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صحیح أن ھناك سمات مشتركة بین كل المجتمعات ، وأن 
ھناك خصائص مشتركة بین كل األمم ، ألن وحدة التكوین 
االجتماعي ، أي االنسان ، ذو خصائص مشتركة بین كل 
األمم وممیزة لھ كنوع ، وألن األمم تشترك في أنھا ذات 
تكوین قومي ، وألن المجتمعات جمیعا تعیش على كرة 

.. واجھ في كل عصر بعض الظروف المشتركة مشتركة ، وت
وھذا یعني دائما قدر من المضامین االشتراكیة یختلف 

ومھما یكن .. األمم تبعا الختالف وتمایز المجتمعات وویتمیز 
ھذا القدر كبیرا او صغیرا بین النظریات االشتراكیة ، فانھ 

كما تتمیز األمم بالرغم من كونھا ـ  عددة ،یمیزھا فھي مت
 ..  ھا ـ مجتمعات انسانیة قومیة كل



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  ) . 1(  !! ..ھیبة الدولة 
دیسمبر بسیدي بوزید كانت بسبب رفض الغبن ،  17الكثیرین في تونس نسوا أن الثورة التي انطلقت یوم لعل 

وقطع األرزاق ورفع التحّدي ، حینما رفض الشھید محمد البوعزیزي سیاسة الحصار والتجویع بذلك الفعل الذي 
  ..حّول الحادثة المؤلمة الى فعل ثوري غیر األحداث في العالم بأكملھ 

ولعل ھؤالء ایضا ، وعلى رأسھم المسؤولون الجدد ، الذین باشروا مھامھم بالرصاص واألسالیب األمنیة القدیمة ، 
قد نسوا أیضا أن أّول شعارات الثورة كان في سیاق الّرد على تلك السیاسة الالشعـبیة حین رفعت الجماھیر الثائرة 

ذلك "  .. التشغـیل استحقاق یا عصابة السراق : " ة وھو في كل مكان شعارھا المزلزل في وجھ العصابة الحاكم
الشعار الذي انطلق من المسیرة األولى بسیدي بوزید ، ثم انتشر في كل الساحات لیصبح الشعار الرمز ألھداف 
الثورة ، وبقي كذلك حتى تحّول الى معـیار ال یخطئ في الحكم على آداء الحكومات المتالحقة التي فشلت في خلق 

ثروة وتنمیتھا لتوفیر الحیاة الكریمة للمواطنین وھي التي ال تتحقق اال بضمان حق الشغل وتوفیر موارد الرزق ال
  ... لكل مستحقیھ 

،  لثائرةولعل الكثیرین الیوم یستغـربون كیف دشنت الحكومة الجدیدة عھدھا بالرصاص والقتل في مناطق الجنوب ا
وھم  على األجانب انین المفروضةطائلة القو لت المواطنین یقعون تحترّدا على االجراءات التعسفیة التي جع

، فزادت تلك األتاوات تعمیقا لشعورھم بالغربة والحصار في نفس  یتنقلون طلبا للرزق الذي لم یتوفر في وطنھم
من رحم ة ثوریة  ، تنبع منطلقاتھا  ھل ھي حكومف؟ ..ذلك   الحكومة كن لماذا نستغـرب أن تفعلول..  الوقت 

  ؟ ..الثورة لكي یكون اعضاؤھا حاملین لھموم الناس الضعفاء 

د على احتجاجات الناس مختلفة عن حكومات الّرش السابقة ؟ ولماذا نستغـرب أسلوبھا العنیف في الّر ستكونوھل 
ئیس الحزب ألیس رئیس الدولة ور ؟ 3القصبة  الیس رئیس الحكومة ھو وزیر الداخلیة الذي قام بالتنكیل بثوار  ؟

  بكل ما تعـنیھ من معاني ؟؟  الحاكم قبل تولي الرئاسة ھو صاحب نظریة ھیبة الدولة 

  فعن اي ھیبة یتكلمون ؟ 

لماذا ال یتكلمون عن ھیبة الدولة حینما یذھب الرئیس إلى إثیوبیا ویستقبلھ وزیر السیاحة االثیوبي في المطار ؟؟  
؟؟ ولماذا ال یتكلمون عن الھیبة في فرض النظام على ..الثروات المنھوبة  ولماذا ال یفّعـلون ھیبة الدولة في مجال

اللصوص الذین یعیثون في األرض فسادا ، سرقة وتھریبا ، واحتكارا ومضاربة في االسواق حتى صار المواطن 
  ؟..في عیشھ ، وبقائھ على قـید الحیاة بسبب غالء األسعار  امھّدد

  ؟  ..والمھمشین أم أن ھیبة الدولة ال تقوم اال  بالعصا الغلیظة والید الطویلة التي ال تطال إال المستضعـفـیـن 

لكن لماذا تتعامل الحكومة الجدیدة مع مواطنیھا .. یقولون أن ھذه اإلجراءات اتخذتھا الحكومة المنتھـیة مھامھا 
تعامل معھم بعـقلیة الحوار ، ومعالجة األزمات بمجابھة المشكل بالقتل ـ وقد اندلعت األحداث في عھدھا ـ وال ت

 المجحفة الحقیقي عوض البحث عن مبررات لتبریر القتل ، وقد كان أولى بالحكومة أن تتراجع عن فرض اإلتاوة
  .. منذ بدایة األحداث 

لبطالة والتنمیة الغائبة منذ اآلن تراجعت الحكومة فعال على إقرار الضریبة ، ولكن ھل ستقدر على مواجھة مشاكل ا
                                                                                                      عقود في تلك الجھات المحرومة ؟ 

من السیاسات القدیمة القائمة على قمع  نسخةـتلك االسالیب المستوھل ستغـّیـر حكومة الترویكا الجدیدة 
  ؟.. بھم ـاالحتجاجات ومحاكمة المحتجین وترھـی

 !!  ..نأمل ذلك 



                    

  

  
  

  

  

  

 

      

  

 

 

  

  

  

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                                                                                                               

 !! ..یدھن من قارورة فارغة  *
  ..مصرا  ویھدم  قصرا  یبني   *

ھرب اثنان من المجانین من المستشفى بواسطة سیارة 
ولما .. وكان أحدھما یسوق والثاني جالس بجانبھ .. 

