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محمد لطفي اليو�سفي

الثورة التون�سية :ال�شعب يريد
�إ�سقاط النظام

م�شت الخيول على الع�صافير ال�صغيرة
فابتكرنا اليا�سمين
ليغيب وجه الموت عن كلماتنا
محمود دروي�ش

ما

من ثورة في تاريخ الب�شرية حققت
نجاحها �إ ّال بعد �أن �صاغت �شعارها.
عندما ت�صوغ ثورة ما �شعارها تكون قد
حددت ر�ؤيتها ومطالبها وخلقت لها مث ًال
يوحد الثائرين .ال�شعار
�أعلى م�شترك ًا ّ
الم َو َّحد بو�صلة تحدد الخيارات والطموحات
ُ
والوِجهة .والناظر في خريطة الوطن العربي
اليوم �سرعان ما يدرك �أن الثورة التون�سية
نجحت في �صوغ �شعار ثورات ال�شعوب
العربية جميعها .لقد ا�ستند �شباب تون�س
�إلى �شعر ال�شاعر الخالد �أبي القا�سم ال�شابي
وال �سيما مطلع ق�صيدته ''�إرادة الحياة'':
�إذا ال�شعب يوم ًا �أراد الحياة
فال بد �أن ي�ستجيب القدر
ف�أدخلوا على البيت بع�ض ًا من تحوير
ف�صار'' :ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام'' .الذ
وانق�ضت حكومة
بن علي بالفرار لي ًال،
ّ
موقتة �أغلب �أفرادها من �أتباعه على د ّفة
فغير ال�شباب ال�شعار من جديد حين
الحكمّ ،
( ) كاتب وناقد تون�سي.

*

ر�أوا �أذناب بن علي وزبانيته يحاولون
االلتفاف على الثورة ف�صار'' :ال�شعب يريد
�إ�سقاط الحكومة'' .وعلى عجلٍ هاجر
ال�شعار من تون�س �إلى ميدان التحرير في
القاهرة ومعه حزمة من ال�شعارات التون�سية
الفرعية (GAME OVER؛ DÉGAGE؛
تون�س ُح َّر ْه ُح َّر ْه ب ِْن علي على
تون�س
ارحل؛
ْ
ْ
َب َّر ْه .)..تخ ّلى الم�صريون عن لهجتهم وبد ًال
من �أن يقولوا ''ال�شعب عايز'' حافظوا على
الأمانة و�أجبروا مبارك على التنحي .ثم
كان �أن تل ّقفت بالد عربية كثيرة ال�شعار
مدوي ًا في اليمن
ذاته ورفعته عالي ًا ّ
والبحرينّ � .أما في فل�سطين فوقع تحويره
ورفع في وجه �أو�سلو واتفاقية
قلي ًال ُ
الخيانة واال�ست�سالم .وعلى عجلٍ �أي�ض ًا عاد
ال�شعار �إلى المغرب العربي فهتف به
المنتف�ضون في الجزائر.
ولهجرة ال�شعار من تون�س على هذا
النحو �أكثر من داللة� .إن تب ّنيه من طرف
العديد من ال�شعوب العربية يعني �أن هذه
ال�شعوب ترزح تحت نير اال�ستبداد ذاته� .إن

