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بعد صمت لعقود " كريم عبد السالم " الصندوق األسود لواقعة باب سويقة  يوثق شهادته :

حكاية من الماضي برؤية مستقبلية

لماذا أكتب عن ذاتي في موقع ُطلب مّني فيه أن أتحّدث عن العدالة االنتقالية؟
يوحي التقسيم النظري لألشخاص الذين تشملهم مسارات العدالة االنتقالية بتاميز بني من يصطلح عىل تسميته "الجالد" وينظر له كعنوان للاميض ومن يصّنفون كضحايا ويدعى للعمل عىل إنصافهم. كنت وما 

زلت من بني الذين آمنوا بهذه العدالة. لكّني رغم ذلك أجد صعوبة يف تصنيف ذايت يف إحدى الخانتني ويف تحديد ما ينسب يل من خطأ وتحديد مسؤوليايت عنه، وما قد يكون لحقني من رضر وبيان ما يرتتّب 

عيّل من حق عنه. أجدن رغامً عني، هنا وهناك. وأرى أّن أشرتك يف ذلك مع كل من كان له دور يف تجربتي. يدفعني هذا إىل حديث عن عدالة انتقالية بتقسيامت مغايرة أظّنها أكرث وفاًء للواقع الذي تنطلق منه. 

سأحاول يف حديثي هذا أن أكون موضوعياً وهذا صعب. كام سأحاول يف رسمي لشخيص أن أنصف اآلخر الذي اختلفت معه يف املايض اإلنصاف نفسه الذي أسعى له مع اآلخر الذي أجدن اليوم يف تعارض مبديئ 

معه وهذا أصعب. أحاول كل هذا طلباً لعدالة أحتاج إليها يف إصالح عالقتي بذايت أوالً ومبحيطي ثانياً وبتاريخي الشخيص الذي سأورثه إلبني ثالثاً. وأمتّنى أن تكون محاولتي مفيدة لكل من يعمل عىل تحقيق 

مصالحة مع املايض ال تشيطن وال تؤلّه. تنصف وال تظلم. ترفع ضيامً عن ضحايا قدماء وال تصنع ضحايا جدداً. تكرس مربع التضاّد بني الجاّلد والّضحية وتفرض عىل الجميع الجلوس عىل الطاولة طلباً للحقيقة 

وحامية لحق املجتمع يف حقيقة كاملة، بعيداً عن حسابات ما تحت الطاولة وعن حديث التوازنات واملصالح. أقّدم هنا رواية عن تجربتي التي هي حيايت يف ماضيها وحارضها ويف رسمها ملالمح مستقبيل. كنت يف 

البداية طفالً غرق يف عامل الكبار، عامل السياسة، وتطّورت فيها الحقاً ألصنع الحدث الذي غّي مالمحي وبعض مالمح تاريخ البلد. فكانت لحظات أو دقائق أو أياماً أعقبها عذاب سنوات البحث عن العدالة وتلتها 

معاناة ما بعد الحساب.
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الفصل األول
______________________________

طــــــــــفـــــــــل 
دخل عالم السياسة

ولدت يف سنة 1973 ألب متقّدم نسبياً يف الّسن 

هو  ما  لكّل  تصّوره  يف  متحّرر  التجارة،  يحرتف 

أخالقي، وألم تصغره سناً بشكل كبي كام تختلف 

عنه يف تصّوراتها. فهي تتمسك بأخالقيات ريفية 

صارمة تنّم عن جذورها وموطن نشأتها.

كانت أرستنا تقيم يف بيت تعود ملكيته املوثّقة 

لوالدي ويقع يف حي  العقارية  امللكية  إدارة  يف 

ويف  تونس.  العاصمة  وسط  الشعبي  الحفصية 

جدرانه  تقاسمنا  كانت  أنّه  أذكر  مهم،  تفصيل 

توصيفها  يف  أيب  عشيقة  كانت  التي  "ساملة" 

العالئقي وصاحبة محل دعارة مباخور "عبد الله 

قش" يف تعريفها املهني1.

يف  حينها  كنت  والدي.  تويّف   ،1981 سنة  يف 

تجارته  إفالس  وفاته  عرّت  عمري.  من  السابعة 

فاتحة  وكانت  الكثي،  عنها  نعرف  نكن  مل  التي 

مواجهة بني أمي التي تحّملت مسؤولية الدفاع 

أنا  صغار،  أطفال  ثالثة  من  املكّونة  أرستها  عن 

التي فقدت سند وجودها  أوسطهم، والعشيقة 

الجولة األوىل  بيننا ومعنا. تعّمدت ساملة خالل 

باستعامل  دارنا  من  طردنا  املواجهة  هذه  من 

القوة وعّولت يف ذلك عىل أصدقائها من املارقني 

عن القانون يف البداية وعىل تواطؤ رئيس مركز 

األمن الوطني بالحفصية الذي كان ميثل القانون 

يف جهتنا يف مرحلة ثانية. مل يكن خافياً عيّل وأنا 

بالحفصية  األمن  رئيس مركز  أّن  الصغي  الطفل 

وتطلب  به  تحتمي  وهي  أمي  طرد  الذي 

فقد  بخصيمتها.  ود  بعالقة  يرتبط  مساعدته، 

كنت أرى ساملة بحكم قرب مقر املركز من دارنا 

حّل  كلام  النافذة  من  أشاهده  كام  عليه  ترتدد 

ليالً يف دارنا متخفياً طلباً ملا توفّره له ساكنته من 

صحبة للبنات اللوايت تشّغلهن.

مل يدم كنسنا من منزلنا وإلقاء أغراضنا البسيطة 

يف ساحة الحي طويالً. لكّن تفاصيله ظلت عالقة 

يف ذاكريت إىل اليوم وكان لها دور كبي يف صناعة 

ما كان عليه أميس.

1. لي ثأر ضد السلطة
مل يبخل رئيس املركز عىل أمي وهي تستنجد به، 

بكل ما حفظ من نعوت قبيحة ومن شتائم جزاء 

ما أبدت من مقاومة وما انهمر من عينيها من 

املركز  رئيس  ذاكريت  يومها يف  دموع. حرض من 

بنظراتهم  املارة  حرض  كام  وجربوته.  بعربدته 

غلق  اختاروا  الذين  أجوارنا  وحرض  الجامدة 

إعالة  عبء  تحّمل  من  خوفاً  منازلهم  أبواب 

أرسة أضحت من دون مأوى. كرهت من يومها 

"األمني" وكرهت معه كل رموز السلطة. شعرت 

بظلم الحاكم وبت أراه عدّواً يل وأقّدر أّن يل ثأر 

ضّده يفوق ما يل من ثأر ضّد ساملة.

آوتنا يف فرتة أزمتنا صديقة ألمي تدعى "هنان"، 

وجدنا فيها رحمة مل نجدها لدى أقاربنا. وكانت 

أمي طيلة فرتة سكننا يف شقتها املتواضعة تخرج 

لقوت عيالها وسعياً السرتجاع  كامل يومها طلباً 

ما لهم من حق عقاري. 

املحامي  أّن  تقليبي ألوراقها  أثناء  علمت الحقاً 

محمد النوري تطّوع للدفاع عّنا وأنّه متّكن من 

دارنا  من  ساملة  بإخراج  يقيض  حكم  استصدار 

لعدم الصفة. فكان بذلك صاحب فضل يف عودتنا 

إىل محل سكنانا بعد رحلة الترشّد تلك. كام كان 

صاحب فضل عىل كل املساجني السياسيني الذين 

تجّند للدفاع عن حقوقهم طيلة فرتة حكم بن 

عيل وسيقّدر يل أن أكون فيام بعد أحدهم.

ظلّت  التي  لدارنا  القضايئ  القرار  بفضل  عدنا 

وبتواطؤ  القّوة،  بقانون  إياها  تقاسمنا  ساملة 

هذا  مع  نتعايش  أن  علينا  لزاماً  كان  السلطة. 

الوضع كونه مل يكن لنا أي بديل. وكانت والديت 

كل ليلة تحبسنا يف غرفتها ليك ال نختلط بزّوار 

جارتنا الذين يحرضون للهو والسهر. وفرض علينا 

العداء املستفحل مع جارتنا أن نعيش يف خوف 

منها، خوف مرعب من تنفيذ تهديداتها املعلنة 

رّوادها عىل مفاحشتنا وتعنيفنا. هنا  بتحريض 

وجدت أن عيّل وأنا طفل صغي، أن أكون حارساً 

ألخويت2 يف رحلة ذهابهم وغدوهم من املدرسة، 

سالحي رشاش ماء مملوء مباء النار. منا العنف 

ووجدت  كبتّه،  عنف  عّني،  ورغامً  مبكراً  يّف 

احتميت  منه.  يل  عالجاً  الحي  مسجد  يف 

بالعقيدة يف مواجهة محيط كان يدفعني دفعاً 

الدرايس  متيّزي  ساعدن  ورمبا  اإلنحراف.  نحو 

والريايض عىل إيجاد هذا الحل.

2. المسجد مالذي اآلمن من الخوف

كنت أهرب من التوتر الذي يف منزلنا إىل مسجد 

الحي، حيث أفني جهدي يف الصالة لريب وأحرض 

حلقات نقاش كان يرشف عليها شيوخ محسوبون 

عىل حركة االتجاه اإلسالمي. لفّت نظرهم برباءة 

طفولتي وبؤيس وكان اهتاممهم يب منطلقي إىل 

والعطف  الرعاية  فيهم  وجدت  الجديد.  عاملي 

واإلحاطة. وبفضلهم، عشت ألول مرة يف حيايت 

يف محيط أستشعر فيه األمان وأجد فيه الرفاه 

الذي كانوا مبالهم الخاص يحرصون عىل توفيه 

يل وذلك رغم عدم يسارهم.

متيّزي  زاد  أن  وحبّهم  عنايتهم  أثر  من  كان 

ألكون  الرياضية  مواهبي  وتفجرت  املدريس 

الجمباز.  يف  وطنياً  بطالً  متتالية  سنوات  لثالث 

التي  أرسيت  حينها  من  اإلسالمي  االتجاه  بات 

الرتبية  عىل  زيادة  والعطف  بالحنان  تغمرن 

والتوجيه. ووجدتني رشيكاً مع أرسيت الجديدة 

يف كره السلطة الظاملة التي تعلّمت بعدما تطور 

وعيي أنها ليست رجل األمن بزيّه النظامي، بل 

التفاصيل  كل  عىل  تسيطر  وأعمق  أكرب  تركيبة 

التي تحيط بنا.

ومل  السيايس  العمل  يف  رغم طفولتي  انخرطت 

أكن يف هذا استثناء إذ أن كل الحركات السياسية 

تستقطب  السنوات  تلك  يف  كانت  املعارضة 

أدوات  ضمن  من  ليكونوا  نشاطها  يف  األطفال 

ما كان يصطلح عىل  إطار  للشارع يف  تحريكها 

تسميته بالحركات التلمذية.

3 .االستعداد لمواجهة الحاكم
عنف  من  الخوف  هاجس  من  رسيعاً  تحّررت 

رغبة  عنه  بدالً  وحرضتني  املعربدة  جارتنا 

التي  الرغبة  هذه  "الحاكم"،  لعنف  التصّدي 

صخب  إىل  الجمباز  هدوء  من  أنتقل  جعلتني 

الرياضة القتالية وهو انتقال تّوج رسيعاً بإعالن 

مدرباً يف هذا االختصاص. ارتبط تحّول نشاطي 

الريايض باستعداد حزيب ملواجهٍة كانت القيادة 

تتوقع أنها قريبة وتعّدن وشباب الحركة لنكون 

من ُجْندها. 

كل  العزم  ونقاء  املواجهة  استعدادات  غيّبت 

حضور ملحيطي الزاخر باملشاكل. فقد كان كل 

لحظة  انتظار  يف  املتسيس  الطفل  وأنا  هّمي 

حسم مع نظام ظامل جربّت ظلمه ويل معه ثأر 

دفني. كنت أخجل من كل حديث حوله وكان 

مام  أكرث  رمبا  تفاصيله  يعرفون  الذين  إخوان 

أعرف يتجّنبون إحراجي بأي حديث عنه.

4. العنف الثوري
عيل،  بن  العابدين  زين  حكم  عهد  بداية  يف 

غّي  به،  قانون  اعرتاف  لتحصيل  منه  وسعياً 

"االتجاه اإلسالمي" تسميته إىل "حركة النهضة"3. 

ودخلت الحركة حينها يف مرحلة أسميتها "مرحلة 

املهادنة"4. حاولت "النهضة" خاللها أن تحتفظ 

لنفسها مبوقع يف الحياة السياسية وفق ضوابط 

السيايس  عملها  يف  وعّولت  الجديدة5.  السلطة 

وكان هذا  كبي6.  بشكل  الدعوي  الخطاب  عىل 

الترشيعية  لالنتخابات  استعدادها  إطار  يف 

والرئاسية لشهر أفريل من سنة 1989.

الحركة  شورى  مجلس  إّن  البداية  يف  لنا  قيل 

قرر عدم تقديم أي مرشح لالنتخابات الرئاسية 

وتبّنى قراراً يقيض بتقديم مرشحني لالنتخابات 

الترشيعية يف خمس دوائر انتخابية فقط. وكان 

الغاية من  أّن  لنا ونحن عنارص قاعدية  واضحاً 

عند  مخاوف  إثارة  عدم  كانت  القرارات  تلك 

الدساترة املتمسكني بالحكم من اإلسالميني. تالياً 

وبحلول املوعد االنتخايب، التزمت الحركة بعدم 

تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية لكّنها تقدمت 

مبرشحني يف كل الدوائر االنتخابية، مبا أوحى بأّن 

اختار  القرار  هذا  اتخذ  الذي  التنفيذي  مكتبها 

الدخول يف اللعبة بضوابط دنيا7.

من  العرشين  دون  كنت  أّن  بحكم  ولكن 

ورغم  االنتخاب8.  يف  لدّي حق  يكن  مل  عمري، 

االنتخابية وكنت  الحملة  يف  ذلك، كنت حارضاً 

يف  ناشطني  وشبابها  الحركة  أطفال  من  كغيي 

"القامئة  اإلنتخابية  دائرتنا  يف  لقامئتها  الدعاية 

واملتعاطفني  املنتمني  ككل  وكنت  البنفسجية". 

الواسع  التدليس  الحركة من ضحايا صدمة  مع 

الذي مارسه أنصار حزب التجّمع واإلدارة والذي 

بها9  املرّصح  النتيجة  يف  مرشحينا  فرض سقوط 

وكّنا  النتائج  يكتسحوا  أن  ننتظر  كّنا  أنّنا  رغم 

نعّول عليهم ألسلمة املجتمع والترشيع10.

إميان  وضعف  االنتخابات  نتيجة  دفعتني 

عن  االبتعاد  إىل  سلمي  سيايس  تغيي  بإمكانية 

من  ألقرتب  مهادنة  أراها  بّت  التي  "النهضة" 

مجموعة  وهي  لإلنقاذ"11،  التونسية  "الجبهة 

تتبّنى الفكر السلفي الجهادي الذي بات له يف 

ذلك الوقت أنصار يف تونس بفعل ما يتم تداوله 

من نجاحات له يف مرص.   

كانت عملية اغتيال رئيس مجلس نواب الشعب 

قبل  من   12 املحجوب سنة 1990  رفعت  مبرص 

التي  النوعيّة  العمليات  من  جهادية  مجموعة 

املنطقة  السلفي يف كل  املّد  توّسع  ساعدت يف 

العربية ومنها تونس. كنت فكرياً أميل إىل طرح 

تلك الجامعة الذي يرفض كل مشاركة يف الحياة 

تلميذاً  كنت  ألّن  منهم  اقرتبت  كام  السياسية. 

لدى منظّرهم العقائدي يف تالوة القرآن وتلميذاً 

ذراعهم  مؤسس  لدى  القتال  فنون  رياضة  يف 

العسكرية.

تفطّن  شهر،  من  أقل  وبعد  كبية  وبرسعة 

الجديدة.  وعالقايت  قناعايت  تغّي  إىل  شيوخي 

عملوا عىل إعاديت إىل حظية الحركة بعد تنبيهي 

قد  مدروسة  غي  خطوات  من  الحذر  لرضورة 

يف  دور  يل  وسيكون  قريباً  بات  نجاحاً  تفسد 

تحقيقه. وكان ما تم اإلرسار به يل من حديث، 

عىل عموميّته، دليل ثقة يف شخيص فرحت بها 

كام مل أفرح يف حيايت من قبل وال رمبا من بعد 

وقادتني هذه املصارحة للعودة إىل الحركة أي 

إىل النشاط يف الخلية الرتابية13.

كنت،  بورقيبة،  عهد  يف  أي   1987 سنة  خالل 

الذي  الوحيد  الطفل  عمري،  من  الـ14  يف  وأنا 

مبوعد  الحركة  قيادة  من  مسبقاً  إعالمه  يتم 

عىل  فيها  املشاركني  الحقاً  ليساعد  التظاهرات 

املدينة  أزقة  عرب  األمنية  املتابعة  من  التخلّص 

ومام  قلب.  ظهر  عن  أحفظها  التي  العتيقة 

أتذكره أن نجحت يف تلك الفرتة يف تهريب أحد 

أّهلني  ناري.  بطلق  أصيب  كان  الذي  األخوة 

كربى  ثقة  موضع  ألكون  وغيه  النجاح  هذا 

وكشف للقيادة عن مزايا يف شخيص أهّمها أّن 

وتقديم  املبادرة  عىل  قدرة  ويل  ومتفاٍن  كتوم 

الحلول امليدانية بالرسعة الالزمة. وكان من أثر 

تلك الثقة أن تّم االتصال يب من مؤطّري داخل 

بقرار  ليعلمني   1990 سنة  نهاية  يف  الحركة 

دائرة  وهي  االستعالم  بدائرة  بإلحاقي  القيادة 

رسية تعمل عىل توفي املعلومات الالزمة التي 

متّكن القيادة من إجراء تقييم حقيقي للوضع.

5. من العمل الميداني إلى النشاط 
االستعالمي

طلبت مّني دائرة االستعالمات - الجهاز الخاص - 

أْن ألتحق بحزب التجّمع الدستوري الدميقراطي 

أي الحزب الحاكم ألكون عني الحركة داخله. مل 

أكن الوحيد الذي طلب منه ذلك طبعاً إذ وثّق 

تاريخ الحركة أّن عدداً من كوادرها اخرتقوا هذا 

الحزب. كام وجب التنبّه إىل أّن سياسة االخرتاق 

تلك شملت منظامت وجمعيات أخرى عديدة.

عملها  يف  تعّول  البداية  يف  الحركة  كانت 

سياسة  عىل  أسايس  بشكل  االستعالمي 

والعسكرية.  األمنية  الدولة  لكوادر  االستقطاب 

عىل  العمل  يتم  أن  السياسة  هذه  وتعني 

وأخالقي  ديني  التزام  لديه  لُمس  من  استاملة 

ولوحظ تعاطفه مع الحركة، ليكون يف صفوف 

تنظيمها  تطّور  ومع  الحقاً  الرّسيني14.  أعضائها 

االخرتاق  سياسة  قيادتها  استنبطت  وحاجاتها، 

املؤّسسات  منها يف  تتمثل يف زرع عنارص  التي 

ما  أّن  ترى  أو  عنها  معلومات  إىل  تحتاج  التي 

أّن اعتامد  يُقرَّر داخلَها يعنيها. وألفت هنا إىل 

يف  كان  وسائله  االستعالم مبختلف  الحركة عىل 

من سعي  ملّا كان واضحاً  موضوعياً  وقته مربراً 

السلطة لتصفية النهضة. 

