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 31/9/3131: في
 

 : ندوة
 "ياتهوتحد   الراهن التونسي الوضع آفاق"

 
 التونسي الوضع آفاق: "بعنوان ندوة، 11/8/1112االستشاري للدراسات والتوثيق بتاريخ  المركزنظم 

 ومدير( النهضة) الفجر جريدة تحرير رئيس الزواري اهلل عبد تونس من فيها ثتحد  " ياتهوتحد   الراهن
 المجلس عضو بوعجيلة الحبيب والكاتب وحاليا ، سابقا   الشورى مجلس وعضو لإلعالم التيسير وكالة

 لها قد مو من تونس ولبنان،  عدد من المختصين الندوة حضر. الجمهورية أجل من المؤتمر لحزب الوطني
 .زغيب وجيه األستاذ المحامي وأدارها اهلل فضل الحليم عبد السي د المركز رئيس
 

 :زغيبالمحامي 
 في االنقسام من مزيد إلى تتجه األموربقوله إن  الندوة وافتتح بالضيوفالحامي وجيه زغيب  عر ف

 الدماء وسفك المضاد والعنف العنف أتون في الدخولشد ته حد  بلغتانقسام وهو  العربي، العالم
كحال مصر التي  ،العنف من يخلو ال سياسيا   مخاضا   تعيشاليوم  تونسن أأضاف و  .السياسي واالغتيال
 مفتوحة السورية الساحة فيما ،األهلية والحرب الهاوية نحو البالد بأخذ تهد د االقتتال منت جوالتشهد 
وغير دولة عربية من  واليمن بليبيا يعصف عما ناهيك والخراب، والقتل اإلرهاب أشكال مختلف على

  .متنقلة فوضى
 التونسي الوضع على يطل أنيحاول  والتوثيق للدراسات االستشاري المركز وخلص إلى القول إن

 .والديمقراطية الثورية :بالشرعيتين عرفي ما بين الدائر الجدالاإلضاءة على  خالل من
 

 :اهلل فضلالسيد 
 تقتضي البدء بحوار ،آن في والواعدة الصعبة الراهنة، المرحلة أن ى السيد عبد الحليم فضل اهللأور 

 القوى وبين العربية والتطورات الثورات على السابقة القوى أو الماضية المرحلة بين حوارا   يكوني ال فعل
نما الثورة، أفرزتها التي الجديدة  والتي" الثورات" صنع في ساهمت التي القوىكل  بين جدي حوارهو  وا 
 الزمن وهزائم خيباتيتجن ب  صحيحا   بناء العربية األقطار بناءو  ،الجديد العربي الغد صناعة منها ُيؤمَّل

 .الماضي
 بهذه البوصلة إضاعة عن ناحية من تنم التي األخيرة والتطورات الراهنة األحداث نستحضر :وقال
 إحداهما تقول نظر وجهتي بين فعلي حوار إلى العميقة الحاجة عن ثانية ناحية من تنمو  تلك، أو الطريقة
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 الشرعية إن األخرى تقول بينما الجديد؛ العربي للبناء كافية العربية، الثورات بعد الديمقراطية، الشرعية إن
ن بشيء من الصعوبة السياسية . ذلك عليها بيترت   التي هي الثورية على أنه ال يزال من الممكن، وا 

 توف ران معا  اإلجماع ألنهما( والثورية الديموقراطية) الشرعيتين بين الجمع ،الواجب من بلواالستراتيجية، 
 . الجديد العربي للبناء المطلوب التأسيسي

 اآلن حتى تستغرق لم التي التونسية التجربةعلى  وفي هذا السياق رأى فضل اهلل أنه يمكن التعويل
 الشرارات خالل من سب اقة، تجربة هاأن خصوصا   وهناك، هنا العربي العالم يشهده الذي العنففي 

 التراث مجال في وسب اقة العربية، واالحتجاجات الثورات إطالق في البوعزيزي، جسد من الصاعدة
  .أيضا   المقاوم اإلسالمي والنهضوي يالحداث التونسي
 

 الثورية الشرعيتين بين الجمع يمكن كيف هو اهلل، فضل بحسب اليوم، المطروح والسؤال
ر بين الجمع قاعدة على والديموقراطية  في واالندماج االنفتاح بين والرفاهية؛ العدالة بين؛ والحرية التحر 

 يتم وال يكون لن المنطقة هذه لمستقبل الباقي التأسيسي اإلجماع أن خصوصا   التبعية، رفض وبين العالم
 التي القوى من وغيرها واليسارية واإلسالمية القومية المختلفة، التيارات بين عميق نقاش إطار في إال
 ؟المرجو العربي المستقبل بناء في االيجابية المساهمة في عليها لعوَّ يُ 

 
 :الزواري اهلل عبداألستاذ 

 حول الندوة مدير لسان على ورد التباسا   يرفع أن يريد إنه بالقولحديثه األستاذ عبد اهلل الزواري  بدأ
شكالية والثورية الديموقراطية الشرعيتين جدلية صراعا   ليس تونس في صراعال وذلك أن :بينهما التمييز وا 
 منها أكثر إعالمية وشرعية ناحية، من ديمقراطية -ثورية شرعية بين بل ثورية،و  ديموقراطية شرعيتين بين
 المجلس إلى وصل قد النهضة،وال سيما حزب  تونس، في الحاكم الثالوث، أن أضافو . آخر شيء أي

 الموجودة اآلن األحزاب بعض في حين أن صوت، ألف 21 على منهم كل حصل نائبا   88 بـ التأسيسي
 إلى بخمسة أي بالبقايا،" التأسيسي" إلى وصلت قد وغيرها، إنقاذ بحكومة تنادي والتي ،المعارضة في

 . نائب لكل صوت آالف عشرة
في تونس  فعلت فرنسا ولعل. رمبك   صراع وهو ة،الهوي   على صراع هو تونس في الصراع نورأى أ
. ومتواصل متأصل الفرنسي النمط أن إلى اطمأن ت أن بعد إال البلد تغادر لم نهاأ يأ لبنان فيكما فعلت 

 الراحل بين مبكرا   صراعا   انعكس ما ومؤسساتها، حياتها ونمط بأفكارها بقيت لكنها بجيشها فرنسا غادرت
 المحامي يوسف بن" المحامي المثقف العلماني الحداثوي بورقيبة بين" يوسف؛ بن صالح والراحل بورقيبة

 دوتفر   ألمانيا في يوسف بن صالح باغتيال الصراع من األولى الجولة انتهتوقد ". العروبي المثقف"
 إقفاله، أو الزيتونة جامع وحل حباس،األ تأميم أي األحباس، حل مشاريعه أول كانف البالد، بحكم بورقيبه
 .ذلك وغير الشخصية، األحوال قانون تعديل إلى إضافة
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 عاد لكن أنفاسه، استرجعأن  زعيمه اغتيال مع أولى بصدمة أصيب الذي القومي التياروما لبث 
 ثانية ضربة هذه كانتو . وسجنهم محاكمات بحقهم فأطلق ضده، مؤامرة بتدبير القوميين واتهم بورقيبة
 من عددا   البالد خاللها شهدتعديدة  لسنوات البورقيبي للمنهج تقريبا   المجالمعها  انفسح القومي للتيار