در على الیمین :  ق لزمیلھاقتربا من المنزل قال المراف
                                                           ..من ھنا 

مشغول بالسیاقة أنا ، أنت على الیمین در : فأجابھ 
..  !! 

                                                         تقدموا
تقدموا   

جھنم كل سماء فوقكم  
 وكل ارض تحتكم جھنم

 تقدموا
 یموت منا الطفل والشیخ

 وال یستسلم
 وتسقط االم على ابنائھا القتلى

 وال تستسلم
 تقدموا
 تقدموا

 بناقالت جندكم
 وراجمات حقدكم

 وھددوا
 وشردوا
 ویتموا
 وھدموا

 لن تكسروا اعماقنا
 لن تھزموا اشواقنا
 نحن القضاء المبرم

   ) .سمیح القاسم ( 
  



                                      
                                             

                                                                                                                 
 
  
  

    

    

    

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  : غضب في الجنوب

كانت الشرارة األولى التي أشعلت انتفاضة مدن الجنوب 
الشرقي لتونس تعود إلى رفضھم لرسوم مالیة فرضتھا 
الحكومة على مغادري البالد باتجاه لیبیا، التي فرضت 

وقد أعادت تلك .  بدورھا رسوما مضاعفة على التونسیین
 14الشرارة ألذھان التونسیین شرارة اندالع انتفاضة 

المتجّول  بائعالالتي جاءت بعد أن أقدم  2011ینایر 
محمد البوعزیزي على حرق نفسھ في مدینة سیدي بوزید 

 .احتجاجا على منعھ من ممارسة مھنتھ “المحرومة“
رجع السیاسیون والخبراء االنتفاضة التي یقودھا أھالي وُی

انعدام التنمیة وتوسع رقعة الفقر وتدھور ”الجنوب إلى 
المقدرة الشرائیة وانتشار البطالة مما ھیأ أرضیة 
للتھمیش االجتماعي قادت إلى االحتقان والغضب الشعبي 

تبادر خالل السنوات األربع  على السلطات التي لم
الماضیة إلى تقدیم حلول مجدیة للمعضالت االقتصادیة 

ویطالب أھالي  ... ”واالجتماعیة التي یعاني منھا األھالي
كل من محافظتي مدنین وتطاوین بإلغاء الرسوم الجبائیة 
والسماح بعودة التجارة مع لیبیا وتونس، وبحق الجھتین 

شاملة والحق في التشغیل في التنمیة المستدامة وال
وبتحسین مستوى المعیشة التي تدھورت إلى أدنى 

وقد دفعت  .. المستویات جراء االرتفاع المشط لألسعار
خطورة األحداث وتصاعد منسوب االحتجاجات، بالخبراء 
إلى التحذیر والمطالبة بضرورة اإلسراع بالبحث عن 

د أن طریقة لتنفیس االحتقان وتطویق انتفاضة ال یستبع
تھا لتشمل مختلف الجھات الداخلیة ـتتسع رقع

، خاصة وأن المحتجین أّكدوا أن مظاھراتھم “المحرومة”
ستتواصل إلى أن تتحقق وعود المسؤولین وتنتبھ 
الحكومة إلى حساسیة الملف وأھمیة معالجتھ بالسرعة 

                                                    ... القصوى
البیانات الرسمیة وبیانات منظمات المجتمع وتظھر 

المدني أن مؤشرات التنمیة في الجنوب ھي األشد 
بالمئة  60، فنسبة الفقر تتجاوز انخفاضا في البالد

  .بالمئة في القرى وفي األریاف الصحراویة 70وتتجاوز 
مقارنة مع فترة ما قبل الثورة كانت نسبة الفقر في 

بالمئة ونسبة الفقراء، من  30الجنوب تتراوح في حدود 
بالمئة، لكن األزمة  33مجموع فقراء البالد، تناھز 

االقتصادیة واالجتماعیة، التي تعصف بالبالد مند أربع 
بالمئة لیظھر  30سنوات، وسعت رقعة الفقر بنسبة 

فقراء جدد قادمون من فئات مختلفة مثل األجراء وصغار 
الذي حدا  الموظفین وصغار الفالحین والتجار األمر

االحتجاجات بأنھا بالمحللین السیاسیین إلى وصف 
                        . ”انتفاضة الفقراء الجدد بالجنوب”
وفي ظل غیاب برامج تنمویة ومشاریع استثماریة توفر  

 مواطن الشغل تسجل البطالة في الجنوب نسبا مرتفعة
بالمئة وأغلب العاطلین من حملة  83حیث تصل إلى 

  ...الشھادات الجامعیة العلیا

وأمام انسداد آفاق التشغیل في تونس یدفع البحث عما 
یسد الرمق بالعدید من العاطلین إلى امتھان تجارة 
التھریب مع لیبیا باعتباره الحل الوحید لالسترزاق 

فقراؤھا إال وتحسین مستوى العیش، في جھة ال یعیش 
دینارا  250على دخل شھري لألسرة الواحدة ال یتجاوز 

                                   .دوالرا 180أي حوالي 
ویعد نقص خدمات الصحة األساسیة إحدى أھم معضالت 
تدّني مؤشرات التنمیة حیث ال یتوفر سوى طبیب واحد 

ساكن فیما ال یتوفر سوى مركز  1.594 3.002لكل 
              .ساكن 4.309 5.543صحة أساسیة واحد 

وأظھرت دراسات میدانیة أجرتھا مؤسسات إقلیمیة 
ودولیة أن عیش أھالي الجنوب مرتبط شدید االرتباط 
بالحركة التجاریة مع الجارة لیبیا مشددة على أن ذلك 
النشاط االقتصادي یساعد كثیرا في تنفیس االحتقان 

ففي . الضغوطات االقتصادیة االجتماعي والتخفیف من
إن التھریب ”قال البنك الدولي في تقریر لھ  2013ینایر 