نقلني االلتحاق باالستعالم من النشاط امليدان 

يل  يروق  ال  دعوياً  الوقت  ذلك  يف  كان  الذي 

قريبة  إىل عمل رسي عىل عالقة مبواجهة  بتاتاً 

خلية  عىل  املرشف  حّدد  لها.  متحّمساً  كنت 

التجّمع  شباب  كانت  التي  وجهتي  االستعالم 

بتونس  الحزيب  التنسيق  للجنة  التابع  فرعه  يف 

انخراطي يف  وقد سبق  باب سويقة.   – املدينة 

التي  التديّن  ملظاهر  مدروس  تخفيف  التجّمع 

كانت بادية عيّل ومن ذلك ترّددي عىل املسجد 

وصداقايت مع إسالميني ولحقه تسويق يل داخل 

تسلّقي  وضمن  مهامي  سّهل  مام  "التجّمع"، 

رسيعاً نحو مواقع القيادة.

كنت يف ذلك الحني أدرس بالسنة الرابعة تقنية 

كان  الذي  بالعاصمة  أفريل   9 الثانوي  باملعهد 

نشاطاً  تعرف  التي  الثانوية  املعاهد  أهم  من 

داخل  أنشط  أن  مني  طلب  تلمذياً.  سياسياً 

وطلب  املدرسية  الشبيبة  يف  كتجّمعّي  املعهد 

من األخوة يف التنظيم التلمذي للحركة باملعهد 

النشاط، من  عىل خلفية هذا  استهدايف صورياً 

باب التمويه.

نظّم يف حينها زبي الشهودي15 الذي كان يدرس 

ألعبه،  الذي  الدور  معي وهو مطّلع متاماً عىل 

بأّن  فيها  اتهمت  املعهد  ساحة  يف  يل  محاكمة 

هذه  رفعت  عيّل.  باعتداء  وانتهت  تجّمعّي 

املحاكمة وما تبعها من إرصار مّني عىل مواصلة 

يف  مكانتي  وخارجه،  املعهد  يف  الحزيب  النشاط 

القدم  الدساترة  من  مكّونه  كان  الذي  التجّمع 

يبحث عن تشبيبه داخلياً.

6. صراع الدساترة مع اليسار داخل 
التجّمع

كان زين العابدين بن عيل يف بداية فرتة حكمه 

النخب  من  قريباً  القدم  الدساترة  من  مرتاباً 

اليسارية التي التحقت بالحزب وفرضت تسمية 

جديدة له هي التجّمع الدستوري الدميقراطي16. 

الحزب  يف  املواقع  أهم  الجدد  الوافدون  احتّل 

قيادات  من  جانب  حفيظة  أثار  مام  والدولة 

شهادة كريم عبد السالم عن قضية باب سويقة حكاية من الماضي برؤية مستقبلية
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الحزب التاريخية.

التنسيق  التاريخي لجنة  السياق  كانت يف هذا 

التنسيق  لجان  املدينة من أهم  بتونس  الحزيب 

الرعيل  دساترة  من  كربى  قيادات  تضم  التي 

سياسة  القيادات  هذه  صاغت  وقد  األول. 

إفراز  غايتها  الحزب  صفوف  يف  كربى  تشبيب 

دستورية  مرجعية  ذات  مستقبلية  قيادات 

تتصّدى لزحف اليساريني. وفتح يل وجودي يف 

عرين الحرس القديم وما راج يف صفوفهم عاّم 

كانوا يسّمونه نضايل يف مواجهة "الخوانجية" - 

أي اإلسالميني كام كان يناديهم بورقيبة - أبواب 

االرتقاء الرسيع يف التنظيم الحزيب.

بالتايل، كان لرصاع األجنحة داخل الحزب الحاكم 

وملؤهاليت الذاتية دور يف نجاح عملية االخرتاق 

التي كُلّفت بها. ال ميكنني هنا أن أجزم أّن هذه 

العوامل وحدها التي تدّخلت يف صناعة نجاحي، 

إذ أّن ال أستبعد أن يكون من بني اإلخوان الذين 

هذا  ظّني  ويعود  سّهله.  من  لالخرتاق  خططوا 

ملا تبنّي خالل محنة التسعينيات من نجاح كبي 

لسياسة االخرتاقات تجاوز يف كثي من الحاالت 

النجاح الذي كنت حققته ووصل إىل درجة تقلّد 

من كلّفوا باالخرتاق مواقع قيادية بالحزب من 

املكتب  املركزية وعضوية  اللجنة  قبيل عضوية 

الوطني للمنظمة الطالبية ومنظمة الشباب17. 

فقد  االخرتاق،  يف  النجاح  أسباب  كانت  أياً 

التنظيم  يشبه  سياق  يف  أخرى  مرة  وجدتني 

الرسي الذي كان يرشف عليه دساترة من جيل 

الرباعي،  املرحوم عزوز  أبرزهم  االستقالل، من 

هدفها  مكثفة  تكوينية  دورات  يف  أشارك 

موقع  وأتقلّد  اليساريني  من  الحزب  استعادة 

مسؤولية متقدماً يف منظمة شباب التجّمع عىل 

مستوى لجنة التنسيق الحزيب بتونس املدينة. 

7. المواجهة

تسعينيّات  بداية  األوىل  الخليج  حرب  حرّكت 

القرن املايض الشارع التونيس الذي انتفض ضّد 

العربية.  املنطقة  يف  أميكياً  تدّخالً  اعتربه  ما 

مكّوناتها  مبختلف  النهضة"  "حركة  وكانت 

هذا  من  جزءاً  والتلمذية  والطالبية  الرتابية 

أدار هذا  الذي  الطّرف  كانت  لعلّها  أو  الحراك 

ذلك  قرر  كان  كام  "الحّريات"  لفرض  الحراك 

االحتكام  قرار  من  الحركة18  شورى  مجلس 

القائم  النظام  من  اعرتاف  لفرض  للشارع 

االعرتاف  ولتحقيق  سيايس  كفاعل  بـ"النهضة" 

بحق التونسيني يف التنظم والتنظيم. 

من  واستفادت  للمواجهة  "النهضة"  استعّدت 

حراك الشارع. وكانت إسرتاتيجية عملها امليدان 

تقيض بالرّد عىل عنف األمن بعنف مضاّد يربز 

العزم عىل التصّدي ويؤرّش إىل أّن املعركة ال ميكن 

حسمها أمنياً. وصلت رسالة التنظيم إىل النظام 

الذي استغّل حالة اإلحباط التي عّمت الشارع 

مبجرد نهاية تلك الحرب إلطالق موجة اعتقاالت 

بدايتها خالل  كانت  الحركة  قيادات  استهدفت 

شهر نوفمرب/ترشين الثان 1990.

قيادات  وشملت  االعتقاالت  الحقاً  توالت 

وعنارص فاعلة يف الحركة كام شملت أمنيني ذكر 

حينها أنهم من جهازها الخاص. يف هذا السياق، 

بالخطة  تسميته  عىل  اصطلح  ما  إطار  ويف 

 1991 سنة  بداية  الحركة  قررت  االستثنائية19، 

تفكيك كل هياكلها الظاهرة20 والعلنية والتعويل 

لألجهزة  مكشوف  غي  خاص  تنظيم   عىل 

الحزبية واألمنية. تكّون هذا التنظيم يف هيكله 

األول من مجموعات صغية تشّكلت كل واحدة 

منها من عدد من األفراد ال يتجاوزون الخمسة 

من  مدروس  اختيار  سياق  يف  غالبيتهم  كانت 

الشباب الطاليب والتلمذي. وتتواصل الخاليا مع 

القيادة من خالل عنرص االتصال فقط، من دون 

أن يكون مسموحاً ألي منها التنسيق املبارش مع 

أيّة خليّة أخرى.

أنهك توايل االعتقاالت الحركة التي بات واضحاً 

تراجع قدرتها عىل القيادة والتأطي21. ويبدو يل 

اليوم من مؤرشات ذلك الضعف، أنّه تم االتصال 

يف  باملساعدة  ملطالبتي  املدينة"  "عامل  من  يب 

تدريب األخوة عىل فنون القتال واملواجهة. كان 

الطلب غي مستساغ نظراً لكون يف تلك الفرتة 

كنت أقوم بعمل رّسي داخل "التجّمع" ولكن تم 

تربيره يل بالحاجة امللّحة وبكون من سأدّربهم 

سيكونون من خارج منطقة املدينة ولن يتعرّفوا 

عىل هويّتي.

أن  مني،  طلب  ملا  استجابتي  بعد  أمري،  آل 

وصباحاً  املواجهة  عىل  ليالً  الحركة  أبناء  أدرّب 

للحديث  التجّمعية  الجهة  قيادات  أجالس  أن 

رصد  نتائج  ومتابعة  الخوانجية  خطر  عن 

ميليشيات الحزب لهم22. وكنت بني هذا وذاك 

مع  عام  مكان  يف  أسبوعياً  مرة  بحذر  أتواصل 

إلعالمه  عميل  مبتابعة  املكلّف  االتّصال  عنرص 

يف  رأيي  وألبدي  معلومات  من  له  أتوّصل  مبا 

التطّورات وإلعطايئ التعليامت والتوجيهات.

نشطاء   1991 سنة  بداية  يف  القيادة  دعت 

انخرطوا  الذين  األشخاص  تأديب  إىل  الخاليا 

وشاياتهم  وأّدت  الحاكم  الحزب  مليشيات  يف 

فعليّاً  وتّم  أعضائها.  وأرس  بالحركة  اإلرضار  إىل 

الرتهيب.  أو  بالرضب  هؤالء  بعض  استهداف 

ما  إطار  يف  أعلن  االعتقاالت،  توايل  ومع  تالياً 

عن  االستثنائية  بالخطة  تسميته  عىل  اصطلح 

باقرتاح  للخاليا  السامح  أي  املبادرة"  "تحرير 

مشاريع عمليات نوعيّة وتنفيذها بعد تحصيل 

عىل  للتدريب  استدعايئ  كان  القيادة.  موافقة 

بيني  العالقة  ربط  إعادة  يف  سبباً  القتال  فنون 

وبني التنظيم يف هيكله الرتايب أي الخاليا املعنيّة 

نشاطي  استمرار  أدى  كام  املبادرة.  بتحرير 

مراكز  بداخل  معرفتي  تطّور  إىل  االستعالمي 

"العدو" التي ميكن استهدافها. وكنت بالتايل يف 

موقع من ميكنه التخطيط للعمليات كام كنت 

يف موقع من يطلب منه املشاركة يف تنفيذها.

الضحية، بعدما استغلّت  الحد، كنت  عند هذا 

السياسة طفولتي البائسة التي كان سبق لظلم 

هنا  كنت  معاملها.  شّوه  أن  واملجتمع  السلطة 

يف  السياسة  ملفهوم  وضحية  ملجتمعي  ضحية 

يجد  ال  سياسية  لحياة  ضحية  كنت  كام  بلدي 

الطفولة  اغتصاب  يف  حرج  أّي  فيها  الفاعلون 

عىل  الرتبية  بني  ترتاوح  جميلة  يافطات  تحت 

الوطنية والنضال السيايس والدفاع عن الدين.

يف تونس هناك بيوت للبغاء العلني من أهمها مبغى عبد  الله قش الذي . 1

يقع باملدينة العتيقة بتونس. ينظم األمر العيل املؤرخ يف 30-04-1942 

نشاط هذه املواخي.

نحن أربعة أشقاء يل أخ يكربن بسنة واحدة ولكّني أقوى منه جسدياً مام . 2

فرض أن أكون أنا من أحميه و أختني أصغر مّني عمراً كان من واجبي 

حراستهام خوفاً عليهام.

سة للحركة يف بدايته يف سياق فكري ودعوي . 3 كان لقاء القيادات املؤسِّ

غطاؤه مجلة املعرفة التي تأّسست سنة 1972 وكان فريق تحريرها 

مكّوناً من املنظرين للفكر اإلسالمي يف تونس. طرحت تلك املجموعة أول 

مرة فكرة تأسيس التنظيم الخاص بالحركة اإلسالمية بتونس سنة 1974 

فيام يصطلح عىل تسميته مخيم سوسة أو مؤمتر سوسة. وعقدت الحقاً 

مؤمتراً تأسيسياً سنة 1976 أطلقت عىل إثره  تنظيم الجامعة اإلسالمية 

بتونس وكانت تلك الجامعة دعوية باألساس وتنشط يف مناطق معيّنة 

ارتبط اختيارها بسكن قيادات فيها وهي: قابس – محمد شامم، جندوبة 

- فاضل البلدي، سوسة – عيل نوير، القيوان - راشد الغنويش، تونس 

- عبد الفتاح مورو. عقد بتاريخ 11 و12 و13 من شهر أوت/آب من سنة 

1979 املؤمتر التأسييس للجامعة اإلسالمية. وحدد املؤمترون هيكلية 

الجامعة التي ستكون رسية كام صاغوا أول قانون داخيل لها حدد رشوط 

العضوية فيها. ويف مرحلة الحقة، أّدى تفطّن األمن للتنظيم وحجزه 

للوثائق الخاصة بتنظيمه ألن تداعى مؤسسوه ملؤمتر استثنايئ بتاريخ 09 

و10 أفريل/نيسان 1981 تقرر فيه انتهاج سياسة العلنية ألول مرة 

وتقديم طلب للرتخيص بتأسيس حزب سيايس. والحقاً وبتاريخ    

06-06-1981 تقّدمت قيادة االتجاه اإلسالمي لوزارة الداخلية بطلب 

ترخيص لكّن هذا الطلب رُفض رغم وروده يف حيّز سيايس متيّز بانفتاح 

لنظام الحكم عىل املعارضة السياسية. وقد ورد يف كتاب "حركة النهضة" 

يف الذكرى 15 لتأسيسها "دروس املايض وإشكاليات الحارض وتطلعات 

املستقبل": "لقد تأّسست حركتنا بعد خمسة عرشة سنة من استقالل 

البالد، بعدما متّكنت النخبة التغريبيّة الحاكمة من تحطيم معظم البنى 

التحتية للمجتمع والدولة، مثل: إلغاء األوقاف واملحاكم الرشعية 

والتعليم الزيتون وتفكيك العالقات األرسية والعشائريّة، وتبلور معامل 

دولة سلطوية تلغي دور املجتمع وثقافته األصلية ومؤسساته املدنيّة 

مامّ أحدث بالتدّرج اختالل توازن بني الدولة/ الحزب/ الفرد من جهة 

واملجتمع من جهة أخرى. لقد تساند الوجه التغريبي بالوجه اإلستبدادي 

للدولة الناشئة بعد االستقالل ليك يعيد للحياة التونسيّة موضوع الهويّة 

والحريّة والعدالة اإلجتامعيّة بقّوة وعنفوان عرّبت عنه حركات اجتامعيّة 

وسياسيّة وثقافيّة مختلفة من بينها الصحوة اإلسالميّة التي أحيت مفهوم 

التوحيد أساساً وإطاراً لشؤون العبادة والحياة، للشأن الفردي وللشأن 

اإلجتامعي عىل السـواء...". ورغم تأكيد الحركة عىل أولويّة املهّمة 

الفكريّة والرتبويّة والثقافيّة يف كّل خططها وبرامج عملها، إالّ أّن العمل 

السيايس وبسبب هيمنة الدولة عىل كل الفضاءات، كان دامئاً يعود 

ويتمّدد برسعة فائقة ليحتّل الصدارة يف سلّم األولويات ويطغى عىل 

سائر اهتاممات الحركة ومناشطها، وغالباً ما يلقي بالحركة يف قلب 

الرصاع وجهاً لوجه مع جهاز الدولة املتوّجس من كل صوت معارض جاد 

واملتحّفز للمواجهة والصدام. لقد كان لهيمنة الفضاء السيايس عىل 

الفضاءين الدعوي والثقايف النتائج السلبية عىل مسية الحركة وتطّور 

الصحوة - يراجع فيام يتعلق بتاريخ تأسيس حركة االتجاه اإلسالمي 

"الحركة اإلسالمية يف تونس أطوار النشأة واملحاكامت السياسية الكربى 

1965-1981" - لطفي العمدون -

كان  القانون األسايس عدد 32 لسنة 1988 املؤرخ يف 3 ماي/أيار 1988، . 4

املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية والذي كان سارياً حينها ينص يف 

الفصل 4 منه عىل أنّه "ال يجوز ألي حزب سيايس أن يستند أساساً يف 

مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه عىل دين أو لغة أو عنرص 

أو جنس أو جهة". ولهذا االعتبار قررت الحركة تغيي تسميتها بشكل 

يحجب الهوية اإلسالمية للتنظيم. 

وجهت  قيادة الحركة بتاريخ 12-12-1987 رسالة  إىل رئيس الجمهورية . 5

حينها زين العابدين بن عيل  قالت فيها  إّن "السلطة الجديدة حدث 

تاريخي وقدر إلهي أنقذ تونس العزيزة وشعبها من فتنة أيقظها الرئيس 

السابق وأرّص عىل إذكاء نارها... وبيان 7 نوفمرب 1987  توجه دميقراطي 

مسؤول".

خالل مؤمتر 1986 تبّنى االتجاه اإلسالمي ما يصطلح عىل تسميته . 6

مبرشوع األولويات من ضمنها "الرجوع إىل املساجد والدعوة والرتكيز عىل 

التكوين والرتبية" ويعّد ذلك تراجعاً عاّم قرره مؤمتر 1979 من تحديد 

هدف أسلمة املجتمع من خالل دخول كل املنظامت والنقابات  

الجامهيية  )االتحاد العام التونيس للشغل والكشافة أساساً(.

ورد يف الالئحة التقييمية التي صدرت عن املؤمتر العارش لـ"حركة . 7

النهضة": "جاءت انتخابات أفريل/نيسان 1989 لتمثل اختباراً ملوازين 

القوى وامتحاناً للسلطة والحركة عىل حد سواء. ولنئ كشفت تلك 

االنتخابات ضعف جامهيية السلطة، فإنها كانت يف املقابل انكشافاً 

جديداً تعرّضت له املقّدرات البرشية للحركة بعد أن فشلت قيادتها يف 

تعديل ميل القواعد إىل مشاركة ضخمة يف االنتخابات. إذ كانت املؤسسة 

الشورية قد اتجهت يف األصل إىل أن تكون املشاركة يف تلك االنتخابات 

بحجم محدود، وحتى رمزي، بناء عىل أّن الخطّة السارية املفعول يف تلك 

املرحلة كانت خطّة "تهدئة"، ولكّن ضغط املناطق، وكذا ضغط بعض 

العنارص الفاعلة يف الجهاز التنفيذي املركزي جعل الحركة تنزلق إىل 

مشاركة استعراضية واسعة النطاق، رمبا كانت هي العامل الذي عّجل 

اتخاذ السلطة قرار الحسم معها وهو ما أدى يف املحّصلة النهائية إىل 

نسف األسس التي قامت عليها سياسة "التهدئة"!..." 

كان الفصل الثان من املجلة االنتخابية النافذة حينها ينص عىل أنه . 8

"يتمتّع بحق االنتخاب جميع التونسيني والتونسيات البالغني من العمر 

عرشين عاما كاملة واملتمتعني بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام عىل 

األقل وبحقوقهم املدنية والسياسية والذين مل تشملهم أية صورة من 

صور الحرمان التي نص عليها القانون".