 . األخرى القومية المجموعات وبعض اليسارية،" آفاق" مجموعة محاكمات بينها من المختلفة، المحاكمات
 
شراف تسيير من الحكم ساتمؤس   عن شخصيا   يبتعد كان السن في ميتقد   بورقيبهبمقدار ما كان و   وا 

 الشباب وصفوف والمعاهد الجامعات في فشيئا   شيئا   ينمو الشعبي الغضب كانهذا الوقت  في. مباشَرين
 الرئاسة أعلن الذي الحاكم الدستوري االشتراكي الحزب مؤتمر دق  عُ حين  1891 العامإلى جاء  ،والعمال
 لالنسالخ عن الحزب وتأسيس معه ومجموعة المستيري أحمدالسي د  األمر الذي دفع ،لبورقيبه الحياة مدى
 الحزب حلفي  تمث ل آخر هام حدث( 1891 عام) في ذلك سبق وكان ."االشتراكيين الديمقراطيين" حركة

دلي العربي الوطن في الشيوعية األحزاب أعرق الماضي القرن اتيعشرين منذيعتبر  كان الذي الشيوعي  تفر 
 . الدستوري االشتراكيالحزب  ومعه بالحكم بورقيبه

وهو ما  البالد، في حقيقية إصالحاتالمتفرد بالسلطة، لم يعمل على إجراء  ،الحاكم الحزبعلى أن 
، ليبيا من قادمون ونتونسي   شبابم بها قا مسل حة عملياتلتها تخل   1881 العامفي  ثورةأد ى إلى حصول 

 ينموفي تلك الفترة  الشعبي االحتقان وكان .جن البعض اآلخرعدم بعضهم وسُ أُ لم يلبثوا أن حوكموا و 
 1881 نيسان في الدستوري االشتراكي الحزب مؤتمر في بورقيبة أعلن أن إلى كذلك األمر وبقي ويزداد،

 كان الذي التاريخ نفس وفي. التونسي المجتمع ثوابت احترام شرط السياسية التعددية من مانعا   يرى ال أنه
 في الثاني مؤتمرها تعقد اإلسالمي" االتجاه" حركة كانت مؤتمره، يقيم الدستوري االشتراكي الحزب فيه

 الشعبية الشرعية" إن فيه تقول بيانا   الحركة أصدرتالتعددية  بشأن، بورقيبه إعالن وبمجرد سوسة، مدينة
 .كبير بشكل بها تتمتع التي الشرعية وهي ،"األحزاب بتمثيل تسمح التي الوحيدة هي

 بعدلكن،  ،الشيوعي بالحزب جديد من االعتراف حصل 1881 تموز وفي تقريبا   أشهر أربعة بعد 
 الزواري واوضح. اإلسالمي االتجاه حركة صفوف في العتقاالتمن ا األولى المرحلة انطلقتفقط  أسبوع

 عبد منهمو  الغنوشي، راشد يرأسهم شخصا   12 تضم كانت التي الحركة هذه مؤس سي من وقتهاأنه كان 
التي شهدت محاكمات  ،1881 تموز 19 محنةوقعت ثم . أخوات أربع بينهم رون منوآخ مورو الفتاح

 المحنة استمرتو  .دون وما سنوات عشرالسجن  بين تراوحت الحركة أعضاء بحق أحكامإثرها  صدرت
 رسمي بطلبمجددا   ويتقدموا رئاسي بعفو جديد من" االتجاه" حركة قادة إثرها خرجلي سنوات ثالث

 عام السجن من االتجاه حركة أعضاء خرج. السياسي العمل لممارسة جديد ترخيص على للحصول
 ،"العلماني الحداثي" بورقيبه عهد في الحرية من هامش ثمة وكان .السري العمل واصلوا لكنهم، 1881

 فأصدرت ،مطبوعاتوال العامة االجتماعات وكذلك كبيرة، حدود إلى به مسموحا   الجامعي النشاط كان
 مجل ة ثم" المجتمع" مجل ة أصدرت ثم لسنوات، دامتالتي " المعرفة" األولى مجلتها حينها الحركة
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 اإلسالمي التيار على جديدة حملة وُشنَّت السجن، إلى خواناإل عاد السنفي  بورقيبهتقد م  معو ". الحبيب"
 راحتو  النقابات، في ثقل وبداية وجامعي اجتماعي ثقل من لها مابسبب " االتجاه" حركة تتزعمه الذي

 التي االعتقاالت آالف بل مئاتحصول  1889 سنة وشهدت .الحاكم النظام مع جديد من تتواجه الحركة
 .كبير وهو األمر الذي زاد االحتقان بشكل الغنوشي راشد الحركة رئيس بإيقاف آذار 8 فيبدأت 
  

 أحكام تصدر أن على الخاصة لقاءاته في التشديد على حريصا   بورقيبه كان 1889 العام في
بادر، نزوال   سابقا ، أول وزيرا   وكان نويرة، هادي األستاذ أن حتى ،اإلسالمية الحركة قيادات على باإلعدام

وقد . بورقيبة طلب لقاءإلى  ،اإلعدامات صفحة لطي بورقيبه لدى التدخل الوطنيين من كثيرعند طلب 
 ضرورة عن يتحدث اإلسالميين ذكر على ُأتي كلما بورقيبة خاللها كان ودام ساعاتفعال  حصل اللقاء 

 . دون نتيجة االجتماع من نويرة خرجو  إعدامهم
 الجبالي محمد بينهم من أشخاص سبعة حواليهم  اإلسالميين، من مجموعة بإعدام األحكام صدرت

 الشباب من آخرين وثالثة كركر وصالح الحالي، الوزراء رئيس العري ض وعلي السابق، الوزراء رئيس
 والجيش والشرطة األمن سلكي في البالد على ينالغيور  بعض لتدخ  وقد . عنف بقضايا أوقفوا قد كانوا
 إلنقاذ التحركات ببعض فقاموا مظلم، نفق في الدخول وشك وعلى الهاوية حافة على البالد أن رأوا ممن

 فاستبق للداخلية ووزيرا   أول وزيرا   وقتها كان الذي علي بن العابدين زين إلى األمر وصلحتى  الوضع
 9 في ذلك كان. العليا السلطة علي بن دتقل  لي الحكم من بورقيبه بموجبه خرج الذي بانقالبه وقام األحداث
 سراب اإلسالمي، تجاهاال حركة ومنها التونسية، المعارضة على انطلى يومها ،1889 ولاأل تشرين
 اللقاءات في يردد ما كثيرا   وكان تقريبا ، ونيف سنتين طيلة دهيرد   وبقي كثيرا   علي بن ردده الذي التفتح

 ال تجعله موانع ثمة أن يد عي كان لكنه بالحركة، لالعتراف استعداد على أنه الوسطاء وأمام الخاصة
 جاءتإلى أن  جريدة، إصدار رخصة الحركة منح ، كما قال،نية حسن كبادرةو  مباشرة، ذلك يستطيع
 .المعترف وغير بها المعترف األحزاب كلالتي شاركت فيها تقريبا   1888 انتخابات
 