بالمئة من  50والتجارة الموازیة یمثالن أكثر من 
ھذا النوع من ”مالحظا أن “ المبادالت التجاریة مع لیبیا

النشاط یضطلع بدور اقتصادي واجتماعي في المناطق 
میة من األنشطة الحدودیة حیث تعد التجارة غیر الرس

                                 .”االقتصادیة المھمة
تساور، السلطات التونسیة، مخاوف من أن تتوسع دائرة 
االحتجاجات التي تشھدھا مدن الجنوب الشرقي لتشمل 

األخرى مثل قفصة “ المحرومة“عددا من الجھات 
والقصرین وسیدي بوزید وسلیانة خاصة وأنھا تتقاسم 

بینھا نفس االحتقان في ظل غیاب أي برامج  فیما
اقتصادیة واجتماعیة تخفف من التوتر وتفتح آفاق جدیدة 

  ) العرب (  .  أمام فئات ھشة تشعر بالمباالة السلطات

جیت ..  ھذي ھـّي
 !! .. نلعـب حصلت 



   

   

  

  

    

  

  

  

  

  

 

 
     

  

  

  

  

  

 

  

  
 

أكتوبر دعینا إلى مؤتمر في  21في صباح یوم الخمیس 
وكان المؤتمر لقواد الكتائب في المنطقة . الفالوجا

وكانت ھذه الكتائب ثالثا، .  المحاصرة وأركان حربھا
، وكتیبتنا الكتیبة  ھي الكتیبة األولى والكتیبة الثانیة

 .                                                     السادسة
 ورأس المؤتمر األمیراالي السید طھ قائد الكتیبة األولى

وقال لنا السید طھ انھ تلقى من ریاسة القوات أمرًا . 
انذاریًا باالستعداد لالنسحاب على ان یرتب أمره لبدء 
 االنسحاب في الساعة السادسة والنصف بعد ان یتلقى

  .                  أمرًا تأكیدیًا بالبدء فیھ
لقد كنا ثالث . وكان من رأیي ان ھذا خیر ما نصنعھ

كتائب ھي ثلث الجیش المصري، فھل یعقل ان یبقى ثلث 
الجیش المصري مستسلمًا للحصار في مواقع سدت 

   .                  علیھ من الشرق ومن الغرب
ى فقد كنت أرى ان ومن ناحیة أخر. ھذا من ناحیة

لقد كنا ھنا لكي .  بقاءنا في ھذا الخطر لم یعد لھ غرض
ولقد اتصل النقب . نفصل النقب الجنوبي عن الشمال

  .              ، فلماذا بقاؤنا الجنوبي مع الشمال
ومن ناحیة ثالثة، فقد كنت اشعر ان انسحاب ثالث 

ھ كتائب إلى الخلیل سوف یرغم العدو على توزیع قوات
  .بینھا وبین مجموعة الجیش الرئیسي على الساحل

وبدا ان كل من في المؤتمر مقتنع بھذا الرأي إال رئیسھ 
ومع ذلك فلم یسعھ إال ان ینزل .  األمیراالي السید طھ

على اإلجماع ویلتفت إلّي لیكلفني بوضع الخطة المفصلة 
لالنسحاب بواسطة الطریق الجانبي الذي لم ینتھ إلیھ 

  .والذي بعثنا الجرحى منھ إلى بیت جبرینالعدو 
وانتحیت ركنًا من قاعة االجتماع ارتب الخطة، ولم یقدر 
لي ان أتم وضعھا، فما لبث السید طھ ان تلقى أمرًا ثانیًا 

یلغي األمر السابق " :  من ریاسة القوات یقول
أمر إیقاف القتال  . باالنسحاب، حافظوا على مواقعكم

               " . صادر لمصلحتنا
وكان إیقاف النار طبقًا لقرار مجلس األمن یبدأ في 

  .اكتوبر 22الثانیة من بعد ظھر یوم الجمعة 
وأوقفنا الضرب في الموعد المحدد ولكن العدو لم یوقف 
ضربھ وال أوقف قواتھ عن احتالل المواقع التي تستكمل 

وكنت في قلبي أتمنى ان یركز العدو . منھا حصارنا
على طریق اإلسفلت الرئیسي وینسى الطریق جھده 

 .الجانبي إلى بیت جبرین، حتى یظل منفذًا مفتوحًا أمامنا
وفي الساعة الواحدة عند الظھر تلقى السید طھ أمرًا 

         .جدیدًا من ریاسة القوات باالنسحاب إلى الخلیل

ان طول . فإن الفرصة كانت قد أفلتت. ولكن واأسفاه
ممكنًا باألمس مستحیًال تمام التردد جعل الذي كان 

لقد قطع الطریق الخلفي الذي كنا . االستحالة في الیوم
  .          نعتمد علیھ

لقد كان ممكنًا ان ننسحب في سالم منذ ساعات، ولكن 
الوضع اآلن یحتم علینا ان نخترق حصار العدو، ونقتحم 
خطوطھ ونحن نحمل سالحنا ومدافعنا، ونتحرك على 

  .              الطریق
واضطررت عند الظھر، وقد استبان الموقف من كل 
نواحیھ، ان أصدر أمرًا بتخفیض المؤن الیومیة للضباط 

  .          والجنود إلى ربع ما كانت علیھ
  .یجب ان نرتب أنفسنا للمجھول الغامض الذي یحیط بنا

وقضینا لیلة عجیبة تحت معركة مثیرة من حرب 
ت العدو على مواقعنا تلقي طارت طائرا.  األعصاب

كان بیانًا موجھًا ..   وأمسكت أحدھا أقرأه. المنشورات
  :                إلینا على النحو التالي

أیھا الضباط والصف والعساكر باللواءین الثاني " 
  .                      "  والرابع

كان . ودمي یغلي... ومضیت أقرأ المنشور حتى أخره
  :                  نصھ كما یلي

أیھا الضباط والصف والعساكر باللواءین الثاني " 
اللواء الثاني . ھل تعلمون انكم محاطون اآلن.  والرابع

وال توجد أي وسیلة لالتصال . محاط وكذلك اللواء الرابع
ھل تعرفون ما معنى .  بینھما وال مفر من اإلحاطة