الملف
هذه ال�شعوب على اختالفها كانت تنتظر ال�شرارة
معمداً
الأولى التي �أطلقها محمد البوعزيزي ّ
بالنار واللهب ،وهذا يعني �أي�ض ًا �أن �أجيا ًال �شابة
جديدة ن�ش�أت في البالد العربية متعط�شة �إلى
الحرية والكرامة .الم�شهد ذاته تكرر� .شباب
يقودون �شعوبهم في اتجاه الم�ستقبل .لم تح ّقق
الثورة في تون�س جميع �أهدافها بعد ،لكنها
تم�ضي قدم ًا على الدرب .ويمكن للتجربة
التون�سية �أن ت�ساهم في بلورة التحول
الديمقراطي في البالد العربية ،وال �سيما �إذا
�أحطنا بال�صراع الذي يجري الآن بين ال�شعب
و�أعدائه ،بين حماة الثورة والمترب�صين بها.
عديدون هم الك ّتاب والمفكرون الذين قارنوا
بين الثورة الفرن�سية في  14تموز/يوليو
 ،1789والثورة التون�سية التي ُت ِّوجت نهار 14
كانون الثاني/يناير  2011بهروب الدكتاتور.
فمثلما انت�شرت الثورة الفرن�سية و�شعاراتها على
عجل �إلى �إيطاليا و�ألمانيا و�إ�سبانيا و�ألهمت
�أوروبا كلها ،انت�شرت على عجل �أي�ض ًا روح
الثورة التون�سية و�شعاراتها في العديد من البالد
العربية.
�إن ما يجري في تون�س منذ  14كانون
الثاني/يناير  2011لي�س �صراع ًا مع بقايا
الحكم اال�ستبدادي فح�سب ،بل هو �إ�صرار على
تلم�س طريق م�ؤدية �إلى الديمقراطية �أي�ض ًا،
ّ
ويمكن لهذه الطريق �أن ت�ساهم في رفد التحول
الديمقراطي في العالم العربي .فمثلما كانت
ثورة تون�س نموذجية �ألهمت العديد من ال�شعوب
العربية ،ومثلما جاب �شعارها ''ال�شعب يريد
�إ�سقاط النظام'' بالداً عربية عديدة ،يمكن لما
يجري الآن في تون�س �أن ي�ساهم في تبيان
المخاطر المحدقة بالثورات العربية جميعها،
فلأعداء هذه الثورات �أوجه �شبه ال تح�صى.
�إن حماة الثورة في تون�س كثر :ال�شباب،
وجمعيات المجتمع المدني :نقابات وجمعيات
ن�سائية تحديثية و�أحزاب �سيا�سية معار�ضة،
و�شعب عقد العزم على االنت�صار .لكن �أعداء هذه
ٌ

الثورة كثر �أي�ض ًا ولهم �أحابيلهم وحيلهم ،وثمة
وعي لدى التون�سيين جميع ًا ب�أن ه�ؤالء الأعداء
�أ�صناف ومنهم:

 1ــ حزب التجمع الد�ستوري
الديمقراطي ذو الأرواح ال�سبعة

�إن بنية حزب التجمع الد�ستوري
الديمقراطي(!) تك�شف في حد ذاتها عن طابعه
الفا�شي اال�ستبدادي .فقد ت�أ�س�س في �سنة 1920
حين لمع نجم الأحزاب ال�شيوعية و�صعود
الفا�شية في �إيطاليا والنازية في �ألمانيا ،ولم
يكن لم�ؤ�س�سي الحزب الد�ستوري التون�سي وقتها
�أي دراية بت�أ�سي�س الأحزاب وكيفيات هيكلتها،
لذلك التفتوا �إلى تلك الأحزاب اال�ستبدادية
وا�ستلهموها �أو ا�ستن�سخوها .وهذه �صورة
موجزة عن هياكل الحزب وكيفيات ا�ستيالئه
على الحياة ،وهي هياكل تبد�أ من المدار�س
الإعدادية لت�شمل م�ؤ�س�سات المجتمع كافة:
 lمنظمة ال�شبيبة المدر�سية :تن�شط في
المدار�س الإعدادية والثانوية ،و ُتوكل �إليها مهمة
ت�أطير �صغار ال�سن وا�ستدراجهم و�إعدادهم
لاللتحاق بكوادر الحزب الحق ًا.
 lلجان الأحياء :وهي عبارة عن ميلي�شيات
مراقبة ال يخلو منها حي من �أحياء المدن
والقرى.
 lالميلي�شيات :وهي ميلي�شيات قمعية تن�شط
وتكونت في ال�سبعينيات عندما
عند الأزماتّ ،
ن�صب الرئي�س بورقيبة نف�سه رئي�س ًا مدى الحياة،
ّ
وبد�أت االحتجاجات الطالبية والعمالية �ضد
نظام حكمه.
 lال�شُّ َعب الد�ستورية :وهي ُ�شعب مزروعة
في جميع الأحياء ،ولكل حي ُ�شعبته.
 lال�شُّ َعب المهنية :وهي ُ�شعب مزروعة في
جميع الم�ؤ�س�سات الحكومية والخا�صة :في
الجامعات والبنوك والم�ست�شفيات والوزارات
والأ�سواق والم�صانع والإدارات� ..إلخ.
 lلجان التن�سيق الجهوي :وهي لجان
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موزعة في جميع المحافظات بمعدل لجنة
تن�سيق في كل محافظة ،و 5لجان في تون�س
العا�صمة ،وتتولى التن�سيق بين لجان الأحياء
وال�شعب الد�ستورية.
ُّ
 lلجان تن�سيق في المهاجر :وهي لجان
تتولى ت�أطير التون�سيين في الخارج ومراقبة َمن
ال ينتمون �إلى الحزب.
 lالجامعات الد�ستورية* :وترئ�س كل
جامعة � 8100شعبة د�ستورية.
 lاللجنة المركزية للحزب :وهي لجنة
تنبثق من م�ؤتمرات الحزب ،وتجري تزكية
�أع�ضائها من داخل الحزب ذاته وتتكون من
 350فرداً.
 lالديوان ال�سيا�سي :وهو الهيئة العليا التي
ويعينها رئي�س الحزب ،وهو
ت�شرف على الحزب ّ
رئي�س الدولة نف�سه.
غير الحزب الحاكم في تون�س ا�سمه �أكثر
لقد ّ
ويغير
من مرة ليوهم ب�أنه يجدد نف�سه ّ
فت�سمى في البداية ''الحزب الحر
ممار�ساته،
ّ
بدل اال�سم ف�صار
الد�ستوري'' ( ،)1920ثم ّ
''الحزب الد�ستوري الجديد'' ( ،)1934ثم اختار
ا�سم ''الحزب اال�شتراكي الد�ستوري'' ( ،)1964ثم
اختار ا�سم ''التجمع الد�ستوري الديمقراطي''
( .)1987غير �أن ممار�ساته اال�ستبدادية كانت
تزداد عنف ًا وفظاعة طوال خم�سين عام ًا .ومنذ
عهد الرئي�س مدى الحياة الحبيب بورقيبة كان
الحزب يختار الوزراء والمحافظين والمعتمدين
ور�ؤ�ساء البلديات وال�سفراء ومديري الم�ؤ�س�سات
التعليمية واالجتماعية ودور ال�شباب وغيرها
من الم�ؤ�س�سات المدنية ،والقب�ضة من حديد ال
تكل وال ُتف ّل ،و�أجيال متعاقبة لم تعرف يوم ًا
( ) الجامعة الد�ستورية لي�ست جامعة بالمعنى
*
الأكاديمي ،و�إنما هي عبارة عن خلية من خاليا الحزب
تتبع لجنة التن�سيق الجهوي ،وت�شرف على ال�شُّ عب البالغ
عددها في تون�س � 8140شعبة ،وخارج تون�س � 509شُ عب.
( ) في المخيلة ال�شعبية في ال�شرق ف�إن القطة هي
**
التي ب�سبعة �أرواح.