حصلت القوائم البنفسجية وفق النتائج املرّصح بها عىل 13 % من . 9

األصوات - "الحركة اإلسالمية يف تونس أطوار النشأة واملحاكامت 

السياسية الكربى 1965-1981" –  لطفي العمدون - صفحة 176.

مل يتم منح "حركة النهضة" الرتخيص القانون. لذا دخلت االنتخابات . 10

بقوائم مستقلة عرفت باسم القوائم البنفسجية نسبة إىل لونها وشارك 

كوادر الحركة يف الحملة االنتخابية ويف مراقبة االنتخابات. وكان من أثر 

مشاركة الحركة يف كل الدوائر أن بات مناضلوها معروفني لدى الشعب 

واملصالح األمنية. ميكن القول هنا أّن الرتاجع عن مشاركة محدودة يف 

االنتخابات كان خطأ بالغاً أرّض الحقاً بقواعد الحركة وسّهل عىل السلطة 

استهدافها وكان له دور يف كشف التنظيم.

غالبية املنتسبني لهذه املجموعة هم من املنشّقني عن حركة االتجاه . 11

اإلسالمي وتزّعمهم محمد عيل الحرايث.

متّت هذه العملية بتاريخ 12-10-1990 وكان يسّوق لها بأنّها عملية . 12

منوذجية نظراً لتمّكن املجموعة التي نفذتها من الفرار ولبساطة 

تخطيطها وتنفيذها.  

كان اإلنتامء إىل الحركة يستوجب تزكية من املرشفني عىل املساجد أو . 13

القطاعات املهنية أو املجاالت التلمذية  أوالطالبية. يعقب التزكية إخضاع 

املنتسب لدورة تكوينية يف املنهج األصويل والفكري للحركة يقّدمه أحد 

األعضاء نيابة عن رئيس الحركة. ثم يوزّع عىل خاليا ترابية أو مهنية أو 

قطاعية ملدة سنتني يؤّدي يف نهايتها البيعة أمام  رئيس الحركة أو من 

ميثّله )يقسم فيه عىل الوالء للحركة يف املنشط واملكرة  أي يف الرخاء 

والشدة( ويصبح بعدها عضواً كامل العضوية له حق الرتشح واالنتخاب 

واملشاركة يف املؤمترات ومامرسة مهام تنفيذية.

كان يصطلح عىل تسميتهم داخل الحركة بأصحاب القبعات.. 14

الحقاً كان زبي الشهودي من  شباب "حركة النهضة"  الذين تحّملوا . 15

القمع والسجون وبعد الثورة احتل  مواقع قيادية داخل حركة النهضة 

بينها منصب مدير مكتب رئيسها. 

تسلّم زين العابدين بن عيل بتاريخ 07-11-1987 السلطة  بعد معاينة . 16

طبيّة لعجز رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة عن مواصلة الحكم. تردد 

يف البداية يف مواصلة التعويل عىل الحزب االشرتايك الدستوري يف حكم 

البالد  من عدمه الرتباط هذا الحزب ببورقيبة. ولكّنه قرر يف النهاية 

تغيي تسمية الحزب إىل التجّمع الدستوري الدميقراطي. واستقطب 

الحزب يف تشكيلته الجديدة رموزاً يسارية هامة احتلّت أهم املواقع 

القيادية يف الدولة.

ماهر مذيوب نجح يف تقلد منصب عضو لجنة مركزية للتجّمع الدستوري . 17

الدميقراطي  عن طلبته.

عقدت الحركة مؤمتراً سنة 1988 أقّر سياسة تهدئة. ولكن بعد االنتخابات . 18

الترشيعية لسنة 1989 متّت مراجعة هذه املقّررات يف إطار مجلس 

الشورى ومؤمترات محلية قررت املواجهة مع النظام يف سياق ما اصطلح 

عىل تسميته "فرض الحريات". وورد يف الئحة التقييم يف هذا الخصوص 

"مع االنفراج الذي حصل إثر أزمة 1987 انزلقت الحركة من جديد يف 

مسلسل األخطاء يف مطلع التسعينات، واتجهت إىل االستعداد للمواجهة 

مستهينة بقّوة خصمها، وغي عابئة بضعف حضورها داخل النخبة وال 

مقّدرة حقيقة األوضاع اإلقليمية والدولية. فهي مل توطّن النفس عىل 

الصرب والتحمل، ومل تجتهد يف البحث عن حلول ومل تحسن التّأقلم مع 

املتاح مع ما كان فيه من ضيق، واعتمدت السياسة كآلية احتجاج ومل 

تعتمدها كآلية لحل املشكالت والستثامر الفرص، وتوسيع دائرة األصدقاء 

وتحييد الخصوم. ومل تتعامل بحكمة مع أرصدتها، فلم تّدخر منها كثياً 

مام ميكن اّدخاره )خاصة بالجامعة التي زُج بها يف أتون املعركة بينام 

أكدت الخطة عىل رضورة تحييدها(. وأدت سياسة تحرير املبادرة أثناء 

املواجهة إىل حصول تجاوزات خطية كام ساهمت يف تأليب أعداء 

الحركة عليها ويف دفع األوضاع إىل مزيد من التفجر واالنغالق".

قرر الخطة االستثنائية، املكتب التنفيذي للحركة.. 19

قبل هذا كان للحركة تقسيم ترايب يغطي كامل تراب الجمهورية، نواته . 20

الخاليا الرتابية باملسجد ويكّون مجموع الخاليا الجهة )أي املعتمدية(  

ولها مجلس جهة ويرشف عليها مسؤول محيّل يسّمى وكيل )ما يعادل 

معتمد( – مجموع الجهات  تكون املنطقة  ولها مكتب منطقة  )والية( 

ويرشف عليها عامل. 

ورد يف الالئحة التقييمية املنبثقة عن املؤمتر العارش لـ"حركة النهضة" أّن . 21

"أخطر مظاهر ارتباك القيادة يف املرحلة التي سبقت مواجهة 91 متثّل يف 

االنتقال بني خمس خطط يف ثالث سنوات، أي مبعّدل خطة لكل ستة 

أشهر. وقد وقع أحياناً االنتقال من خطّة إىل نقيضها، من دون أن تستويف 

األوىل حظّها من اإلنجاز. ما من شأنه أن يوحي بأن الخطة الثانية تتدارك 

ما كان يف التي قبلها من ترّسع أو عدم إحاطة بالوضع من جميع 

وجوهه. هذا ما يدفع إىل التساؤل: هل كانت الحركة يف تلك املرحلة 

متلك بالفعل عقالً تخطيطياً كلّياً؟ اإلجابة ال ميكن أن تكون إال بالنفي، إذا 

علمنا أن أكرث قياداتها يف تلك املرحلة كانت تفتقد إىل تجربة سابقة يف 

مجال اإلدارة أو الحكم، ومل يكن لها من التكوين التخصيص يف مجال 

العلوم االجتامعية والسياسية ما كان يخّول لها تعّقل سنن التغيي 

و"قوانني االجتامع البرشي". ومن ثم تراكمت أخطاؤها...."

مع بداية حرب الخليج وبعد تكثف التحرّكات الليلية املعارضة للنظام . 22

)كتابات عىل الجدران(، أعاد التجّمع الدستوري تشكيل ما يصطلح عىل 

تسميته بلجان اليقظة. يتم انتداب أشخاص من املنتمني للتجّمع للحراسة 

الليلية يف الشوارع واألحياء - ويعود تعويل الحزب الحاكم عىل لجان 

اليقظة تاريخياً إىل الرصاع اليوسفي البورقيبي حيث تم استعامل هذه 

اللجان ألول مرة يف رصد تحركات من يساندون صالح بن يوسف. يراجع 

يف خصوص لجان اليقظة خالل بداية تسعينيات القرن العرشين نص  

"لجان اليقظة" – عبد اللطيف علوي - 09-01-2019 تدوينات تونسية. 

الفصل الثاني
______________________________

باب سويقة، 
الحدث الفارق كما عشته

الخليج  مدة حرب  طيلة  النهضة  طّورت حركة 

للنظام  األوىل أدوات استهداف مبارش وقصدي 

 1989 انتخابات  تدليسه  عىل  منها  كرد  القائم 

منها ما كان مكشوفاً، ومنها ما تم تحت جنح 

الظالم.

فعىل صعيد املواجهة املكشوفة، وّجهت القيادة 

وسائل  استهداف  إىل  التظاهرات  يف  املشاركني 

نقل األمن ومقرّاته بالزجاجات الحارقة واقتحام 

املقرات وحرقها. كشف هذا األسلوب عن قدرة 

إمكانية  إىل  وأرّش  بالّشارع  التحّكم  يف  كبية 

تنزيل فكرة التغيي بالقوة.

تكوين  تّم  فقد  اللييل،  النشاط  أما عىل صعيد 

مجموعات كلّفت بكتابة نصوص عىل الجدران. 

جداً  هامة  كانت  الخطوة  هذه  أّن  هنا  وأذكر 

لكونها مّست كثياً بكربياء النظام القائم. فمن 

الجدارية، يف جانب  النصوص  استهدفت  جهة، 

كثي من  مبارشة وكانت يف  بن عيل  منها،  كبي 

أكرث من  السلطة  استفزاز  الحاالت تحرص عىل 

سعيها لرفع شعارات سياسية. ومن جهة ثانية، 

املدن  يف  الرئيسية  املسارات  انتقاء  يتم  كان 

السيادية  اإلدارات  ملقرات  املقابلة  والجدران 

والشوارع واألنهج التي مير منها كبار املسؤولني، 

ليتم الكتابة عليها.

كشف نجاح سياسة االستهداف املبارش يف تلك 

املرحلة عن نجاح الحملة التعبوية التي سبقتها 

وكانت  كاملة،  أشهر  أربعة  قرابة  دامت  والتي 

يف  والدروس  النقاش  حلقات  مختلف  ساحاتها 

املساجد. وعمل القامئون عليها عىل نرش فكرة 

إلطالق  النجاح  هذا  ومّهد  والتضحية.  الجهاد 

سياسة "تحرير املبادرة". 

1. تحرير المبادرة

الرسمي  اإلعالن  التي سبقت  األوىل  املرحلة  يف 

من  "عامل"  كل  طلب  املبادرة،  تحرير  عن 

لعمليات  مقرتحات  تقديم  له،  التابعة  الخاليا 

نوعية محتملة. مل تكن هناك أّي ضوابط معلنة 

ملفهوم العمليات النوعية مبا يرتك لشباب الخاليا 

واألهداف.  الوسائل  تحديد  يف  مطلقة  حرية 

من  لعدد  األخرض  الضوء  القيادة  أعطت  تالياً، 

كل  بداية  مع  تردنا  كانت  وهنا،  املشاريع. 

وألشخاص  حزبية  ملقرات  استهداف  أخبار  يوم 

يصّنفون يف خانة "الصبابة" أي املخربين تحّفزنا 

النظام  يف  الرعب  تزرع  كانت  فيام  وتفرحنا، 

الذي كان واضحاً ما يعانيه من اضطراب.

قد  عاطفياً  املشحون  السياق  هذا  يف  كنت 

يف  حرصت  مبقرتحني  للنداء  تلبية  تقّدمت 

صياغة تصّورهام عىل تحقيق استهداف قصدي 

مبارش للنظام يؤرش عىل قدرة نوعية يف الفعل 

للنظام  األمنية  الهجمة  مواجهة  يف  الفعل  ورد 

آثار  نفذ  متى  له  يكون  أن  الحركة، وعىل  عىل 

ارتدادية متّس قلب النظام عىل نحو يربز قدرتنا 

عىل اإليالم يف موازاة ضعفه.

وهذان التصّوران هام: 

الحاكم  للحزب  الرتابية  الشعبة  استهداف  أوالً، 

يف األسواق. بّررُت هذا املقرتح باألهمية الرمزية 

لهذه الشعبة أوالً وبأهمية موقعها ثانياً. ذكرت 

َعب التي  هنا أّن هذه الشعبة هي من أوائل الشُّ

بني  تضّم  دوماً  وكانت  الحاكم  الحزب  أّسسها 

أعضائها كبار تّجار العاصمة فيام تداول رئاستها 

يف  موقعها  أّن  مذكّريت  يف  وقلت  الوزراء.  كبار 

وسط أسواق املدينة العتيقة سيجعل استهدافها 

دليالً عىل قّوتنا.

تونس   - الحزيب  التنسيق  لجنة  استهداف  ثانياً، 

تربير  يف  هنا  قلت  سويقة.  باب  يف  املدينة 

رمزية  ذات  تلك  التنسيق  لجنة  أّن  مقرتحي 

وارتكاز  قوة  مركز  كونها  عىل  عالوة  تاريخية 

ذكرت  بأن  قويل هذا  وفّصلت  الحاكم.  للحزب 

من  هاماً  عدداً  مجلسها  تركيبة  يف  تضم  أنها 

الجهوي،  بُعدها  أهمية  إىل  الوزراء. كام أرشت 

حيث أن لجنة التنسيق متثّل "البلدية" يف قيادة 

الحزب، وهي أهم مكّون جهوي للحزب بحيث 

ملختلف  املهنية"  "الجامعات  بالنظر  له  ترجع 

امتدادها  يف  توازي  جامعات  وهي  الوزارات1 

التونيس للشغل وهي أهم لجنة  العام  االتحاد 

تنسيق ملا متلك من أرشيف الحزب الحاكم الذي 

تأسس يف مرجع نظرها الرتايب.

صياغة  يف  كثياً  استفدت  أّن  هنا  واضحاً  كان 

لجنة  داخل  تواجدي  من  وتربيرها،  مقرتحايت 

التنسيق ومن ترددي الدائم عىل غرف األرشيف 

والفهم  للمطالعة  املكوث  يل  يحلو  كان  حيث 

إلتالف  حامستي  أستغرب  واليوم  واإلكتشاف. 

هو  رمبا  مهم.  أنّه  أعرف  كنت  وثائقي  كنز 

عموماً.  الثأر  يف  الرغبة  هي  ورمبا  االندفاع، 

ذات  وتحت  حالتي  مثل  يف  غيي  أّن  أظن  ال 

التأثيات ويف مثل سّني كان سيفّكر بطريقة غي 

تفكيي.

2. العنف نظرياً
تطل  مل  انتظار  فرتة  املقرتحات  تقديم  تلت 

القيادة  من  مقتضبة  تعليامت  بعدها  ووردت 

اقرتحه".  ممن  الشعبة  مقرتح  "تنفيذ  نّصها 

الهياكل  الوضوح: ضعف  غاية  األمور يف  كانت 

أكون  أن  يفرض  واالعتقاالت  اإليقافات  وتوايل 

يكون  أن  فرض  كام  التنفيذ.  فريق  ضمن 

القسم2  مسؤول  حسني  بن  مصطفى  املرحوم 

تكّونت من  التي  التنفيذ  أيضاً ضمن مجموعة 

أربعة عنارص. راقبنا الهدف وتوافقنا عىل خطة 

التي يف  للتنفيذ تضمنت االستيالء عىل األختام 

الحاجة ومن  عند  له  تصلح  أن  ملا ميكن  املقر، 

مثة حرقه. 

الثان 1991 إىل  ليلة 16 جانفي/كانون  توّجهنا 

مقر الشعبة. أغلقنا الباب من الخارج: تسللنا إىل 

الداخل من املنافذ الجانبية. فتشنا املقر. حملنا 

ما خططنا لحمله ومن مثة حرقنا املقر وانسحبنا. 

كنت يف صباح اليوم املوايل يف مقر لجنة التنسيق 

بباب سويقة حيث فوجئت بحالة الرعب. كان 

عن  ويتحدثون  حارضين  كلّهم  الحزب  قياديو 

كومندوس نفذ العملية. يتبادلون األسئلة حول 

الحريق إىل أسواق  إمتد  لو  ماذا كان سيحصل 

النسيج أو إىل املكتبة الوطنية املحاذية للشعبة. 

المست يف كل حديث سمعته خوفاً كبياً ترسب 

األسوأ.  يتوقّعون  باتوا  الذين  الحزب  إىل صقور 

نجاح  وهو  للعملية  الهام  النجاح  ذلك  يل  أكّد 

أعطت  التي  القيادة  من  ثناء  مثاره  من  كان 

الضوء األخرض الستهداف لجنة التنسيق.

نقّدم  أن  أوىل  مرحلة  يف  العامل  مّنا  طلب 

لجنة  استهداف  عملية  تنفيذ  آلليات  تصورات 

توجيه  أولهام  طرحان  هناك  كان  التنسيق. 

وحرقه،  استهدافه  مثة  ومن  املقّر  إىل  تظاهرة 

وثانيهام التخطيط القتحام لييل للمقر نفسه. مل 

االختيارات  تحديد  يف  يذكر  دور  للقيادة  يكن 

ويبدو مرد هذا ما باتت تعانيه من ضعف يف 

النقاش  انحرص  والتسيي.  التأطي  عىل  القدرة 

مجموعة  يف  املحتملة  السيناريوهات  حول 

شهادة كريم عبد السالم عن قضية باب سويقة حكاية من الماضي برؤية مستقبلية
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املحيّل  املسؤول  حسني  مصطفى  منها  ضيّقة 

من  أبدى مصطفى  آخرين3.  أعضاء  وثالثة  وأنا 

مبا  ذلك  وبرر  االستهداف  لفكرة  رفضه  البداية 

حاول  االرتياح.  بعدم  باطني  شعور  إنّه  قال 

قدر جهده أن يدفعنا إىل العدول عن تنفيذها. 

أنا  كنت  ما  بقدر  متحفظاً،  هو  كان  ما  وبقدر 

بسلطته  بداية  الله،  رحمه  متّسك،  مندفعاً. 

التنظيمية ليحاول فرض موقفه، إاّل أّن رّددت أّن 

التنظيم تّم حلّه وأّن القيادة أيّدت العملية وال 

أحد ميكنه الرتاجع عنها إاّل يف إطار شورى بيننا. 

عرضنا الخالف عىل املجموعة وآل التصويت ألن 

ساندتني أغلبيتهم.

رافقني الحقاً مصطفى يف جولة معاينة للمقر، 

فكرة  اعتامد  إمكانية  عدم  بفكرة  اقتنع  حيث 

يف  تأمينه  يسهل  املقر  موقع  لكون  التظاهرة 

الوحيد  الحّل  أّن  صورة حدوث تظاهرات وأكد 

الليلية،  املداهمة  هو  املخطط  لتنفيذ  املمكن 

العدول  مني  ليطلب  عاد  التي  املداهمة  تلك 

خطط  كمن  صفتي  أّن  أعلمني  بعدما  عنها 

للعملية متّكنني من اتخاذ مثل هذا القرار. كان 

إذ كان  العلمي  مصطفى األرفع مّنا يف مستواه 

كان  إذ  سناً  أكربنا  كان  كام  الربيد  يف  مهندساً 

مّنا  األقدم  هذا  كل  عىل  عالوة  وكان  ثالثينياً. 

يف اإلنتامء للحركة ولكنه ومع كل هذا قِبل أن 

يُدار أمر الخليّة بشكل دميقراطي وأن يستمر يف 

تنفيذ خطة يرفضها، يف تجسيد منه ملا اعتقد من 

قيم رابطة األخوة ومن التزام بالبيعة.