 في يهاعل االطالع من األخيرة، االنتفاضة بعد ،الثورة قادة تمك ناالنتخابات التي  نتائج رتو  زُ  
، رسميا  من قبل السلطة الحاكمة علنأُ  قد كان لما مغايرة كانتوهي نتائج  ،العاصمة تونس مراكز بعض

 حركة فازت بينما الناخبين، أصوات من %11 بحوالي فازت قدكانت  النهضة حركة أنليظهر 
 األصوات، من %1 أو 2 بحوالي المستيري أحمد يقودها كان عريقة حركة وهي االشتراكيين الديمقراطيين

 . %1 أو بواحد أخرى حركات وفازت
 

 الدستوري االشتراكي الحزب كانو  سريعا ، والتفتح الديمقراطيةتبد د سراب  1889 العام انتخابات بعد
ر ،أقلقتهف والنتائج االنتخابات حقيقة علىقد اطلع   التاريخ ذلك ومنذ الحركة، مع معركة في الدخول فقر 
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رهُ ف ،سريالمجددا  إلى النشاط  الحركةعادت  إلى  السجون في منهم اآلالفب وُزج   أعضائها من المئات ج 
 .األخيرة التونسية االتنفاضة أو الثورةحين اندالع 
 كانون 9 في أوجه بلغ طويل تراكم فعل كانت بل لحظتها، بنتالثورة، بحسب الزواري، لم تكن 

 أو تنظيم من تكن لم هي ثورةو  .ذل  وأُ  أهين أن بعد نفسه بحرق البوعزيزي قام يوم 1111 سنة األول
 في انتفاضة أول جعلف تونسفقد منَّ اهلل على . ينمع   شخص أو ينةمع   جمعية أو نمعي   حزب تسيير
 حركة وجدتو  ،الحكم تسل م منتمكن معها الثوار  قصيرةزمنية  مدة في وتنتهي فيها تنطلق العربي العالم

 القانوني، للعمل برخصة وتتقدم تنطلق جديد من نفسها رة،ومهج   وسجينة مالحقة كانت التي ،النهضة
 عضالت،ومُ  وعوائق صعوبات ذلك في واجهت وقد ،الحكم ةد  سُ  إلى وصلت أقل أو عام ظرف وفي

 .السري العملفي  تمر سوا قد كوادرها كان أن بعد مرة، ألول العلني العمل تخوض كانتخصوصا  أنها 
 

 كثيرا   تشارك لمو  عنه، راضية تكن لم ابيانتخ بقانون االنتخابات دخلت "النهضة" نإ الزواري وقال
 البرلمان في األكبر الكتلة شك لوا نائبا   88 على هاحصولإلى أفضت  االنتخاباتلكن  ،تهصياغفي 

 وكانت .هاتأليف الجبالي محمد الحركة عام أمين فُكل ف حكومة، تشكيل من بد ال كان، وهنا التونسي
 يكون أن األولى اللحظة منذ لنفسه اختار الحركة جانب إلى االنتخابات في شارك من بعض أن المفارقة

 معه الحركة أبناء نضال أن رغم سابقا ، التقدمي االشتراكي الحزب رئيس الشابي حمدأ كاألستاذ معارضا ،
مع األحزاب والقوى األخرى  اتصاالتإجراء ب النهضةحركة  قامتبعد الفوز  .اتيالثمانين منذ قديما   كان
 أجل من المؤتمر حزبو  اإلسالمية؛ المرجعية ذات النهضة حركة تشك ل من" حاكم ثالثي" عنها نتج

 جعفر بن مصطفى مهيتزع   الذي والعمل الحريات أجل من لوالتكت   ،القومية المرجعية ذي الجمهورية
 . الليبرالية إلى يميل حزب وهو الدولية، االشتراكية في العضو

 أنفسهم وجدوا لكن هم سنة، ستين طيلة ديمقراطيال عملال الزواري، يقول ،جميعا   التونسيونلم يعتد 
 طويلة مدة الحكومة تشكيل أجل من المفاوضات واستغرقت .حلول عن ويبحثون بهدوء يتحدثون مرة ألول
 بدأت .حقها وهذا المعارضة األول اليوم منذ األطراف بعض اختارت حين في حاكم، ثالثي عنها نتج

 عام سالمؤس   للشغل التونسي العام االتحاد أن لدرجة تعد   ال بإضرابات ووجهتلكنها  ،العمل في الحكومة
 من به قام ما فاقت اآلن، حتى الحكومة تشكيل منذ ونصف، سنة في اإلضرابات من بعدد قام 1819

 المصانع أمام مختلفة، أماكن في االعتصامات حصلتقد و . الثورة قيام حتى تأسيسه منذ إضرابات
 تشهد لم نفسها التونسية الثورةإن  ئال  ، قااتالتصرف لهذه هسفأ الزواريوأبدى  .الطرقاتفي و  الحديد وسكك
 باستثناء أشخاص، على اعتداءات أو الطرق في اعتصامات وال عامة اتمقر   حرقَ  االنتفاضة أثناء

 واإلضرابات االعتصامات ن كثرةوأضاف أ. االعتصامات أحد في المعتصمين على الشرطة اعتداء
 الحكومة توأفقد أخرى، جهة من والتشغيل جهة من التنمية تعط لالرسمية  اتالمقر   على واالعتداءات

 .واالقتصادية االجتماعية المطالب من للكثير االستجابة على القدرة
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 الحديث أن خصوصا   يرام، ما أحسن وعلى كاف مردود هو الحكومة مردود بأن الزواري يد عي الو 
 أية التونسية والقوى األحزاب بقية من ألحد ليس القديم النظام أعضاء باستثناء إذ الخبرة، عن يجري ههنا
 بن العابدين زين فاتمخل   اليوم فيه جتمعت الذي" تونس نداء" حزب باستثناء الحكومي العمل في خبرة
 الحكومة تكون قد ولهذا الدولة، زواريب في خبرة أو إدارية تجربة ةأي األخرى ألحزابليس لو . علي
 . الجوانب بعض في رةمقص  

 .لها مثيل ال باحتجاجات تواجه كانت النهضة عليها أقدمت التي اإلصالحاتلكون  الزواريويأسف 
 المطلوب الوقت في المطلوبة باإلصالحات تقم لم أنها من الحكومة بحق تساق التي االتهاماتويرى أن 

 التقاعد على بالفساد اشتهروا ممن قاضيا   81 الحكومة أحالت يوم بأنه هي اتهامات صحيحة ولكنه يذك ر
 األحزاب من عدد ومن اإلنسان لحقوق التونسية والجمعيات القضاء جمعية من أصوات ارتفعت الوجوبي
سيئي  السجون ضباط من ضابطا   18 طرد تم عندما حصلالذي  نفسه، وهو الرفض اإلحالة هذه ترفض
 أنلم يكن منتظرا  وال متوقعا   لكن وبارز موجود اإلصالح بضرورة الحكومة شعور أنويوضح . السمعة
ضرابات باحتجاجات إصالح عملية كل تواجه  . وا 