ت وإنكم ان اإلحاطة معناھا الفناء والمو. اإلحاطة
لتشعرون بذلك في المستقبل القریب، وال یستطیع 
قوادكم ان یبروا بوعودھم الكاذبة قائلین إن النجدات من 

احتلت . كال. الرجال والمھمات والوقود ستصلكم قریبًا
القوات اإلسرائیلیة بئر السبع بعدما دقت قواتكم دقًا 

 وإذا اتكلتم على النجدات التي.  وسحقتھا سحقًا تامًا
، فاعلموا انھ ال ینوي إال طرد  سیبعثھا الملك عبد اهللا

فإنكم ترون  .قواتكم من قواعدھا في بیت لحم والخلیل
اآلن في ھذه البالد نتائج الدعایة الكاذبة التي كنتم 

وصف قوادكم .  تصدقونھا قبل ما أرسلتم من مصر
ووعدوكم   .وساستكم مرحلة فلسطین بأنھا سھلة

فلن تجدوا .  وأین التمتع.  أین الغنائم.  بالغنائم والتمتع
ولن . ھنا إال المصائب ولم تالقوا إال الخسائر الفادحة

وقد شاھدت عیونكم ان   .تالقوا غیر ھذا في المستقبل
الیھود یعرفون الدفاع عن وطنھم وأراضیھم ویحسنون 
التحارب، فإنھم لم یحتلوا بالدًا غریبة ولم یفتكروا ـ وال 

  .  ي احتالل أي بالد لیست لھمف  یفتكرون ـ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ؟..این بأعضاء الترویكا الجدیدة في تونس لماذا یجتمع جون ماك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

تطلعتم بالخریطة تبین لكم ان الجیوش اإلسرائیلیة وإذا 
  .         تحیطكم إحاطة السوار بالمعصم

إذا أردتم البقاء في الحیاة :  وعلیكم ان تختاروا"  
، واعلموا ان  فاستسلموا وستعودون سالمین إلى بالدكم

كذب من قال بأننا نقتل األسرة فھذه أقبح دعایة 
،  رون األوسام والنیاشیناخترعھا قوادكم الذین ینتظ

  .وال یكترثون بموت المئات واأللوف من جنودھم
  .          "  ھل لھم النیاشین ولكم الفناء

لقد أمر اللواء أحمد بك محمد علي المولوي الجنود 
المحاطین في بیت عفا وفي عراق السویدان، بالقتال 

انھ .  ولكن أین سعادة صاحب العزة اآلن .  حتى الموت
 . لى دبره تولیة الجبان بعدما أسرنا من ضباط رئاستھو

.  جنوده منھزمین وھربلقد ترك .  وأین قائد بئر السبع
 كان القائد أولى الھاربین.  فر في التقاطع وثبت الجیش

وكذلك في الحلیقات وغیرھا من المواقع التي احتلتھا . 
  .            قواتنا

افتكروا قبل الموت أصغوا إلى إخوانكم األسرة " 
انجوا أنفسكم بأنفسكم واستسلموا . یدعونكم لالستسالم

ھذا المنشور ستؤمن حیاتھ ویعود  كل من یحضر وبیده
  .                           "  سالمًا إلى بیتھ

، اعلموا إننا سنحترم حقوق مندوبكم  أیھا الضباط" 
الذي یتقدم حامل الرایة البیضاء لتجري معھ 

 وثقوا باحترام حقوقكم العسكریة في أدیارنا. المفاوضات
  . "  أنذرتم.  أعلمتم. 

كریًا كیف نحقق ھدفنا ؟ یجب تعبئة جھود األمة العربیة كلھا سیاسیًا وعس
ماذا نعمل اآلن ؟ نحن .. معركة األمة العربیة  يومعـنویًا ؛ ألن المعركة ھ

بیة ، ونحن ندافع ندافع عن القومیة العربیة ، ونحن ندافع عن األرض العـر
 ... يونحن ندافع عن اإلنسان العرب يعن الوطن العرب



   

 

 

 

              

 
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

                          

  … أَتَلمَُّس أحوالي

 ال مشكلة لدّي

 . .. شكلي مقبوٌل

 أبدو بالشعر األبیض جذابًا

 نّظاراتي متقنٌة

 وحرارُة جسمي سبٌع وثالثوَن تمامًا

 وقمیصي مكوٌي وحذائي ال یؤلمني

  .. ال مشكلة لدي

  .. َكّفَاي بال َقْیٍد

 وِلساني لم ُیسَكْت بعد

 لم یصدر ضدي ٌحْكٌم حتى اآلن

 ولم ُأطَرْد ِمن عملي

 مسموٌح لي بزیارة َمن َسَجنوھْم ِمن أھلي

 بعض البلدانوزیارِة بعِض مقابرھْم في 

 .. ال مشكلة لدي

 ال یدھشني أن صدیقي َأْنَبَت َقْرنًا في رأسھ

وُأِحبُّ َبراَعَتُھ في إخفاء الذیل الواضِح تحت 
 مالِبِسِھ

 .. وھدوُء مخاِلِبِھ ُیعجبني

 ، لكني سوف أسامحُھ قد یفتك بي

 فھو صدیقي

 ولھ أن یؤذیني أحیانًا

 .. ال مشكلة لدي



    
    

    
                                                         

 

   

                                                                                                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وجدت مشاعر االنتماء العربي التي  :مظاھر التجّذر 
یفیض بھا الوجدان الجمعي في تونس طریقھا إلى التعبیر 

الصعیدین الفكري النظري والسیاسي عن نفسھا على 
فعلى الصعید الفكري اھتمت كوكبة من رجاالت  .الحركي

الفكر والثقافة والسیاسة بالقضایا العربیة وفي مقدمتھا 
. قضایا التحرر من االستعمار، وفلسطین، والوحدة العربیة

وكان الوعي القومي العربي والتمسك بالھّویة العربیة 
قویًا إلنشاء األحزاب والحركات السیاسیة اإلسالمیة دافعًا 

والمؤسسات التعلیمیة والمطبوعات الصحافیة والثقافیة 
 .                 ذات االھتمامات العربیة اإلسالمیة

