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ما 
من ثورة في تاريخ الب�سرية حققت 

نجاحها اإاّل بعد اأن �ساغت �سعارها. 

عندما ت�سوغ ثورة ما �سعارها تكون قد 

حددت روؤيتها ومطالبها وخلقت لها مثاًل 

د الثائرين. ال�سعار 
ّ

اأعلى م�ستركًا يوح

د بو�سلة تحدد الخيارات والطموحات 
َّ

ح
َ
و

ُ
الم

والِوجهة. والناظر في خريطة الوطن العربي 

اليوم �سرعان ما يدرك اأن الثورة التون�سية 

نجحت في �سوغ �سعار ثورات ال�سعوب 

العربية جميعها. لقد ا�ستند �سباب تون�س 

اإلى �سعر ال�ساعر الخالد اأبي القا�سم ال�سابي 

وال �سيما مطلع ق�سيدته ''اإرادة الحياة'':

اإذا ال�سعب يومًا اأراد الحياة

         فال بد اأن ي�ستجيب القدر

فاأدخلوا على البيت بع�سًا من تحوير 

ف�سار: ''ال�سعب يريد اإ�سقاط النظام''. الذ 

ت حكومة  بن علي بالفرار لياًل، وانق�سّ

موقتة اأغلب اأفرادها من اأتباعه على دّفة 

ر ال�سباب ال�سعار من جديد حين 
ّ
الحكم، فغي

محمد لطفي اليو�سفي

 الثورة التون�سية: ال�سعب يريد

اإ�سقاط النظام

 م�ست الخيول على الع�سافير ال�سغيرة

 فابتكرنا اليا�سمين

ليغيب وجه الموت عن كلماتنا

محمود دروي�ش

)*(  كاتب وناقد تون�سي.

راأوا اأذناب بن علي وزبانيته يحاولون 

االلتفاف على الثورة ف�سار: ''ال�سعب يريد 

اإ�سقاط الحكومة''. وعلى عجٍل هاجر 

ال�سعار من تون�س اإلى ميدان التحرير في 

القاهرة ومعه حزمة من ال�سعارات التون�سية 

الفرعية )GAME OVER؛ DÉGAGE؛ 

 ِبْن علي على 
ْ
ه

َّ
ر

ُ
 ح

ْ
ه

َّ
ر

ُ
 ح

ْ
 تون�س

ْ
ارحل؛ تون�س

..(. تخّلى الم�سريون عن لهجتهم وبداًل 
ْ
ه

َّ
ر

َ
ب

من اأن يقولوا ''ال�سعب عايز'' حافظوا على 

االأمانة واأجبروا مبارك على التنحي. ثم 

كان اأن تلّقفت بالد عربية كثيرة ال�سعار 

يًا في اليمن 
ّ
ذاته ورفعته عاليًا مدو

ا في فل�سطين فوقع تحويره 
ّ
والبحرين. اأم

فع في وجه اأو�سلو واتفاقية 
ُ
قلياًل ور

الخيانة واال�ست�سالم. وعلى عجٍل اأي�سًا عاد 

ال�سعار اإلى المغرب العربي فهتف به 

المنتف�سون في الجزائر.

ولهجرة ال�سعار من تون�س على هذا 

النحو اأكثر من داللة. اإن تبّنيه من طرف 

العديد من ال�سعوب العربية يعني اأن هذه 

ال�سعوب ترزح تحت نير اال�ستبداد ذاته. اإن 
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هذه ال�سعوب على اختالفها كانت تنتظر ال�سرارة 

داً 
ّ
االأولى التي اأطلقها محمد البوعزيزي معم

بالنار واللهب، وهذا يعني اأي�سًا اأن اأجيااًل �سابة 

جديدة ن�ساأت في البالد العربية متعط�سة اإلى 

الحرية والكرامة. الم�سهد ذاته تكرر. �سباب 

يقودون �سعوبهم في اتجاه الم�ستقبل. لم تحّقق 

الثورة في تون�س جميع اأهدافها بعد، لكنها 

تم�سي قدمًا على الدرب. ويمكن للتجربة 

التون�سية اأن ت�ساهم في بلورة التحول 

الديمقراطي في البالد العربية، وال �سيما اإذا 

اأحطنا بال�سراع الذي يجري االآن بين ال�سعب 

واأعدائه، بين حماة الثورة والمترب�سين بها.