واحداً طعم الحرية.
التجمع هو مهند�س
�إن الوعي ب�أن حزب
ّ
الويالت وراعي اال�ستبداد هو الذي جعل ال�شعب
التون�سي ب�أ�سره يطالب بتفكيك هذا التجمع،
وي�صر على حرمانه من الم�شاركة ال�سيا�سية،
ّ
غير �أن عنا�صره انت�شروا في البلد كافة
يحاولون �إ�شاعة الفو�ضى وزرع ال�شائعات
المغر�ضة وتنظيم حمالت تخريبية تهدف �إلى
ت�شويه الثورة وال�شعب القائم بها .والثابت �أي�ض ًا
�أن عنا�صره موجودون في الحكومة الموقتة
وعلى ر�أ�سهم الوزير الأول محمد الغنو�شي
(ا�ستقال تحت �ضغط �آالف المتظاهرين
والمعت�صمين في �أثناء كتابتي هذا الن�ص.
وللحكاية ف�صول �أُخرى ،فالم�شهد لم يكتمل
عينت الحكومة محافظين جدداً
ُ
بعد) .لذلك ما �إن ّ
تبين �أن  19محافظ ًا
حتى
التون�سية
للمحافظات
ّ
التجمع الد�ستوري
بين  24ينتمون �إلى
ّ
الديمقراطي(!) فقام ال�شعب بمحا�صرة مقرات
المحافظين و�أرغم ه�ؤالء المند�سين الجدد على
الفرار .والراجح �أن حزب ًا يبلغ من العمر 91
عام ًا بالتمام والكمال لن يلقى حتفه ب�سرعة،
ولذلك �شبهه التون�سيون بالكلب **،في ا�ستلهام
وا�ضح لما يزخر به المتخيل التون�سي من
تلح جميعها على �أن للكلب
�أ�ساطير و�أمثال ّ
�سبعة �أرواح.

 2ــ الحكومة االلتفافية

�سمت نف�سها انتقالية ،وهي ال تنوي الرحيل
ّ
التجمع وثالثة
من
أع�ضاء
�
من
مكونة
إنها
�
�أ�ص ًال.
ّ
وزراء من الأحزاب المعار�ضة التي رعاها زين
بن علي �إيهام ًا بالتعددية الحزبية
والديمقراطيةّ � .أما رئي�سها الحالي فكان رئي�س ًا
لمجل�س النواب منذ عهد بورقيبة حتى هروب بن
علي لي ًال �إلى ال�سعودية ،ووزيرها الأول
الم�ستقيل هو وزير بن علي طوال �أكثر من ع�شرة
�أعوام ،ووزيرها الجديد الباجي قائد ال�سب�سي
تق ّلب في وزارات عديدة في حكم بورقيبة
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الرئي�س مدى الحياة .وللحكاية ف�صول �أُخرى،
بعد.
فالم�شهد لم يكتمل ُ
�إن وعي التون�سيين ب�أن الحكومة االنتقالية
حكومة خيانة وطنية جعلهم يطلقون عليها ا�سم
الحكومة االلتفافية .وهذا الوعي ذاته هو الذي
دفع ال�شباب التون�سي �إلى التحرك من جميع
المحافظات لالعت�صام �أمام مقرها في الق�صبة
فانق�ضت عليهم قوات
لي ًال نهاراً طوال �أيام
ّ
وفرقتهم ب�شرا�سة منقطعة النظير ،فازداد
الأمن ّ
يقين كل تون�سي ب�أن الدكتاتور لم يرحل .ولذلك
أ�شد ت�صميم ًا:
جاء االعت�صام الثاني �أكثر عدداً و� ّ
خيام وتظاهرات واحتجاجات ي�شارك فيها
يومي ًا �آالف قدموا من جميع المحافظات و�آلوا
على �أنف�سهم �أ ّال يرحلوا �إ ّال بعد �إ�سقاط الحكومة
االلتفافية.
بعد.
الم�شهد
يكتمل
لم
ُ
�إنه �صراع الإرادات بين حكومة ال �شرعية لها
المحتجين .حكومة ت�ستمد قوتها من
و�آالف من
ّ
ال�سفارات الأجنبية ،ومن يقينها ب�أن التظاهرات
تعر�ض �أفرادها للخطر؛ حكومة
ال�سلمية لن ّ
قابعة داخل الق�صر ال تمتلك �أي م�شروع للخروج
بالبلد �إلى دنيا الديمقراطية ،وفي مواجهتها
�آالف من المحتجين ال�صامدين الذين بلوروا
م�شروع ًا متكام ًال لخ�صوه في نقاط وا�ضحة
بينة ال لب�س فيها:
ِّ
ــ �إ�سقاط الحكومة االلتفافية.
ــ تكوين مجل�س ت�أ�سي�سي ي�شرف على
المرحلة االنتقالية.
ــ تفكيك حزب التجمع وح ّله نهائي ًا.
ــ ح ّل مجل�س الم�ست�شارين.
المن�صب منذ  50عام ًا.
ــ تفكيك البرلمان
َّ
وللبرلمان في تون�س حكاية وتاريخ .لقد
طالب به التون�سيون �أيام اال�ستعمار الفرن�سي
وخرجوا في تظاهرات ا�ست�شهد فيها العديد من
النا�س ،لكن ما �إن ت�أ�س�ست دولة اال�ستقالل حتى
حر�ص بورقيبة على �أ ّال يدخل هذا البرلمان �إ ّال
َمن ينتمي �إلى الحزب الحاكم ويدين بالوالء
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المطلق للرئي�س مدى الحياة .ثم كان �أن جاء بن
علي فوا�صل م�سيرة الرئي�س ال�سابق بعناد
و�إ�صرار �أكثر مكراً �إذ �أمر بت�أ�سي�س مجل�س
وعين على ر�أ�سه وزير داخليته
الم�ست�شارين ّ
ال�سابق والمالحق دولي ًا ب�سبب تورطه في
ق�ضايا تعذيب حتى الموت �أ�شرف عليها بنف�سه.
� ّأما �أع�ضا�ؤه ف�أخالط و�أ�شتات :وزراء �سابقون؛
تجمعيون هرمون؛ محافظون م�س ّنون؛ �أ�شباه
مثقفين يدينون بالوالء المطلق لبن علي
وعائلته.