وتجّلت قّوة االنتماء العربي اإلسالمي في تونس أكثر ما 
تجّلت في التصّدي لكل محاوالت النیل من ھوّیة البالد 

، وھي  ا اللغویة والثقافیة والدینیةوطمس مقوماتھ
،  المحاوالت التي تصدرت األجندة االستعماریة الفرنسیة

ولكنھا جوبھت بمقاومة ودفاع مستمیتین أّدیا إلى إفشالھا 
 .                  في النھایة

وحیثما تعرضت العروبة لخطر الغزو األجنبي في فلسطین 
راق كان كما في الجزائر وفي سوریة كما في الع

التونسیون یسارعون إلى نصرة أشقائھم العرب في تلك 
وتعود التعبیرات الفكریة عن االھتمامات القومیة  . األقطار

العربیة في تونس إلى وقت مبكر فقد أسس الراحل یوسف 
قبل إنشائھ مكتب المغرب  1945الرویسي في برلین سنة 

العربي في دمشق جریدة سیاسیة اجتماعیة أسبوعیة 
وكانت أول جریدة تعبر  - المغرب العربي  -حمل اسم ت

بشكل واضح عن الفكر القومي العربي في تونس، إذ قال 
لما كانت البالد  : " مؤسسھا في افتتاحیة العدد األول

العربیة وخاصة الجزء المغربي منھا تجتاز مرحلة من 
أصعب مراحل تاریخھا فقد فرض المستعمرون الظالمون 

أن یعیش منعزًال عن العالم منفصًال عن على ھذا الجزء 
بقیة أجزاء الوطن العربي مقیدًا عن الحركة، مقضیًا علیھ 
بالصمت وعدم إبداء رأیھ في تقریر مصیره من ھذه 
األحداث الكبرى واالنقالبات العالمیة الجاریة الیوم مقیمین 
بدًال من صوت الشعب الناقم على الوضع الظالم المفروض 

القاھرة أبواقًا لدعایتھم االستعماریة علیھ بالقوة 
                                               .. )1(األثیمة

وتعد تلك التجربة الصحفیة أول ممارسة واعیة للفكر 
القومي، وأول محاولة جادة لنشر ھذا الفكر، ولتحویلھ إلى 
تیار سیاسي شعبي ینخرط فیھ العمال وسائر الفئات 

 : " خرى، وھو ما ذھب إلیھ الرویسي بقولھالوطنیة األ
العمل على تحقیق وحدة الوطن العربي الصحیحة من 

، وإیجاد التعارف وإحكام  خلیج العجم إلى المحیط األطلسي
، والتعریف  أواصر األخوة بین المغاربة والمشارقة

            .بالمشرق لدى المغرب وبالمغرب لدى المشرق
 قال الرویسي 1947ي ألقاھا عام في إحدى محاضراتھ الت

القومي أنتم أیھا القومیون العرب یدعوكم الواجب  : "
..... 

لمشاطرتنا عبء ھذه المسؤولیات الثقیلة ألن األجیال 
القادمة سوف ال تفرق بین مغرب ومشرق في مسؤولیة 

وظل الرویسي الجئًا لوجود حكم ".  مصیر األمة العربیة
 -طرف الفرنسیین من  - اإلعدام الذي كان قابًال للتنفیذ 

، إال أن األقالم واأللسن تحركت في الداخل  أینما وجد
مؤكدة على عروبة تونس ومشددة على انتمائھا 

، ومن ذلك  ، ولكنھ غیر المناقض لإلسالمي )2(القومي
 :                               ما كتبھ

 : " 1954عام )  نحن أمة (علي البلھوان، في كتابھ  *
تونس والمغرب ثالثة أقطار، وثالثة أمم كّونتھا الجزائر و

، وصبغتھا صبغة واحدة في  األجیال المتعاقبة منذ قرون
أمة متوحدة، ما ھي إال جزء من أمة المغرب العربي 
بوحدة أقطارھا وتضامنھا القومي، وتنّبھت لتاریخھا 

، رسالة العروبة  الماجد وتقّدمت للقیام برسالتھا الخالدة
لى العالم بما احتوت علیھ من أخوة بشریة واإلسالم إ

نراھا اكتمل وعیھا ..  ومساواة إنسانیة ومقاومة
 ."...القومي

الدكتور الحبیب ثامر، في كتابھ المنشور في القاھرة * 
، تعد تونس أكثر بلدان المغرب استعرابًا بعد  )ھذه تونس(

ھجرة بني ھالل إلیھا في القرن الحادي عشر، ولم یبق 
عنصر البربري األصلي وال للقرطاجني والرومان أثر لل

كما اّمحى ..  الذین احتلوا البالد قرونًا متوالیة قبل العرب
أثر األتراك من تونس وقد تغلب العنصر العربي على ھذه 

 .                             " .. العناصر وابتلعھا
ھذه أمثلة من كتابات ومواقف ظھرت في الفترة الممتدة 

تؤكد بروز تیار قومي عربي من  1955إلى  1945 من
    . ) 3 (رحم الحركة الوطنیة وبین رموزھا البارزین

إن الوعي القومي في تونس بل في كل أقطار المغرب 
العربي ھو إشكالیة ذات خصوصیة منذ فجر النھضة 
ومرّدھا یرجع لطبیعتھا الثقافیة والسوسیولوجیة، ومن ثم 

ال یخلو من منظور ثقافي  اكتسبت طابعًا سیاسیًا
فقد مرت الفكرة القومیة بمرحلة من الكمون . وحضاري

،  والتراكم بین األصالة الحضاریة واالنبعاث اإلسالمي
وقد برزت مظاھر تجذر العروبة والقومیة العربیة في 

 تونس تاریخیًا من خالل مظاھر عّدة سنتناولھا بالتفصیل
   :                            )  4( ، وھي

   .                رفض الفرنسة والتمسك بالعربیة -1
الحفاظ على الھویة العربیة واإلسالمیة للشعب  2-

 :                       التونسي من خالل
 .                   الحركة الزیتونیة -
        .  ومناھضة بورقیبة...  الحركة الیوسیفیة -
 ودورھا في الوعي بالھویةالدوریات الثقافیة  -
 :               الحضور التونسي في معارك األمة-3  
نصرة سوریة  * فلسطین نصرة * معركة االستقالل*  

  . والعراق
 . 



