطارات اأمنّية اأخرى 
بـ»الأزلم« باعتبارها عملت زمن ابن علي واأعيد تعيينها يف بع�س  نُعتت 
حكومة  باإ�صقاط  مطالبة  هتافات  اأُطلقت  كما  الأمني،  القرار  �صنع  مواقع 
احلبيب ال�صيد ومنّددة بـ»مماطلتها« و»اإخالفها بوعودها وتعّهداتها«. ومل 
�صيا�صّية  �صخ�صّيات  بحّق  نابية  عبارات  رّددوا  بل  بذلك  املحتّجون  يكتف 
ومل ينج م�صوؤولو النقابات الأمنّية الأخرى املُم�صية على التّفاق الإطاري 

من ال�صّب وال�صتم بعد اعتبارهم »خونة« و»متاآمرين«... اإلخ. 



89

ومل يقف الأمر عند ذلك احلّد بل اأقدم عدد من املتظاهرين الغا�صبني 
ال�صائكة واقتحام مقّر رئا�صة احلكومة يف  على جتاوز احلواجز والأ�صالك 
تبّقى  ما  اأو  بهيبتها  التون�صّية وحتّر�س وا�صح  الدولة  ل�صيادة  انتهاك �صارخ 

منها!..
كان  »النوعّي«،  الحتجاجي  التحّرك  فيه  يتفاعل  الذي  الوقت  ويف 
الوطنّية  النقابة  من  بوفد  جمتمعا  ال�صب�صي  قائد  الباجي  اجلمهورّية  رئي�س 
لقّوات الأمن الداخلي، كان ب�صدد التما�س التدّخل لدى رئا�صة احلكومة 

لت�صوية »الأزمة«..
اأبرز ردود الفعل على الواقعة: 

رئا�صة احلكومة:
يوم اجلمعة 26 فيفري 2016 اأي بعد يوم واحد من الواقعة اأ�صدرت 
اجلمهورّية  وكيل  لدى  ل�صكاية  تقدميها  فيه  اأّكدت  بالغا  احلكومة  رئا�صة 
النقابة  تتّبع عديل �صّد م�صرّيي  اإجراء  1 ق�صد  بتون�س  باملحكمة البتدائّية 
الوطنّية لقّوات الأمن الداخلي وكّل من �صيك�صف عنه البحث. كما نّددت 
وترديد  بالق�صبة  احلكومة  رئا�صة  مقّر  حرمة  اقتحام  بـ«  البالغ  ذات  يف 
اأخالقّية مت�ّس  بعبارات غري  بالع�صيان والتلّفظ  �صعارات �صيا�صّية والتهديد 
العادي  بال�صري  �صرر  اإحلاق  جانب  اإىل  موؤ�ّص�صاتها  ومن  الدولة  هيبة  من 
مل�صالح الدولة وحّث على بّث البلبلة والإخالل بالأمن العاّم ومبقت�صيات 
حالة الطوارئ« )الق�صية املرفوعة من طرف رئا�صة احلكومة الق�صّية عدد 

70403 من م�صمولت النيابة العمومّية باملحكمة البتدائّية بتون�س(..
ن�ّس البالغ كامال:

املنت�سبني  من  عدد  بتعّمد  ال�ّسديد  تنديدها  عن  احلكومة  رئا�سة  تعرّب 
للنقابة الوطنّية لقّوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقّر رئا�سة احلكومة 
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اأبعد ما  بالق�سبة وتعطيل ن�سق العمل وترديد �سعارات �سيا�سّية وتهديدات 
نابية  بعبارات  والتلّفظ  املهنّية  واملطالب  الأمني  النقابي  العمل  عن  تكون 

وغري اأخالقّية وهي ت�سّرفات تدخل حتت طائلة القانون.
والتجاوزات  امل�سينة  املمار�سات  هذه  اأّن  احلكومة  رئا�سة  تعترب  واإذ 
ارخة والتهديد بالع�سيان تتنافى مع اأحكام الد�ستور والقوانني اجلاري  ال�سّ
التغا�سي  اأو  معها  الت�ساهل  الأحوال  باأّي حال من  فاإّنه ل ميكن  العمل  بها 

عنها.
وعلى هذا الأ�سا�س مّت ال�ّسروع يف القيام بالّتتّبعات الق�سائّية �سّد كّل من 

يثبت توّرطه يف الأفعال �سالفة الّذكر.
واإذ ت�سجب رئا�سة احلكومة كّل املمار�سات املنفلتة وغري القانونّية فاإّنها 
فتئت  ما  التي  الأمنّية  الوحدات  جموع  تبذلها  التي  اجلّبارة  اجلهود  تكرب 
تكّر�س مقّومات الأمن اجلمهوري وت�سطلع بدورها كامال يف خو�س احلرب 

ة. على الإرهاب وحماية الأرواح واملمتلكات العاّمة واخلا�سّ
واملعنوّية  املاّدية  الأو�ساع  حت�سني  على  الدوؤوب  احلر�س  توؤّكد  كما 
الإحاطة  وتدعيم  ال�سرورّية  واملعّدات  التجهيزات  من  ومتكينهم  لالأمنّيني 

الجتماعّية لفائدتهم ولفائدة عائالتهم.« 
وزارة الداخلية:

العاّم«  لالأمن  اخلطري  بـ»التهديد  الواقعة  الداخلية  وزارة  و�صفت 
واعتربتها ت�صّرفا بعيدا كّل البعد عن العمل النقابي الأمني كما قامت برفع 
الق�صية عدد  الداخلّية  املرفوعة من طرف وزارة  ق�صائّية )الق�صّية  دعوى 

