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 يقظة الشعب التونسي ومطالباته العادلة بعد انتفاضته 
التــــي اطاحت برئيســــه زين العابدين بــــن علي كان لها 
اثر كبير في ارغام وزراء التجمع الدســــتوري الذي حكم 
تونس خالل العقدين املاضيني على االستقالة من احلكومة 
املؤقتة وفي اقرار قانون العفو العام عن جميع السجناء 
السياســــيني ورفع احلظر عن االحزاب السياسية واقرار 
حقها في املمارسة السياسية، وفي حل قوة االمن اجلامعي 
اداة قمع الطالب اجلامعيني وفي فرض حداد وطني على 
من ســــقط خالل االنتفاضة بل ادت الى جتاوب االحتاد 
االوروبي في جتميد اموال بن علي واقاربه التي جمعوها 
من قوت الشــــعب املسكني ريثما تتم اعادتها الى خزينة 
الدولة، وفي استعادة االموال املنقولة وغير املنقولة حلزب 
التجمع الدستوري الذي اصبح يواجه مطالبات شعبية 
بشطبه من احلياة السياسية نهائيا. هذا الزخم الشعبي 
املستمر ضروري من اجل تفويت الفرصة على املتربصني 
في الداخل ممن ينتظر فرصة سانحة العادة االوضاع الى 
سالف عهدها، لكن هناك حتديات اخرى يواجهها الشعب 
التونســــي تفرضها اجلغرافيا وتتمثــــل في حتفظ دول 
اجلوار على التحول السياسي الذي تشهده تونس وفي 
مدى تقبل فرنسا لهذا التحول واستعدادها الحترام ارادة 
الشعب التونسي بعد ان كانت باالمس القريب تدعم بقوة 
وحماس سياســــة بن علي الفاشلة، في حوار بثته اذاعة 
مونت كارلو بني سيدة حداثية تونسية وعضو في حزب 
النهضة االسالمي ـ في احلقيقة لم يكن حوارا بل حتقيقا 
من قبل الســــيدةـ  حاولت فيه الســــيدة احلداثية اقصاء 
حزب النهضة على اساس انه ديني! وغير حداثي! اي انها 
اســــتخدمت نفس املبررات التي كان يتعلق بها احلداثي 
زين العابدين في اقصائه حلزب النهضة، ولم تعتبر من 
احداث بالدها، وفاتهــــا ان الكلمة الفصل بعد االنتفاضة 
هي للشــــعب الذي يختار من يراه معبرا مبصداقية عن 
ارادته وآماله وطموحاته، وليست للنخب السياسية ايا 
كانت افكارها او توجهاتها، وان احد الدروس املســــتفادة 
من انتفاضة شعب تونس ان ثرثرة النخب السياسية في 
البالد العربية ال تســــمن وال تغني من جوع ما لم حتظ 

بسند شعبي واسع. 

  أحـــد ميـــوت وال درى مبوتـــه أحـــد 
  وأحـــد ميـــوت وموتتـــه حتيـــي وطن 

  ال عزاء أجد أنه من املناسب تقدميه ألسرة املظلوم املرحوم 
محمد امليموني سوى بيت الشعر هذا، فموت محمد، رحمه اهللا، 
ســـمع به القاصي قبل الداني، وإن كان رحيله خسارة كبيرة 
لذويه الذين نســـأل اهللا تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان 
إال أن وفاته أحيت بلدا بأكمله بل غيرت من سياسة حكومية 
كاملة وســـيظل تأثير وفاته كـ «سونامي» حركة تصحيح ال 
جتتاح وزارة الداخلية فقط بل متتد لتشـــمل حتى سياسات 
احلكومة وطريقة تعاطيها مع مختلف القضايا، فمن تأثيرات 
وفاته، رحمه اهللا، أنها وحدت الصف وأعادت اللحمة من جديد 
ألبناء البلد بعد أن كادت أن تفرقهم رياح السياسة التي تشرف 
على هبوبها شـــخصيا أطراف حكومية وأطراف أخرى نافذة 
وتوقفت تلك الرياح متاما، فبعد وفاة امليموني قالت احلكومة 
لعدد من أبواقها «جب» نعم قالت لهم «جب» ولتصمتوا حتى 
تنتهـــي القضية، وإن كنت أعتقد أن أمر الصمت الذي أطلقته 
احلكومة ألبواقها مؤقت إال أنني أمتنى أن يكون قانون الصمت 
احلكومي الذي فرضتـــه على أبواقها دائما وإلى األبد، فيكفي 
ما فعلته خالل ســـنوات من ســـكوتها عن الضاربني في عمق 