   

 

 

 

  

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

حین البحث التاریخي في التجربة اإلسالمیة التاریخیة ، 
نكتشف أن الدین اإلسالمي بكل قیمھ وتشریعاتھ ، لم 
یحدد شكال محددا للدولة والسلطة ، وإنما حدد مجموعة 
من القیم والمبادئ الدستوریة والسیاسیة ینبغي أن 
تسود وتتحكم في مؤسسة الدولة بصرف النظر عن 

فالدولة ضرورة من ضرورات .. شكلھا ومسماھا 
االجتماع اإلنساني ، إذ تتحمل مسؤولیات ومھام كبرى 
في مسیرة المجتمع ، ولكن اإلسالم لم یحدد شكال خاصا 

ولعل في إشارة اإلمام علي ابن أبي طالب إلى .. للدولة 
تأكید على ھذه ) ال بد للناس من أمیر برأ وفاجر ( أنھ 

فقد تعامل اإلمام علي .. " الحقیقة التاریخیة واإلنسانیة 
مع الدولة كضرورة ، أما منشأ ضرورتھا فھو االنتظام 
والنظام العام ، األمن والفيء ، أي اإلنسان والعمران ، 
بما یقتضي ذلك من إطالق حریة التملك المضبوطة 
بالشریعة ، حتى ال تتفاقم الفوارق الطبقیة ، ویستولي 

اس ، فتعم الفوضى الجور على األغلبیة الساحقة من الن
إذن .. ، ویخرج الجیاع شاھرین على الناس سیوفھم 

فالدولة ضرورة اجتماع ، یقتضیھا االجتماع ویبنیھا، ال 
تبنیھ ، وإن كانت بعد أن یبنیھا تعود لتسھم في إعادة 
بنائھ وتجدیده ، یجددھا ویتجدد بھا ، وتجدده وتجدد بھ 

بظروفھا والضرورة في قواعد السلوك إنما تقدر .. 
ومقادیرھا ، فإذا كانت الظروف متغیرة ، أي تغیر وعي 
االجتماع لذاتھ وعالئقھ ، وتغیر وعي الفرد لموقعھ في 
المجتمع ومسؤولیاتھ وحقوقھ وواجباتھ ، وتبعا لذلك 
تغیرت األدوار ، فال بد أن تتغیر الدولة شكال ، وأداءا ، 
ودورا ، ومصدر شریعتھ،وآلیات تحقیق ، طبقا 

   ..   " غیرات الحاصلة في بنیان المجتمع للت
فالمھم في مؤسسة الدولة ، لیس شكلھا ، وإنما القیم 
األساسیة التي تحتضنھا ، والمبادئ األساسیة التي 

  .. تعمل على تنفیذھا وتحقیقھا في الواقع الخارجي
 فالمطلوب دینیا أن تلتزم مؤسسة الدولة بقیم ومبادئ

 

الدولة ومسمیاتھا المتعددة ، ھي ووظائف ، وشكل 
خاضعة لظروف الزمان والمكان وتحوالت المرحلة ، 
وما ھو اإلطار األنسب للوفاء بتلك القیم والمبادئ 

ال وصفة دینیة ملزمة للدولة ، ( ـ ف.. األساسیة 
وطالما أن شأن الدین ، بما ھو معرفة وسلوك وثقافة 

ي عدالتھا ، وقیم وعالئق وتقوى ، ھو أداء الدولة ، أ
وطالما أن العدالة من دون حریة ھي جور آخر ، 
فالمستبد العادل تلفیق بین مفھومین متناقضین ال 
یجتمعان أبدا وال یرتفعان ، أي إما مستبد وإما عادل ، 
وطالما أن الحریة من دون عدالة لیست حریة ، بل 
فوضى حاضنة لتوائم أو ضرائر من االستبدادات 

دیمقراطیة ال بمعناھا السیاسي المدمرة ، فإن ال
الصرف وحده ، بل وبمدلولھا الواسع ، الذي یمتد إلى 
الشأن االجتماعي والرعائي والتنموي الشامل ، ھي 
التي تجمع الحریة إلى العدالة في بنیة مدنیة ، 
كمفھومین متشاطرین تعریفا وتحقیقا ، إلى حد دخول 

                            .. )كل منھما في تعریف اآلخر 
  :                مدنیة الحقل السیاسي

فالجوھر أن تكون الدولة بكل مسؤولیھا ومؤسساتھا 
، نتاج الحریة والشورى والعقد االجتماعي المستند 

فالدولة لیست .. إلى حریة االختیار ورضا الجماعة 
خارجة عن قیم اإلسالم الكبرى كالعدالة والحریة 

وانحراف الدولة .. تجسید لھما  والمساواة ، بل ھي
في مراحل مدیدة من التجربة التاریخیة اإلسالمیة عن 
ھذه القیم ، ال یشرع للدولة االستبدادیة ، وال یؤسس 
للنموذج السلطاني الذي ال صالت حقیقیة لھ باالجتماع 

حیث أن ..  ابل على العكس تمام.. اإلسالمي 
تاریخیة باتجاه لنا مسؤولیة االنحراف التاریخي ، یحّم

تظھیر قیم اإلسالم األساسیة في السیاسة والحكم ، 
وممارسة القطیعة المعرفیة والسلوكیة مع كل أشكال 

 ..  راد بالحكمـئثار بالقرار واالستفـاالست

  :               لھوامشا
 .          6، ص 56، العدد  وعي الھویة العربیة في الفكر التونسي الحدیث، نقال عن الموقف (1)
 .               ، المصدر السابق الموقف  (2)
/  ، شباط ، السنة الثالثة10العدد ،  ، أي مستقبل للتیار القومي العربي في تونس؟ مجلة أقالم علي بن سعید (3)

 .                2004فبرایر 
 .                207، ص  الوعي القومي واألحزاب السیاسیة في المغرب العربي (4) 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