 شكري لاغتي 1112 شباط 9 يفف .البالد في اغتيال حصلت عمليتااستمر الوضع كذلك إلى أن 
د، الوطني الديمقراطي الحزب زعيم بلعيد  رئيس البراهمي محمد اغتيلمن هذا العام  تموز 12في و  الموح 
هت اتهامات لحركة النهضة بوقوفها وراء االغتيالين، مع إغفال حقيقةوقد . الشعب حزب  ينبغي أنه وج 
 . مثل هذه الجرائم من المستفيدين آخرهم  والترويكا والنهضة المستفيد، عن البحث جنائية قضية كل في

 تمو  السيادية، الوزارات وتحييد وطنية وحدة حكومة بتشكيل المعارضة طالبت األول االغتيال بعد
 وزارة ىوتول   وطنية، كفاءات إلى الوزارات سندتفُأ بلعيد، شكري اغتيال من تقريبا   ونصف شهر بعد ذلك

 بعد. أخرى تونسية كفاءات األخرى الوزارات ىوتول   بالنزاهة، له مشهود تحقيق قاضي يومها الداخلية
 رفعُ  يساري حزب وهو الشعبية الجبهة حزب لدى األقل على المطلب، أصبح الثانية االغتيال عملية
 بمن فيها للسياسيين وجود ال كفاءات حكومة أي وطني، إنقاذ حكومة تشكيل التونسي، العمال بحزب
 تونس، في مستقلين من هناك ليس الزواري، يقول لبنان، في الشأن هو وكما. نفسه الوزراء رئيس فيهم
 . نمعي   اتجاه في هوى له فكل

 
 إحدى فيالمفتوح  هااعتصامالمعارضة  بدأت أن بعد هإن الزواري يقولف الراهن للوضع بالنسبة أما
 وقد .القصبة ساحة باعتصام جو  تُ  مماثل باعتصامنهضة ال قامت التأسيسي للمجلس المقابلة الساحات
 آالف مئات عن إيرث غوغل موقع ثفتحد   النهضة، اعتصام في شاركوا من عدد في التقديرات اختلفت

. ألفا   121 بلغ العدد إنفقالت  المعارضة أما ألفا ، 121 بـ الحضور" النهضة" قد رت حين في المشاركين،
 باعتصام قامت بلعيد شكري اغتيالذكرى  بمناسبةالماضي و  آب 9 وفي مواز، بعمل المعارضة رد ت وقد
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 تطالب شعاراتخالله  عترف  و إلى مئة ألف  بعشرين الحكومة رتهقد   حين في ألفا ، 21 بـ مصادرها قدرته
 . تاما   خروجا   الحكومة من النهضة بخروج

ه قدمع ذلك و  رحتتي طُ ال بالصيغة رفضه تم المطلب هذا  وحدة حكومة إلى السياسية القوى تتوج 
الشغل،  اتحاد لكن الشعبية، الجبهة مطلب يزال وال كان قدف التأسيسي المجلس حل مطلب أما وطنية،
 على والمحافظة الحكومة بحل وطالب المطلب هذا عن تنازل ،التونسية الساحة في الفاعلة المنظمةوهو 

 عمانهضة التنازلت معها  مختلفة مسائلحول  مناكفات الماضية السنةحصلت وقد . التأسيسي المجلس
 مصدرا   اإلسالم اعتبار على ينص الذي البند عن التنازل فكان وحقها، صالحياتها منجزءا   تراهكانت 
 الشريعة معبين من هو  المجتمع بانقسام تتسب ب أن دتر  لمالنهضة ف والتشريع؛ للسلطات أساسيا  

 . ومن هو ضدها اإلسالمية
 

 يتنازل وأن بأريحية،المعارضة  مطالبمع  الحكومة تتفاعل أن عن األمل في الزواري وأعرب
 المقابلة الجبهة أن له بالنسبة والمرعب المخيف الشيء لكن .عنه التنازل يمكن عما الحاكم االئتالف
 والمعارضة، القديم النظامجزءا  من  كانوا وغيره السبسي فالقاضي. "استئصاليين" من ونتتك   عموما  

 في واعرف نالذي اليساريضاف إليهم جماعة . هؤالء حكم تحت القت ما القت أطيافها مختلفب التونسية
وسائل  فيتهم قاد بها يدلي التي التصريحات وما كذلك، ونيزال ال وهم ،"يناستئصالي" وصفهمب الجامعات
 التدقيق على وحريصين التردد كثيري اإلخوة" يجعلالذي  االستئصالياهم منح على دليل إال اإلعالم
 البلد، مصلحة فيه ما الختيار اإلخوة قيوف   أن اهللبالدعاء إلى  الزواريختم و . "األمور مآلمن  والتثبت

 .الدماء بغية حقن شيء أي عن التنازل يمكن وأهلها تونس مصلحةسبيل  في أنه يعلنونعلما  أن هؤالء 
 
 

 :بوعجيلة الحبيب
 بغض   المعطيات من جملة سياسيا ، ومحلال   باحثا   باعتباره م،سيقد   إنهالكاتب الحبيب بوعجيلة  قال

 دون لموقع استراتيجيا   انحيازه، موضحا  أنه على الرغم من تونس في الدائر الصراع من موقفه عن النظر
 فهم يستطيع لن المرء إن قالموضوعي، و  سياسي ومحلل كباحث يتصر ف أن من يمنعه ال هذا فإن آخر
 الباحثين بين الفخالتي كانت محل  الهامة المعطيات من جملة يدحض لم ما الراهن التونسي الواقع

ن وأ. تونس في يجريجرى و  ما ماهية تحديدالخالف هو حول وعنده أن  .السياسي العمل فيالناشطين و 
 حدث ما مفهوم بتحديد يتعلق ما بقدر شباط 11 في حصلت التي األحداث بطبيعة فقط يتعلق ال األمر

 أم انقالب أم ثورة هو هل ،في بلدهم جرى ما توصيف حول مختلفونأنفسهم  تونس مواطنيخصوصا  أن 
   نتفاضة؟ا
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 أن ما كان بإمكانهم الداخلية وزارة أمام شباط 11 يوميتجم عون من كانوا أن رأي بوعجيلة وفي 
 أن لكن. اليوم ذلك في يمثلونها كانوا التي الخطورة ال من حيث عددهم وال من حيث محافظا   يسقطوا
 اثنين بمطارين مر   أن بعد السعودية إلى متجها   الدولي قرطاج مطار مساء   السادسة الساعة الرئيس يغادر
 نفسه الثورة مفهوممن الواجب وضع  يجعل وقع قد شيئا   أن على ليد   ما ذلك في فإن استقباله رفضا
 .نقدي سياق ضمن
 

 تتدارك أن أرادت منظومة المنظومة، رأس هروبشباط كان  11حصل في  مابوعجيلة أن  ويرى
هي اليوم  المنظومة هذه .جديد من نفسها إنتاج تعيدو  ومحيطه رأسها تزيلبأن  األخيرة اللحظة في نفسها
 ومدركة واعيةكانت ف ما، ديمقراطي لتحو   يحصل أن مصلحتها منكان  التي المعار ضة النخبة مث لما ي

لل بدأت  السبب ولهذا .تحويل مسار األحداث لصالحها على تعملفالوضع التونسي الذي طرأ على  لتحو 
 بين فرق وثمة ،"ثوري سياق" في "ديمقراطي انتقال"في ظل  تعيش 1111 ثاني كانون 12 ذمنتونس 