الوحدة الوطنية.
  وفاة محمد امليموني ســـتبقى قضية حية لسنوات طويلة 
وستكون سببا في كف يد العابثني بأمن الوطن أيا كانت رتبهم 

وأيا كانت مناصبهم ومهما بلغ طول أياديهم.
  انتقلت روح محمد امليموني إلى بارئها، وترك رحيله موجة 
تصحيح في جميع نواحي احلياة السياسية، محمد امليموني 
حتول ـ شـــاء من شـــاء وأبى من أبى ـ إلى بطل وطني، ليس 
بإرادتـــه نعم، فلو كان األمر عائدا له لكان اآلن في منزله بني 
أهله وذويه يحتضن طفلته وميارس حياته الطبيعية ويتمتع 
بها إلى أقصى حد، ولكنه القدر، وقدره أن يكون بطال، قدره أن 
يكون سببا في تغييرنا جميعا إلى األفضل، وليس احلكومة 
وحدها او سياساتها، فقد غير منظورنا كأشخاص إلى احلياة، 
فمقتله رغم قسوته ورغم أنه هز وجدان اجلميع إال أنه علمنا 

أن نحترم احلياة ونقدر آدمية البشر وإنسانيتهم.
  وفاة محمد نزعت عن أعني اجلميع النظارات السياســـية 
السوداء واستبدلتها بنظارات اإلنسانية الشفافة ليرى اجلميع 
األشـــياء على حقيقتها، فأصبحنا نرى بلدنا على حقيقتها، 
وأعادت وفاته إلى احلكومة شـــيئا مـــن عقالنيتها والتي لن 
تكتمل إال باستقالتها، ولن نرضى بأقل من هذا، كاعتذار ناقص 
من احلكومة، ولن يكتمل اعتذارها حتى نرى جميع املسؤولني 
عن وفاته تتم محاسبتهم بغض النظر عن رتبهم ومناصبهم 
ونفوذهم فقضاؤنا أعدل مـــن جميع جلان حتقيقاتكم وأنزه 
من جميع بياناتكم، قدموا اجلميع للمحاكمة ومن تثبت ادانته 
فســـيجد حكمه العادل، وال تتركوا األمور للظروف وال للقيل 

والقال بل قدموا اجلميع للمحاكمة.
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 سلطان إبراهيم الخلف

 حقق شعب تونس 
  ما عجزت عنه نخبه السياسية

 فكرة

 ذعار الرشيدي

 سونامي محمد الميموني

 الحرف٢٩

 عن الرسول صلى اهللا عليه وآله 
وســـلم: «يوزن يوم القيامة مداد 
العلماء ودم الشهداء فيرجح عليهم 

مداد العلماء على دم الشهداء».
  وعن أمير املؤمنني اإلمام علي 
گ: «مات ُخزان املال وهم أحياء، 
والعلماء باقون مـــا بقي (أوبق) 
الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم 
في القلوب موجودة». (انظر ميزان 