        

  

ال احد من الفاعلین السیاسیین والمتابعین للشأن العام  
اعتقد أن حال حكومة نداء تونس المنتظرة سیكون بھذا 

ولقد استندت تلك . الوھن والضعف والعجز المبین
الرؤیة إلى حجم الدعایة والتبشیر بالمولود الحزبي 
الذي حمل معھ بعض صفات اإلعجاز التي ال یشترك 

المسیح علیھ السالم، فھو الحزب  معھ فیھا إال السید
الذي خرج من األحشاء عالما بمبتغاه متكّلما وناطقا بھ 
ماشیا على قدمیھ بالسرعة التي ال نظیر لھا في عالم 
 .السیاسة، في االتجاه الذي اختیر لھ

حزب قّدمتھ آالت الدعایة بأنھ المنقذ من الظالل الذي 
لمتمثل في تردت فیھ البالد منذ لحظة الخطأ األول ا

افرار بن علي أو تھریبھ وانھیار سلطان ورموز نظامھ 
ثم تحوّل ذلك الخطأ إلى خطیئة تجّلت في . الحدیدي

تولي الترویكا أمر الناس متكئة على شرعیة ُعّدت 
وھنة وضعیفة أو منعدمة رغم السند العظیم التي 

 .              اجتباھا بھ المجلس الوطني التأسیسي
زب الجدید المنصوح بھ في دنیا السیاسة فقد خاض الح

التونسیة الُمبّشر بخبرة ساللتھ الُمجّودة في الحكم 
وبجدواه ونجاعتھ في التداوي والعالج من العاھات 
السیاسیة المزمنة والمستحدثة، معركة ضروسا كحّمال 
للتقدم والحداثة التي سّوق نفسھ واصطفاھا ناطقا 

 .باسمھا
ة الدینیة التي عّمت غمامتھا وكل ذلك كان ضّد العتم

المشرقة مستھدفة )  اسم تونس القدیم ( سماء ترشیش
النموذج التونسي على حّد قول منّظریھ وزعامات رأیھ، 
وذلك بعد انبالج العھد النھضاوي إبان حكم حركة 
النھضة ومن حالفھا، وھي القادمة من عوالم أخرى 
قروسطیة وسوداویة مشبعة ببراكسیس اإلرھاب 

مشتقاتھ الفكریة والعقدیة والمذھبیة حسب ما ھو و
 .راسخ في مخیال جماعة النداء ومن واالھم

وجاءت حمالتھ االنتخابیة برمتھا تثبیتا لذلك التمشي 
ونداءا ووعدا ووعیدا وثأرا بتخلیص البالد من السقم 
والھزال الذي أصابھا من جراء فترة سلطة قوم 

یة لھم وال معرفة الترویكا المغمورین الذین ال درا
بالحكم وأصولھ وقوانینھ وأعرافھ المنظمة رغم شغفھم 

 .                    الشدید بھ
حالة من االحتراب الداخلي المدني عاشتھا تونس طیلة 
فترة الحمالت االنتخابیة التشریعیة والرئاسیة قاعدتھا 
األساسیة ھو القضاء على اإلسالم السیاسي وانبثاقاتھ 

  ت بھ بالدنا وحرمانھ من العودة إلىـلیـالذي ابت نیفةـالع
.. 

السلطة بأي وسیلة كانت وخاصة باألداة األنجع 
وصل األمر بالقوم  وقد . المتمثلة في التصویت الناجع

إلى حد الجھر بتقسیم التونسیین إلى شمالیین حداثیین 
تقدمیین وجنوبیین رجعیین دینیین متخلفین وإلى شمال 
شملتھ الدولة الوطنیة بعطفھا ورعایتھا وجنوب 

 .          أھملتھ وبقي على ھامشھا وفي مجال سیبتھا
العدواني على الوطن الواحد ُسّوق لھ وھذا الخطاب 

دون رقیب أخالقي أو وازع سیاسي یزع كال الفریقین 
عن منحاھم التفكیكي التدمیري للمجتمع ولنسیجھ 
اللّین حتى لما بلغ بھم األمر رسم نزواتھم التقسیمیة 
غیر البریئة على خریطة البالد التونسیة دولتین 

 . منقسمتین واحدة شمالیة وأخرى جنوبیة
تھاوى كل شيء بعد سویعات من نطق الصنادیق 

أكتوبر  26بأسرارھا بعد االنتخابات التشریعیة في
فتوحد ھوى قیادیي  2014دیسمبر  21والرئاسیة في 

النورانیین الحداثیین بھیام الزعماء الظالمیین 
 .            الرجعیین اإلرھابیین

میة، وبدأ التبشیر بالحكومة الوطنیة والمصلحة العمو
واستحال االحتراب اللبوس الذي كاد أن یتحول إلى 
حرب ضروس بین شركاء األرض واللغة والدین 

، استحال رغبة في  والتاریخ والثقافة والمصاھرة
السلطة والحكم وكراسیھ حتى وان كان ذلك باالشتراك 
مع عدو إیدیولوجي موصوف التطرف الحداثي 

 .               العلماني أو نقیضھ الرجعي الدیني
ولیسمح لنا قارئنا بأن نستعیر من لسان ابن منظور 
العربي مصطلحا داال كثیف الداللة ینطبق على حال 
طیف كبیر من طبقتنا السیاسیة الممثلة في مجلس 
نواب الشعب وكذلك في خارجھ ویفّسر لنا ھذا التھافت 
على السلطة الفاقد للمبررات المبدئیة إال من حیث ھي 

من منتجعات المصالح واالمتیازات واالستجابة منتجعا 
للنزوات والرغبات أو تنفیذ األجندات وبیع ما بقي من 

 .                 أمالك الدولة وثروات البالد
فنحن أمام نوع من الُغلمة ومعنى الكلمة كما ھو محدد 
في اللسان الشھوة الكبیرة التي تصل حّد الھیجان لدى 

، نطلق علیھا في سیاقنا ھذا الرجل والمرأة سّیان
الُغلمة السیاسیة التي تظھر في ھذا الجنوح الجانح 
نحو السلطة المصاحب بدوس المبادئ والقیم ودي 