اتفقنا كفريق تخطيط عىل أن تتكفل مجموعة 

عدد  يرتاوح  املدينة  تونس  خارج  من  مدربة 

أفرادها بني 15 و20 بتنفيذ االقتحام. وردنا من 

توفي  ميكن  ال  أنه  العامل  أي  الجهوية  القيادة 

إسناد إال بخمسة أشخاص. رفضنا املقرتح لعدم 

تنفيذ  عىل  العدد  محدودة  مجموعة  قدرة 

أن املعطيات تؤكّد أّن هناك  املخطط، خصوصاً 

كل ليلة ثالثة عرش شخصاً يحرسون مقر اللجنة، 

الحقاً  تلّقينا  مسلَّحان.  األقل  عىل  منهم  إثنني 

بتوفي ما يجب من األفراد. كان املخطط  وعداً 

املداهمون  ينقسم  أن  يفرض  املفّصل  النظري 

أفرادها  يحمل  أوىل  مجموعة  مجموعتني:  إىل 

الذين  األشخاص  تأمني  دورها  خرضاء  شارات 

يف املقر، ومجموعة ثانية يحمل أعضاؤها شارة 

مخططاً  كان  كام  املقر.  بحرق  تتكّفل  حمراء 

واالنسحاب  دقائق  ثالث  يف  املداهمة  تتم  بأن 

يف دقيقتني مبا يضمن انتهاء العملية قبل وصول 

القريب  األمن  مركز  من  األمنية  التعزيزات 

قرابة  املقر  عن  يبعد  الذي  سويقة  باب  )مركز 

مقر  حيث  القصبة  من  أو  تقريباً(  مرت  مائة 

كام  كثياً.  املكان  عن  يبعد  ال  والذي  الحكومة 

الساعات  يف  ليكون  التنفيذ  توقيت  تحديد  تم 

مع  يتزامن  أن  يعني  مبا  الصباح  من  األوىل 

الذين  البوليس  أعوان  بني  املواقع  تبادل  فرتة 

خططنا  الصباحية.  العمل  وفرق  ليالً  يعملون 

أيضاً لتأمني سالمة الحي من خالل الحرص عىل 

الحي  كل  عن  الكهربائية  اإلنارة  توصيل  قطع 

منعاً لترسب الحريق إىل مساكنه، وتأمني سالمة 

الفريق املهاجم من خالل تحديد محاّلت سكن 

ملتعاطفني مع الحركة تأوي أعضاءه لوقت وجيز 

بعدها يتسلّلون بزي ريايض كام لو كانوا شباباً 

بني  قدم  كرة  مباريات  يف  للمشاركة  متوجهني 

الشخص  كان  التنفيذ،  مستوى  وعىل  األحياء. 

الوحيد املسموح له بأن ميسك أداة إشعال النار 

 - أننا  هنا  وأذكر  املهاجمة.  الوحدة  رئيس  هو 

مّنا  التخطيط – إخرتنا واحداً  أي أعضاء خلية  

ليضطلع بهذه املهمة4.

فيفري/شباط   17 العملية  تنفيذ  موعد  حدد 

مع  أي  فجراً   4:45 الساعة  زمنه  وحّدد   1991

خروج املصلنّي من املساجد وبداية حركة خفيفة 

باملدينة رسيعاً ما تنتهي. كنت يف الليلة املحددة 

من بني املناوبني يف اإلرشاف عىل امليليشيا التي 

إىل  التوّجه  وقبل  التنسيق.  لجنة  مقر  تحرس 

التقيت  الزيتونة،  جامع  مستوى  وعىل  هناك 

من  كثي  فيه  بأسلوب  ترّجان  الذي  مصطفى 

االستجداء أن أطلب منه إبطال التنفيذ. متّسكت 

بوجوب تنفيذ ما خططنا له. ترّجان مجدداً أن 

اللحظة  قبل  نلتقي  يل:  قال  ثم  طلبه  يف  أفّكر 

النهايئ،  لقرارك  لالستامع  دقيقة  بـ45  صفر 

فأنت الوحيد الذي ميكنه أن يوقف تنفيذ هذه 

العملية. مضيت وظل يف مكانه من دون حركة.

غي بعيد عن املقر عىل مستوى نهج فرعي ويف 

الطلب.  أعاد  مجدداً.  تالقينا  املحدد،  املوعد 

أكدت له أّن كل املؤرشات تؤكّد نجاح العملية. 

أكرتث.  مل  ولكّني  ترّدده  مجدداً  استشعرت 

وأنا  مضيت  عملية".  آخر  أنها  "أشعر  همس: 

أحلم بنرص قريب من دون أن أنتبه لوجوب الرد 

عىل ما قال. عاد مصطفى ملنادايت. التفتُّ نحوه. 

سألني: "هل ستذهب إىل مقر لجنة التنسيق؟" 

تذهب.  "ال  ليكرر:  عاد  باإليجاب،  أجبت  وإذ 

من األفضل أاّل تكون هناك لسالمتك". قلت له: 

"ال، من األفضل أن أكون هناك لتكون لنا فكرة 

قليالً  صمت  العملية".  مجريات  عن  واضحة 

الشحنة  بالك عىل روحك". كانت  ثم قال: "رد 

ولكن  كلامته  يف  صوته،  يف  بادية  العاطفية 

أرسعت  بذلك.  الشعور  عىل  قدرة  يل  تكن  مل 

الخطى يف اتجاه اللجنة وودعت مصطفى بعد 

اتفاق روتيني عىل أن ألتقيه صباح العملية يف 

أبواب  أحد  عند  صباحاً  العارشة  الساعة  متام 

جامع الزيتونة.

3. العنف دماً 

مكتب  إىل  توّجهت  املقر.  إىل  مرسعاً  دخلت 

وإياه  جلست  املناوب.  املساعد  العام  الكاتب 

بل  نتبادل أطراف الحديث الذي مل يكن جّدياً 

ذا طابع هزيل ضاحك. يف لحظة التنفيذ، انقطع 

أّن  لوال  التكبي.  أصوات  الكهربايئ. علت  التيار 

متالكت نفيس، لكنت كرّبت مع املّكربين. امتدت 

املرتعشة  مجاليس  يد  نحوي  األثناء  تلك  يف 

تالمسني وسمعت صوته الخافت يقول يل "آش 

مثة آش مثة"5.

مسكته من يده بعنف وجذبته إىل الرشفة قلت 

غمر  يحدث.  ماذا  لنفهم  مكان  أفضل  هذا  له 

الدخان املكان. شاهدت أحد الحراس يخرج من 

اعرتضه  تلتهم جسده.  والنار  املقر مرسعاً  باب 

أحد أصدقائه، حاول تغطيته مبعطفه لكن يبدو 

كان  حالته.  تعكي  يف  زاد  الصويف  املعطف  أّن 

الباب  من  يتدافعون  املقر  وحراس  املهاجمون 

هرباً وال ميكن ألّي كان أن مييّز بينهم. فهمت 

رسيعاً أّن التنفيذ خالف التخطيط. مل أكن أعرف 

حينها حدود املخالفة وال سببها ولكّني مل أهتم 

لها طويالً. فقد كنت أرى فقط كيف أّن النظام 

ينهار ونحن ننترص وذاك أهم من كل التفاصيل.

الثان  الطابق  يف  املساعد  العام  والكاتب  كنت 

يكن  مل  النيان.  تلتهمه  كانت  الذي  املبنى  من 

مبقدورنا الخروج منه من دون مساعدة الحامية 

هناك  ذلك.  يف  سالملها  استعملت  التي  املدنية 

وفاة  حاالت  وجود  بخرب  سمعت  املقر،  أمام 

وتأكدت من واقعة وفاة عامرة السلطان وهو 

الذين  الدستور  حزب  منخرطي  قدماء  من 

إطار لجان  اللجنة يف  يشاركون يف حراسة مقر 

اليقظة. 

بعد ساعة أو أقل، بدأت قيادات الحزب وسامي 

الرباعي6  الدولة يتوافدون. كان عزوز  مسؤويل 

والباهي األدغم7 أول الواصلني. حرض الدساترة 

الوافدون  وغاب  وغريبة.  كبية  بحامسة  القدم 

وسامي  اليساريني  من  حزبهم  عن  الجدد 

املوظفني رمبا خوفاً. فرضت الصدفة وحدها أن 

ربّت عىل  الذي  الرباعي  إىل جوار عزوز  أكون 

صوته  بأعىل  رصخ  ثم  شجاعتي  محيياً  كتفي 

ايّل  هوما  خوانجية  تجيبوهم  يلزم  بنور  "دار 

بنور من أرس  كانت أرسة  بنور".  أوالد  عملوها 

املنطقة املعروفة بانتامئها اإلسالمي8.

مل أكرتث لالتّهام، وانسحبت بهدوء ومن دون أن 

يهتم ألمري أحد، يف اتجاه موعدي.

4. اللقاء األخير مع مصطفى

وجدت مصطفى يف انتظاري. كان مرتبكاً. سألني 

قبل كل حديث: "هل صحيح هناك موىت" قلت 

له بربود: "نعم  يشاع أنهام إثنان أو ثالثة لكن 

أنا متأكد من واقعة هالك واحد فقط وهو عضو 

التهمته  بل  "األوالد"9  يقتله  مل  اليقظة  بلجان 

هستييا:  حالة  يف  مصطفى  دخل  النيان". 

عالش  خطرة.  عملية  لكم  قلت  عليكم.  "حرام 

يبيك. من  كان  هكا حرام عليك عالش هكا"10. 

املكان  إستفاد يف ذلك من خلو   - تحّفظ  دون 

من كل حركة  لكون اللقاء تم يوم أحد أي يوم 

راحة أسبوعية تخلو فيه أسواق املدينة من كل 

حركة11. مسح مصطفى دموعه ثم قال يل: "رد 

العملية  نفذوا  ممن  إثنان  روحك.  عىل  بالك 

أجبته:  الحي".  أبناء  من  هام  إيقافهام،  تم 

اتفاقنا". عن غي  يكن هذا  الحي مل  أبناء  "من 

اكرتاث، قال: "ليس هناك غيهم. هوما عطاوكم 

الضوء األخرض12 وأنتم أرّصيتم عىل التنفيذ ريب 

حديثه  أتّم  ثم  يدي  من  أمسكني  يسامحكم". 

بالك عىل روحك عيش  "برى فيسع ورد  قائالً: 

وليدي"13. كانت لحظة خارج السياق. انهمرت 

دموعي وانرصف بعد اتفاق عىل لقاء بيننا من 

صاحب  مسجد  أمام  نفسه  التوقيت  يف  الغد  

الطابع. عىل غي العادة، وقفت أنظر إليه، وهو 

يغيب وسط األزقّة الخالية، ألعود بعد ذلك من 

حيث أتيت.

فيام  انهيار  حالة  يف  العام  الكاتب  كان  هناك 

كان الصقور يتقّدمهم األمني العام للحزب عبد 

قرر  كبية.  بحامسة  يتحركون  الزواري  الرحيم 

يصلح  وأن  بالدهان  املقر  يعاد طالء  أن  هؤالء 

ما حرق منه ليعقد فيه يف متام الساعة الرابعة 

من بعد الظهر اجتامع "شعبي". وبرسعة الربق، 

حرضت فرق التنفيذ واملعدات.

قبل الرابعة، كانت وفود املتعاطفني من ناشطني 

مقر  إىل  تتوافد  وحقوقيني  ونقابيني  سياسيني 

يّف  يؤثر  مل  تضامنها.  عن  تعبياً  التنسيق  لجنة 

النظام  انهيار  عىل  مؤرش  أنه  وقدرت  املشهد 

بعد  الحامسية  الزواري  كلامت  يّف  تؤثر  مل  كام 

العنف يف  ذلك والتي كانت كلها تحريضاً عىل 

مواجهة الظالميني كام ساّمهم. فقد كنت أقول 

بيني وبني نفيس أنها رقصة الديك املذبوح.

تابعت ليلتها عىل غي عاديت باهتامم نرشة أنباء 

الساعة الثامنة ليالً عىل شاشة التلفزة الوطنية 

ورد  رسمي  بيان  بقراءة  املذيع  استهلّها  التي 

فيه: "هاجمت مجموعة من الشباب من ذوي 

للتجّمع  التنسيق  لجنة  مقر  املتطرّفة  امليوالت 

عىل   1991-02-17 يوم  الدميقراطي  الدستوري 

عىل  القبض  فألقوا  صباحاً  الخامسة  الساعة 

صبّوا  ثم  سارية.  عىل  وربطوه  البناية  حارس 

أصاب  مام  املكان  يف  النار  وأرضموا  البنزين 

الحارس بحروق بليغة أّدت ملوته14". تال هذا بث 

ما قيل أنها شهادات حية عن االعتداء. والحقاً 

وقبل نهاية نرشة األخبار، أعلن عن قرار رئيس 

الجمهورية إقالة وزير الداخلية عبد الحميد بن 

الشيخ15 وتعيني عبد الله القالل خلفاً له16.

مشاعر  تنتابني  كانت  أنْم.  مل  الليلة،  تلك  يف 

والحامسة  العملية  بنجاح  الفرح  من  مختلطة 

ما  كل  وهو  والنوعية  املمنهجة  للمواجهة 

وكنت  الصرب.  بفارغ  أنتظره  وما  عليه  تدّربت 

ألنقل  مصطفى  لقاء  أيضاً  الصرب  بفارغ  أنتظر 

إليه ارتباكهم وخوفهم وعظيم األثر الذي خلّفته 

العملية لكنه مل يحرض. ارتبكت قليالً وتحّولت 

رسيعاً أللتقي املسؤول عن التنفيذ لسؤاله وهذا 

طبعاً فيه خرق لإلحتياطات األمنية17. أكّد يل أّن 

الخلل عىل مستوى التنفيذ يعود لثالثة أسباب: 

أوالً أنّه وعند سكب البنزين يف املقر وعن غي 

أّن  وثانياً  له،  مخطط  غي  حريق  اندلع  قصد 

التفطّن  يتم  ومل  خزانة  يف  اختبأ  الحراس  أحد 

شاركوا  الذين  أحد  أّن  وثالثاً  حرقاً،  فامت  له 

جيد  بشكل  مؤطّر  غي  شاب  وهو  التنفيذ  يف 

كثياً عىل صبابة الحزب ملا ألحقوه  كان حاقداً 

بأرسته من أذى فنّكل بأحدهم. كام أعلمني بأّن 

األمن داهم منزل مصطفى وأوقفوه، وأّن خليّتنا 

كشفت وبات علينا أن نهرب. عدت إىل مرسح 

عن  يتحدثون  الحزب  العملية: وجدت جامعة 

يدعى  شخصاً  أّن  تؤكد  األبحاث  من  ترسيبات 

"عبد الكريم"18 من خطط  لإلعتداء ومل يربطوا 

لكّني  كريم  اسمي  أّن  اعتبار  عىل  وبينه  بيني 

عرفت أّن بّت مطارداً فانسحبت برسعة.

كان تنظيم التجّمع يقوم عىل قاعدتني أّولهام الهياكل الرتابية التي تنقسم . 1

إىل شعب تتنرش يف كل األحياء واألرياف وجامعات ترابية عىل مستوى 

املعتمديات ولجان تنسيق عىل مستوى الواليات. وثانيهام الهياكل  

املهنية التي تنقسم إىل شعب خاصة مبوظفي كل إدارة وكل مؤسسة 

عمومية وتتبع كل شعبة الجامعة املهنية الخاصة بها ومقرها باملقر 

الرسمي للوزارة أو املؤسسة وتتبع جميعها لجنة التنسيق حيث مقرّها. 

وباعتبار أّن غالبية الوزارات تقع مبرجع نظر لجنة التنسيق باب سويقة 

فقد كانت تلك اللجنة األهم يف تونس.

خطة خاصة بتونس املدينة بحركة النهضة  وهي خطة يف مقارنة بينها و . 2

التقسيم اإلداري تقل عن خطة املعتمد وتتجاوز خطة العمدة ) رئيس 

القسم يرشف عىل أربعة عامدات ( 

ال أذكر هنا إسم العنرصين اآلخرين احرتاماً لحقهام يف أن  يقررا تقديم . 3

شهادتهام من عدمها فيام أذكر مصطفى لكونه صدر يف شأنه حكم 

باإلعدام  تم تنفيذه.

ال أذكر اسمه احرتاماً لحّقه يف حامية معطياته ويف صياغة شهادته.. 4

ماذا هناك ماذا هناك باللهجة املحلية التونسية. . 5

من مؤسيس حزب الدستور ومناضيل االستقالل ومن أعضاء املجلس . 6

القومي التأسييس  ومن وزراء حكومة بورقيبة. 

من  مؤسيس حزب الدستور ومن مناضيل جيل االستقالل أول من شغل . 7

خطة وزير أول بتونس وذلك بني سنتي 1969 و1970.

االنتامء مصطلح يستعمل يف الوسط األمني يعني االنتامء لحركة النهضة . 8

و"كانت تعد تهمة". 

املجموعة باللهجة املحلية التونسية. . 9

ملاذا فعلتم هذا باللهجة التونسية.. 10

اللقاء كان صباح يوم أحد وذاك يوم الراحة األسبوعية لتجار سوق . 11

املدينة.  ويالحظ هنا أّن الواقعة ساهمت يف  أن يكون املكان مقفراً 

بالكامل لتّوجه كل  أفراد األمن والحزب إىل أحياء املدينة السكنية 

والتجارية املتاخمة ملقر لجنة التنسيق.

يف اللهجة املحلية التونسية يعني هم أي القيادة سمحوا لكم. . 12

إذهب برسعة واحذر ولدي. . 13

عامرة السلطان رحمه الله.. 14

يف شهادة قّدمها للربنامج  الوثائقي "حريق باب سويقة الحقائق أيضاً . 15

تحرق"  الذي بثته قناة "الجزيرة" ذكر املدعو محمد كريّم والذي كان يف 

ذلك الحني يشتغل خطة سامية يف لجنة الشؤون السياسية بوزارة 

الداخلية أّن وزارته تلقت معلومات مفادها أّن أمراً ما سيحصل مبقر 

لجنة التنسيق فتم إعالم الوزير باملوضوع لكّن الوزير مل يهتم ونهر من 

أعلمه ورمبا كان هذا من أسباب اإلقالة عىل فرض صحة هذه الرواية.

يرجى مراجعة "مذكرات عامل جامعي وسجني سيايس  سنوات الجمر". . 16

املنصف بن سامل، صفحة 92. 

تلّقينا تكويناً عىل مستوى التنظيم يف أساليب التأمني وحفظ األمن يف . 17

حالة املالحقات وكان يحظر علينا يف مثل هذه الحاالت التواصل بني 

أفراد املجموعة الواحدة خارج املخطط له.

اسمي كريم لكن يف الحركة ألن كريم اسم من أسامء الله الحسنى كانت . 18

تتم منادايت عبد الكريم.

شهادة كريم عبد السالم عن قضية باب سويقة حكاية من الماضي برؤية مستقبلية
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خلّيتنا  لتنكشف  كافية  قليلة  ساعات  كانت 

ذلك  مرّد  يكن  أفرادها. مل  غالبية  ويقبض عىل 

قوة النظام بقدر ما كان دليالً عىل أّن جامعتنا 

مل تكن جامعة محرتفة يف مثل ما أقدمت عليه 

إىل  اتجهت  حجمها.  يف  جداً  كبية  مبادرة  من 

منزلنا مرسع الخطى يف رحلة كنت متأكداً أنها 

قد  كانت  أمي:  أجد  مل  املنزل.  دخلت  األخية. 

خرجت لقضاء شؤون تخّصها. بقيت يف انتظار 

من  سيلحقها  عام  الّصفح  منها  ألطلب  عودتها 

رحلة  من  ينتظرن  مبا  وألعلمها  بسببي  أذى 

املال من  ببعض  تزويدي  منها  هروب وألطلب 

مّدخراتها القليلة ليكون سنداً يل.