70404 من م�صمولت النيابة العمومّية باملحكمة البتدائّية بتون�س(..
ن�ّس البالغ كامال:

الوطنّية  للّنقابة  املنت�سبني  الّتحّركات الأخرية لعدد من  »اإزاء ما �ساب 
الّد�ستور  لأحكام  وخروقات  خطرية  جتاوزات  من  الّداخلي  الأمن  لقّوات 
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من  العاّم  الأمني  باملرفق  العمل  �سري  تعطيل  يف  ة  خا�سّ تتمّثل  والقانون، 
حرمة  واقتحام  والّثقافّية،  الّريا�سّية  الأن�سطة  تاأمني  عن  المتناع  خالل 
مقّر رئا�سة احلكومة بالق�سبة وامل�سا�س بال�ّسري العادي مل�ساحلها، ف�سال 
عن رفع �سعارات حتري�سّية �سّد ال�ّسلطة ورموزها مبا ي�سّكل م�سا�سا خطريا 
بهيبة الّدولة، واعتبارا ملا ت�سّكله هذه املمار�سات، الّتي ل متّت للعمل الّنقابّي 
الأمني باأّي �سلة، من تهديد خطري لالأمن العاّم يف ظّل حالة الّطوارئ الّتي 
متّر بها البالد، ُتعلم وزارة الّداخلّية اأّنها �سرعت يف اّتخاذ كّل الإجراءات 
والّتجاوزات  ارتكاب املخالفات  القانونّية �سّد كّل من �ستثبت م�سوؤولّيته يف 
وفق  له  وتاأييدها  الأمنّي  الّنقابي  للعمل  الوزارة احرتامها  وُتوؤّكد  املذكورة. 
ما جاء به الّد�ستور ون�ّس عليه القانون. كما تثّمن وزارة الّداخلّية جمهودات 
الّنبيلة  الأمنّية  الّر�سالة  اأداء  املتوا�سل يف  وتفانيهم  الأمنّية  املوؤ�ّس�سة  اأبناء 

املناطة بعهدتهم للّذود عن الوطن وتكري�س مقّومات الأمن اجلمهورّي.«
النقابة الوطنّية لقّوات الأمن الداخلي:

اأّكد الناطق الر�صمي با�صم نقابة قّوات الأمن الداخلي �صكري حمادة اأّن 
هناك حملة منّظمة لت�صويه �صورة العمل النقابي الأمني لدى الراأي العاّم، 
ال�صلطة  مماطلة  على  رّدا  بعفوّية  ت�صّرفوا  النقابة  منخرطي  اأّن  اإىل  واأ�صار 
وحتّركوا بدافع احلر�س على احلقوق امل�صروعة جلميع الأمنّيني. كما �صّدد 
حمادة على اأّن نقابتهم تدفع ثمن عدم دخولها لبيت الطاعة على غرار بقّية 

النقابات الأمنّية..
النقابة  وّجهت   2016 فيفري   27 ال�صبت  يوم  �صادر  لها  بيان  ويف 

حتذيرا مبا�صرا لوزارة الداخلّية من اتّخاذ اأّي اإجراءات �صّد منخرطيها..
ن�ّس البيان كامال:

»ت�سري النقابة الوطنّية لقّوات الأمن الداخلي اأّن احلملة املمنهجة �سّدها 
الغاية منها تكميم الأفواه وهر�سلة العمل النقابّي املكفول بالد�ستور والقانون 
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واملواثيق واملعاهدات الدولّية وعودة املمار�سات الالدميقراطّية وتوؤّكد على 
وتوظيف  ت�سيي�س  يريد  من  كّل  على  والرّد  التجاذبات  وراء  ان�سياقها  عدم 
التحّرك الحتجاجي الذي قامت به النقابة الوطنّية لقّوات الأمن الداخلي 
وقواعدها النقابّية من بنزرت اإىل تطاوين يوم 25 فيفري 2016 بالق�سبة 
ال�سريحة  رف�س معظم  والتعبري عن  النقابّي  الن�سال  اأ�سكال  �سكل من  هو 
املادّي  الو�سع  بتح�سني  املتعّلق  لالّتفاق  الأ�سالك  خمتلف  من  الأمنّية 
بتعّهداتها  الإيفاء  اإىل  احلكومة  ودعوة  الداخلي  الأمن  لقّوات  والجتماعّي 

واعتبار رجالت قّوات الأمن الداخلي جزءا من ال�سعب التون�سي.
يف  كاملة  م�سوؤولّياتها  الداخلي  الأمن  لقّوات  الوطنّية  النقابة  تتحّمل 
الكرمي،  العي�س  حّق  حترم  ل  الأمنّية  ال�سفة  اأّن  وتوؤّكد  وتبعاتها  قراراتها 
وتبعا للبالغ ال�سادر عن رئا�سة احلكومة بتاريخ 26 فيفري 2016 الداعي 
فاإّنها  الداخلي  الأمن  لقّوات  الوطنّية  للنقابة  املنت�سبني  من  عدد  ملقا�ساة 
اأمام الق�ساء كبقّية املنّظمات التون�سّية لكّنها  تعرّب عن ا�ستعدادها للمثول 