عديدون هم الكّتاب والمفكرون الذين قارنوا 

بين الثورة الفرن�سية في 14 تموز/يوليو 

جت نهار 14 
ِّ
1789، والثورة التون�سية التي ُتو

كانون الثاني/يناير 2011 بهروب الدكتاتور. 

فمثلما انت�سرت الثورة الفرن�سية و�سعاراتها على 

عجل اإلى اإيطاليا واألمانيا واإ�سبانيا واألهمت 

اأوروبا كلها، انت�سرت على عجل اأي�سًا روح 

الثورة التون�سية و�سعاراتها في العديد من البالد 

العربية.

اإن ما يجري في تون�س منذ 14 كانون 

الثاني/يناير 2011 لي�س �سراعًا مع بقايا 

الحكم اال�ستبدادي فح�سب، بل هو اإ�سرار على 

�س طريق موؤدية اإلى الديمقراطية اأي�سًا، 
ّ
تلم

ويمكن لهذه الطريق اأن ت�ساهم في رفد التحول 

الديمقراطي في العالم العربي. فمثلما كانت 

ثورة تون�س نموذجية األهمت العديد من ال�سعوب 

العربية، ومثلما جاب �سعارها ''ال�سعب يريد 

اإ�سقاط النظام'' بالداً عربية عديدة، يمكن لما 

يجري االآن في تون�س اأن ي�ساهم في تبيان 

المخاطر المحدقة بالثورات العربية جميعها، 

فالأعداء هذه الثورات اأوجه �سبه ال تح�سى.

اإن حماة الثورة في تون�س كثر: ال�سباب، 

وجمعيات المجتمع المدني: نقابات وجمعيات 

ن�سائية تحديثية واأحزاب �سيا�سية معار�سة، 

 عقد العزم على االنت�سار. لكن اأعداء هذه 
ٌ
و�سعب

الثورة كثر اأي�سًا ولهم اأحابيلهم وحيلهم، وثمة 

وعي لدى التون�سيين جميعًا باأن هوؤالء االأعداء 

اأ�سناف ومنهم:

1 ــ حزب التجمع الد�ستوري 

الديمقراطي ذو الأرواح ال�سبعة

اإن بنية حزب التجمع الد�ستوري 

الديمقراطي)!( تك�سف في حد ذاتها عن طابعه 

الفا�سي اال�ستبدادي. فقد تاأ�س�س في �سنة 1920 

حين لمع نجم االأحزاب ال�سيوعية و�سعود 

الفا�سية في اإيطاليا والنازية في األمانيا، ولم 

يكن لموؤ�س�سي الحزب الد�ستوري التون�سي وقتها 

اأي دراية بتاأ�سي�س االأحزاب وكيفيات هيكلتها، 

لذلك التفتوا اإلى تلك االأحزاب اال�ستبدادية 

وا�ستلهموها اأو ا�ستن�سخوها. وهذه �سورة 

موجزة عن هياكل الحزب وكيفيات ا�ستيالئه 

على الحياة، وهي هياكل تبداأ من المدار�س 

االإعدادية لت�سمل موؤ�س�سات المجتمع كافة:

l منظمة ال�سبيبة المدر�سية: تن�سط في 

المدار�س االإعدادية والثانوية، وُتوكل اإليها مهمة 

تاأطير �سغار ال�سن وا�ستدراجهم واإعدادهم 

لاللتحاق بكوادر الحزب الحقًا.

l لجان الأحياء: وهي عبارة عن ميلي�سيات 

مراقبة ال يخلو منها حي من اأحياء المدن 

والقرى.

l الميلي�سيات: وهي ميلي�سيات قمعية تن�سط 

نت في ال�سبعينيات عندما 
ّ
عند االأزمات، وتكو

ب الرئي�س بورقيبة نف�سه رئي�سًا مدى الحياة، 
ّ

ن�س

وبداأت االحتجاجات الطالبية والعمالية �سد 

نظام حكمه.