احلكمة ج٦ «العلم».
  توفي فـــي املدينة املنورة يوم 
االثنني املاضي املرحوم ســـماحة 
الشيخ محمد علي العمري، قدس 
ســـره، عن عمر يناهز املائة عام، 
وهو من كبار علماء املدينة وكان 
يتوافد عليه دائما زّوار رسول اهللا 
ژ من مدرسة أهل البيت عليهم 
الســـالم في مســـكنه أو مزرعته 
الـــى مصلى يؤم  التي حتولـــت 
املصلني ويعظهـــم، وهو وأبناؤه 
يخجلـــون الناس بكرم ضيافتهم 
ولطف استقبالهم. والشيخ العمري 
رحمه اهللا تعالى هو محل ثقة كبار 
العلماء األقدمني واملعاصرين وهو 
وكيل لكثير من املراجع العظام منهم 
آية اهللا العظمى السيد أبواحلسن 
األصفهاني وآية اهللا العظمى السيد 
محسن احلكيم وآية اهللا العظمى 
السيد اخلوئي وآية اهللا العظمى 
السيد السيستاني وغيرهم (رحم 
الراحلني منهـــم وأطال عمر  اهللا 
العمري من أب  الباقني) والشيخ 
عالم هو املرحوم الشيخ العمري، 
وقد توجه الشيخ محمد العمري 
الى الدراســـة احلوزوية بالنجف 
األشرف سنة ١٣٤٩ هـ قبل أن يعود 
املدينة املنورة سنة ١٣٧٠هـ/  الى 
١٩٥٠م، حيث استمر عطاؤه الفقهي 
والتبليغي هناك. وكنت شخصيا 
في زيارة مقره قبل حوالي ســـنة 
حيث بدأت معالم الترميم والتجديد 
في املصلى الستيعاب عدد أكبر مع 
خدماتهم. ويبدو ان مرضه في هذا 
الوقت قد حال دون تواجده وكان 
البديل عنه في اإلمامة ولده سماحة 
الشـــيخ كاظم حفظه اهللا تعالى، 
الذي تنتقل اليه اآلن مســـؤولية 
الدور الرائد الذي كان يقوم به والده 
رحمه اهللا، الذي كان ميثل الرمز 
املعتدل واملتوازن مما كان له األثر 
الكبير في وحدة املسلمني والتوادد 
بينهم فهو بحـــق عالم من علماء 
اململكة العربية السعودية البارزين، 
رحمه اهللا تعالى وأسكنه فسيح 
جناته وإن شـــاء اهللا تعالى خير 
خلف خلير سلف وألهمنا جميعا 
الصبر والسلوان وإنا هللا وإنا إليه 

راجعون.
 a.alsalleh@yahoo.com  

 رحم اهللا الشيخ العمري

 عبدالهادي الصالح

 بعض النـــواب ـ وليس الكل ـ لم  م.٣٦
يرشح نفسه ليكون ممثل األمة، ولم 
يحترم الدستور وقوانني الدولة، ولم 
يذد عن حريات الشعب وال مصاحله 
وال أمواله، ولم يؤد أعماله باألمانة 
والصدق، فهـــذا البعض يظن أن ما 
ســـبق ليس الدور املناط به وال من 
مهامه، بل على العكس، يظن هؤالء 

أن وظيفتهم هي اســـتغالل منصبهم احلســـاس والهام للتنفع 
وبسرعة شديدة وكأنهم يدركون أن وقتهم محدود في املجلس 
من دون أن يدركوا أنه محدود في األرض، فـ (كل من عليها فان، 

ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام).
  فبعضهم يعتقـــد أن دور العضو هو توفير وظائف مريحة 
ألقربائه، فبينما تشقى عزيزي املواطن لتوفير لقمة العيش وبينما 
تدرسني عزيزتي املواطنة الساعات الطويلة لنيل شهادة جامعية 
لاللتحاق بوظيفة حكوميـــة، يتم تعيني أقرباء نوابنا األفاضل 
في شـــتى قطاعات الدولة. وتنوعت وظائف هؤالء احملظوظني 
ما بني مدير هيئة رغم أن شهادته ليست من اختصاص الهيئة 
املناطـــة به، وما بني مختاري مناطق من دون أن نعرف معايير 
اختيارهم، وما بني عضو مجلس إدارة وأعضاء جلان استشارية 
ومجالس عليا وما بني وكيل وزارة ومدير إدراة ورئيس قســـم 

ووكيل نيابة وملحق وقنصل وغيرهم الكثير. 
  بعض النواب يظن أن دور النائب أن يكون محامي احلكومة 
ويصرح باســـمها في جميع احملافل، فال نعلم ما مهمة الناطق 
الرسمي للحكومة في ظل تسابق هؤالء النواب للتلزق باحلكومة. 
ولســـت بصدد حرمان أي نائب حـــق املوافقة أو املعارضة ألي 
موقف حكومي، إمنا ما أســـتغربه هو تسابقهم على التصريح 
باسم احلكومة في مختلف القضايا وكأنهم وزراء الدولة. بعض 
النواب همه األكبر أن حتصل شـــركاته وشـــركات عائلته على 
أضخم املناقصات وألذها نقدا وأســـمنها فسادا، فتجد األسئلة 
البرملانيـــة تتطاير على قيمة العقد الفالني واملناقصة الفالنية 
وليس الهـــدف مراقبة أموال الشـــعب وال مصاحله، بل الهدف 
الضغط السياسي للتنفع التجاري، وغفر اهللا ملن اقترح قانون 