 3ــ الإعالم التون�سي وم�ؤامراته �سراً
وعالنية

للإعالم في تون�س حكاية طويلة ،وللحكاية
التواءاتها وتاريخها .كانت تون�س من الأقطار
التي �شهدت عمليات تحديث كبرى منذ نهاية
القرن التا�سع ع�شر .ففي مطلع القرن الع�شرين
ت�أ�س�ست النقابات وال�صحافة والإذاعة والمجالت
والأحزاب ،وحين ا�ستقل البلد عمد بورقيبة �إلى
�إلغاء ال�صحف والمجالت ،ولم ي�سمح �إ ّال بظهور
�أربع �صحف اثنتان منهما مهادنتان واثنتان
تابعتان للحزب الحاكم هما جريدة ''العمل''
وقرينتها التي تحمل اال�سم نف�سه بالفرن�سية
وهو  .L’actionو�سيقوم زين العابدين بن علي
عند ا�ستيالئه على الحكم بتبديل ا�سم هاتين
الجريدتين لت�صبحا ''الحرية'' وLe Renouveau
�أي التجديد .ولتون�س مع تبديل �أ�سماء الحزب
مدوخة.
الحاكم وجرائده وم�ؤ�س�ساته حكاية ّ
تبارى الإعالميون التون�سيون في عهد
بورقيبة وطوال عهد بن علي في حمالت الدعاية
للنظام وخدمته وتلميع �صورته �إلى حد العبادة؛
تباروا في تو�شية جرائدهم باللون البنف�سجي
المحبب لبن علي ،وقناة تون�س  7المتلفزة
ّ
ملون ًا
�شعارها
كان
فقد
ذلك،
على
�شاهدة
ّ
المحبب �إلى الدكتاتور زين العابدين
باللون
ّ
غ�صت برايات
المخلوع ،كما �أن �شوارع تون�س ّ
ال�شعب الد�ستورية في
و�أعالم بنف�سجية تبارت ُّ
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تزيين البلد و�ساحاته بها حتى طغت� ،أو كادت،
على العلم التون�سي .و�سينجح القائمون على
التجمع الد�ستوري
الإعالم في تون�س من �أبناء
ّ
والموالين له المتبارين في خدمة النظام ،في
قلب الحقائق ،والتعتيم على ما يجري في البلد
من مظالم.