بيت  صورة  إىل  أنظر  رسيري  عىل  استلقيت 

الخشبي  السيف  وإىل  تعلوه  التي  املقدس 

قبالتها. دخلت أمي الغرفة، تحدثت باستغراب 

استيالء  وعن  األمن  حارصه  الذي  الحي  عن 

املخربين عىل أدوات عامل النظافة ومرابطتهم 

يف مدخل كّل زنقة. ثم التفت إيّل وسألت: "إنت 

حركة  يف  رأيس  رفعت  اتبسمت،  عملتها".  إيل 

تفيد "نعم". بكت. كررت ما كانت تقول دوماً: 

"الكلوف الزمو راس مال ونحنا زووالة"1. 

املحن حزنها رسيعاً.  اعتادت  التي  أمي  مللمت 

أسود.  ليوم  تخفيه  املال  من  قليل  عن  فتشت 

زّودتني به ورافقتني يف طريق الخروج. أشارت 

حذايئ  إىل  خفيفة  بإمياءة  الخطى  ترسع  وهي 

سألتني:  صمت.  يف  وبكت  الالمع  املنظّف 

تحت  يشء  "كل  أجبت:  ستذهب؟"  أين  "إىل 

أنتظرك  غداً  تخايف،  ال  له.  ومخطط  السيطرة 

متلحفة  كنت  إذا  منارة.  باب  مستوى  عىل 

بسفساري2، فمعناها أّن األمن مل يداهم منزلنا". 

بأرياف  أقاربها  لدى  االختفاء  بإمكانية  ذكّرتني 

منزل بوزلفة، فهناك ال يعرفني الّحراس.

غادرُت عن غي سبيل. مل أشعر بالربد وال بالضياع 

أحد  عىل  متخّفياً  قضيتها  التي  األوىل  ليلتي  يف 

أسطح عامرات الفييت. يف ساعات الصبح األوىل، 

التقيت أمي وكانت سافرة وكان ذلك يعني أنّه 

عيّل السفر. توّجهت إىل محطة سيارات األجرة. 

الحواجز من  األمنية. قطعت  باملراقبة  أهتم  مل 

الذي  مظهري  كان  رمبا  استيقايف.  يتم  أن  دون 

يوحي بالرفاهة ومالمحي الطفولية سبب ذلك. 

ومضيت إىل منزل أقاربنا يف بوزلفة. 

مل يطل مقامي هنالك خوفاً من انكشاف أمري. 

أقارب  لدى  املكنني  أرياف  إىل  تالياً  انتقلت 

تعّذر  لكن  آخر.  آمن  مالذ  عن  بحثاً  آخرين، 

"شهاب  جاري  تلك   حييت  يف  تذكرت  ذلك. 

الفصل الثالث
______________________________

تجربة السّرية: 
اكتشاف الرابطة 

اإلنسانية وسؤال حول 
العدالة

دبيش" الذي كان حينها يدرس يف كلية صفاقس 

ويقطن هناك ملا ميكن أن يوفره يل من إمكانية 

تحركات  تشهد  مل  التنظيم يف جهة  مع  تواصل 

أّن  األول  لقائنا  يف  أعلمني  شهاب  وقد  كربى. 

التوقيفات تتالت بشكل كبي يف املدينة العتيقة 

وأّن  إسالمية  ميول  له  كانت  من  كل  وشملت 

أمن الدولة احتفظ بأمي ملدة أسبوع تقريباً.

قبل شهاب أن يخفيني كام قبل ذلك أصدقاؤه 

عدم  رغم  السكن  يقاسمونه  كانوا  الذين 

انتامئهم للتيار اإلسالمي. عشت يف منزلهم من 

مارس إىل حدود شهر ماي 1991. وكانوا خالل 

مدة إقامتي الطويلة أصدقاء يل وكانوا حريصني 

من  يلحقهم  أن  ميكن  ملا  وقابلني  عىل سالمتي 

مطلوب  إخفاء  تعّمدهم  أمر  كشف  لو  أذى 

خطي للعدالة. كنت قبل تلك التجربة أظّن أّن 

رابطة التنظيم هي األقوى، فاكتشفت يف "أحمد 

رابطة  مخلوف"  وحاتم  السويس  وعيل  الرتييك 

اإلنسانية  عنوانها  متانة،  أكرث  يل  بدت  أخرى 

أن  حاولت  وقد  واألخالقية.  املجتمعية  والقيم 

احرتمها يف كل محطات تجربتي الالحقة. تابعت 

يردن  كان  ما  بفضل  تلك،  االختفاء  مدة  خالل 

يتداوله  من أخبار من األصدقاء ومن خالل ما 

والتي  سويقة  باب  عملية  ارتدادات  اإلعالم، 

تخطيطها  شارك يف  من  وكل  كنت  ما  تجاوزت 

وتنفيذها، يقّدر. 

متاثلها  عمليات  من  سبقها  وما  العملية  مّست 

من حيث الجرأة وإن مل تكن باألهمية والحجم 

إىل  صقوره  ودفعت  النظام  متاسك  نفسهام، 

مالمح  أهم  من  وكان  القيادية.  املواقع  تسلّم 

وزارة  إسناد  حينها  يف  نظري  يف  التغيي  هذا 

ظلت  الذي  الزواري  الرحيم  عبد  إىل  العدل 

دعواته لالنتقام ترتدد يف مسامعي3. اطلعت يف 

ظل هذا الجو العام يف صحيفة الصباح ليوم 08-

03-1991 عىل نص بالغ صدر عن كل من "عبد 

الفتاح مورو وفاضل البلدي وبنعيىس الدمني" 

النهضة  لحركة  املؤّسسة  القيادات  من  وكلهم 

الحركة  يف  عضويتهم  تجميد  قرارهم  تضمن 

قالوا  التي  سويقة  باب  عملية  عىل  احتجاجاً 

عنها إنّها ترصّف غي مسؤول يتناىف مع خيارتهم 

السياسية4.

وإّن  البيان  استنكروا  اإلخوة  إّن  يومها  يل  قيل 

موقف مورو ومن معه ليس مبدئياً وإمنا مرّده 

لهم  وعدها  بعد  استاملتهم  يف  السلطة  نجاح 

حزب  سيسمى  جديد  لحزب  ترخيصاً  مبنحهم 

الشعب. رغم التربيرات تلك وما برز رسيعاً من 

قادة  أّن  كيف  أفهم  مل  تؤكّد صّحتها،  مؤرشات 

الصف األول ممن قرروا سياسة "تحرير املبادرة" 

والتي  إطارها  يف  متّت  التي  العمليات  وأجازوا 

النوع وال  تتوافق مع عمليتنا من حيث  كانت 

تختلف وإياها إال لجهة الحجم واألثر، يجدون 

الجرأة ليتربّأوا مّنا اليوم ويّدعون عدم العلم مبا 

القيادات5.  بعض  سّموهم  ومن  به  نحن  أتينا 

سكنتني بعد ذلك فكرة املقارنة قيمياً بني من 

استضافون يف محلّهم وقاسمون أكلهم ورشبهم 

وسجائرهم عىل محدودية إمكانياتهم وقبلوا أن 

الذي  زميلهم  لجار  إكراماً  مبستقبلهم  يخاطروا 

من  يرفضونها،  ورمبا  أفكاره  معه  يتقاسمون  ال 

أظّنها  كنت  قيادات  أخرى  جهة  ومن  جهة، 

املرجع. فوجدت لدى هؤالء املبادئ التي أعتقد 

فيها فيام افتِقدت لدى من ظننت أنه من هدان 

"رفاقي"  عن  الجامعية  العطلة  فصلتني  إليها. 

غادرتهم  يل.  املرشوطة  غي  حاميتهم  وأنهت 

متنقالً  بصفاقس  التنظيم  حامية  إىل  بسببها 

لفرتة من مخبأ إىل آخر صحبة إخوان يل، يفّرون 

من املالحقة وكان عددهم يزيد يومياً. توّصلت 

وأنا يف مخبئي من التنظيم إىل محارض البحث 

التي متت يف القضية التي تتعلق يب. علمت بأّن 

وأّن  كبية7  برسعة  القضية6  يف  متت  األبحاث 

يقيض  الجمهورية  رئيس  من  قرار  ذلك  سبب 

قضية  يف  األحكام  بصدور  الحزب  مؤمتر  بربط 

من تجّرأوا عليه.

كان  فيام  املؤبّد  السجن  الحكم يف حقي  كان   

املوقوفني،  املتهمني  من  ثالثة  حق  يف  الحكم 

شنقاً.  اإلعدام  حسني،  بن  مصطفى  بينهم  من 

وهنا مل يرهبني السجن الذي يتهددن بقدر ما 

استشعرت الظلم يف أحكام اإلعدام.

علمت من األخوة الذين كانوا معي يف مهريب، أّن 

سبب الحكم عىل محمد فتحي الزريبي باإلعدام 

مل يكن ما نسب له من فعل يف العملية بل كان 

مخاصمته رئيس املحكمة واتهامه له يف جلسة 

محمد  أّن  أعلم  كنت  كام  ظامل.  بأنه  املحاكمة 

الهادي النغياوي الذي حكم عليه أيضاً باإلعدام 

ومل  الحامية  فريق  ضمن  الواقعة  بتاريخ  كان 

يكن له دور يف الحرق وهو ما ال يفرّس القسوة 

لعقوبة  تفسي  هناك  يكن  مل  كام  مواجهته.  يف 

اإلعدام بحق مصطفى بن حسني الذي مل يحرض 

تنفيذها8.  الواقعة ومل يكن عىل علم مبجريات 

بقراءة  هواجيس  أطرد  مهريب  يف  هناك  وكنت 

القرآن وطلب الرحمة والحامية يل ولكل إخويت، 

يف خلوايت الطويلة التي قطعتها مداهمة أمنية. 

األخي من شهر سبتمرب/ الثلث  أيام  أحد  ففي 

اإلرشاد  فرقة  من  أمنية  قوات  حارصتنا  أيلول، 

الوطني بصفاقس وقضبت علينا  األمن  مبنطقة 

اكتشاف  ومبجرد  وهناك  مقرهم.  إىل  ونقلتنا 

أمن  جهاز  مع  الفرقة  هذه  تواصلت  هويتي، 

واحدة  سيارتني،  رسيعاً  أرسل  الذي  الدولة 

خصصت لنقيل والثانية لتأمينها يف طريقها نحو 

العاصمة. وهنا كان سائق السيارة التي تنقلني 

تعبياً  واآلخر،  الحني  بني  سيارته  منبّه  يشّغل 

يل  قال  وقد  املصيدة".  يف  "بوقوعي  فرحه  عن 

القبض  لذة  تعادل  عليك  القبض  "لذة  حرفياً: 

رسيعاً  موكبنا  وصل  متّت".  لو  الغنويش  عىل 

من  بعنف  إنزايل  تم  الداخلية.  وزارة  مقر  إىل 

السيارة ألجد نفيس يف مواجهة مجموعة هامة 

للمقر  خلفي   باب  عند  تقف  األشخاص  من 

توحي  متكررة  بتحية  هؤالء  بادرن  املرعب. 

راجل  يا  وينك  كريم  "أهال  بيننا  مبعرفة سابقة 

ها الغيبة". الحقاً وخالل ثواٍن قليلة، ومبجرد أن 

املجموعة  غّيت  الحديدي،  الباب  من  دخلت 

تنافست عىل رضيب  بأن  يل  استقبالها  احتفالية 

انتظار جواب،  أو  وركيل بقّوة، من دون سؤال 

إىل أن خارت قواي.

االهتامم بالشأن العام ملا فيه من مخاطر يجب أن يكون من يتجارس . 1

عليه مقتدراً مالياً ونحن فقراء ال حمل لنا مبثل هذا.

رداء كانت تلبسه النساء عند خروجهن للشارع يغطي مالبسهن.. 2

قبل ان يتسلّم عبد الرحيم الزواري وزارة العدل  كان نشطاء حركة . 3

النهضة يحالون إىل املحاكم بتهمة االنتامء إىل جمعية غي مرّخص لها 

وهي جنحة عقوبتها دون الخمس سنوات ويف أحيان كثية  يحكم عليهم 

بالسجن ألشهر قليلة. ولكن طيلة فرتة تولّيه وزارة العدل، بات املنتمون 

إىل الحركة يحالون يف جناية االنتامء لعصابة مفسدين وكانت األحكام 

التي تصدر بحقهم من أجلها يف حدود 12 سنة سجناً – وهي مدة سجن 

غالبية شباب الحركة خالل فرتة التسعينيات.

نص البيان كام صدر يف صحيفة الصباح التونسية بتاريخ 1991-03-08 . 4

"نحن املمضني أسفله عبد الفتاح مورو وفاضل البلدي وبنعيىس الدمني 

بعد تورّط بعض الشباب املنتسب إىل حركة النهضة يف حادث االعتداء 

األليم عىل مقر لجنة التنسيق الحزيب للتجمع الدستوري بباب سويقة 

وذلك مبوافقة من بعض قيادييها. نحن نعترب هذه الترصفات غي مسؤولة 

وقد استغربنا القيام بها من قبل أناس ينتسبون لحركتنا رغم تنافيها مع 

خياراتنا السياسية وباملناسبة فإننا نجدد تنديدنا بهذا الترصف غي 

املسؤول من موقع مبديئ مؤكدين متسكنا بالوسائل السلمية وملتزمني 

بالعمل بكل ما أوتينا من قدرة عىل استبعاد األساليب غي املسؤولة 

إلمياننا قطعيا بأنهاً غي موصلة وال تتناسب مع مجتمعنا وال تخدم 

مستقبل بالدنا العزيزة التي نريد أن تسودها قيم التسامح والتعاون 

باإلضافة إىل رفضها من قبل قيمنا الدينية والحضارية. وال يفوتنا باملناسبة 

أن ننبّه إىل رضورة تضافر جهود الجميع إلبعاد كل ما من شأنه أن يعكر 

األجواء وييسء إىل بالدنا عىس أن يتوفر املناخ املساعد عىل العطاء خاصة 

يف هذه الظروف التي تحتاج فيها بالدنا إىل االعتبار والتعاون والتامسك 

من أجل مستقبل مرشق. وتأسيساً عىل ما ذكر فإننا نعلن اآلن تجميد 

عضويتنا ونشاطنا داخل حركة النهضة يف انتظار ما ميكن أن نتخذه من 

قرارات يف مستقبل قريب وندعو كل ذوي العزائم الصادقة إىل استبعاد 

مثل هذه الترصفات مبا يساعد عىل دفع املخاطر وتوفي فرص النهوض 

والتقدم.  والله ويل التوفيق والسالم بتاريخ يوم 7 مارس 1991". 

من العمليات التي متت يف إطار سياسة "تحرير املبادرة":. 5

-  بتاريخ 29-10-1990  إحراق سيارة رشطة كانت راسية قرب مقر سفارة   
فرنسا بواسطة قوارير املولوتوف )يف إطار تظاهرة(.

      - بتاريخ  2 -1-1991 إحراق سيارة أمن ومركز الرشطة بفندق الغلة. )يف 
إطار تظاهرة(. 

      - ديسمرب/كانون األول 1990 إحراق مقر شعبة األسواق التابعة لحزب 
التجّمع. 

      - بتاريخ 31-1-1991 مهاجمة أعوان أمن عىل منت دراجة نارية بقوارير 
املولوتوف. 

     - بتاريخ 12-02-1991  )أي قبل خمسة أيام من حادثة باب سويقة( 
إحراق مقر لجنة التنسيق بنهج الساحل.  

6 .ً متت محاكمة 28 شخصا

- 717 فيفري/شباط 1991 )أي يف التاريخ نفسه للواقعة( حررت الرشطة . 7

محرض إحالته عىل وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائية 

بتونس  الذي أذن يف التاريخ نفسه بفتح بحث يف املوضوع بواسطة 

قايض التحقيق باملكتب السابع يف املحكمة نفسها.  

-  أصدر قايض التحقيق يف التاريخ ننفسه إنابة عدلية تحت الرقم   
17012/7 بتاريخ 19 فيفري/شباط 1991 لفائدة  رشطة أمن الدولة. 

- ختم قايض الحقيق أبحاثه ووجه للمتهمني تهم "تكوين عصابة قصد   
االعتداء عىل األشخاص واألمالك ومسك مواد متفجرة بدون ترصيح 

قانون والقتل العمد ومحاولة القتل العمد املصحوب بجرمية أخرى 

موجبة للعقاب بالسجن واإلرضار مبلك الغي بواسطة آلة انفجارية 

واالعتداء بالعنف الشديد وبأرضار واملشاركة يف ذلك وحمل ومسك سالح 

أبيض بدون رخصة". وأيّدت دائرة االتهام مبحكمة استئناف تونس قراره. 

- تعهدت الدائرة الجنائية  الثانية عرش مبحكمة االستئناف بتونس بنظر   
القضية وأصدرت حكمها بتاريخ 22-05-1991 تراوحت بني السجن املؤبد 

لثامنية متهمني و20 سنة سجناً لثالثة آخرين و15 سنة سجناً الثنني 

وعرشة أعوام لثالثة وسبعة أعوام ملتهمني اثنني وخمسة أعوام لخمسة 

متهمني وعام واحد ملتهم وعامان مع تأجيل التنفيذ لثالثة متهمني.

- رفضت السلطة الحكم الصادر لعدم تضمنه أحكاماً باإلعدام وطعنت   
النيابة العمومية فيه ضد جملة املتهمني طالبة تسليط عقوبة اإلعدام 

عليهم. 

- بتت محكمة التعقيب يف القضية يف يوم 4 جوان/حزيران 1991 بقبول   
مطالب التعقيب شكالً عدى التعقيب املوّجه ضد كريم املثلويث  فرفضه 

شكالً بالنسبة إليه ويف األصل بنقض الحكم املطعون فيه فيام قىض فيه 

جزائياً ومدنياً وإرجاع القضية ملحكمة املوضوع للقضاء فيها مجدداً بهيئة 

أخرى.

- تعهدت الدائرة الجنائية الثالثة عرش مبحكمة االستئناف بتونس   
كمحكمة إحالة يف القضية عدد 16331 وقضت بتاريخ 27 جوان/

حزيران 1991 بخمسة أحكام إعدام منها ثالثة عىل متهمني حارضين 

وهم "مصطفى بن حسني ومحمد فتحي الزريبي ومحمد الهادي 

النيغاوي" واثنني بحالة فرار وهام "عامد املغييب واملنجي الرعاش" 

والسجن مدى الحياة ضد سبعة متهمني وعرشين سنة بحق  ثالثة 

متهمني وخمس سنوات ضد مثانية متهمني وعامني مع تأجيل التنفيذ 

بحق متهم واحد وعدم سامع الدعوى لفائدة ثالثة متهمني.

- تم الطعن بالتعقيب يف تلك األحكام من نواب املتهمني وقررت محكمة   
التعقيب بتاريخ 12-07-1991  رفض مطالب التعقيب أصالً 

-  رفض رئيس الجمهورية إسناد العفو الخاص ملن صدر يف حقهم حكم   
اإلعدام.  

ورد يف الصفحة 29 من الحكم الصادر بتاريخ 22-05-1991 أّن "املتهم . 8

مصطفى بن حسني باستنطاقه انفعل نافياً اعتامد الحركة ألعامل الرسقة 

أو النهب معترباً أّن العملية تجاوزته وتجاوزت الحركة نفسها وأسلوبها يف 

العمل".