الذمة املالية.
  ولن أذكر املميزات احلقيقة التي 
نص عليها الدستور لعضو املجلس، 
فالواقع أثبت أنه ال اعتماد ملميزات 
وخصوصا للفئة املغضوب عليها من 
النواب، فال حصانة للعضو، حيث قد 
يطلب للنيابة بسبب ممارسته دوره 
الرقابي في املجلس ثم ترفع حصانته 
الدســـتورية عن طريق تعطيل اجللســـات، والهدف هو إرسال 
رسالة ملن تسول له نفسه أن يكون مخلصا في عمله. ونائب آخر 
تهان حرمة بيته وآخر يضرب حتى يقفز ابنه فوقه ليحميه من 
«الرصيف»، وشتان ما بني هؤالء وهؤالء من النواب، وعليك يا 
ناخب وناخبة أن حتسن االختيار في االنتخابات القادمة فأنت 

محاسب على أفعال من تصوت له، واهللا ولي التوفيق.
< < <  

  تقرير جلنة التحقيق البرملانية أثبت ما نشـــرته «األنباء» 
على مدى األيام الســـابقة من أن املرحوم محمد املطيري توفي 
نتيجة للضـــرب والتعذيب في جاخور ثـــم داخل املخفر على 
أيدي ضباط وأفراد املباحث، كما برأت اللجنة ما نســـب له من 
اتهامـــات باملتاجرة باخلمور في بيان الداخلية املكذوب. وأثني 
على توصيات اللجنة بوضـــع كاميرا في كل غرفة حتقيق في 
املخافر حلفظ حق املتهم وحق الضباط أيضا من أي إدعاء باطل 
ضدهم. وأوجه رسالة إلى بعض املتهمني من األفراد الذين برروا 
تصرفاتهم بتعذيب املرحوم املطيري بأنهم عسكريون وعليهم 
االســـتجابة ألوامر الضباط من دون التشكيك فيها، بأن عذركم 
هو بقبح ذنبكم، فلو أمرك رئيسك املباشر بضرب وتعذيب وقتل 
والدك في جاخور بكبد هل كنت ستنفذ األمر أم أن حياة والدك 
أغلى من حياة محمد املطيري وباقـــي املواطنني؟ أليس لديكم 
عقل أو إنسانية أو ضمير؟ أال تخافون ربكم يوم احلساب حني 
يأتـــي محمد املطيري ليأخذ حقه منكم؟ فلن يقبل منكم عذركم 
هذا وكأني بكم تقولون (ربنا هؤالء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا 

من النار قال لكل ضعف ولكن ال تعلمون).
 salanzi@gmail.com  

 سلطان شفاقة العنزي

 عضو مجلس األمة ما بين 
الوظيفة والمميزات

 إشراقة متجددة

 Reader's» بينما كنت أتصفح مجلة 
Digest» املنوعة، استوقفني موضوع 
طريف نشـــرته املجلـــة على إحدى 
صفحاتها، حيث ذكرت أن كاتبا ساخرا 
طرح علـــى زوار موقعه االلكتروني 
التالي:صف عملك بجملة  الســـؤال 
واحدة فقط، فأرســـل له العديد من 
األشخاص تعليقات كثيرة يصفون بها 

أعمالهم ولكن من أطرف تلك التعليقات 
ما يلي: إن عملي هو:

  - اجللوس طوال اليوم محدقا بالنافذة «طيار».
  - الهروب من املكان وإحضار رجال الشرطة «حارس أمن».

  - قص ولزق البحوث من اإلنترنت «طالب».
  - تعليـــم األطفال كيف يصبحـــون مجرمني «مصمم ألعاب 

إلكترونية».
  - رسم مخططات ملنشآت لن يتم تنفيذها وفق تلك املخططات 

«مهندس مدني».
  - نقل األشياء من أنبوب إلى آخر «فني مختبر».

  - كتابة كلمات ال يرغب أحد في قراءتها «مبرمج».
  - احلديث أثناء نوم اآلخرين «أستاذ جامعي». 

  - حتويل املـــواد الغذائية املفيدة إلـــى أطعمة غير صحية 
«طاهي وجبات سريعة».