َعب الد�ستورية: وهي �ُسعب مزروعة  l ال�سُّ

في جميع االأحياء، ولكل حي �ُسعبته.

َعب المهنية: وهي �ُسعب مزروعة في  l ال�سُّ

جميع الموؤ�س�سات الحكومية والخا�سة: في 

الجامعات والبنوك والم�ست�سفيات والوزارات 

واالأ�سواق والم�سانع واالإدارات.. اإلخ.

l لجان التن�سيق الجهوي: وهي لجان 
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واحداً طعم الحرية.

ع هو مهند�س 
ّ
اإن الوعي باأن حزب التجم

الويالت وراعي اال�ستبداد هو الذي جعل ال�سعب 

التون�سي باأ�سره يطالب بتفكيك هذا التجمع، 

 على حرمانه من الم�ساركة ال�سيا�سية، 
ّ
وي�سر

غير اأن عنا�سره انت�سروا في البلد كافة 

يحاولون اإ�ساعة الفو�سى وزرع ال�سائعات 

المغر�سة وتنظيم حمالت تخريبية تهدف اإلى 

ت�سويه الثورة وال�سعب القائم بها. والثابت اأي�سًا 

اأن عنا�سره موجودون في الحكومة الموقتة 

وعلى راأ�سهم الوزير االأول محمد الغنو�سي 

)ا�ستقال تحت �سغط اآالف المتظاهرين 

والمعت�سمين في اأثناء كتابتي هذا الن�س. 

وللحكاية ف�سول اأُخرى، فالم�سهد لم يكتمل 

نت الحكومة محافظين جدداً 
ّ
بعُد(. لذلك ما اإن عي

ن اأن 19 محافظًا 
ّ
للمحافظات التون�سية حتى تبي

ع الد�ستوري 
ّ
بين 24 ينتمون اإلى التجم

الديمقراطي)!( فقام ال�سعب بمحا�سرة مقرات 

المحافظين واأرغم هوؤالء المند�سين الجدد على 

الفرار. والراجح اأن حزبًا يبلغ من العمر 91 

عامًا بالتمام والكمال لن يلقى حتفه ب�سرعة، 

ولذلك �سبهه التون�سيون بالكلب،**  في ا�ستلهام 

وا�سح لما يزخر به المتخيل التون�سي من 

 جميعها على اأن للكلب 
ّ
اأ�ساطير واأمثال تلح

�سبعة اأرواح.

2 ــ الحكومة اللتفافية

ت نف�سها انتقالية، وهي ال تنوي الرحيل 
ّ
�سم

ع وثالثة 
ّ
اأ�ساًل. اإنها مكونة من اأع�ساء من التجم

وزراء من االأحزاب المعار�سة التي رعاها زين 

بن علي اإيهامًا بالتعددية الحزبية 

ا رئي�سها الحالي فكان رئي�سًا 
ّ
والديمقراطية. اأم

لمجل�س النواب منذ عهد بورقيبة حتى هروب بن 

علي لياًل اإلى ال�سعودية، ووزيرها االأول 

الم�ستقيل هو وزير بن علي طوال اأكثر من ع�سرة 

اأعوام، ووزيرها الجديد الباجي قائد ال�سب�سي 

تقّلب في وزارات عديدة في حكم بورقيبة 

موزعة في جميع المحافظات بمعدل لجنة 

تن�سيق في كل محافظة، و5 لجان في تون�س 

العا�سمة، وتتولى التن�سيق بين لجان االأحياء 

عب الد�ستورية. وال�سُّ

l لجان تن�سيق في المهاجر: وهي لجان 

ن 
َ
تتولى تاأطير التون�سيين في الخارج ومراقبة م

ال ينتمون اإلى الحزب.