شهادة كريم عبد السالم عن قضية باب سويقة حكاية من الماضي برؤية مستقبلية
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تقاليد  من  والجامعي  الفوضوي  التعنيف  كان 

أمن الدولة الراسخة يف استقبال زوارها. نُقلت 

السب  وابل  تحت  االستعرايض  االستقبال  بعد 

املبنى. جلست  الثالث من  الطابق  إىل  والشتم 

بقوله  فاجأن  الذي  األمني  الباحث  أمام  بداية 

"انَس حكاية باب سويقة. نريد منك أن تقول 

أّن  واضحاً  كان  املدينة1".  سالح  مخبأ  أين  لنا 

تاريخ إيقايف الذي وافق نهاية الشهر التاسع من 

سنة 1991 بعد صدور األحكام النهائية يف قضية 

باب سويقة، تزامن مع إعالن النظام عن ضبطه 

مخازن أسلحة تابعة لحركة النهضة.

جهة  يف  أسلحة  مخزن  وجود  عدم  أكدت 

الذي  باحثي  وذكرت  علمي.  حسب  العاصمة 

كان محافظ رشطة2 شابا يدعى بن عمر أن كنت 

هارباً ومتخفياً منذ ما يزيد عىل سبعة أشهر. مل 

غرفة  إىل  بنقيل  وأمر  املنطلق  عنده  يل  يشفع 

إضاءتها  اللون  داكنة  غرفة  كانت  العمليات. 

يتوّسطها  تني.  مام  أكرث  تزعج  خافتة  صفراء 

السقف  يف  معلق  رافع  يعلوه  كبي  ماء  سطل 

وأدوات أخرى متناثرة. هناك، التقيت ألول مرة 

آخرين  وجالدين  و"قتلة"  و"بوكاسا"  "دحروج" 

مل تفارقني صورهم وما زال جسدي يحمل آثار 

ما فعلوه فيه. 

بأن  وأمرا  وسبّاً  وركالً  رضباً  كالمهم  أول  كان 

أخلع كل مالبيس. بدون مقاومة ورغم اإلحراج، 

من  كنت  السقف.  من  علّقون  متاماً.  تعّريت 

الذي رضبني بقضيب حديدي  نصيب دحروج 

مغلف ببقايا غطاء صويف. وكان - وتلك عادته 

عيّل  هوى  كلاّم   - عيّل  عمله  فرتة  طيلة  معي 

"الثبات  قائالً  االعرتاف  عدم  عىل  يحثّني  رضباً 

كريم، الثبات وموعدك الجنة". وكانت كل رضبة 

أملاً  ترّج كّل عظامي وتولّد  تكفي لوحدها ألن 

ال ينسيني إياه إاّل إغراقي يف سطل القاذورات 

الذي يف األسفل.

انتهت أول جلسات التعذيب باإلغامء. ومبجرّد 

استفاقتي منه، كنت يف جلسة استنطاق ثانية، 

موضوعها مخازن السالح مجدداً. أنكرت علمي 

غرفة  إىل  بإعاديت  الباحث  فأمر  باملوضوع. 

املرة  يف  كنت  لرشدي.  عوديت  لحني  العمليات 

الثانية عىل موعد مع ما يصطلح عىل تسميته 

قاسياً  جاّلدي  كان  املصلية".  الدجاجة  "وضع 

الجسم  مفاصل  إىل  رضباته  توجيه  يف  محرتفاً 

أطول.  تعذيب  لحّصة  اإليالم وضامناً  يف  إمعاناً 

وكان من غرائبه، أنّه كلاّم عّذب يفوق أنينه أنني 

ضحيته.

ثان  بداية  ومع  األول  يومي  نهاية  يف  فكرت 

أيامي يف تخفيف معانايت لحني، ويف إعالم أرسيت 

بكون موقوفاً لدى أمن الدولة. أكدت للباحث 

الثمني  بصيده  فرح  املدينة.  علمي مبخبأ سالح 

والسهل. ورسيعاً رافقني وأنا مخفور بعدد كبي 

من  مجموعة  منت  مدن عىل  بزّي  األمنيني  من 

النفس برتقية  السيارات يف اتجاه املدينة ممنياً 

وشهادة شكر من رأس النظام. حملت الجامعة 

يف  املوقوف  جارنا  السعيدي"  "حبيب  ملنزل 

الدار  يتوسط  لبرئ  أرشت  سويقة.  باب  قضية 

دون  من  داخله.  أخفي  قد  السالح  أّن  مدعياً 

الفصل الرابع
______________________________

في الطريق إلى المحكمة:
 رحلة البحث عن العدالة الضائعة

داخله،  إطاللة قصية عىل  البرئ وبعد  بحث يف 

يتذاىك.  "الكلب  لزمالئه  إيّل بن عمر وقال  نظر 

يريد أن ينبّه جامعته إىل أنه يف ضيافتنا". ُحملت 

كام لو كنت طائراً إىل مقر أمن الدولة من جديد 

وكانت جلسات تعذيب وانتقام أكرث رشاسة. ال 

أيام يف جلسات  أذكر كم قضيت بعد هذا من 

تعذيب موضوعها مخازن السالح. 

كان املحتجزون لدى أمن الدولة يتوزّعون خارج 

عرشة  اثنتي  يقارب  ما  عىل  التعذيب  حصص 

السفيل  الطابق  يف  جميعها  تقع  احتفاظ  غرفة 

بهوها  تحت  وتحديداً  الداخلية،  وزارة  ملقر 

أقدام  الذي يسمع منه كل صباح وقع  املركزي 

يدعي  الذين  اإلطارات،  وسامي  املسؤولني  كبار 

كثي منهم اليوم أنّه مل يكن لهم أّي علم مبا كان 

يتم هنالك من أعامل تعذيب. كنت يف الغرفة 

الرابعة وهي من الغرف الكبية املكتظة. كان كل 

يوم يرد وافدون جدد إىل غرفتنا. ويف أحد األيام، 

نرتحم  أن  بطلب  دخوله  مبجرد  أحدهم  بادرنا 

عىل شباب باب سويقة الذين تم إعدامهم فجراً.

مل أترّحم ومل أكرّب كغيي، لكّني رصخت وبكيت 

صدقه  أحببت  الذي  مصطفى  بكيت  بحرقة. 

كيف  أستوعب  مل  يعدم.  كيف  أفهم  مل  وثباته. 

ميكن ملحكمة أن تحكم عىل شخص أدان دوماً 

العنف باإلعدام شنقاً. بكيت "فتحي" و"الهادي" 

ندمت  العنف.  ينبذان  أيضاً  هام  كانا  اللذين 

نفيس  سلمت  أّن  لو  ومتّنيت  هريب  عىل  ليلتها 

فعلت  لو  رمبا  أعرف.  ما  بكل  وبحت  لألمن 

األخوة  كان  شيئاً.  األمر  من  غيت  كنت  ذلك، 

أن  قبل  جراحهم،  متناسني  تهدئتي  يحاولون 

يفتح الباب وأُنقل إىل الطابق الثالث. يف املمر، 

كان بن عمر يف انتظاري وبخشوع غريب، عزّان 

مبن أعدموا متمنياً لهم الرحمة واملغفرة. داخل 

مكتبه، أعرب يل عن تفهمه لردة فعيل. وقال يل 

"عبد الكريم، إحمد ريب كان ما جيتش فرخ راك 

وفيام  ولدي3".   عيش  توا  ارتاح  برى  معاهم... 

بدا محاولة منه إلدخال الفرحة إىل قلبي قال يل: 

"حكاية السالح أنساها من اليوم عندك كان باب 

سويقة والشعبة".

الوقت،  ذلك  يف  عمر  بن  كيف حرض  أعرف  ال 

وال كيف علم كون يف حالة هستييا كرد فعل 

يكن  مل  لكن عموماً  اإلعدام.  أحكام  تنفيذ  عىل 

لجالدي أمن الدولة وضباطها توقيت عمل إداري 

واالستنطاق  التعذيب  جلسات  وكانت  محدد. 

بدون  الوتية  بذات  األوقات  مختلف  يف  تتم 

عمل.  ويوم  إجازة  يوم  أو  ونهار  ليل  بني  متييز 

كان الجاّلدون دوماً ويف كل وقت يف حالة مثالة. 

أناقة  إبراز  عىل  حريصني  املحافظون  كان  فيام 

مالبسهم وتعاليهم أمام العراة. وغي بعيد عنهم، 

الطابق  يف  املكّدسون  نحن  منا  واحد  كل  كان 

أقدام مبمر غرف  السفيل يظن كلام سمع وقع 

التعذيب،  جلسة  ضيف  سيكون  أنه  اإليقاف 

يستحيل  خوفه  وكان  اإلنصات  وميعن  فيخاف 

الرعب  يغادره  فال  غرفته.  باب  فتح  متى  رعباً 

إاّل يف حال انتقى الجالد غيه. قد يسّمي من مل 

يجرب األمل هذا االرتياح بـ"األنانية" ولكن أظن 

أنها غي ذلك وأجد لها أكرث من تربير.

اإلعدام،  بواقعة  علمي  من  فقط  يوم  بعد 

اكتشفت أن تعزية بن عمر وتعاطفه معي كان 

جلسات  عادت  يلحقها.  ما  عىل  تدل  ال  لحظة 

وتقنياته.  التعذيب  جلسات  ومعها  االستنطاق 

كنت أحاول أن أنكر العالقة بالتهم التي وجهت 

ي القضيتني اللتني باتتا موضوع البحث  يل يف ملفَّ

طلباً للنجاة من العقاب. وكان جزاء كل محاولة 

مفّصل.  اعرتاف  عىل  وإرصاراً  أكرب  إيالماً  إنكار 

جدد الجالدون تقنياتهم. ألبسون رسواالً تقليدياً 

ووضعواً قطاً حيّاً يف الجزء املتديّل منه ومن مثة 

تعرّض  كلام  القط  كان  القط.  رضب  يف  رشعوا 

وأماكني  رجيّل  بني  ما  فيخدش  يقفز  للرضب 

أملاً  املوت  أصل  مرة  كل  يف  وكنت  الحساسة 

وبّت  جراحي  تعّفنت  الوقت،  مع  منه.  وأعود 

عاجزاً عن امليش تقريباً. عرضني الجالدون عىل 

طبيب يعمل معهم. أكد الطبيب أن قادر عىل 

تحّمل جلسات تعذيب أخرى ونصح بالكّف عن 

موضوع  األثناء  هذه  يف  كنت  القط.  استعامل 

بحث يومي من بن عمر الذي كان يذكرن دامئاً 

بكونه من حقق مع كل من تورط يف جرميتي. 

تفاصيل  من  يعرف  األحيان  من  كثي  يف  وكان 

)أسامء  أنا  أعرف  مام  أكرث  القضايا  ملفات 

األشخاص، أدوارهم يف التنظيم، ما يلبسون وما 

يحبون وما يكرهون(. وكان يرّص عىل أن يستمر 

رغم ذلك يف البحث معي، حيث كان يعترب أّي 

يستحق  بجهده،  االستهانة  مبثابة  سهل  اعرتاف 

من صدرت عنه عقاباً شديداً.

استمرّت إقامتي لدى أمن الدولة قرابة الشهرين 

املعتقل املخصص  نقلت بعدها "لبوشوشة" أي 

كانت  شهر.  ملدة  خطورة  األقل  للمحتجزين 

فرتة نقاهة الغاية منها التغطية عىل بعض آثار 

ال  بشكل  مكتظة  بوشوشة  كانت  التعذيب. 

باآلالف مكّدسني  فيها  املحتجزون  كان  يوصف. 

تعذيب  إىل  إضافة  والعطش  الجوع  يعانون 

االستنطاق يف مراكز األمن والفرق املتخصصة. 

انهارت  الحركة  تنظيامت  كل  أّن  هناك  علمت 

تحت رضبات النظام وأّن ما كانت القيادة تعد 

التي  الرضبات  يعقب  للنظام  إسقاط  من  به 

ستوجه له يف إطار "تحرير املبادرة"، كان مجرد 

أوهام أغلب من صنعوها فّروا خارج البالد. شهر 

كامل من النقاهة مل يكن كافياً لتندمل جراحي 

وباتت بعده تنبعث من جسدي روائح ال تطاق 

أمن  إىل  إعاديت  فتمت  لحمي.  تعّفن  بفعل 

الدولة حيث ُسلّمت يل محارض بحث مل يسمح 

بقراءتها ألوقّعها كام سلّم يل رسوال وحذاء  يل 

أللبسها  مبنزلنا  كانت  التي  مالبيس  من  ريايض 

يوم أذهب للمحكمة.

داخلية.  مالبس  بدون  مهرتئاً  تباناً  أرتدي  كنت 

وكان مؤملاً جداً نزعه وارتداء رسوال جينز بفعل 

تفرض عيّل  القضاء  النازفة. ولكن هيبة  الجراح 

بخطى  الفرقة  مقر  غادرت  ذلك.  باحثي  وعىل 

متعرثة بعدما عجزت عن ارتداء الحذاء الريايض. 

لو  ألبسه كام  بأن  املرافق  الضابط  وبعدما قبل 

كان خفاً، مل تغّل يدي. وكان واضحاً أّن أعجز عن 

مجرد التفكي يف الهرب. 

من  أشهر  ثالثة  بعد  مرة  ألول  يومها  شاهدت 

اإلقامة يف دهاليز وزارة الداخلية ضوء الشمس 

الدم  وال  اإليتي4  روائح  بال  الهواء  واستنشقت 

املتخرث وال البول وال الغائط )الفواضل البرشية(. 

وقفت أنظر إىل السامء الزرقاء بنظرة زائغة بال 

أن  إىل  نهاية  بال  املمتد  األفق  إىل  أتطلّع  معنى 

نكزن رجل ذو بدلة أنيقة سألني بدون مقدمات 

تفكي  دون  من  أجبت  كريم؟".  ستتوب  "هل 

تركتمون  أنكم  لو  ال.  "طبعا  املفاجأة:  بفعل 

أذهب يف حال سبييل رمبا. ولكن وأنا يف طريقي 

إىل السجن، أكيد ال". مل ينفعل. ضحك بهستييا 

وقال: "لو قلت العكس ألرجعتك لألوالد فرحوا 

الدين  عّز  هو  ذاك  محديث  كان  فرخ".  يا  بيك، 

جنيح مدير أمن الدولة أو الرجل املرعب الذي 

محافظ  يل  قال  قبل.  من  رأيته  أن  يسبق  مل 

الرشطة الذي كان شاباً عرشينياً والذي سيافقني 

قبل أن تنطلق سيارة الرتحيل يف اتجاه املحكمة 

"كريم أنت مايش باش ترتدم كان شاهي حاجة 

شوارع  يف  قليالً  نتجّول  أن  طلبت  قيل"5.  قبل 

املدينة كام طلبت أن يشرتي يل قطعة حلويات 

من دكان "عم األمني" أعىل "نهج القصبة".  كنت 

يف طلبي عاشقاً للمدينة كام حني كنت طفال6ً.

محكمة  إىل  وصلنا  فقد  طويالً.  جولتي  تدم  مل 

االستئناف بتونس. أمسكني عونا أمن من يدي 

أمام  املقر.  املحافظ ودخلنا  قليالً  تقدمني  فيام 

تحذير  فيها  بلهجة  املحافظ  يل  قال  املصعد 

وأمر"انتبه كريم، ستقابل السيد الرئيس. هو من 

طلب ذلك. رد بالك ما تغلطيش راهو يتغشش 

مكتباً  دخلنا  برسعة.  صعدنا  صعيب"7.  وغشو 

كبياً فخامً بابه مبطّن. كان خلف املكتب شخص 

مل أتبنّي مالمحه ومل يلفت انتباهي يف شكله. إاّل 

أنه كان يرتدي نظارات سوداء ذكرتني بنظارات 

بورقيبة. تحادث بوّد مع املحافظ، تبادال كلامت 

نظرة  إيّل  إثرها  مبارش  وّجه  أستطع سامعها.  مل 

الكريم  عبد  إنت  "هذا  مستهزئاً:  وقال  صارمة 

كان مش أنا نسأل عليك كل يوم ما يجيبوكش". 

مل يهتم الرئيس ملظهري ومل يهتم ملا كان ظاهراً 

يف  رغبة  عليه  وبانت  له،  تعرضت  تعذيب  من 

أن أخرج رسيعاً. حاول املسؤول القضايئ - الذي 

اللقاء  ذلك  يف   - هو  من  اليوم  حتى  أعرف  ال 

أن يوهمني أنّه صاحب الفضل يف إنهاء احتجاز 

أمن الدولة يل. حرشت برسعة يف غرف االحتفاظ 

أو أطّلع عىل  باملحكمة من دون أن أوقّع ورقاً 

التي  السجون  سيارة  إىل  نقلت  ثم  ومن  حكم 

بعد ذلك، سمعت  ثواٍن  لنقيل.8  حلّت خصيصاً 

طرقاً عنيفاً عىل صندوق السيارة، وسمعت أمي 

أنت  كريم  هنا،  أنت  "كريم  ترصخان:  وأختي 

هنا". فرحت لصوتهام. أجبت نعم. كان حضور 

أمي كافياً ألشعر بأمان افتقدته منذ أشهر.

املدينة العتيقة وسط العاصمة.. 1

رتبة أمنية  من غي األمنيني الذين يلبسون الزي –  من الجامعيني ومنها . 2

تعني عادة القيادات األمنية. 

لو مل تكن "حدثاً" أي "طفالً" لكانت املحكمة باعتبار ما نسب إليك  من . 3

أفعال قضت بإعدامك. يجب عليك أن تحمد الله لنجاتك من هذا املآل.

محلول يستعمل لتطهي الجراح ولكن الجالد كان يسكب منه كميات . 4

كبية عىل الجراح مبا يحوله إىل وسيلة تعذيب. 

أنت يف طريقك لتدفن بالسجن الذي لن تغادره أبداً. . 5

أثناء تقليبي أوراقي عرثت عىل نص كتبته ملا كنت بالسجن وبعد ما . 6

يقارب العرش سنوات منه. يف توثيق تلك الرحلة، قلت: "ركبت السيارة يف 

اتجاه باب البحر وساحته الجميلة قهوة دينار قهوة فيلرت وقهوة شطار 

وكل الذكريات الجميلة أصوات عدويه زحمه يا دنيا زحمه تضج باملكان 

يرفرف يف جانبها األمين علم بريطانيا العظمى مملكة ال تغيب عنها 

الشمس تذكرنا بتاريخ هذه الساحة وما حيك فيها من دسائس لهذا البلد 

خلفها فندق لفرنسيس ومقر أقامه السفي الفرنيس يقابلها مكتب 

الكمسيون أين شكلت هذه اللجنة ملتابعة أموال البالد املنهوبة من شمه 

ومصطفى خزندار وبن عياد كم هي رمزية هذه الساحة. كنت أجلس 

ساعات طويلة إىل آخر الليل أراقب حركتها الهادئة الناعمة عىل بوابات 

دروبها املتلوية ألقي النظرة األخية بني نهج القصبة ونهج جامع الزيتونة 

نهجي الفسق والتقوى كنت أغدو يف واحد وأروح يف اآلخر. نسمة خفيفة 

متتد. متسح كل غبار الذاكرة عن عينايا وتعيد عرض كل الصور املتقطعة 

هنا ومتسك القلب وتضغط عليه لتعيد اإلحساس باللحظة للجسم املتورم 

ونزيز قيحه من آثار التعذيب.. انحرفنا إىل شارع قرطاج... هذا الشارع  ال 

يحيا إاّل ليالً مع خامراته املنترشة من أّوله إىل آخره حسب ترتيبها 

الطبقي. بعض الذكريات القليلة التي تحرضن يف هذا الشارع ذات يوم يف 

1987 رفعت صويت هنا يف مسية مناهضة للنظام وكفرت باملجاهد األكرب 

وأعلنت عقوقي. كنا نرسع ونجري يف كل االتجاهات وال نكاد نسمع 

صدى أصواتنا املرتعشة التي كان يعلوها صوت الرصاص. كان حياً يقطف 

الحياة قبل اكتشاف الرصاص املطاطي كنت خارج زمان املكان. مررنا 

رسيعاً يف اتجاه  باب عليوة وكل ذكريات السفر وتوديع املوىت الذين أحّل 

محلهم ولكن بال جنازة وال صالة وال كفن سوى ما يسرت عوريت بال تبان 

داخيل كان قد ذاب من كرثة اإلقامه.... شارع عيل الطراد وربوته الحادة 

إىل أول شارع 9 افريل بانت الجامعة من بعيد وبعدها دار الحزب 

وخلفهم منزلنا. مؤكد أمي هناك ال تعلم إن عىل بعد بضع أمتار. وصلنا 

املحكمة عرجنا إليها ودخلنا".