ترف�س املحاكمات عرب املنابر الإعالمّية وحماولة التاأثري والتاأليب.
ما  اأّن  الداخلي  الأمن  لقّوات  الوطنّية  النقابة  ُتعلم  العاّم  الراأي  لإنارة 
فاإّن حتّركاتها  الإعالمّية  املنابر  اإليه من مغالطات عرب عديد  الت�سويق  مّت 
 2015 04 نوفمرب  الحتجاجّية انطلقت بكامل تراب اجلمهورّية منذ يوم 
اإىل حّد التاريخ حتت �سعار »وطني نحميه.. وحّقي ما ن�سّلم�س فيه« عرّبت 
خاللها معظم ال�سريحة الأمنّية من خمتلف الأ�سالك عن رف�سها لطريقة 
تعاطي احلكومة مع ملف حت�سني الو�سع املاّدي والجتماعي لالأمنّيني مثل 
راأ�سها  بالبالد وعي  ال�سلط  كّل  التوا�سل مع  مّت  الدولة، كما  بقّية قطاعات 
ال�سّيد رئي�س اجلمهورّية وال�سّيد رئي�س احلكومة، وتوجيه عديد املرا�سالت 
الغ�سب  يوم  تنفيذ  قبل  الغر�س  اليومّية يف  ال�سحف  ور�سالة مفتوحة عرب 

الأمني بالق�سبة.
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توؤّكد النقابة الوطنّية لقّوات الأمن الداخلي مت�ّسكها مببداإ الدفاع عن 
للتعليمات  ال�سابقة ورف�سها اخل�سوع  حقوق الأمنّيني والتزامها بالتعّهدات 
والتوجيهات الإدارّية وحتّذر �سلطة الإ�سراف من توّخي اأّي اأ�سلوب فيه م�سا�س 
مبنخرطي النقابة الوطنّية لقّوات الأمن الداخلي على خلفّية م�ساركتهم يف 

التحّركات الحتجاجّية وتنفيذ قرارات هيكلهم النقابّي.«
على  الوطنّية  النقابة  ن�صرتها  التي  التدوينة  ن�ّس  يلي  ما  يف  نن�صر  كما 

�صفحتها الر�صمّية بتاريخ 26 فيفري 2016:
»ما و�سل اإليه الو�سع يوم اأم�س ت�سّببت فيه احلكومة بدرجة كربى.

للق�سبة  اأمني دخلوا   8000 بتتّبع حوايل  تقوم احلكومة  اأن  قبل  يعني 
الأمنّيني.  حّق  يف  اقرتفته  مبا  نف�سها  حما�سبة  عليها  بحقوقهم،  مطالبني 
للّتاريخ فاإّن احلكومة تفاو�س النقابة الوطنّية عديد املّرات لكن ما زاد يف 
اأكرب  �ساحبة  الوطنّية  النقابة  واإق�ساء  اّتفاقّية  باإم�ساء  قيامها  بّلة  الطني 
متثيلّية نقابّية وعدم تطبيق ما جاء به العرف النقابي العاملي. بالتايل على 
�سفوف  يف  كبرية  احتقان  لعملّية  اأّدت  والتي  ت�سّرفاتها  مراجعة  احلكومة 
للقيادات  جتاوز  ثبت  اإذا  الوطنّية  للنقابة  العاّم  الكاتب  قال  وكما  الأمن.. 

النقابّية فالقانون هو الفي�سل«.
النقابة اجلهوّية باحلو�س املنجمي والنقابة اجلهوّية بقف�صة:

اأ�صدرت النقابتان التابعتان للنقابة الوطنّية بيانا م�صرتكا اأّيدتا فيه موقف 
حتذيري«  »بيان  ا�صم  حمل  امل�صاندة  بيان  اأّن  والالفت  املركزّية،  القيادات 
على  املوّقعة  والنقابات  ال�صلطة  جتاه  وا�صحة  �صدامّية  عبارات  وت�صّمن 

التّفاق. 
ن�ّس البيان كامال:

»نحن اأع�ساء النقابة اجلهوّية لقّوات الأمن الداخلي بقف�سة واأع�ساء 
جهوّية احلو�س املنجمي املجتمعون اليوم 2016/02/27 بداية من ال�ساعة 
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الإعالمّية  الهجمات  اإثر  على  بقف�سة  اجلهوّية  النقابة  مبقّر   10:00
الوطنّية  النقابة  حتّركات  �سّد  واملوّجهة  واملمنهجة  املنّظمة  وال�سيا�سّية 
لقّوات الأمن الداخلي بجميع هياكلها وقواعدها للمطالبة بحقوقنا املاّدّية 
نظر  للفت  القانونّية  الطرق  جميع  ا�ستوفْينا  اأن  بعد  امل�سلوبة  والجتماعّية 

احلكومة.
وبالكا�سف  ثبت  واليوم  العدوانّية،  الت�سّرفات  ن�ستغرب مثل هذه  فاإّننا 
والب�سرّية من  ال�سمعّية  املنابر  ويت�سّدق علينا يف  يتكّلم  كّل من  اأّن  للجميع 
الإدارّية  النقابات  منت�سبي  وبع�س  الزمان  اآخر  وحمّللي  �سيا�سّيي  بع�س 

والذين اأبدوا مدى حقدهم الدفني لالأمنّيني وهذه حقيقتهم املخفّية.
الذين  الأمن  اأعوان  اأّن  واأمثاله  ال�سحبي اجلويني  ونذّكر اجلبان  هذا 
و�سفتهم باأب�سع النعوت لإر�ساء اأ�سيادك هي يف احلقيقة �سفاتك واأّن نعل 

عون الأمن اأ�سرف منك.
منخرط  اأو  نقابّي  باأّي  امل�سا�س  نف�سه  له  ت�سّول  من  كّل  نحّذر  وعليه 
تهديداتكم  ُتثنينا  ولن  الواحد  الرجل  له  �سنكون  فاإّننا  الوطنّية  بالنقابة 
و�سنوا�سل الن�سال لفتكاك حقوقنا بكّل الطرق القانونّية وامل�سروعة كّلفنا 