 جرت التي االنتقالية التجارب على السياسي الفكر في أطلق اصطالح الديمقراطي فاالنتقال: المفهومين
 قادرةتكن  لمفي التي ال تزال موجودة، هو  ،تونس في حاكمة كانت التي المنظومةأما  ،البلدان بعض في

 المعارضة مع االنفتاحية اإلجراءات من جملة إجراءبمث لت ت ما تسويةب تقبل أن دون من االستمرار على
نما المنظومة تلك إسقاط علىأصال   قادرةالتي لم تكن   الجانبين بين التسوية تتم  وقد  .فقط إزعاجها وا 

 ،المقبلة المرحلة عناوين من خالله حددتت ديمقراطي انتقال إطار في( وقوى الثورة علي بن منظومةبين )
 من النظام فيه ينتقل الذي الجذري التغيير مرحلة إلى الوصول انتتيح طريق وخارطة أجندة وتوضع
 .الناجز الديمقراطي وضعه إلى القديم وضعه

 منظومته، وبقاء النظام رأس هروب عن عبارة كانبوعجيلة،  برأي ،تونس في حصل وعلى ذلك فما
 ديمقراطيا   انتقاال   يبدو حصل مام تجعل الوقائع مجريات أن خصوصا   ،ا  ثوري أفقا   حصل ما يعطي وهذا
 للمرحلة انتقاليا   رئيسا   قبلواف علي، بن عهد دستور وهو الدستور، من 29 الفصل اعتمدوا التونسيين ألن

 حل يتم أن في تكمن المفارقةكانت و . بحل ه الثورة قامت الذي النواب مجلس رئيس نفسه هو الجديدة
 للحكومة رئيسا   ليكون( المنحل) البرلمان هذا برئيس القبول يتم ثم( علي بن عهد برلمان)  البرلمان
 . 1111 ولاأل تشرين 12 في االنتخابات حصول حين إلى االنتقالية

 نتقالاال سياقات وبين السابقة المنظومة مع جذريا   يقطع" ثوري   أفق  " بين المزاوجة تم ت هكذا
 للتونسيين حسبيُ  وربما األحداث، مجريات كل على ذلك بعد بدوره سيؤثرمر الذي األ وهو ،ديمقراطيال

 ." الجديد الثوري النزوع" و" الديمقراطي اإلصالح" بين ؛مابينه التوفيق يمكن ال أمرين بين وف قوا أنهم
 

 مستمرا  ال يزال  الشعبي الزخم كان وقت في والثانية، األولى االنتقاليتان الحكومتان ُشك لت ذلك بعد
 أن( علي بن حكومة رئيس كان الذي) الغنوشي محمد ترأسهما اللتان الحكومتان هاتان لبثت ما ثم ،وقويا  
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 والذي االنتقالية، للحكومة رئيسا   المبز ع فؤاد وبالرئيس الديمقراطي باالنتقال قبل الذي الشعبأما  .استقالتا
 األفق ذلك شباط 11 بعد تشكلت التي الجديدة االنتقالية الحكومة في ير لمفإنه  البرلمان، رئيس كان

 .لفترة إليه الوصول بتأجيل قبل قد كان والذي يريده، الذي الثوري
 ال التأسيسي الوطني المجلس انتخابات إلى رأسا   تونس اتجهت الثانية الغنوشي حكومة سقوط بعد

 القديم الدستور التونسيون اعتمد وهكذا(. السابق) الدستور يقول كما يوما   ستين بعد رئاسية انتخابات إلى
 الرئيس يبقى بأن وذلك منه، واحد بند بحسب لكن 29 الفصل وفق وذلك انتقالي، رئيس وجود ظل في

 في مهما   سيكون وهذا برلمانية، انتخابات إلجراء يوما  بل ستين بعد رئاسية انتخابات إلجراء ليس موجودا  
 . حين بعد ستجري التي والصراعات الحراك شكل تحديد

 جديد دستور صياغة عليه كان الذي التأسيسي بالمجلس قبلت التي الثالثة الحكومة تشك لت ذلك بعد
لغاء جمهوريةجديد لل رئيس وانتخاب َيت هيئة فُشك لت القديم، الدستور وا  " الثورة أهداف تحقيق هيئة" سم 

 المرحلة نأ بوعجيلة يضيفو . السياسي اإلصالح وتحقيق الديمقراطي االنتقال تأمين أجل من وذلك
 طبيعة وهذه المعتدل، اإلصالحي النزوع الثوري النزوع بين تراوح بقيت السياسية التطورات من األولى
 األهداف أجل من تضحياته ضريبة من اإلمكان قدر يخف ف أن له تتيح التي المعتدلة التونسي الشعب
 .الكبيرة تجاذباتها رغم بسالم األولى االنتقالية المرحلة انتهت، وهكذا ناجزة تتحقق التي القصوى
  

 فيعي بأن عددها وزخمها يد   اليوم، المعارضة قائد ،السبسي القائد فإن العنف حداثبالنسبة أل أما
 بي نتُ  إذ. صحيح غير عاءاد   ، وهذاعهده في يجري كان مماوأخطر بكثير  أكثر الحالية الحكومة عهد

 كانت السبسي القائد مرحلة في األداء وسوء واالعتصامات واالضطراب العنف أحداث أن اإلحصاءات
 ضمنية توافقات إلى تصل أن واستطاعت ،البعض بعضها علىوالتيارات  النخب صبرت ذلكمع  .كثيرة
 .الضعف توازن توافقات نهابأوصفها  ويمكن فيها قوي أنه عييد   أن معها أحد يستطيع ال

 لم حصل الذي بالترتيب األحزاب نجاح أن أظهرتلكونها  دالالتها لها وكانت االنتخابات حصلت 
 حقيقي، سياسي موت في سنة 11 طوالكانت  فتونس وتنظيمها، األحزاب هذه ماكينة قدرة نتيجة يكن

 أحزاب أو سياسية تنظيمات أمام تونس تكن لم ،المخلوع هروب، يوم شباط 11 يوم في أنه بمعنى
نما  للكلمة الدقيق بالمعنى سياسية  بنى قد أنه يد عى أن بإمكانه أحد وال .منهكة سياسية قوى أمامكانت وا 
 انتخابات في جرى ماف. االنتخابي نجاحه في ال  فض الحزبية لماكينته أن أو كامل، بشكل الحزبية ماكينته

 . يريد ماذا حول الجميع إلى الشعب هذا من رسالة كانتشرين األول  12
 

 ال األصوات من %11 إلى % 22 على وحصلت معقولة بنسبة األولى المرتبة في النهضة جاءت
 لم ما وهذا المرزوقي المنصف برئاسة" الجمهورية أجل من المؤتمر" حزب حل   الثاني المستوى في. أكثر