إياك أن تخطئ يف حديثك فينفعل الرئيس. . 7

كان يفرتض قانونا أن يطلب مني تسجيل اعرتايض عىل الحكم الغيايب. وأن  . 8

أننقل لكتابة املحكمة لتلقي مطلبي مشافهة و ألميض عىل وصل يتضمن 

رقم اعرتايض و تاريخ جلستي . وكان يفرتض  وأنا  أجلب  ملحكمة 

حاكمتني غيابيا ومل يتضمن ملف قضيتها أي سامع يل   أن يتم يف ذات 

التاريخ  استنطاقي من قاض مقرر و أن تقرر هيئة حكمية الحقا إن كنت 

سأترك بحالة رساح  أو أن يتم إيداعي بالسجن .مل يحصل يشء من هذا 

خرجت من املحكمة كام دخلتها.

شهادة كريم عبد السالم عن قضية باب سويقة حكاية من الماضي برؤية مستقبلية
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أفريل1.   09 سجن  إىل  ووصلنا  معدودة  ثوان 

هناك بادرن األعوان بالرضب والركل املربّحني يف 

سياق ما يصطلح عىل تسميته باالستقبال. ابتدع 

فيام  وتنافسوا  التقليد  ذلك  السجون  مديرو 

بينهم يف ترتيب طقوسه املهينة، إبرازاً لرصامتهم 

إزاء "الظالميني". مل تكن يل قدرة عىل الصمود، 

فسالت من جروحي الدماء وأغمي عيّل رسيعاً. 

طبيب  انتظار  يف  التمريض  غرفة  يف  استفقت 

السجن الذي بحلوله ومبجرد إعالمه بكون من 

أعالج  أنا ال  باب سويقة صاح: "مجرم.  جامعة 

مجرماً مثله". آملني املشهد املرسحي الذي أّداه 

الطبيب بقدر ما آملتني جروحي وبقدر خشيتي 

امليش  عىل  قدريت  وعىل  الجنسية  قدريت  عىل 

مستقبالً. 

يف الطريق إىل غرفة السجن، وقبل أن يسلّمني 

زّودن  الغرفة،  مسؤول  أي  للكربان2  السجان 

من  وقليل  الجراح  مطّهر  من  صغية  بقارورة 

القطن وقال يل "نظْف جرحك ولدي وإياك أن 

تقول أن من أعطاك هذا". علمت سنوات بعد 

ذلك أنّه - أي السّجان - خاطر بسالمته وبعمله 

تفصيل  أنه  البعض  يظن  قد  الذي  هذا  بفعله 

هاميش ولكّنه ليس كذلك. فكان مبا فعله أكرث 

إنسانية - وهو الجالد يف تصّوره - من الطبيب.

تزيد  ال  مكتظة  طويلة  غرفة  إىل  دفعاً  ُدفعت 

مساحتها عن مائة وخمسني مرتاً مربعاً، يزدحم 

يتقاسمون دوريت  فيها أكرث من ثالمثائة شخص 

مياه، وأغلبهم من املدخنني كام يظهر جليّاً من 

الوقت  كامل  فيها  تنترش  التي  الدخان  سحابة 

وتحجب الرؤية ومتنع التنّفس. بعد أيام بدأت 

أسمع همساً: "من جامعة باب سويقة" وكنت 

الغرفة  نزالء  كل  يتجّنب  كيف  بوضوح  أعاين 

كان  هذا  أّن  الحقاً  وعلمت  مّني  االقرتاب 

بتعليامت من" الكربان".

بعد يومني تقريباً، تّم عريض مجدداً عىل طبيب 

السجن. دفعتني رغبتي يف العالج إىل أن أتناىس 

ما قاله يل سابقاً. طلبت منه بكل أدب ممكن أن 

انتباهه  لفت  املتعّفنة.  لجراحي  دواء  يعطيني 

الفصل الخامس
______________________________

حصص التعذيب 
تتواصل خالل 

المحاكمة

أّن تلك الجراح كانت يف أغلبها آثار خدوش من 

رمبا   – تعذيبي  يف  جالدي  استعمله  قط  أظافر 

يكون هذا ذا فائدة. تجاهل حديثي وقال هذا 

جرب )مرض جلدي(. رفضت توصيفه. انفعلت 

فأمر بإخراجي من مكتبه وإجباري عىل استعامل 

سائل عالج الجرب بعد االستحامم. وقد أذن يف 

كان  إذ  تعذيب  أخضع لحصص  بأن  األمر  واقع 

سكب هذا السائل عىل جراحي يقتلني أملاً.

وأختي.  أمي  األول  أسبوعي  نهاية  يف  زارتني 

طيلة  كانت  أمي  أّن  حديثهام  من  علمت 

الداخلية  وزارة  بني  يومياً  تنتقل  اإليقاف  فرتة 

وأّن  عّني  بحثاً  األموات  ومرشحة  واملحكمة 

كرثة عويلها أربكت القضاة خصوصاً وقد تزامن 

وجودها يف املحكمة يف إحدى املرات مع وجود 

وفد من األجانب اهتموا بحديثها وفهمت من 

الرئيس  طول وقفتهم قبالتها ومن منع حاجب 

سألوا  أنهم  املحكمة  دخول  من  لهام  الحقاً 

البوليس  يومها عن  أمي  عن حكايتها. حدثتني 

من  ألخرى  فرتة  من  منزلنا  يقتحم  كان  وكيف 

الزيارة  وقت  ضيق  رغم  تنَس  ومل  سبب  دون 

سكنانا  ملحل  ساملة  مغادرة  بشارة  يل  تزّف  أن 

بفعل اإلزعاج األمني الذي أفسد صفو سهراتها. 

لترشيد  الفرصة  انتهازها  أحببت يف ساملة عدم 

ورأيت  ذلك.  عىل  رمبا  قادرة  كانت  وقد  أرسيت 

يف أختي ضحية الختيارايت ووجدتني يف حضور 

أمي طفالً يريد أن يختبئ يف صدرها الذي تفوح 

منه رائحة العرق. قالت يل أمي يف نهاية الزيارة 

اعتدت  التي  ورصاحتها  أحب  الذي  بحزمها 

القادم جلستك. رفض أغلب املحامني  "األسبوع 

تعبتنا  يسامحك  ريب  تخف.  ال  ولكن  نيابتك. 

وذليتنا".

معها  وحرضت  املحاكمة  يوم  يف  أمي  حرضت 

التي  العابد  منية  األستاذة  هي  شابة  محامية 

رغم  عني  للدفاع  تحمست  أنها  يومها  علمت 

وحرض  املهني.  مستقبلها  عىل  املهمة  خطورة 

الجلسة يف الوقت نفسه عونا أمن من إدارة أمن 

الدولة وكان ذلك عهدهام طيلة املحاكمة.

جلس  حيث  فسيح،  مكتب  إىل  جميعاً  دخلنا 

أربعة قضاة وكاتب محكمة. قال القايض الذي 

كان يتوّسط قاضيتني "أنت عبد الكريم؟" أجبت: 

"ال سيدي الرئيس أنا كريم. ال أعرف عبد الكريم 

انفعل  تخّصني".  ال  القضية  املتهم.  أنا  لست 

عىل  وأرّص  نهرن  الطاولة.  عىل  رضب  القايض. 

أّن عبد الكريم. استعرض قامئة التهم وذكّرن أّن 

رفضت  "حدثاً"3.  لكون  ورّسية  مكتبية  الجلسة 

اإلجابة عن التهم قبل عريض عىل الفحص الطبي 

لتأكيد تعريّض للتعذيب. ساندتني األستاذة منية 

يف طلبي وزادت عليه بأن متّسكت بطلب اإلفراج 

خبيث..  "مجرم..  القايض:  صاح  للعالج.  عّني 

نسيبوا  اليوم غدوة يهرب لفرنسا".

من  غفلة  ويف  املتشّنج  املشهد  هذا  وسط 

تبان  من  إاّل  وتعريت  الرسوال  نزعت  الجميع، 

فاجأت  التعذيب".  آثار  "هذه  وقلت:  داخيل. 

كثياً.  املشهد  يف  غّيت  ولكّنها  الجميع  خطويت 

سمعت إحدى القاضيتني تهمس للقايض: "يجب 

ال  هذا.  حرام  الطبي.  الفحص  عىل  نعرضه  أن 

القايض.  ارتبك  العزا"4.  بدنو  شو  معقول  مش 

سأل ممثل النيابة "طلباتك؟" فرتك أمر النظر يف 

وبانفعال  القايض.  ارتباك  زاد  للقايض5.  الطلب 

بكالم  ظاهر أعلن قراره  تأخي الجلسة متمتامً 

مل أفهمه. ولكن كان واضحاً أّن معناه رفض كل 

جلسة  آخر  تلك  وكانت  قّدمت.  التي  الطلبات 

ذاك  النيابة  وممثل  القاضية  تلك  حرضتها 

وفهمت الحقاً أنهام رفضا االنخراط يف منظومة 

التعليامت، فتم استبعادهام.

جلسات  التالية  املحاكمة  جلسات  كانت 

تعذيب: قاٍض يرصخ بشكل متواصل وال يسمع. 

بالجلوس  يل  السامح  يرفض  ذلك،  عىل  وزيادة 

عىل  أتّكئ  األمل  فرط  من  فكنت  جراحي.  رغم 

يحاول  مرة  كل  كان يف  الذي  الدولة  أمن  عون 

أن يساعدن عىل التامسك ويبدي تفّهامً لحالتي، 

تفهامً غاب عّمن يفرتض فيه العدل.

يف  الجلسة  من  باالنسحاب  محاميتي  هددت 

يف  الدولة  أمن  محارض  اعتامد  مواصلة  حال 

املحارض  تلك  بكون  موقفها  وبررت  استنطاقي 

حررت بعد تعّهد املحكمة بقضيتي ما يفقدها 

الرشعية، زيادة عن كون االعرتافات التي تضمنتها 

تلك  يف  القايض  تعّهد  التعذيب.  تحت  انتزعت 

الجلسة  شفوياً بأاّل ينظر عند الحكم مللف أمن 

املحارض متت من  تلك  أّن  وقال رصاحة  الدولة 

دون إنابة قضائية6 مبا يفقدها الحجية. واعتمد  

القايض نفسه تالياً من دون حديث عن كل تلك 

الشكليات تلك املحارض يف تسبيب حكمني فرضا 

وأن  سنة7  اثنتي عرش  القضبان  أبقى خلف  أن 

أودع السجن بهوية عبد الكريم يف حني أن هذا 

ليس اسمي يف كل وثائقي الرسمية.

اختار  قاض  محاميتي  وعىل  عيّل  كذب  لقد   

ذلك  مبا يف  كل يشء  الدولة يف  أمن  يصّدق  أن 

خطأها يف تحديد هويتي الرسمية. وقبل القايض 

بالتفان  التعذيب  جرائم  عىل  يغطّي  أن  نفسه 

عىل  البوليس  اعتداء  عىل  التغطية  يف  نفسه 

للسلطة  خادماً  بذلك  فكان  القضاء.  صالحيات 

إليه  أحتاج  الذي كنت  العدل  تصّور  عن  غريباً 

منه كمواطن.

كان موقعه فعلياً يقابل املحكمة وال يفصل بينهام إاّل أمتار قليلة.. 1

سجني يكون مسؤوالً عن إدارة شؤون املساجني داخل الغرفة. له . 2

سلطة كربى يف مجتمع السجن. 

مصطلح كان مستعمالً يف التصنيف القانون لألطفال قبل اعتامد . 3

مجلة الطفل.

ما معناه باللهجة العامية التونسية "غي مقبول  أنظر إىل جسده  . 4

املسكني".

تفويض النيابة النظر للمحكمة يعني يف جريان العمل القضايئ أنها . 5

ال تعارض الطلب.

من دون إذن من القايض الذي كان متعهداً بالقضية بتاريخ إيقايف.. 6

صدر يف حقي حكم أول يف شهر 4 من سنة 1992 يقيض بسجني . 7

مدة مثان سنوات يف قضية باب سويقة. وصدر يف حقي حكم ثان 

بتاريخ الحق له يقيض بسجني مدة أربعة أعوام من أجل ما نسب 

يل من أفعال يف قضية شعبة األسواق. وأذكر هنا أن كنت الوحيد 

الذي حوكم يف هذه القضية لكون من شاركا معي يف تنفيذها 

أعدما.

شهادة كريم عبد السالم عن قضية باب سويقة حكاية من الماضي برؤية مستقبلية
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تزامنت بداية عقوبتي مع انطالق إدارة السجون 

مساجني  مواجهة  يف  صارمة  سياسة  تطبيق  يف 

النهضة1 الذين كان يصطلح رسمياً عىل تسميتهم 

هذه  .قامت  الخاصة2  الصبغة  ذوي  باملساجني 

السياسة عىل فرض اختالط بينهم وبني مساجني 

ينسب  ما  بكون  االّدعاء  يالئم  مبا  العام،  الحق 

لهم من أفعال من قبيل جرائم الحق العام مع 

اصطلح  مواجهتهم  متييزية يف  اعتامد مامرسات 

وهي  الثالث  التاءات  بخطة  تسميتها  عىل 

الترشيد والتجويع والتجهيل. 

التشريد: 

ذوي  للمساجني  دورية  نقل  فرض  يف  ويتمثل 

الصبغة الخاصة من سجن آلخر مبا يضمن عدم 

مساجني  من  غيهم  عىل  األديب  تأثيهم  تطور 

السيطرة  يف  يساعد  ومبا  جهة  من  العام  الحق 

عليهم واستضعافهم من جهة ثانية3.

التجهيل: 

ويقوم عىل منع إدخال وسائل التثقيف والتعلّم 

للمساجني، إذ مل يكن يسمح إاّل بإدخال األوراق 

وبقدر  األسبوع  يف  واحدة  مرة  للغرف  واألقالم 

محدد لكتابة رسائل لألهل.

التجويع: 

طعام  وجبتي  لنزالئها  تقّدم  السجون  كانت 

يومياً تسّمى يف لغة املكان "الُصبَة"، وهي تفتقر 

للقيمة الغذائية وال تلتزم بالتنويع الغذايئ، زيادة 

عىل كونها يف الغالب سيّئة املذاق. وكان جميع 

من يف السجن مبن فيهم إدارته يعلمون مسبقاً 

املساجني  لكون  القاممة،  الوجبات  تلك  مآل  أّن 

وهي  "القفة"4  عىل  اليومي  قوتهم  يف  يعّولون 

لعائالت  السجن  لوائح  تجيز  التي  "املؤونة" 

املساجني تقدميها لهم مبناسبة الزيارة األسبوعية.

مل تحرم إدارة السجون املساجني ذوي الصبغة 

الخاصة من الحق يف القفة، لكنها قيّدته بشكل 

ألرسة  تعذيب  كفعل  مامرسته  معه  تستحيل 

السجني. وكان هذا بأن فرضت عىل أرسهم دون 

سواها من أرس املساجني فصالً ليوم تقديم القفة 

اقرتانه  الرشط يف  ويؤّدي هذا  الزيارة.  يوم  عن 

الدورية  اإلعالة  تكون  ألن  الترشيد  سياسة  مع 

شبه مستحيلة5. ويبدو الهدف من هذا اإلجراء 

من  الفئة  حالة هشاشة يف صفوف هذه  خلق 

السجون  إدارات  عىل  تسّهل  قد  املساجني 

عىل  اصطلح  وقد  بسيطة.  بامتيازات  اخرتاقهم 

تسمية هذا املخطط بسياسة التجويع. 

السياسات  بفعل  تنّقلت  حبيس،  فرتة  خالل 

كانت  سجنية،  مؤسسة   14 بني  تلك  الخاصة 

اإلقامة  بينها كبية كام كانت ظروف  املسافات 

اكتظاظ  بدرجة  كثياً  وتتأثر  أيضاً  بينها  متباينة 

الغرف وشخصية مدير السجن وقدرة أمي عىل 

تحّمل مصاريف التنقل لجلب القفة يل. ولكنها 

بالنسبة  وشّكلت  قاسية جداً  كانت  يف عمومها 

يل مناسبة ملراجعات عميقة كام كانت سبباً يف 

توّحد مساجني االنتامء ومنهم أنا يف تنظيم نقايب 

قد يكون تجربة فريدة من نوعها.

زمن للمراجعة: فقدان الحقيقة التي 
كنت أمتلك

دفعتني أسئلة من التقيتهم من املحكوم عليهم 

وسعي  وقائعها  حقيقة  عن  ذاتها  القضية  يف 

سواهم من مساجني النهضة وراء املعرفة ذاتها، 

للتساؤل حول جدوى العملية التي شاركت فيها 

من  كنت  التي  املواجهة  سياسة  صواب  ومدى 

حطبها.

أخىش  والرتيب  الطويل  سجني  ليل  يف  كنت 

النوم باكراً خوفاً من متحرّش ممن اعتادوا  نهش 

قويت  يسلب  لص  أو  األطفال  املساجني  أجساد 

القليلة وأمثال هؤالء  كرث يف الغرف التي مررت 

بها. وكنت أشغل نفيس خالل سهري باستعادة 

تبعها.  وما  الحادثة  سبق  ما  تجربتي،  ذكريات 

والنار  السلطان6  أتخيّل  ليلة  كل  يف  ووجدتني 

وأنا عاجز عن  يستغيث يب  تلتهم جسده وهو 

املساعدة وأجيب مقسامً بأغلظ اإلميان أّن وكل 

من خطط للعملية مل نكن نقصد قتالً وال إرضاراً. 

طلبت منه العفو أكرث من مرة فانكرس بذلك ما 

وهو  مخيايل  كان  بعنفي.  عندي  فخر  من  كان 

يحاول أن يطرد "السلطان" يستحرض "مصطفى" 

ذنب  يتحّمل  عّمن  يسأل  حضوره  مبجرد  الذي 

التي  القيادة  وأذكر  املسؤولية  أنفي  إعدامه. 

أذنت بالعملية والتي كان هو وعامل الجهة من 

الذي حكم  الظامل  القايض  أتذكر  تواصلوا معها. 

وقفت  الذي  نفسه  القايض  هو  أكيد  باإلعدام، 

أّن  يل  يؤكّد  مرة  كل  يف  قلقي  وكان  أمامه.  أنا 

يقتنع  مل  مصطفى  وأّن  يل  يغفر  مل  السلطان 

فيزيد  مآل  من  له  كان  فيام  املشاركة  بإنكاري 

استغفرت  لريب.  عدت  لهواجيس،  وطرداً  تعبي. 