ذلك ما كّلفنا.
كما نطالب كّل امل�سوؤولني الأمنّيني اجلهوّيني من مديري اأقاليم وروؤ�ساء 
اأعاله  املذكور  لتتّبع  املدنّية  واحلماية  ال�سجنّية  الوحدات  ومديري  مناطق 

لّتهامهم بدعم حتّركات النقابة الوطنّية.
ويف الأخري ن�سّد على اأيادي كّل منت�سبي النقابة الوطنّية واإّننا ما�سون 
اإىل الأمام للدفاع عن حقوقنا ول ُيثنينا اأّي تهديد اأو وعيد من اأّي جهة كانت 
وندعوهم لاللتفاف حول نقابة �سوت احلّق ون�ساند كّل ما جاء بالبيان عدد 

2016/05 ال�سادر عن النقابة الوطنّية« .
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نقابة موظفي وحدات التدخل:
الر�صمي  املتحّدث  �صخ�س  يف  التدّخل  وحدات  موّظفي  نقابة  قالت 
با�صمها مهدي بال�صاو�س اإّن ما اأقدمت عليه نقابة قّوات الأمن الداخلي من 
ت�صّرفات غري م�صوؤولة �صّوه �صورة املوؤ�ّص�صة الأمنّية واأحرج بقّية النقابات. 
تطبيق  اإّل  احلكومة  على  وما  مرفو�س  الأمنّيني  مطالب  ت�صيي�س  اأّن  م�صيفا 

القانون على اخلارجني عليه.. 
النقابة العاّمة للحر�س الوطني:

يف بيان لها يوم 28 فيفري 2016 �صّددت النقابة العاّمة للحر�س الوطني 
على �صرورة »عدم موؤاخذة الأمنّيني امل�صاركني« والكتفاء بـ«تتّبع الطرف 
اأّن امل�صاركني يف الوقفة الحتجاجّية مّت �صحنهم عرب  اأّكدت  امل�صرّي«، كما 
احلكومة  بني  املم�صاة  التّفاقّية  فحوى  بخ�صو�س  واملغالطات  ال�صائعات 

والنقابات الفاعلة.
حزب »اآفاق تون�س«:

احلاكم  الرباعي  الئتالف  اأ�صالع  اأحد  تون�س«  »اآفاق  حزب  اأ�صدر 
على  م�صّددا  م�صّي�صة  هتافات  وترديد  الق�صبة  اقتحام  بحادثة  فيه  نّدد  بيانا 
اأْن »ل جمال للت�صامح مع من جتاوز وانتهك نوامي�س الفعل النقابي الأمني 

املن�صو�س عليه يف الد�صتور«.
يف ما يلي ن�ّس البيان كامال:

التحّرك  جتاه  ال�صديد  ا�صتنكاره  عن  تون�س  اآفاق  حزب  »يعرّب 
الحتجاجي الأخري من قبل جزء من النقابات الأمنّية يف تعّد �صارخ على 
القانون وازدراء خطري حلرمة موؤ�ّص�صات الدولة ممّا يبعث بر�صالة �صّيئة تهّز 
الأمن  وتوفري  القانون  حماية  على  وقدرتها  الدولة  موؤ�ّص�صات  يف  الثقة 
نظامّيني  واأعوان  اإطارات  من  الالم�صوؤولة  اخلطوة  هذه  واأمام  ملواطنيها. 
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معهود لهم ال�صهر على تطبيق القانون، فاإنّه ل جمال للت�صامح مع من جتاوز 
وانتهك نوامي�س الفعل النقابي الأمني املن�صو�س عليه يف الد�صتور. 

كما يهّم حزب اآفاق تون�س اأن يعرّب عن تاأييده لكّل الإجراءات املّتخذة 
القانون  لتطبيق  الفو�صى ويدعوها  �صّجع على  �صّد من  احلكومة  قبل  من 
يف  تكرارها  ومنع  الت�صّرفات  هذه  لردع  الالزمة  اخلطوات  كّل  واتّخاذ 
امل�صتقبل مع تاأكيده على موا�صلة موؤازرته للموؤ�ّص�صة الأمنّية عموما يف اأداء 
مهاّمها الأمنّية وت�صّديها لالإرهاب �صمن م�صوؤولّياتها الد�صتورّية والقانونّية. 
امل�صوؤولّية  بروح  بالتحّلي  الأمنّية  الإطارات  كاّفة  ال�صياق  هذا  يف  ويدعو 
واإعطاء املثال يف الدفاع عن مطالبهم ال�صرعّية بالأ�صاليب القانونّية والتي 

تتما�صى مع خ�صو�صّيات عملها« .
حزب »حراك تون�س الإرادة«:

اأ�صدر حزب حراك تون�س الإرادة يوم 26 فيفري بيانا ا�صتنكر فيه ما 
على  ال�صلطات  حاثًّا  الدميقراطّية  العملّية  على  النقالبي«  »املنحى  �صّماه 

مواجهة كّل جتاوز خطري اأو »خرق للد�صتور« بتطبيق القانون ب�صرامة..
 25 اخلمي�س  يوم  الداخلي  الأمن  لقّوات  الوطنّية  النقابة  »اأقدمت 
فيفري 2016 على اقتحام �صاحة احلكومة بالق�صبة بتخّطي احلواجز الأمنّية 
ورفع �صعارات �صيا�صّية وانقالبّية ل �صلة لها باملطالب النقابّية والجتماعّية 
الإرادة  تون�س  حراك  ي�صتنكر  واإذ  املختلفة.  الأمن  لأ�صالك  امل�صروعة 
العملّية  املنحى النقالبي على  بهذا  للد�صتور وينّدد  ال�صارخ  هذا اخلرق 
ال�صيا�صّية الدميقراطّية فاإنّه ي�صتهجن ا�صتهداف رئا�صة احلكومة واأحد رموز 
التجاوزات  هذه  مواجهة  يف  بقّوة  القانون  تطبيق  اإىل  ويدعو  ال�صيادة 
املهّدد  التمّرد  هذا  اأّن  اإىل  الإرادة  تون�س  حراك  وينّبه  وغريها.  اخلطرية 
للدولة ولل�صلم الجتماعي يتزامن مع خماطر حملّية واإقليمية ومينع بلوغ 
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موؤ�ّص�صات الدولة ما حتتاجه من وحدة ويقظة �صاملة وا�صتعداد دائم ويف 
مقّدمتها يقظة املوؤ�ّص�صة الأمنّية ووحدتها وجهوزّيتها«.