l الجامعات الد�ستورية*: وترئ�س كل 

جامعة 8100 �سعبة د�ستورية.

l اللجنة المركزية للحزب: وهي لجنة 

تنبثق من موؤتمرات الحزب، وتجري تزكية 

اأع�سائها من داخل الحزب ذاته وتتكون من 

350 فرداً.

l الديوان ال�سيا�سي: وهو الهيئة العليا التي 

نها رئي�س الحزب، وهو 
ّ
ت�سرف على الحزب ويعي

رئي�س الدولة نف�سه.

ر الحزب الحاكم في تون�س ا�سمه اأكثر 
ّ
لقد غي

ر 
ّ
من مرة ليوهم باأنه يجدد نف�سه ويغي

ى في البداية ''الحزب الحر 
ّ
ممار�ساته، فت�سم

الد�ستوري'' )1920(، ثم بّدل اال�سم ف�سار 

''الحزب الد�ستوري الجديد'' )1934(، ثم اختار 

ا�سم ''الحزب اال�ستراكي الد�ستوري'' )1964(، ثم 

اختار ا�سم ''التجمع الد�ستوري الديمقراطي'' 

)1987(. غير اأن ممار�ساته اال�ستبدادية كانت 

تزداد عنفًا وفظاعة طوال خم�سين عامًا. ومنذ 

عهد الرئي�س مدى الحياة الحبيب بورقيبة كان 

الحزب يختار الوزراء والمحافظين والمعتمدين 

وروؤ�ساء البلديات وال�سفراء ومديري الموؤ�س�سات 

التعليمية واالجتماعية ودور ال�سباب وغيرها 

من الموؤ�س�سات المدنية، والقب�سة من حديد ال 

تكل وال ُتفّل، واأجيال متعاقبة لم تعرف يومًا 

)*(  الجامعة الد�ستورية لي�ست جامعة بالمعنى 

االأكاديمي، واإنما هي عبارة عن خلية من خاليا الحزب 

عب البالغ  تتبع لجنة التن�سيق الجهوي، وت�سرف على ال�سُّ

عددها في تون�س 8140 �سعبة، وخارج تون�س 509 �ُسعب.

)**(  في المخيلة ال�سعبية في ال�سرق فاإن القطة هي 

التي ب�سبعة اأرواح.
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المطلق للرئي�س مدى الحياة. ثم كان اأن جاء بن 

علي فوا�سل م�سيرة الرئي�س ال�سابق بعناد 

واإ�سرار اأكثر مكراً اإذ اأمر بتاأ�سي�س مجل�س 

ن على راأ�سه وزير داخليته 
ّ
الم�ست�سارين وعي

ال�سابق والمالحق دوليًا ب�سبب تورطه في 

ق�سايا تعذيب حتى الموت اأ�سرف عليها بنف�سه. 

ا اأع�ساوؤه فاأخالط واأ�ستات: وزراء �سابقون؛ 
ّ
اأم

تجمعيون هرمون؛ محافظون م�سّنون؛ اأ�سباه 

مثقفين يدينون بالوالء المطلق لبن علي 

وعائلته.