معمداً بالنار والنور رحل
فج�أةّ :
البوعزيزي فافت�ضح الإعالم التون�سي.

على عجل ،عند هروب الرئي�س المخلوع
غيرت قناة تون�س  7ا�سمها (ورقم  7ي�شير كما
ّ
هو معلوم �إلى  7ت�شرين الثاني/نوفمبر ،تاريخ
ا�ستيالء الرئي�س المخلوع على ال�سلطة) واختارت
لنف�سها ا�سم القناة الوطنية ،ومحت اللون
المحبب �إلى الرئي�س المخلوع .و�إنه
البنف�سجي
ّ
محير �أن القنوات
لأمر مخزٍ� ،إنه لأمر مذهل ّ
الف�ضائية التون�سية ،وهي �أربع قنوات ،حر�صت
على تقليد رئي�سها المخلوع .لقد بالغ هو ،قبل
الهروب ،في ا�ستخدام القوة المفرطة والر�صا�ص
والقتل ،بينما بالغت هي في ''الذكاء'' المفرط
�إلى حد البالهة .و''ذكا�ؤها'' هذا ال يتج ّلى في
كونها ال تغطي ما يجري في تون�س ،و�إنما في
تكري�سها �أربع خطط عدائية للثورة :الأولى،
وبث الم�سل�سالت
بث �أفالم الكرتونّ ،
تكثيف ّ
الم�صرية والتركية الهابطة ،وقد و�صل الأمر �إلى
حد المهزلة ال�سوداء؛ الثانية� ،إجراء حوارات مع
بع�ض العائالت الفقيرة المدقعة في �أرياف البلد
و�أقا�صيه لإيهام الجميع ب�أن الحكومة
االلتفافية الموقتة �ستقلب ب�ؤ�س النا�س نعيم ًا
تجري من تحته �أنهار الأر�ض قاطبة؛ الثالثة،
التعتيم على ما يجري في البلد من احتجاجات
وتظاهرات �ضد حكومة االلتفاف؛ الرابعة،
الحر�ص على ت�أجيج المطالب الفئوية الجزئية
لإلهاء النا�س عن الثورة ومطالبها الكبرى.
�إن �آالف ًا من التون�سيين يتظاهرون يومي ًا
�أمام مبنى التلفزيون ومقرات ال�صحف مطالبين
الإعالميين بالكف عن الت�آمر ،وال�شعار هو
ال�شعار'' :يا �صحافي يا جبان انزل انزل

غير الإعالميون المنتمون �إلى
للميدان ''.لقد ّ
التجمع من لبا�سهم ولبو�سهم ،لكنهم عجزوا عن
ّ
المبيتة .والم�شهد لم
ونواياهم
خطابهم
تغيير
ّ
بعد.
يكتمل ُ

 4ــ مكائد دول الجوار ال�شقيقة
و�أحابيل الدول الأجنبية ال�صديقة(!)