الهيئة العليا لالّت�صال ال�صمعي الب�صري:
يف ت�صريح اإذاعي اأدان ع�صو الهيئة العليا لالتّ�صال ال�صمعي الب�صري 
التحّر�س  مغّبة  من  حمّذرا  الأمنّيني  بع�س  عليه  اأقدم  ما  ال�صنو�صي  ه�صام 

مبوؤ�ّص�صات الدولة يف ظرف دقيق تواجه فيه البالد خطر الإرهاب..
اأّن واقعة الق�صبة قدحت اأ�صئلة حارقة بقيت عالقة  يبقى اأن ن�صري اإىل 

اإىل اليوم نذكر منها ما يلي:
الأمنّيني؟  من  جميعهم  وهل  املحتّجني؟  من  الآلف  جلب  مّت  كيف 
وهْب اأّن جميَعهم اأمنّيون فهل كّلهم كانوا من منخرطي النقابة »الوطنّية«؟ 
املتظاهرين  لنقل  العمومّية  احلافالت  ع�صرات  ت�صخري  مّت  اأ�صا�س  اأّي  وعلى 
من خمتلف اأنحاء البالد؟ واإن كان ذلك على وجه الكراء هل دفع الهيكل 
ة اأم تكّفلت جهة ّما لغاية ّما بالتمويل؟!!     النقابي املعاليم من ميزانّيته اخلا�صّ

ق�شارى القول..
تاريخ  فارقتني يف  2016 حلظتني  فيفري  25 جانفي و25  يوما  �صّكل 
قانوين  انتهاك  حدث  اأن  ي�صبق  مل  اإذ  تون�س  يف  الأمني  النقابي  العمل 
القوانني وحماية  املوؤمتنون على �صمان احرتام  فالأمنّيون  الفجاجة.  بهذه 
عملهم  وطبيعة  يتنافى  ما  على  اأقدموا  اعتداء  كّل  من  الدولة  موؤ�ّص�صات 
مينع  اإذ  الأمنّية  لالأ�صالك  النقابي  الن�صاط  قواعد  مع  ويتعار�س  احل�ّصا�س 
الأمن  قّوات   2011 ماي   25 يف  املوؤّرخ   42 املر�صوم  من   11 الف�صل 
الداخلي من الإ�صراب عن العمل اأو تعطيل �صريه باأّي وجه حّتى لو كان 
على  التون�صي  الد�صتور  يحّجر  كما  النقابي.  احلّق  ممار�صة  اإطار  يف  ذلك 
قّوات الأمن الداخلي تنفيذ اإ�صرابات نظرا خل�صو�صّية املهاّم املوكولة لها 
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اإذ ين�ّس الف�صل 36 على ما يلي: »احلّق النقابي مبا يف ذلك حّق الإ�صراب 
حّق  ي�صمل  ول  الوطني،  اجلي�س  على  احلّق  هذا  ينطبق  ول  م�صمون، 

الإ�صراب قّوات الأمن الداخلي والديوانة«..
وبعيدا عن البعد القانوين تُخفي حادثتا الزحف على الق�صر الرئا�صي 
واقتحام الق�صبة �صراع زعامات ومواقع بني النقابات الأمنّية حيث تتمّع�س 
املرتاكمة  الأمنّيني  م�صاكل  ريع  من  الداخلي  الأمن  لقّوات  الوطنّية  النقابة 
وبالتايل هي ل ت�صعى �صرورة اإىل حّلها ب�صكل جدّي وتعمل على تعطيل 
كّل خطوة يف هذا الجّتاه حّتى تبقى يف �صدارة امل�صهد النقابي وال�صتثمار 
وجوه  تنّفذها  ُمغر�صة  اأجندات  يخدم  مبا  اأحيانا(  )وخلقها  الأزمات  يف 

»نقابية« معروفة.
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اجلرائم الإلكرتونية

املتطّفلون  ين�صرها  التي  الفاي�صبوكّية  التدوينات  ت�صنيف  اأردنا  اإذا 
والتهديد  القذف  بني  اأ�صا�صا  تدور  جندها  الأمنّي،  النقابي  العمل  على 
والّدعاء بالباطل وت�صريب الوثائق ال�صّرية. والتزاما بنقطة البحث يف هذا 
للتجاوزات  املوجز  الر�صد  دائرة  من  الأخري  ال�صنف  �صن�صتثني  الف�صل 

هوؤلء..  من  "الفرتا�صّية" للبع�س 
الرا�صدي..