3 ــ الإعالم التون�سي وموؤامراته �سراً 

وعالنية

لالإعالم في تون�س حكاية طويلة، وللحكاية 

التواءاتها وتاريخها. كانت تون�س من االأقطار 

التي �سهدت عمليات تحديث كبرى منذ نهاية 

القرن التا�سع ع�سر. ففي مطلع القرن الع�سرين 

تاأ�س�ست النقابات وال�سحافة واالإذاعة والمجالت 

واالأحزاب، وحين ا�ستقل البلد عمد بورقيبة اإلى 

اإلغاء ال�سحف والمجالت، ولم ي�سمح اإاّل بظهور 

اأربع �سحف اثنتان منهما مهادنتان واثنتان 

تابعتان للحزب الحاكم هما جريدة ''العمل'' 

وقرينتها التي تحمل اال�سم نف�سه بالفرن�سية 

وهو L’action. و�سيقوم زين العابدين بن علي 

عند ا�ستيالئه على الحكم بتبديل ا�سم هاتين 

 Le Renouveauالجريدتين لت�سبحا ''الحرية'' و

اأي التجديد. ولتون�س مع تبديل اأ�سماء الحزب 

خة.
ّ
الحاكم وجرائده وموؤ�س�ساته حكاية مدو

تبارى االإعالميون التون�سيون في عهد 

بورقيبة وطوال عهد بن علي في حمالت الدعاية 

للنظام وخدمته وتلميع �سورته اإلى حد العبادة؛ 

تباروا في تو�سية جرائدهم باللون البنف�سجي 

ب لبن علي، وقناة تون�س 7 المتلفزة 
ّ
المحب

نًا 
ّ
�ساهدة على ذلك، فقد كان �سعارها ملو

ب اإلى الدكتاتور زين العابدين 
ّ
باللون المحب

ت برايات 
ّ

المخلوع، كما اأن �سوارع تون�س غ�س

عب الد�ستورية في  واأعالم بنف�سجية تبارت ال�سُّ

الرئي�س مدى الحياة. وللحكاية ف�سول اأُخرى، 

فالم�سهد لم يكتمل بعُد.

اإن وعي التون�سيين باأن الحكومة االنتقالية 

حكومة خيانة وطنية جعلهم يطلقون عليها ا�سم 

الحكومة االلتفافية. وهذا الوعي ذاته هو الذي 

دفع ال�سباب التون�سي اإلى التحرك من جميع 

المحافظات لالعت�سام اأمام مقرها في الق�سبة 

ت عليهم قوات  لياًل نهاراً طوال اأيام فانق�سّ

قتهم ب�سرا�سة منقطعة النظير، فازداد 
ّ
االأمن وفر

يقين كل تون�سي باأن الدكتاتور لم يرحل. ولذلك 

جاء االعت�سام الثاني اأكثر عدداً واأ�سّد ت�سميمًا: 

خيام وتظاهرات واحتجاجات ي�سارك فيها 

يوميًا اآالف قدموا من جميع المحافظات واآلوا 

على اأنف�سهم اأاّل يرحلوا اإاّل بعد اإ�سقاط الحكومة 

االلتفافية.

لم يكتمل الم�سهد بعُد.

اإنه �سراع االإرادات بين حكومة ال �سرعية لها 

ين. حكومة ت�ستمد قوتها من 
ّ
واآالف من المحتج

ال�سفارات االأجنبية، ومن يقينها باأن التظاهرات 

�س اأفرادها للخطر؛ حكومة 
ّ
ال�سلمية لن تعر

قابعة داخل الق�سر ال تمتلك اأي م�سروع للخروج 

بالبلد اإلى دنيا الديمقراطية، وفي مواجهتها 

اآالف من المحتجين ال�سامدين الذين بلوروا 

م�سروعًا متكاماًل لخ�سوه في نقاط وا�سحة 

نة ال لب�س فيها:
ِّ
بي

ــ اإ�سقاط الحكومة االلتفافية.

ــ تكوين مجل�س تاأ�سي�سي ي�سرف على 

المرحلة االنتقالية.

ــ تفكيك حزب التجمع وحّله نهائيًا.

ــ حّل مجل�س الم�ست�سارين.