 أحزاب دخول إلى إضافة هذا. شباط 12 يوم فقط أعضاء سبعة من يتكون كان فالحزب أحد، يتوقعه
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 يرأسها التي" الشعبية العريضة"و ،"والحريات العمل أجل من الديمقراطي التكتل"مثل  التأسيسي إلى أخرى
 هذا فاز كيف يفس ر أن أحد بمقدور يكن لم ألنه" األسود الثقب" بمثابة كانت التيو  الحامدي الهاشمي
ت لم التونسي الشعبأما لناحية طريقة التصويت ف. بعضوية المجلس األخير  وهناك للمستقلين، يصو 
 لـ عنيدا   معارضا   كان الذي الشابي نجيب أما. نجاح بعض هؤالء حول عنها الحديث يمكن أخرى عوامل

 المجلس في مقعدا   19  بـ فوزه أن اعتبر فقد هروبه، قبل وأشرسهم معارضيه أشرف بل علي، بن
 الدستوري التجمع بقايا من تشكلت التي الصغيرة األحزاب فشلت الحال وبطبيعة. ذريع فشل هو التأسيسي
 وبالصدفة مقعد من أكثر على تحصل لم القوى هذه أن بمعنى ذريعا ، فشال   الوطني اليسار وفشل المنحل،

 .األوقات بعض في
  

على حد تعبير بوعجيلة،  معب ر، ولكنه لالنتباه ومثير ومرعب مؤسف أمر وهذا أيضا ، القوميون فشل
ت قد التونسي الشعب أن إلى يشير وهو  تيصو   لم الشعبو  .القديمة المنظومة مع الجذرية للقطيعة صو 

ت بل الهوية،الدفاع عن  شعار رفعت التي ألحزابصالح الأيضا   ، أي الهوية تجعل لم التي لألحزاب صو 
 االستقطاب عمليات مارسوا لمن عقابا   أيضا   تصو  وقد  معركتها،عنوانا  ل رات العروبة واالسالم،اشع

ما ك ،عاقبيُ  لمف سكت منأما  (حداثة -محافظة تقدمية، -رجعية: شعارات)  التونسيون مل ها التي الثقافي
 لالشتراكية ينتمي ليبرالي حداثي حزب وهو ،"والحريات العمل أجل من الديمقراطي التكتل" حصل مع

حملته  في كثيرا   الخطاب هذا يعتمد ولم .الظالمي أو الديني للفكر عدائه عن سكت قدو  الدولية،
ت  بالتاليو  .مهم أمر وهذا اإلسالميين مع الصراعقضية  على يشتغل لمو  االنتخابية،  الشعبصو 
ت التونسي  وكل واحدة، سلة في كل ه بيضه يضع لممع ذلك  لكن ه اإليديولوجي، االستقطاب إليقاف صو 
 اإلسالميين عند هكل   بيضه سيجعل علي بن من رأتب   الذي المسلم العربي الشعب هذا أن تصو روا الذين
 . مخطئين كانوا

 والذين ،%11 إلى 22 بين وهي يأخذوها أن عيتوق   أو يمكن التي النسبة على حصلوا اإلسالميونف
ذا واهمين، كانوا أعلى نسبا   يحوزوا نأ يمكن أن اإلسالميين تصوروا  النسبة أنتصو روا  آخرونكان  وا 

 . األقل على الوقت ذلك في أيضا ، نواهميمن ذلك كانوا  أقل تكون أن يمكن كان
 الشرعية أن باعتبار الوطنية الوحدة حكومة ىيسم   ما إلى الدعوة تم ت مباشرة االنتخابات بعد
 الشرعية مسألةف وفاقية، شرعية معها يكن لم ما وتعمل تسير أن يمكن التي الوحيدة تكن لم االنتخابية

 قاد أنه عييد   أن ألحد يمكن وال الثورة، قائد بأنني أد عي أنني تعني الثورية فالشرعية فارغ؛ كالم الثورية
 . في تونس الثورة

  
 بشرعية تدعم أن بد ال كان انتخابية شرعية أمامت تونس أصبح 1111 ولاأل تشرين 12 بعد
 الثوري، لالتحو   منو  الديمقراطي االنتقال من المستفيدة القوى أفق في كانت هذه الوفاقية والشرعية وفاقية،
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 18 تجربةل استحضارفي  ،االنتخاباتا حققته في م  ع النظر غض  ب بعضها معتلك القوى التي التقت 
 قاعدة على علي بن مواجهة في واإلسالمية العلمانية القوى تدتوح   الرائدة يوم 1112 تشرين األول

 نالماركسيو  وكذلك فعلوشعارات مهمة،  قضايا عن ناإلسالميو  فيها تنازل وسياسية فكرية أرضية
جبهة مقابل بن  1112في  تشكلت. ، والليبراليون أيضا  الوقت ذلك في الشيوعي العمال بحزب نالممثلو 

 التكتلو  المرزوقي؛ المنصف ورئيسه اآلن، الحاكم الجمهورية جلأ من المؤتمرحزب : تعلي ضم  
 الوطني الديمقراطي الحزبو  ؛التأسيسي الوطني المجلس رئيس جعفر بن مصطفى يرأسه الذي الديمقراطي

وبالفعل . الشيوعي العمال وحزب ؛النهضة وحركة ؛اليوم المعارضة في وهو الشابي نجيبالذي يرأسه 
 واالنتقال الثورة من لمستفيدينالتونسي وحلم ا الشباب حلم هذه أكتوبر/ تشرين األول 18كانت تجربة 

 ألسبابأكتوبر  18في الوصول إلى صيغة تحالف كتحالف  السياسية النخب توفق لم لكن ،الديمقراطي
 . عديدة
 
 ،الوطنيين والقوميين والهمامي الشابي نجيب السيدوهي  عارضة اليومالم ألطرافيحم ل بوعجيلة او 

ه رغم الدعوات المتكررة  جانبا  كبيرا  من المسؤولية، لمنع أي طرف من للمشاركة في الحكم  هميلإالتي توج 
لال معظم  ألن ،اآلنوا أتي أن ووطنيا   واستراتيجيا   تكتيكيا  ، خصوصا  أن مصلحة الجميع الدولة على تغو 

حتى حركة ف ،في انتخابات التأسيسي هامةكونها لم تحقق نتائج ل أن تحكم وحدهاعلى ليست قادرة  القوى
 . وحدها حكومة تشكل أنعلى قادرة ليست  النهضة

 الثقة عدممبدأ  على النهضة معها عالقت تبني أن التونسية حق المعارضة منبوعجيلة أن ويرى 
 نهضةال تراقب أن أجل من وحدة حكومةفي  لو دخللهذه المعارضة  يدعو لكنه ،ديمقراطي مبدأ وهذا

 التكتل"و "الجمهورية أجل من المؤتمر" هما أساسيان طرفان ما قام به ، وهذالالتغو   من وتمنعها
 من فظتحُ قد  تونس نإ اليوم، بحسب بوعجيلة، القول ويمكن. "والحريات العمل أجل من الديمقراطي
 هذا بفضلوذلك  ،الجروح رغم اآلن حد إلى فظحُ  الديمقراطي واالنتقال فظتحُ  والثورة عديدة، انكسارات
 التي والضغوطات الصراعات طبيعية، خصوصا  أن الكثيرين يدركون تماما  الحاكم الثالثي االئتالف

 . ومنعه من االغترار بقدرته آخرطرف  على طرف لمنع تغو   أجل نم الحاكمة الترويكا داخل تجري
 