ماهر زيد  ال�صتق�صائّي  ال�صحفي  2014 وبعد م�صاركة  نوفمرب  - يف 
يف اأحد الربامج التلفزّية كتب حبيب الرا�صدي تدوينة فاي�صبوكّية، ممّا جاء 
فيها قوله: "حمزة البلومى ا�صتدعى الإرهابى ماهر زيد)...(". ليوا�صل 
الأمني املعزول املت�صرّت ب�صتار العمل النقابي توزيع التهم اخلطرية جزافا يف 

ما ميكن اعتباره قذفا �صريحا. 
- يف جوان 2015 اتّهم الرا�صدي رقيبا �صابقا باجلي�س الوطني باخليانة 
العظمى يف كالم مر�صل ودون تقدمي اأي دليل، يقول يف تدوينته: ")...(
اىل  التفطن  يقع  اأن  قبل  �صابقا  الوطنى  باجلي�س  الرقيب  الفرجانى  ال�صيد 

خيانته للع�صكر هو اليوم و�صيط دويل)...(" 
- يف تدوينة �صديدة اخلطورة ن�صرها يف �صبتمرب 2016 رّوج الرا�صدي 
لروؤية تق�صيمّية عن�صرّية تعزل مناطق اجلنوب عن ال�صمال يف تعار�س تاّم 

مع مقت�صيات �صيانة الوحدة الوطنّية..
- يف اأكتوبر 2016 و�صف الرا�صدي ال�صحفي ماهر زيد بـ"املجرم" 
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يف واقعة قذف جديدة..
هذه التجاوزات املتكّررة جعلت حبيب الرا�صدي حمّل تتّبع ق�صائي 
يف اأكرث من منا�صبة. حيث �صبق اأن رفع املحامي �صمري بن عمر �صكاية �صّده 
البتدائّية  املحكمة  لُت�صدر  حقيقّية  غري  اأمور  ون�صبة  الثلب  تُهم  اأجل  من 
النفاذ  مع  عاما  ب�صجنه  يق�صي  بحّقه  2016 حكما  ماي   06 بتاريخ  بتون�س 

اإىل جانب تغرميه باملليم الرمزي.
الدردوري..

- يف دي�صمرب 2014 كتب ع�صام الدردوري تدوينة وّجه فيها اتّهامات 
ق�صى )يف  الذي  الق�صاء  ا�صتباق حلكم  العبيدي يف  الكرمي  لعبد  خطرية 
حماية  فرقة  رئي�س  اإىل  املن�صوبة  التهم  وحفظ  الأبحاث  بختم  بعد(  ما 
اأ�صارت  الذي  الأمني  "الإطار  يقول:  الدردوري  ن�صر  ال�صابق.  الطائرات 
اإليه هيئة الدفاع عن ال�صهيد حمّمد الرباهمي باأنّه من �صاهم يف توفري الدعم 
اللوج�صتي لالإرهابي اأبو بكر احلكيم هو رئي�س فرقة حماية الطائرات ال�صابق 
عبد الكرمي العبيدي الذي نلنا �صرف ك�صف حقيقته للراأي العام منذ �صنة 
2012 يف اأكرث من موقف ويف اأكرث من تدوينة هو نف�س ال�صخ�س الذي 

كّون جمموعة اأمنّية على خالف ال�صيغ القانونّية )...("
- بعد اإيقاف �صاحب موقع "الثورة نيوز" املدعّو ناعم احلاج من�صور 
على خلفّية ق�صّية رفعتها الهيئة الوطنّية ملكافحة الف�صاد ن�صر الدردوري يف 
الرحمان  عبد  الوطني  لالأمن  العام  املدير  فيها  اتّهم  تدوينة   2016 اأكتوبر 
احلاج علي )املعروف مبهنّيته وان�صباطه( بالف�صاد وحماية الفا�صدين. نقراأ 
"اأت�صاءل كيف �صيق�صي ال�صّيد املدير العام  ه:  يف هذا املن�صور ما يلي ن�صّ
لالأمن الوطني عبد الرحمان باحلاج علي ليلته و �صديقه املبتّز الذي كان 
ي�صتقبله يف مكتبه ول يرد له طلبا يق�صي ليلته الأوىل يف ال�صجن )بلغ حد 
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تنفيذ اإمالءات الناعم يف عديد التعيينات يف اخلطط الأمنية(".
وليد زّروق..

 07 بها ماهر زيد يوم  اأدىل  تلفزية  الرد على ت�صريحات  - يف �صياق 
نوفمرب 2014 كتب وليد زّروق تدوينة فاي�صبوكّية اّدعى فيها اأّن ال�صحفي 
باملحكمة  يعمل  كان  عندما  بحث  حما�صر  �صرق  املذكور  ال�صتق�صائي 
التهمة  بحفظ  قام  الق�صاء  اأّن  باعتبار  بالباطل  اّدعاء  يف  بتون�س  البتدائّية 
ه: "نحّمل امل�صوؤولّية كاملة لل�صّيد  بحّقه. نقراأ يف التدوينة املعنّية ما يلي ن�صّ
وت�صريب  �صرقة  عملّية  يف  حتقيقي  بحث  بفتح  لالإذن  اجلمهورية  وكيل 
اإرهابّية  لعنا�صر  وت�صريبها  زيد  ماهر  املدعو  طرف  من  البحث  حما�صر 

مت�صّددة متوّرطة يف العملّيات الإرهابّية".
- يف فيفري 2015 ن�صر زّروق تدوينة خطرية اتّهم فيها وزارة الداخلّية 
اأّن الوزارة املذكورة ت�صيطر على  بامل�صاركة يف الإرهاب. وذلك بالزعم 
اأغلب املوؤ�ّص�صات الإعالمّية وتفر�س عليها �صيوفا حمّددين من اأجل �صمان 