للعالقة بين ال�شعب الليبي وال�شعب التون�سي
تاريخ طويل ،ولعل من �أن�صع �صفحات ذلك
تطوعوا ب�أعداد غفيرة
التاريخ �أن التون�سيين ّ
منا�صرة لإخوانهم في ليبيا لحظة اجتاحتها
قوات مو�سوليني .وها �إن ال�شعب الليبي الثائر
ويرد الجميل بثورته على العقيد
يحفظ الأمانة ّ
المنا�صر لبن علي وعائالته .فمعلوم �أن كثيرين
روع
من �أفراد الحر�س الجمهوري التون�سي الذي ّ
النا�س في تون�س هربوا �إلى ليبيا ،ومعلوم �أي�ض ًا
وخطط
�أن ''الأخ القائد'' ا�ستب�شر بقدومهم ّ
لمعاقبة الثورة والثوار في تون�س .لم يكن العقيد
يدري �أن �شعبه الطيب العظيم حافظ للأمانة
وحار�س للثورة التون�سية� .إن ثورة ليبيا رافعة
حقيقية للثورة في تون�س .في ثمانينيات القرن
الما�ضي نجح العقيد والحكومة الجزائرية في
ت�سليح مجموعات من ال�شباب التون�سي فكانت
�أحداث مدينة قف�صة الدامية .كانت م�ؤامرة
مزدوجةّ � .أما اليوم فليبيا الحرة لن تكون خ ّزان ًا
للم�ؤامرات تحاك من �شرق تون�س وغربها.
''�أميركا هي الطاعون والطاعون �أميركا''،
حدثنا محمود دروي�ش �أيام اجتاحت ابنة
هكذا ّ
�صهيون ال�ضالة بيروت .ومحمود دروي�ش لم يعد
بيننا ليحدثنا عن فرن�سا وعن �إيطاليا وعن
�إ�سبانيا .ولهذه الدول كلها في تون�س م�آرب
ومكائد وم�ؤامرات .وكانت تبا�شير الم�ؤامرة
و�صول �سفير فرن�سا القادم من العراق �إلى تون�س
بد ًال من �سفيرها القديم الذي عوقب لأنه لم يتنب�أ
بالثورة التون�سية قبل حدوثها لتمكين فرن�سا من
الفار على �إخمادها في المهد ،وهو
�إعانة الرئي�س ّ
ينطق اللغة العربية بلكنة �شرقية لكنه يتكلم

الثورة التون�سية :ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام

روجت
العربية� .شاب في الخام�سة والع�شرينّ ،
ولمعت �صورته متكتمة على
لمقدمه الف�ضائيات ّ
�أنه �أحد مهند�سي تفكيك العراق .و�سرعان ما
اكت�شف التون�سيون غطر�سة ال�سفير الفرن�سي
المروعة ،فاحت�شد الآالف �أمام
ال�شاب ونواياه
ّ
ال�سفارة الفرن�سية يطالبون برحيله.

خاتمة

ما يهم�س به التون�سي للتون�سي
أق�سم نف�سي في
ول�شقيقه العربيّ �'' :
ج�سوم كثيرة''

بعد .وجميع التون�سيين على
الم�شهد لم يكتمل ُ

الملف

وعي ب�أن الثورة بد�أت الآن و�أعدا�ؤها كثر .ول�سان
أق�سم
حال التون�سي يقول في هذه الأيام :كيف � ّ
ج�سمي في ج�سوم كثيرة ،فالمهمات عديدة:
�إ�سقاط حكومة االلتفاف؛ حرا�سة الثورة؛
مواجهة الإعالميين التون�سيين؛ منا�صرة
الثورات العربية ،وال �سيما ثورة �أحرار ليبيا ،فقد
تكونت لجان متعددة تعمل على ت�سيير قوافل
قرر نيرون الجديد �أن
�إغاثة لل�شعب الليبي الذي ّ
يحرقه؛ منا�صرة فل�سطين.
الج�سم واحد ،والمهمات كثيرة.
يحدث التون�سي نف�سه هم�س ًا :المهمات
هكذا ّ
أق�سم ج�سمي في
�
أن
�
وعلي
واحد،
والج�سم
كثيرة
ّ
َّ
ج�سوم كثيرةn .
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