ب منذ 50 عامًا.
َّ

ــ تفكيك البرلمان المن�س

وللبرلمان في تون�س حكاية وتاريخ. لقد 

طالب به التون�سيون اأيام اال�ستعمار الفرن�سي 

وخرجوا في تظاهرات ا�ست�سهد فيها العديد من 

النا�س، لكن ما اإن تاأ�س�ست دولة اال�ستقالل حتى 

حر�س بورقيبة على اأاّل يدخل هذا البرلمان اإاّل 

ن ينتمي اإلى الحزب الحاكم ويدين بالوالء 
َ
م
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ر االإعالميون المنتمون اإلى 
ّ
للميدان.'' لقد غي

ع من لبا�سهم ولبو�سهم، لكنهم عجزوا عن 
ّ
التجم

تة. والم�سهد لم 
ّ
تغيير خطابهم ونواياهم المبي

يكتمل بعُد.

4 ــ مكائد دول الجوار ال�سقيقة 

واأحابيل الدول الأجنبية ال�سديقة)!(

للعالقة بين ال�سعب الليبي وال�سعب التون�سي 

تاريخ طويل، ولعل من اأن�سع �سفحات ذلك 

عوا باأعداد غفيرة 
ّ
التاريخ اأن التون�سيين تطو

منا�سرة الإخوانهم في ليبيا لحظة اجتاحتها 

قوات مو�سوليني. وها اإن ال�سعب الليبي الثائر 

يحفظ االأمانة ويرّد الجميل بثورته على العقيد 

المنا�سر لبن علي وعائالته. فمعلوم اأن كثيرين 

ع 
ّ
من اأفراد الحر�س الجمهوري التون�سي الذي رو

النا�س في تون�س هربوا اإلى ليبيا، ومعلوم اأي�سًا 

اأن ''االأخ القائد'' ا�ستب�سر بقدومهم وخّطط 

لمعاقبة الثورة والثوار في تون�س. لم يكن العقيد 

يدري اأن �سعبه الطيب العظيم حافظ لالأمانة 

وحار�س للثورة التون�سية. اإن ثورة ليبيا رافعة 

حقيقية للثورة في تون�س. في ثمانينيات القرن 

الما�سي نجح العقيد والحكومة الجزائرية في 

ت�سليح مجموعات من ال�سباب التون�سي فكانت 

اأحداث مدينة قف�سة الدامية. كانت موؤامرة 

ا اليوم فليبيا الحرة لن تكون خّزانًا 
ّ
مزدوجة. اأم

للموؤامرات تحاك من �سرق تون�س وغربها.

''اأميركا هي الطاعون والطاعون اأميركا''، 

هكذا حّدثنا محمود دروي�س اأيام اجتاحت ابنة 

�سهيون ال�سالة بيروت. ومحمود دروي�س لم يعد 

بيننا ليحدثنا عن فرن�سا وعن اإيطاليا وعن 

اإ�سبانيا. ولهذه الدول كلها في تون�س ماآرب 

ومكائد وموؤامرات. وكانت تبا�سير الموؤامرة 

و�سول �سفير فرن�سا القادم من العراق اإلى تون�س 

بداًل من �سفيرها القديم الذي عوقب الأنه لم يتنباأ 

بالثورة التون�سية قبل حدوثها لتمكين فرن�سا من 

 على اإخمادها في المهد، وهو 
ّ
اإعانة الرئي�س الفار

ينطق اللغة العربية بلكنة �سرقية لكنه يتكلم 

تزيين البلد و�ساحاته بها حتى طغت، اأو كادت، 

على العلم التون�سي. و�سينجح القائمون على 

ع الد�ستوري 
ّ
االإعالم في تون�س من اأبناء التجم

والموالين له المتبارين في خدمة النظام، في 

قلب الحقائق، والتعتيم على ما يجري في البلد 

من مظالم.

فجاأة: معّمداً بالنار والنور رحل 

البوعزيزي فافت�سح الإعالم التون�سي.