 لالتحو   مقتضيات استراتيجيا   دركأ الشابي أن لو بوعجيلة أنه كان من األهمية بمكانويعتبر 
 عام وينالمنض أول من كان أن الشابي خصوصا  في الحكومة  وكان عليه أن يشارك والثورة، الديمقراطي

 . حزاب في مقابل بن عليإلى تحالف القوى واأل 1112
في تشكيل الحكومة،  تماما   قةموف   تكن لم الترويكا نها بوعجيلة للحكومة أمن االنتقادات التي وجه

 لمو  كفاءاتها، أحسن متقد   لم الحكم في المشاركة الثالثة األحزابو ؛ الكفاءات أحسنلوزارات لم تسل م إلى فا
إضافة  .التأسيسي الوطني المجلس رئيسو  الحكومة ورئيس الدولة رئيس صالحياتبين  توازنثمة  يكن



11 
 

 وقت ألكثر المفاوضات مكان تمديد فترةاإلب كانرغم أنه  ،الخصوم على صبر ةل  ق   ثمة كانإلى أنه 
 كان أنه رأيهوفي . حكم قاعدة بأوسعتتمت ع  وطنية وحدة حكومةممكن حتى تتمكن قوى الثورة من تشكيل 

 وهذا ،الواقع فهم في صعوبة هناك تكذلك كانو  ،الدوليو  اإلقليمي ينالوضع فهم في استراتيجي عمىة ثم  
 . الحاكمة األحزاب حداثة إلى أخرى مرة راجع

 
ل إلى  في تونس الصراعإن  إلى أبو عجيلةويذهب   خلطفيه  تم جدا   وغريب عجيب صراعتحو 

ل انتقال مرحلة كل فيكما هو الحال  ضروري صراع ومع ذلك فهو ،ةطبيعي غيربصورة  وراقاأل ية، ويسج 
 انتصارو  الديمقراطي نتقالاال من المستفيدة القوى بين وطنيال فرزال أساس على يتم لملهذا الصراع أنه 

 ستقطابتم على أساس اال بل ،ذلك مصلحتها من ليس التي والقوى ناحية، من أهدافها تحقيق في الثورة
 علمانية وطنية قوىمن  الحاكمة الترويكاون تتك   بحيث لألوراق عجيب خلطالذي جرى فيه  يديولوجياإل
سالميةو  عروبية ليبراليةو   وطنيتها في أحد يشكك ال وطنية علمانية قوى تضم   معارضة مقابل ،ا 

 بينيجري  صراعهذه المعارضة في  انتصار القديمة المنظومةن مصلحة مليس  لألسفو  .وديمقراطيتها
معارضة مختلطة  كتلة مقابل في حكم،في ال أخطائها رغم الديمقراطي واالنتقال للثورة المنتصرة القوى

 انطلقت التي الوطنية للمعارضة العجيبة تركيبةال يفهموابأن  خوةاأل من لعديدومتنو عة بصورة ال تسمح ل
 .التونسي بالشعب عالقتها مستوى على ضعفا   زادتها تقليدية عمل بأساليب األمر حقيقة في

 أن نخاف من حركة حقناوال سليما ، فنحن من  صحيحا   ليس خونةواأل سلمةاأل اعةفز   من االنطالقف 
سقط ما يجري في ن أن صحيحا   ليس لكن ،أفكارها جذرية مراجعة تراجع لم إسالمية حركة وهي النهضة
 المؤتمر"و ،مصر في اإلخوان حركة ليست تونس في النهضةف. تونس فيعلى ما يجري  تماما   مصر
، النهضة مع يحكم ديكور مجرد ليسا "والحريات العمل أجل من الديمقراطي التكتل"و "الجمهورية أجل من
يمنعا  أن ،السياسي وأ الثقافيو  الفكري بالضغط سواء مختلفة بأشكال هما طرفان فاعالن استطاعا،بل 
 .لألسف مصر في اآلن نراها التي خوانيةاأل الصورة إلى بنا يعود قدالذي  سالموياإل لو  تغوع من الأي ن
 االجتماعية المنظمات توظيف عبر األداء بشرعية الطعن مسألة علىفقد اعتمدت  المعارضةأما 

 وفي ،المتقابلة الشوارع مرحلةحتى وصلت تونس إلى  هامحل   في ليست اجتماعية مطالبات في والحقوقية
 دخول من الحذر علينا الحال بطبيعة لكن .بتاتا   متكافئة غير الشوارع معركةف. المعارضة فشلت هذا

 األمني التآمرو  ،العميقة الدولةو  الفاسد، السياسي المالكعامل  باالعتبار أخذها من بد ال ةجديد معطيات
 . إليها االلتفات، وهذه أمور ينبغي البالد على

 
تكمن في سؤال ما  بل ،الحاصل الفالخ تكمن فيال  تونس في ةالمشكلويخلص بوعجيلة إلى أن 

 مل المعارضةعلما  بأن  ؟عنيفة وجهة ههونوج   الديمقراطي االنتقال ونفسد الدولة نكسر أن نريدإذا كنا 
 النتقالاما يجعل  ،الشر   قوى للتدخ   المالئم اإلطار رتووف   ،االتجاه هذا من نفسها حماية في تنجح
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 الشعب حضانةف ذلك مع .البراهميو  بلعيد باغتيال اتمثلت خطيرتين تيندموي   بمرحلتين ر  يم الديمقراطي
 إلى والوصول به االنتقال هذا من شأنهما حماية هاتهاتوج   فبمختل الوطنية النخب ونضج التونسي
 .النهائية محطته
 

 :الحضور ومالحظاتهم أسئلة
ما جرى منذ هروب بن أن سيما  الفي تونس  األوضاع مستقبلحول  سؤاال  الحضور بعض ح طرَ 
ما إذا ع هموسأل أحد .يأميرك وتواطؤ قطري بدعم الحكم إلى لوصولالنهضة الفرصة ل حركة علي منحَ 

 العربية الدول فيالمسلمين  اإلخوانتجربة  من المستخلصة الدروسمن  حركة النهضة قد استفادت كانت
الخالف وقوع  بعد خصوصا   منهم النهضة وموقف السلفيينحول آخر ح سؤال ر  وطُ . مصر في وخاصة

 النهضةالحكم الذي تريد  نموذجحول كما طرح سؤال . بين الطرفين ووصوله إلى حد الصدام وسفك الدم
وما هي  ثورية؟ قوةهم باألصل  وهل ،في تونس الثورة قوى منجزءا   خواناألما إذا كان بقه؟ و أن تط  

 ؟هي القضية الفلسطينية من خطاب وسياسات النهضةن يأو  ؟واالقتصادية االجتماعيةخوان سياسيات اإل
 -لحركة خصوصا  أن فلسطين وقضية الصراع العربيوهل ال تزال القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة ل

 اإلسرائيلي تغيب عن أدبيات القوى الثورية في العالم العربي؟ 
آخرون  ، ولم يطمئن  واشنطن معهدل الغنوشيراشد زعيم النهضة  زيارةوانتقد بعض المشاركين 

 الخير تريد ال التي المتحدة لوالياتل حليفةخصوصا  أن قطر  ،االرتياب تثيرالتي  قطر مع لعالقةل
   .لعالمين العربي واإلسالميل