إيذاء  أحّب  يوماً  أكن  مل  فأنا  أمري  وشكوت 

لكل  ورحمة  لحفظه  طلباً  القرآن  قرأت  غيي. 

من ترّضر من حادثة باب سويقة. وأشهدت يف 

هذا الله عىل كون ومن معي مل نكن نظن أن 

يحدث مثل هذا ومل نكن نقصده. 

وإذ اشتّد قلقي وأرقي، قررت بدءاً من يوم 13-

عىل  كفارة  كاملني  شهرين  أصوم  أن   1993-09

"الّدية"  الذي حصل. أمتمت  املتعمد  القتل غي 

فلم  عنها  أبحث  التي  للراحة  أصل  أن  بدون 

أقطع َصومي. وكان ذلك عهدي إىل أن خرجت 

أيام  إاّل  أفطر  ال  صيام وصال  من سجني صامئاً 

أو  الرشعي  للواجب  األضحى  وعيد  الترشيق 

يف  مينعني  مل  للرضورة.  الشديد  املرض  حالة  يف 

للقرآن  اليومي  وحفظي  املسرتسل  صيامي  هذا 

أبواب  تتجاوز  أسئلة  نفيس  عىل  أطرح  أن  من 

بالقيم  لتتعلق  والسياسة  والنهضة  سويقة  باب 

عقيديت  بعض  مع  تنسجم  ال  وقد  اإلنسانية، 

ومنها املسألة املثلية واإلعدام.

المسألة المثلية 

السياسية  الحياة  قذارة  لحظات  من  لحظة  يف 

رصاعها  يف  الجنس  السلطة  استعملت  بتونس 

مع النهضة وتحديداً مع املنتسبني لها املودعني 

أوالً،  بُعَدين:  االستغالل  هذا  وأخذ  سجونها. 

تحريض مساجني عىل التحرّش باملنتمني للحركة 

أو أقلّه التسامح معهم يف صورة التشيّك بهم من 

أجل فعل كهذا؛ وثانياً، إيداع  مساجني الحركة 

من فرتة إىل أخرى يف الغرف املخصصة للمثليني. 

واجه  مساجني الحركة التحرّش كسياسة بالتعويل 

وحدتهم  من  استمّدوها  التي  قّوتهم  عىل 

الذي  الخطر  من  الجميع  يحمي  الجميع  فكان 

لرضب  وراءه  يقفون  من  ويهدف  يستهدفهم 

ما عرفوا به من استقامة أخالقية. عىل مستوى 

شخيص، كشف يل املرور بغرف املثليني يف إطار 

الذين  املثليني  االقرتاب من بعضهم  أو  العقوبة 

املعاناة  حجم  عن  الغرف،  عىل  يتوزّعون  كانوا 

التي تعيشها هذه الفئة بسبب ميولها الجنسية. 

كنت قبل سجني أكّفر املثليني وأخجل من مجرّد 

أظن  وكنت  نقل  بوسيلة  أحدهم  قرب  الركوب 

حجم  السجن  يف  وأنا  فهمت  منحرفون.  أنهم 

التي  ذاتها  املناسبة  يف  أظّن  كنت  فيام  الخطأ 

تبيّنت  فيها خطورة استضعاف هذه الفئة عىل 

القيم اإلنسانية الجامعة التي كانت تجمعنا يف 

بالنسبة  املثليني  املرور بغرف  الغرف. فلم يكن 

لتنفيس  فرصة  وضعي  مثل  يف  كانوا  وملن  يل 

كبت وبالتايل للخروج عن منط سلويك نلتزم به 

– كام كان يأمل من يخططون له - بقدر ما كان 

مناسبة لالكتشاف والفهم.

كان غالبية من يصّنفون مثليني وتفرد لهم غرف 

خاصة، ممن حكم عليهم يف قضايا حق عام من 

قبيل االعتداءات بالعنف أو من جرائم الرسقات 

إيداعي  فرتة  ويف  العنف.  فيها  استعمل  التي 

غرفة املثليني بسجن 9 أفريل، منت صداقة بيني 

مساجني  كثياً  يحرتم  مثيل  وهو  "توتو"  وبني 

الحركة ويحرص عىل أن يوفّر كل ظروف الراحة  

الله  لرضاء  وطلباً  تربكاً  منهم  يصادف  من  لكل 

فقد كان يظن أنهم "عىل بركة"  كام كان يردد 

بال ملل يف كل مرة يتطّوع فيها لغسل مالبس أو 

درجة  كان عىل  وقد  مرة  سألته  ترتيب  رسير. 

مفارقة  عن  املعريف  واالطاّلع  الثقافة  من  عالية 

متهمني  مثليني  من  معنا  من  أغلب  يكون  أن 

بالعنف فقال يل "وما الغريب، أمل يُقل لك سابقاً 

املثيل  يحتاج  مثليون؟  تونس8  باندية  كبار  أّن 

قوته ليحمي نفسه وتفرض عليه قسوة املجتمع 

جسده...  بقوة  يقتات  أن  األحيان  من  كثي  يف 

أن  "متاع سياسة"9 رجايئ  أنت وجامعتك  كريم 

الدنيا  السلطة،  تتذكروا هذا يوم ستصبحون يف 

دّوارة10".

اإلعدام كعقوبة 

التي  واألفعال  التهمة  بحكم  إيداعي،  يتم  كان 

التي  السجون  بكل  "الكراكة"  يف  يل،  تنسب 

هي  املكان  عرف  يف  والكراكة  عليها.  ترّددت 

املحكومني  جدرانها  بني  تضم  التي  الغرفة 

باملدد الطويلة واملصّنفني "خطرين". وقد فرض 

تواجدي مع هؤالء عيّل أن أنخرط  يف مجتمعهم 

ال  أنّها  يل  اتّضح  التي  القيم  تلك  ذاتها،  بقيمه 

تختلف كثياً يف احتكامها لقانون القوة عن قيم 

املجتمع السيايس الذي كنت وغيي من مساجني 

الحركة نحسب عليه.

محيطي  عنف  من  هربت  قد  هذا  قبل  كنت 

االجتامعي إىل السياسة التي دفعتني إىل عنف 

إىل  عدت   أن  مامرسته  أثر  من  كان  "ثوري" 

مربّع البداية. تبيّنت عند هذا الحد أّن التاميز 

بيني وبني غيي ممن متت محاكمتهم من أجل 

عنف أو قتل ليس بالعمق الذي كنت أظن. كلنا 

منارس العنف بغطاء من التربيرات تراوحت بني 

"رد الفعل" و"الغضب" و"الظروف القاسية". 

الفصل السادس
______________________________

السجن في ظّل 
"التاءات الثالث"
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التقيت هناك محكومني باإلعدام. منت عالقات 

صداقة بيني وبني عدد منهم. وكان من أبرز ما 

الحظت أن الغالبية منهم مل يكونوا من املنحرفني 

قبل واقعة القتل التي نُسبت لهم. فرض اللقاء 

يف ذهني سؤاالً الزمني عن عدالة عقوبة تنهي 

الحياة وقد يكون مزاج القايض ما برر النطق بها 

أو قد يكون جهله بحقيقة الوقائع سبب قضائه 

بها. وكان مصطفى - وبرصف النظر عن عدالة 

املحاكمة التي خضع لها - الذي مازلت متمّسكاً 

أنه أعدم ظلامً سبباً يف سؤايل حول عدالة اإلعدام 

يف املطلق.

من  وغيه  اإلعدام  أّن  سجني  قبل  أظّن  كنت 

الذي  الرشع  حكم  من  الجسدية  العقوبات 

فهمت  الحقيقية.  العدالة  طبّق،  متى  سيكفل 

بفعل ما تعرّضت له من تعذيب وما خربت من 

محكوم عليهم باإلعدام أّن العقوبات الجسدية 

تهني البرش وال تحقق العدل كام أنّها عقوبات ال 

ميكن إصالح ما يعرتيها من خطأ. تلك العقوبات 

مطلقة يف أثرها مبا ال يجوز معه منطقاً أن تصدر 

كفيل  وهذا  نسبيّة  أحكاماً  يصدر  قاض  عن 

اإلعدام  عن  أسئلتي  أبعدتني  برفضها.  وحده 

وبعض الحية الوجودية عاّم كنت أظّنه الحقيقة 

املطلقة. كام أبعدتني عن قناعات الجامعة التي 

ألجلها دخلت السجن من دون أن تفصلني عنها.

السجن  دخلت  يوم  العلمي  تحصييل  كان 

محدوداً وكانت رغبتي يف التعلّم واملعرفة كبية. 

من  وطلبة  تالميذ  من  سجن  من  وكل  حرمت 

حق مواصلة التعليم، كام حرمنا من فرص تطوير 

السجون ال تضم يف  معارفنا. فقد كانت مكتبة 

رفوفها إاّل الكتب التي متّجد نظام بن عيل وكّنا 

نسميها "الكتب البنفسجية"11. 

ثقافة  املتعّمد  التجهيل  مواجهة  يف  استحرضت 

التي خربتها يف حلقات جامع  باملشافهة  التعلّم 

من  غيي  علم  يف  بواسطتها  وبحثت  الزيتونة 

مساجني الحركة الذين كانوا من مشارب معرفية 

املتميزين يف مجاالت تخّصصهم.  متعددة ومن 

فكنت يف كل مرة ولشهور أالزم أحدهم مالزمة 

التابع للشيخ طلباً لعلم أتعلّمه وكان من فضائل 

متعددة  معارف  من  استفدت  أن  عيّل  السجن 

االضطهاد  بسبب  أعانيه  تعليمياً  نقصاً  أكملت 

مع  تقاطعي  كان  الحد  هذا  وعند  السيايس. 

مساجني اإلنتامء مفيداً يل عىل مستوى شخيص، 

كام كان تضامني وإياهم يف الدفاع عن حقوقنا 

مفيداً لعموم املساجني.

السجن ساحة لنضال نقابي

مـصادر مـــــــــــــــــتعددة أنــــه تـــــــذكر 

اعتقل خـــــــالل  الـــتسعينيّات،  محــــــنة 

التونسية آالف األشخاص ممن كانت يف السجون 

أرض  عىل  للنهضة.  باالنتامء  عالقة  عىل  تهمهم 

اإلسالميني  املساجني  عدد  ضخامة  أّدت  الواقع، 

ألن تكون السجون وملدة تزيد عن العقد، املكان 

الوحيد الذي يجمعهم ويلتقون فيه داخل البالد. 

فقد دعم نقل النهضويني من سجن إىل آخر هذا 

اللقاء من حيث مل يدِر من كان يدير السجون، 

بحيث أقيم تواصل دائم بني مختلف السجون.

يصطلح  من  أو   - املساجني  الشباب  استشعر 

تطّور  خطورة   - املحرقة  بجيل  تسميتهم  عىل 

أنّها  خصوصاً  حقهم،  يف  التعّسفية  املامرسات 

حامسة  بفعل  آخر  بعد  يوماً  تتطور  كانت 

العام  الحق  مساجني  ودفع  السجون  مديري 

لالنخراط فيها. كام التقى جانب من هؤالء حول 

املواجهة  أّدت إىل  التي  السياسات  تقييم  سؤال 

إذكائها. يف  األقل  أو ساهمت عىل  السلطة  مع 

وقد وصل تعّسف سلطات السجون إىل حد منع 

أداء  أّن  الصباح بحّجة  أداء صالة  املساجني من 

كام  املصلنّي.  غي  املساجني  يقلق  الصالة  تلك 

قاد التوّحش السلطة نفسها إىل جمع املصاحف 

من كل الغرف ملنع املساجني من حفظ القرآن. 

العام كحربة  الحق  السّجان مساجني  واستعمل 

يف تنفيذ سياسته بتحريض بعضهم عىل تعنيف 

املس  وأّدى  القرآن.  يرتلون  أو  يصلّون  من 

إهامل  مظاهر  من  معه  تزامن  وما  باملقّدس 

من  الشباب  جيل  بني  لحمة  فرض  إىل  صحي 

مساجني الحركة12 قادت إىل ردود فعل مقاومة13 

تطورت إىل تنظيم مهيكل.

بينهم  فيام  التواصل  لتعزيز  الشباب  اعتمد 

عىل  والقدرة  السجون  داخل  التنقالت  حركة 

واستعاملهم يف  العام  الرأي  استقطاب مساجني 

تبادل الرسائل بينهم. وكان من مثار هذا التهيكل 

عن  عاماً  بتاريخ 07-11-1996 إرضاباً  أن قادوا 

الطعام شمل مختلف السجون ودفع النظام إىل 

التنبّه لقّوتهم.

ملساجني  االحتجاجية  التحرّكات  الحقاً  توالت 

االنتامء. وكان موضوعها تقديم حلول لحاجيّاتهم 

وقد نجحوا بفضلها يف إنهاء سياسة الترشيد ويف 

خلق اخرتاقات يف مواجهة سياسة التجهيل. من 

فينة إىل  به بني  ما أصبح يسمح  أبرز محطاتها 

أخرى، من إدخال كتب إىل الغرف كّنا نتبادلها 

أثرها  من  وكان  مبطالعتها14.  ونسعد  بيننا  فيام 

حد  إىل  يحكمون  الحركة  مساجني  بات  أن 

بتاريخ  قامئاً  كان  أمر  السجن وهو  داخل  بعيد 

السجن15  من  خروجي  تاريخ   2003 أفريل   23

وإستمّر بعده.

التقييم: سؤال حول المسؤولية

من  سبقها  وما  سويقة  باب  حادثة  كانت 

محطات مواجهة مع السلطة وما لحقها موضوع 

يف  الحركة  مساجني  مجموع  داخل  دائم  سؤال 

يتطّور  التقييمي  السؤال  وكان  تقييمي.  سياق 

املساجني،  الشباب  من  مجموعات  صفوف  يف 

حول  سؤال  إىل  والتالميذ،  الطلبة  خصوصاً 

السلطة  مع  املواجهة  عن  القيادة  مسؤولية 

وحدود  ساعتها  باختيار  يتعلّق  فيام  خصوصاً 

اعتبار  دون  من  فيها  واستعاملهم  نطاقها 

السؤال  الضغط  هذا  بفعل  تحّول  لهشاشتهم. 

عن التقييم إىل استحقاق، وهو استحقاق فشلت 

قيادة الحركة يف املهجر يف محاولتها االستجابة له 

بسبب عدم جرأتها يف تحديد املسؤوليات.

حررت ثورة 14-01-2011 تونس وتحررت معها 

تنظيم  وعاد  املهجر  قيادات  وعادت  الحركة، 

عن  أبتعد  هنا  وجدتني  النشاط.  إىل  الداخل 

الحزب وقد أعيد تأسيسه العتبارات عىل عالقة 

العودة  وبرفيض  العام  للشأن  رؤيتي  بتطور 

مجدداً إىل حظية  اإلتباع واالعتقاد. ومل مينعني 

الحراك  متابعة  مواصلة  من  هذا  انسالخي 

بالسجن  معي  كانوا  من  قاده  الذي  الداخيل 

أتابع وأهتم  التقييم. وكنت  والذي رفع  شعار 

ألّن وبكل بساطة  معنّي مبطالبهم وأعتقد أنّه 

فيه  يشاركون  من  حق  من  هو  كام  حقي  من 

ممن دفعوا مثن مغامرات قيادة قامرت باندفاع 

وصدق شباب اعتقد فيها، أن نستمع لتقييم فيه 

تحميل للمسؤوليات.

كل  الحزب  مؤمترات  أول  خالل  القيادة  منعت 

حديث عن التقييم بدعوى حامية لحمة الحزب. 

أولوية  التقييم  يكون  أن  الحركة  شباب  وفرض 

العارش  املؤمتر  عن  وصدرت  املؤمترات.  ثان  يف 

للحركة الئحة تقييمية فيها جانب من االعرتاف 

كان  أُعلن  ما  أّن  هنا  أقّدر  ولكّني  باملسؤولية 

تحميل  لغياب  له،  أطمح  الذي  السقف  دون 

لتكرار  منعاً  عليها  األثر  وترتيب  املسؤوليات 

إىل  امللّحة  حاجتنا  هذا  ويؤكد  نفسها.  األخطاء 

التي خرجت من  فهم أعمق للعدالة االنتقالية 

سجني مقتنعاً بحيويتها16.
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نزع الحقاً النظام  هذه الرمزية عن ذلك اللون من خالل إعالنه اللون 

املفضل لنب عيل واللون الرسمي لرئاسة الجمهورية. وبات كل حديث او 

كتابة متّجد النظام بشكل مبالغ فيه ويغيب عنه الحّس النقدي يسمى يف 

الوسط الشعبي والسيايس املعارض خطاباً بنفسجياً.

كانت غالبية القيادات يف العزلة أي يف غرف تخصص عادة ملساجني ال . 12

يوجد رغبة يف أن يخالطوا عموم املساجني خوفاً من تأثيهم أو طلباً 

لحاميتهم ومتييزهم. 

يف ليلة من ليايل سنة 1994 علت أصوات من الغرفة رقم 2 جناح س . 13

بسجن 9 أفريل تستغيث وتردد "جامعة االنتامء قتلوا الكربان". ودبّت 

حركة كبية يف السجن يف حينها. يف اليوم التايل، اتّضح أن شباب الحركة 

وبفعل مضايقات الكربان لهم رّدوا بتعنيفه. كام الحظ الجميع خوفاً من 

مساجني االنتامء من السّجانني ومن كانوا يتحرّشون بهم من مساجني 

الحق العام. ومن دون سابق اتفاق وتنسيق توالت الحقاً وبرسعة كبية 

حمالت تأديب الكربان. وأّدى رد الفعل هذا إىل تغيي جذري يف قواعد 

التعامل داخل الغرف وخارجها وكشف عن أهمية التصّدي الجامعي 

للهرسلة اليومية.

كانت تحرّكات عنيفة وقاسية استعملت فيها أجساد املساجني كوسيلة . 14

مقاومة من خالل اإلرضابات عن الطعام والتي كانت غالباً إرضابات 

وحشية وقد استشهد خالل هذه التحركات كل من: عيل املزوغي سنة 

1997 - رضا الخميي 1997 – عبد الوهاب بوصاع 2002.

غادرت السجن بنهاية العقوبة مل أمتتع   بأي شكل من أشكال العفو . 15

الخاص   وكان هذا حال أغلب مساجني الحركة ممن رفضوا االنخراط يف 

منظومة االستقطاب بالسجن.

قبل يوم واحد من اإلفراج عّني كتبت هذا النص الذي يختزل إىل حد . 16

بعيد تصّوري للتجربة. "السجن تجربة برشية موغلة يف التوّحش 

واإلنسانية تتصارع يف فضائها املغلق املتناقضات التي تسكننا وتطفو عىل 

سطح أفعالنا تجربة الدفاع عن الحياة وحق العيش. مل يكن السجن رغم 

قساوته خالياً من الضوابط. كان فيه حّد من االنضباط املعياري الذي 

جرى به العرف يف فضاء الهامش والخارج عن الورقة والرافض لقوانني 

املجموعة. اإلنسان هو اإلنسان وهو يقتل وهو يرسق وهو يكذب وهو 

يسطو. يسكننا الرش ينفس مستوى الخي والعدالة مفهوم مبني عىل 

القيم والقيم تتغيي يف كل زمن لهذا هي نسبية. وال ميكن إسقاط عدالة 

اليوم عىل عدالة األمس...". يذكر أن قضيت املدة التي صدر بها الحكم 

كاملة إذ مل يسند يل أّي عفو خاص وهذا كان حال أغلب مساجني الحركة.

شهادة كريم عبد السالم