على عجل، عند هروب الرئي�س المخلوع 

رت قناة تون�س 7 ا�سمها )ورقم 7 ي�سير كما 
ّ
غي

هو معلوم اإلى 7 ت�سرين الثاني/نوفمبر، تاريخ 

ا�ستيالء الرئي�س المخلوع على ال�سلطة( واختارت 

لنف�سها ا�سم القناة الوطنية، ومحت اللون 

ب اإلى الرئي�س المخلوع. واإنه 
ّ
البنف�سجي المحب

ر اأن القنوات 
ّ
الأمر مخٍز، اإنه الأمر مذهل محي

الف�سائية التون�سية، وهي اأربع قنوات، حر�ست 

على تقليد رئي�سها المخلوع. لقد بالغ هو، قبل 

الهروب، في ا�ستخدام القوة المفرطة والر�سا�س 

والقتل، بينما بالغت هي في ''الذكاء'' المفرط 

اإلى حد البالهة. و''ذكاوؤها'' هذا ال يتجّلى في 

كونها ال تغطي ما يجري في تون�س، واإنما في 

تكري�سها اأربع خطط عدائية للثورة: االأولى، 

تكثيف بّث اأفالم الكرتون، وبّث الم�سل�سالت 

الم�سرية والتركية الهابطة، وقد و�سل االأمر اإلى 

حد المهزلة ال�سوداء؛ الثانية، اإجراء حوارات مع 

بع�س العائالت الفقيرة المدقعة في اأرياف البلد 

واأقا�سيه الإيهام الجميع باأن الحكومة 

االلتفافية الموقتة �ستقلب بوؤ�س النا�س نعيمًا 

تجري من تحته اأنهار االأر�س قاطبة؛ الثالثة، 

التعتيم على ما يجري في البلد من احتجاجات 

وتظاهرات �سد حكومة االلتفاف؛ الرابعة، 

الحر�س على تاأجيج المطالب الفئوية الجزئية 

الإلهاء النا�س عن الثورة ومطالبها الكبرى.

اإن اآالفًا من التون�سيين يتظاهرون يوميًا 

اأمام مبنى التلفزيون ومقرات ال�سحف مطالبين 

االإعالميين بالكف عن التاآمر، وال�سعار هو 

ال�سعار: ''يا �سحافي يا جبان انزل انزل 
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وعي باأن الثورة بداأت االآن واأعداوؤها كثر. ول�سان 

م 
ّ
حال التون�سي يقول في هذه االأيام: كيف اأق�س

ج�سمي في ج�سوم كثيرة، فالمهمات عديدة:

اإ�سقاط حكومة االلتفاف؛ حرا�سة الثورة؛ 

مواجهة االإعالميين التون�سيين؛ منا�سرة 

الثورات العربية، وال �سيما ثورة اأحرار ليبيا، فقد 

تكونت لجان متعددة تعمل على ت�سيير قوافل 

ر نيرون الجديد اأن 
ّ
اإغاثة لل�سعب الليبي الذي قر

يحرقه؛ منا�سرة فل�سطين.

الج�سم واحد، والمهمات كثيرة.

هكذا يحّدث التون�سي نف�سه هم�سًا: المهمات 

م ج�سمي في 
ّ
 اأن اأق�س

َّ
كثيرة والج�سم واحد، وعلي

n .ج�سوم كثيرة

جت 
ّ
العربية. �ساب في الخام�سة والع�سرين، رو

عت �سورته متكتمة على 
ّ
لمقدمه الف�سائيات ولم

اأنه اأحد مهند�سي تفكيك العراق. و�سرعان ما 

اكت�سف التون�سيون غطر�سة ال�سفير الفرن�سي 

عة، فاحت�سد االآالف اأمام 
ّ
ال�ساب ونواياه المرو

ال�سفارة الفرن�سية يطالبون برحيله.

خاتمة

ما يهم�ش به التون�سي للتون�سي 

ول�سقيقه العربي: ''اأق�ّسم نف�سي في 

ج�سوم كثيرة''

الم�سهد لم يكتمل بعُد. وجميع التون�سيين على 
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