 
 عرفاوي بحري

 بعيدا   ليس العربي العالم في يحصل مال إن افق ،كمثقف موقعه من السيد بحري عرفاوي ثتحد   
ركا والغرب يالتي تريد أم قةالخال   الفوضى حول مقالة 1112 عام كتبَ إنه  وقال. الخارجية المؤثرات عن

 بينالحاصل  التقاربطبيعة  عنفيها  تحدثمقالة أخرى أيضا  كتب و . إدخال المنطقة في أتونها
 ستئذاباال" كتابا  أسماه 1119كتب في العام وكذلك  ،المتحدة والوالياتفي العالم العربي  اإلسالميين
 الحركات إلغراق مؤامرةعن أن ثمة و  ،الديمقراطية وفخاخ اإلسالمية الحركاتتحدث فيه عن " واالحتالب
 تركات لحم  تتأن هذه الحركات لن يكون بمقدورها خصوصا  أن  إفشالها بهدف الحكم في اإلسالمية

. لسقوطآيلة إلى ا كانت تحديدا   ومصر تونس في األنظمة أنفي وقت كان الغرب يعلم باالستبداد الثقيلة 
 الزعامات كل أن فيه ذكر" والرصاصة الفكرة: المقاومة" بعنوان كتابا  عرفاوي  كتب تموز حرب بعدو 

 المقاومةقائد  قامة أمام قامة من لهذه األنظمة عدي لم ألنه ،هذه الحرب ستؤول إلى السقوط بعد العربية
ل في السقوط  ، وهذا ماشعوبها عيون في "صغيرة" أضحتالزعامات العربية ف .اهلل نصر حسن السيد عج 

لم يكن باإلمكان تسليمها السلطة إال  بدائل في تفكرتعيه، فراحت  والصهيونية الغربية الدوائرالذي كانت 
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بدأت مع تسريبات ويكيليكس التي راحت برأي عرفاوي،  ،خطةالهذه  .العربية البالدفي " الفوضى" تعميمب
 وال .هدف هذه التسريبات تعرية األنظمة واإليقاع بينها وبين الشعوب عربا ، وكان وقادةتفضح رؤساء 

 تلك بإشاعة أشارت التي هي بل إنها ،أسرارها حقيبة أضاعتقد  األميركية اإلدارةعرفاوي أن  ظني
 .عليها الجماهيرثير وي األنظمة ييعر   بما واألسرار األخبار
  
 في اإلسالمية الحركات إغراق راديُ  كان أنهب برأي عرباوي،، ومصر يشي تونس في حصل ماو 
على أن ، الفساد أنظمة عن هاورثت ثقيلة وتركات مستنقعات في وانجرافها حشرها عملية تسهيلل الحكم

 منذ تعجيزية مطالبالجماهير طرح من خالل  على هذه الحركات الجماهير بيتأل يجري بعد ذلك
 السياسية الزعامات علىوسائل اإلعالم  في تطاول تمثلتكبيرة  فوضى بوادر ظهرتلذا . األول األسبوع

والمشروع اإلسالمي  ثوريال اإلسالمي مشروعيتسابقان هما ال مساران ثمة كانو . الثقافية الشخصياتو 
أما  ،إسرائيل ودولة بالتسوية ويؤمن المتحدة األمم سقف تحت ويعمل تركيا لهتمث  والذي  السياسي المعتدل

ل فهو مشروع  مشروعال  اإلسالم تدعيمالغرب  دولهذا أرا .بالمقاومة بل بالتسويات يؤمن ال مقاوماألو 
 العربي بالربيع عرفيُ  ما ضمن السورية الحالة تعويم، وبالتالي خوانياإل اإلسالم تعويممن خالل  المعتدل

 .المقاومة ضد مؤامرة سوريا في يجري ما أنب دركالجميع ي أن مع
 تونس من ربيع

 المعارضةهذه  ورأى أن .مستقلشخص  أنه رغمالمعارضة التونسية  نظر وجهة عن رعب  ه سيقال إن  
 ،التونسي المجتمعفي تونس وهذا ما يعتقده  اإلرهابب ارتبطتبالخصوص، بأنها  والنهضة ،الترويكا تت هم

إلى جنب مع تنظيم القاعدة جنبا  النهضة تشارك فيها  في الشارعجري ي تتال بعض المسيراتوقال إن 
الملتحين  اإلسالميينواحدة من  ،انمجموعتذته نف   األميركيةحتى الهجوم على السفارة . السود وأعالمه

 والسلفيين النهضة تهمت األميركية السفارة وهو ما جعل ،لشكلامن حيث  ،المعتدلينواألخرى من 
  .تهابمهاجم
أن ما جرى لم يكن ثورة  يرون والترويكا النهضة داخلأطراف حتى  هناك تونس في ثورةنسبة للالبو 

 ر بت الترويكاق بالتاليو  .التجمع ومجموعة القربيو  في ذلك مما يقوله حمادي الجبالي قتربوايبل انقالب، ل
 من وهناك ،راء كانوا ضمن حزب بن علي المنحل  وز  ثالثوهناك  ،القديم هم جزء من النظام مستشارين

 ،الماضية الفترة طيلة ته تونسهدش ما وهذا محاسبته وعدم القديم الحزب مع التوافق إلى الوصول يحاول
. محاسبتهم تتم لم الوطن ديجال   أكبر نإ بل" الديمقراطي الدستوري التجمع من شخص أي يحاسب لمإذ 
 الحظر رفع فترة بعدتم  ،لفترة لكن السفر من بعضهم نعمُ  فاسدا   191 هناكف نالرأسماليي من الفاسدونأما 
 . "عنهم
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 .األسعار وغالء والبطالة االجتماعيةالمشكالت  يعالج لم الحكم نإ المعارضة إضافة إلى ذلك تقول
 موقفا   تتخذألن  وهو ما دفع األخيرة فالترويكا تخاصم الجزائر. وهو أساء أيضا  إلى العالقات مع الجوار

فيها عندما ذهب  الغنوشيالتي قال  السعوديةو  فرنساء حيال ىالسي  السياسي  األداءإضافة إلى . منها حادا  
ى عل ستعودإن الثورة  بالقول السعودية ترد  ستصلها حتما ، ل الثورةفإن  هامسار  رتغي   لمإنها إن  أميركاإلى 

تقوم  لدرجة أنها. وهذا هو حال المالية العامة ء جدا ،ىأما االقتصاد فوضعه سي  . بالوبالالتونسيين 
  .علي بن عهد في، علما  أن هذا األمر لم يحدث حتى بورقيبه عهد منذ الثانية مرةباالقتراض لل

 
أما . واحد جان   حاسبيُ  لمو  أن الترويكا لم تحاسب من قتلوا المتظاهرين، وذكر السيد ربيعهذا 
في شعاراتها بل حتى  في الفلسطينية بالقضية فهم يتهمون الترويكا بأنها ال تلتزم تونس في القوميون

الذي ينص على تجريم التطبيع  19الجديد الذي ال ذكر فيه للصهيونية وال حتى للبند  لدستورمشروعها ل
 . مع العدو اإلسرائيلي

 