  - إصالح متكرر لعطل متكرر «فني كمبيوتر».
  ورغم طرافة التعليقات السابقة، إال أنها تخفي خلفها الكثير 
من املدلوالت العميقة، التي تتراوح بني اإلحباط، وعدم الرضا، 

واالحتقار، وامللل، ...وغيرها.
  ثم أخذت أتساءل:

  ملاذا ال نحب أعمالنا؟
  وملاذا نذهب إليها كل يوم ونحن مجبرون؟

  هل املشكلة متعلقة بنا كأشخاص؟
  أم إنها متعلقـــة بأماكن عملنا؟ونوعيـــة البيئة التي نعمل 

فيها؟
  أم إن مجتمعنا هو املتسبب في ذلك؟

  وحينما تأملت عالقتنا بأعمالنا وجدت أنها مرتبطة بثالثة 
جوانب:نحن وأماكن عملنا ومجتمعنا. 

  فـــإذا نظرنا الى اجلانـــب األول: وجدنا أن البعض منا ليس 
لديه الرغبـــة الداخلية أو الدافعية لإلجنـــاز، أو قد اعتاد على 

التراخي والالمباالة، واالعتماد على 
اآلخرين في تسيير شؤون حياته، 
األمر الذي أدى إلى عدم متكنه من 
حتمل املسؤولية واجلدية في العمل.
أما اجلانب الثانـــي: فهناك الكثير 
من أماكـــن العمل ذات روتني قاتل، 
فهي تقيد اإلبداع، وال تسمح بحرية 
التصرف وإجنـــاز األعمال بطرق 
جديدة حتمل طابع التحدي واملتعة، 
باإلضافة إلى ضعف التقدير، وقلة التحفيز، مما يدفع املوظف 
إلـــى التهرب مـــن أداء عمله بأي وســـيلة، أو ينجزه بطريقة 
ميكانيكية جامدة. ونأتي للجانب الثالث: املجتمع بشقيه الداخلي 
واخلارجي، وأقصد باملجتمع الداخلي األسرة واألهل واألصدقاء، 
الذين من واجبهم إسداء النصح واإلرشاد لنا، وتوجيهنا إلى 
الطريق الصحيح، فبدون مساعدتهم سننحرف عن وجهتنا، 
ولن نتمكن مـــن حتقيق أهدافنا، أمـــا املجتمع اخلارجي فهو 
املؤسســـات الدينية والتعليمية مبختلـــف فئاتها، ومنظمات 
املجتمع املدني بـــكل اختصاصاتها، ووســـائل اإلعالم بتعدد 
أنواعها، فهذه اجلهات جميعها يجب أن تلعب دورا أساســـيا 

في تكوين ثقافتنا جتاه العمل.
  فدور املؤسســـات الدينية والتعليمية يكون بغرس القيم 
األساسية بداخل النفوس جتاه العمل، كقيم التفاني، واإلخالص، 
واألمانة، .. وغيرها. أما منظمات املجتمع املدني فعليها تقدمي 
اخلطط التدريبية، ووضع البرامج العملية، واملشاريع اإلبداعية 
التي تســـاهم في تفعيل قيم العمل املكتسبة سابقا، ووضعها 
موضع التنفيذ على أرض الواقع.ثم يأتي دور وسائل اإلعالم 
وهو ال يقل أهمية عن األدوار السابقة، إن لم يكن متفوقا عليها 
في التأثير، لذا فنحن نريد منه تقدمي القدوات الصحيحة لنا، 

وإبراز النماذج الفاعلة في املجتمع.
  وأختم بالقول: انـــه عندما تتكامل اجلوانب الثالثة: الفرد، 
وبيئة العمل، واملجتمع، بصورة صحيحة، سوف نستطيع بناء 
املوظف الكفؤ الذي سيســـاهم في تطوير وظيفته، واالرتقاء 

مبكان عمله، ونهضة مجتمعه.
  > زاوية أخيرة: أظهرت دراسة حديثة ملؤسسة البترول الكويتية 
«حول الرضا الوظيفي بالقطاع النفطي» شـــارك فيها(٦٧٨١)

موظفا، أن درجة الرضا الوظيفي لديهم بلغت٤٩٪.
 dmdooh@yahoo.com  
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