عدم ف�صح املت�صّببني يف النتهاكات الأمنّية وخدمة الإرهاب. 
- يف �صياق احلديث عن ق�صّية ع�صام الدردوري وبتاريخ 04 جوان 
قا�صي  �صخ�س  من  وا�صح  م�ّس  فيها  تدوينة  زّروق  وليد  ن�صر   2016
"ياخي قا�صي التحقيق  ه:  13. نقراأ يف هذه التدوينة ما يلي ن�صّ التحقيق 
13 مايح�صم�س على روحو كيفا�س يقبل على نف�صه اأن يكون هو اخل�صم 
اأب�صط  عنه  تغيب  كثريا... كيف  فعله  متادى يف  اإجراء  احلكم وهذا  وهو 
ق�صّية  يف  لأدائه  املنتقدين  اأكرث  اأحد  با�صتدعاء  ويقوم  املهنة  اأخالقّيات 
املرفق  ويوّظف  اأهوائه  ح�صب  التهم  ويلّفق  بلعيد  �صكري  ال�صهيد  رفيقها 

العاّم حلروب �صخ�صّية...
جمل�س  على  اإحالته  لوقع  العديل  للق�صاء  عليا  هيئة  هنالك  كانت  لو 
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التاأديب وعزله. لو كان قا�صيا م�صتقاّل لرتّفع عن هذا امل�صتوى وناأى بنف�صه 
يف الدخول يف مهاترات اأعتربها �صبيانّية بهلوانّية)...("

بالكذب والقذف واإطالق التّهامات  ومل يكتف املدعّو وليد زّروق 
التّ�صالت  �صبكة  ا�صتخدام  عرب  بالقتل  التهديد  مرحلة  اإىل  مّر  بل  جزافا 
العمومّية )الهاتف(، و على خلفّية �صكاية رفعها �صّده ال�صحفي ماهر زيد 
مّت يف جويلية 2015 اإ�صدار بطاقة اإيداع بال�صجن بحّقه. ويف ما يلي ن�س 
التدوينة التي ن�صرها زيد لتو�صيح خلفية الدعوى التي رفعها �صّد زّروق:

: ال�صحيحة  املعلومة  عن  وللباحثني  الأ�صدقاء  و  لالأخوة  "تو�صيح 
على  زّروق  وليد  املدعو  من  مكاملة  املعّظم  رم�صان  اأوا�صط  تلّقيت 
خلفّية كتابتي عن اإدارة عدد ممّن ينتحلون زورا �صفة نقابّيني اأمنّيني لعدد 
اأجل ت�صويه  من �صفحات التوا�صل الجتماعي وتوجيه البع�س الآخر من 
الو�صط النقالبي  �صخ�صّيات واأحزاب وجمعّيات وهي جتارة رائجة يف 

على غرار ف�صيحة تزوير �صريط لالإ�صاءة اإىل رئي�صنا ال�صابق.
اإ�صافة  اجل�صدّية  بالت�صفية  بتهديدي  زّروق  املدعو  قام  املكاملة  وخالل 
الداخلّية والعدل ووكالء اجلمهورّية وق�صاة حتقيق  ا�صتهدافه وزراء  اإىل 
باأقوام  اأّمهاتهم وو�صف بع�صهم ا�صمّيا  اأعرا�س  بالثلب والطعن يف  ا�صمّيا 

لوط.
وكما كان ليفعل اأّي واحد مّنا تقّدمت ب�صكاية يف الغر�س قابلها املدعّو 
تفتي�س يف  اأ�صدرت من�صور  بالتهّكم على وزير العدل بقوله: لقد  زّروق 

حّق وزير العدل.
تلبية الدعوات املتكّررة لال�صتجواب من  اإ�صافة اإىل ذلك فقد رف�س 

ن بالفرار. طرف النيابة العمومّية وحت�صّ
التي  ال�صكايات  ع�صرات  اإىل  التعّر�س  عن  غنى  يف  نف�صي  اأجد  كما 
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خالل  من  والعتداء  الإ�صاءة  اإىل  تعّر�صوا  واأمنّيني  مواطنني  من  تالحقه 
�صفحات ومواقع يحّركها �صحبة اآخرين.

ولكّل حادث حديث".
ذات  ق�صايا  عّدة  زّروق  وليد  املعزول  ال�صجون  عون  ويواجه  هذا 
بينها ق�صّية  اأطراف خمتلفة من  الفاي�صبوكي" من  بـ"ن�صاطه  عالقة مبا�صرة 
رفعها �صّده الناطق الر�صمي ال�صابق با�صم النيابة العمومّية �صفيان ال�صليطي 
التوا�صل الجتماعي  الغري عرب �صبكة  اإىل  العلني والإ�صاءة  القذف  بتهمة 
ون�صبة اأمور غري قانونّية ملوّظف عمومي، لي�صدر بحّقه حكم بال�صجن 03 
اأ�صهر يف اأكتوبر 2015 قبل اأن ينال يف مار�س 2016 حكما بال�صجن 08  
بتهمة  ببنزرت وذلك  البتدائّية  املحكمة  قَبل  التنفيذ  من  تاأجيل  اأ�صهر مع 
الإ�صاءة ملوّظف عمومي اأثناء مبا�صرته وظيفته واإقالق راحة الغري عرب �صبكة 

التوا�صل الجتماعي.
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نقابّيو ال�شجون يبتّزون م�شاجني

م�صادر  من  التاأّكد  وبعد  الف�صل  هذا  نهاية  الواقعة  الوثيقة  ت�صّكل 
بني  التواطوؤ  اأ�صكال  اأخطر  اأحد  للحديث عن  منطلقا  خمتلفة من �صّحتها 
باأنواعها  ال�صجني يف جرائم الإرهاب وال�صّجان، وا�صرتاكهما يف اجلرمية 
6 جانفي  بتاريخ  العاّمة لل�صجون والإ�صالح  تلّقت الإدارة  املختلفة. لقد 
2011 �صكاية من اأحد امل�صاجني ال�صلفّيني �صابقا عّرف مو�صوعها بـ"�صرح 
اأّيام  ي�صادف  الذي  تقدميها  تاريخ  خالل  من  ويّت�صح  خا�صة".  و�صعّية 
التظّلم  اأنواع  كّل  لقبول  وقتها  النظام  وقابلّية  التون�صّية  الثورة  عنفوان 

لمت�صا�س غ�صب النا�س يف تلك الفرتة.
وقد عّرف ال�صاكي نف�صه مع بداية الر�صالة باعتباره كان "�صجني �صبغة 
اإيقافه  متطابقة  م�صادر  اأّكدت  هوّيته  يف  التحّري  مبزيد  حيث  ة"  خا�صّ
وحماكمته من اأجل النتماء اإىل خلّية �صلفّية جهادّية. ثّم �صرع يف تاأ�صيل 
كان  الذي  زّروق  الأمني" وليد  "النقابي  على  تعّرفه  اأّكد  حيث  م�صكلته 
وت�صيري  بتدريب  املكّلفة  "الأنياب"  بفرقة  يعمل  ملحكومّيته  ق�صائه  وقت 
كالب احلرا�صة ال�صجنّية. واأ�صار ال�صاكي اإىل اأّن العون املذكور بادر اإىل 
ربط ال�صلة به وقّدم له خدمات خارج ال�صجن مبقابل ماّدي مل يذكره اأي�صا 

كما مل يتحّدث عن طبيعة اخلدمات التي قّدمها له.
ويوؤّكد ال�صاكي من خالل الر�صالة كونه بعد اإطالق �صراحه، بادر العون 
باعتبار  تغرّيت  قد  الظروف  كانت  وملّا  جمّددا.  به  التّ�صال  اإىل  املذكور 
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توىّل  فقد  �صفاق�س،  ب�صجن  حار�صا  لي�صبح  �صملته  التي  العقابّية  النقلة 
ال�صاكي اإر�صال عّدة حّوالت بريدّية اإليه على وجه امل�صاعدة كما يقول.

ملّا عرف  اأنّه  اأّكد  تظّلمه حيث  مو�صوع  اإىل �صلب  ال�صاكي  انتهى  ثّم 
�صائقة ماّدية وطلب من ال�صّجان ال�صابق اإعادة بع�س ما قب�صه منه من اأموال 
بادر الأخري اإىل كيل التهديدات له وحّر�س عليه اأ�صدقاءه وبع�س اأعوان 

الأمن كما يقول يف ال�صكاية.
التي  املاّدة  دور  جلّيا  يربز  الر�صالة  بالوثيقة  ورد  ما  خالل  من  وهنا 
ال�صاكي  منها  يذكر  مل  خدمات  ليقّدم  ال�صجنّية  احلرا�صة  عون  طّوعت 
اإ�صافة  للقانون  املخالفة  الأفعال  لبع�س  ارتكابه  تكون  اأن  ي�صتبعد  �صيئا ول 
اإىل كون املعاملة يف حّد ذاتها ت�صّكل دو�صا للقانون وخيانة ملا اوؤمتن عليه 

ال�صّجان من حرا�صة ال�صجن و�صمان تطبيق القانون.
ابتزاز متهم بالتخطيط لغتيالت 

كمال  الرائد  املرناقّية  �صجن  مدير  توّجه   2013 جوان  من  ال�صابع  يف 
"اإحالة  مو�صوعها  والإ�صالح  لل�صجون  العاّم  املدير  اإىل  بر�صالة  مقايدي 

وثائق" واأرفقها بتقرير خّطي و3 وثائق.
وتفيد املرا�صلة بني مدير �صجن املرناقّية واملدير العام لل�صجون اأّن اأحد 
لدى  وثائق   3 بحجز  تفتي�س  عملّية  خالل  قام  اأّول  عريف  برتبة  الأعوان 

حمامية ال�صجني فتحي دّمق حاولت ت�صريبها خارج ال�صجن.
يف   2012 اأواخر  منذ  موقوفا   43*** النزيل  دمق  فتحي  كان  لقد 
واحدة من اأكرب الق�صايا التي هّزت الراأي العام بعد الثورة. فقد انت�صرت 
"التخطيط" لغتيال  ب�صدد  وهم  اآخرين  رفقة  به  ة  اخلا�صّ الفيديو  مقاطع 
�صخ�صّيات �صيا�صّية ورجال اأعمال، يف كّل املواقع وال�صفحات الإخبارّية 

وبقيت تلك الق�صّية حديث النا�س ل�صهور. 
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وتتمّثل الوثائق الثالث امل�صادرة لدى املحامية يف ر�صالتني �صخ�صّيتني 
من قريبته واأخرى بها توجيهات �صخ�صّية اأراد اإ�صداءها اإىل نف�س القريبة. 
فقد ت�صّمنت اإحدى الر�صائل املوّجهة اإليه ا�صرتاط عون ال�صجون و"الوجه 
باإخراجه  لتتكّفل  دينار   30.000 العّياري" مبلغ  "األفة  النقابي" املعروف 
من ال�صجن لإجراء عملّية جراحية. فبالرغم من خطورة الق�صّية املوقوف 
فتحي دمق على ذّمتها مل تتواَن اإحدى ال�صّجانات يف عر�س خدمة ت�صهل 
ربطه بالعامل اخلارجي -رغم اأحّقية وقانونّية متّتعه بالعالج- خارج الأطر 

القانونّية والإجرائّية.
قّدموا  قد  لها  زمالء  اأو  املذكورة  ال�صّجانة  كانت  اإن  يعرف  ول  هذا 
ت�صهيالت اأو خدمات معّينة لفتحي دّمق مقابل احل�صول على مقابل ماّدي.
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