                                                          .انطولوجیا السیاسة

ونحن كذلك أمام ثقافة الغنیمة السیاسیة التي تكتسح 
  السیاسي التونسي والتي تندفن فيالفضاء العام 



 

 
 یمة سیاسیة ـحضرتھا الفكرة الوطنیة التي تمّثل ق

سامیة وثابتة تفترش التضحیة والفداء وتحّل محلھا 
البرغماتیة السیاسیة التي تبیح االتجار في كل شيء 

ھي وسیلة للمقایضة واكتساح فالسیاسة لدیھم 
  .            لسوق الدولة ال أكثر

لقد تجلى ذلك الھیجان السیاسي وما صاحبھ من 
رغبة كبیرة في الحكم في البدایة في حزب النداء 
الفائز بأغلبیة المقاعد وھو أمر طبیعي متعارف علیھ 
في الدیمقراطیات الناشئة الولیدة وعلى غرار 

 .             نظیرتھا العریقة
لكن الحزب المجّمع من روافد مختلفة وكذلك 
متناقضة یساریة كانت أو دستوریة أو نقابیة أو 

واقتداء " زعامیة"حقوقیة، حول شخصیة واحدة 
بتجارب األسالف وإرثھم الحزبي الدستوري المتعدد 

ده المراحل وجد نفسھ یأتمر بأوامر مؤسسھ وسّی
السبسي الذي فّصل وقائده ورئیسھ الباجي قائد 

وفصل القول في رئیس الحكومة الجدید الذي ال 
 .ینبغي أن یكون ندائیا حسب معلوم األمور وظاھرھا

ومن ھنا تحّول الحزب الفائز في االنتخابات إلى 
مجّرد طرف من األطراف السیاسیة الالھثة إلى قصر 

یھ ویرتضیھ ـالضیافة أین سیحصل كل على ما یبتغ
 .ھي بصدد التوزیع والتقسیممن الكعكة التي 

وعلى غرار أقرانھ من األحزاب األخرى ومن لوبیات 
السیاسة المتغطیة ببعض أطراف المجتمع المدني من 
جمعیات ومنظمات اھتدى الحزب األكبر بمجلس 
نواب الشعب إلى فھم اللعبة فألقى بالسجالت السیریة 
لكوادره ومناضلیھ إلى لجنة الفرز المنتصبة بسوق 

الضیافة الفضاء الذي شھد كوالیس وحیثیات  قصر
انتخاب أعضاء مجلس إدارة الحكومة التونسیة 

، آمال أن یستجیب اهللا لدعاء قیادتھ  الجدیدة
ورغباتھا فیظفر الحزب الكبیر بما سیظفر بھ غیره 

  .           من األحزاب وأصحاب النفوذ والمقامات
یاسي لم ُغلمة السلطة برزت في البدایة لدى طرف س

یفز بأي مقعد في مجلس نواب الشعب لكنھ استطاع 
والناس في غفلة من أمرھم وبواسطة قّوة اللوبیینغ 
التي یمتلكھا وبنفس األدوات التي مكنتھ من اختراق 
حكومة الغنوشي األولى والثانیة وحكومة السبسي 

، من الحصول على أكثر من عشر  2011سنة 
یادیتین إلى درجة أن حقائب وزاریة ومنھا حقیبتین س

 بعض الندائیین من المنحدر الدستوري تساءلوا ھل

أن الحزب الشیوعي وروافده المدنیة ھو من فاز في 

تھا ـیة الثانیة للحقائب الوزاریة وفي صیغـفي التوزیع
قبل مجلس نواب النھائیة كما ھي مطروحة لنیل الثقة من 

إن ھذا الفریق الذي یتصدر المشھد تحت اسم .  الشعب
مستقلي الحكومة في جانب منھ یغنمون سیاسیا بكل ما في 
الكلمة من معنى فھم یعرفون من أین تأكل الكتف حسب 

وإن ما تحصلوا علیھ من حقائب .  تعبیر أحد كبار أحبارھم
داء تونس وزاریة یوازي أو یفوق حقائب الحزب أألغلبي ن

مقعد وكذلك حقائب حركة النھضة الموالیة لھ  86صاحب
 .               مقعد 69في الترتیب صاحبة 

إن الغنائمیة السیاسیة في الحكومة المشكلة ال تتجّلى فقط 
في تجمیع أحزاب تتقاذف بالنعوت األیدیولوجیة وبالوصم 
الفكري والسیاسي وإنما یتھم بعضھا بعضا برعایة 

وكذلك بممارستھ في صیغتھ المكثفة التي تجّلت  اإلرھاب
في اغتیال الشھیدین بلعید والبراھمي فكیف ستتعایش 
أطراف تتھم بعضھا البعض بالقتل واالغتیال والتصفیة 
على خلفیة الھویة السیاسیة؟ وكیف ستعمل أحزاب تنعت 
بعضھا البعض بالفساد المالي وبشراء ذمم الناخبین في 

من المعقول في عالم السیاسة  حكومة موحدة؟ وھل
التونسیة لما بعد الثورة أن تنحدر إیطیقا السیاسة 
وبراغماتیتھا الالمبدئیة إلى درجة تولي مناصب وزاریة 

أكتوبر التشریعیة المنقضیة  26ممن شارك في انتخابات 
                  وفشل في الفوز بمقعد؟

ألكادیمي ھذه أسئلة جدیة یستوجب منا عملنا الفكري وا
إعادة التفكیر فیھا وكذلك طرحھا على جمیع الفاعلین 
السیاسیین السیما من ھم داخل مجلس نواب الشعب 
بمناسبة حصول الحكومة التونسیة الجدیدة على ثقتھم في 
عملیة قفز في المستقبل سمتھا الرئیسیة تصدیر األزمة 
الھیكلیة للحكم إلى بضعة أشھر إلى األمام بعد أن بات 

ھرا للعیان أن التعایش بین مكوناتھا الحزبیة ھو مجّرد ظا
شعار، وبعد أن أفصح كل طرف عن مقصده الحقیقي 
المتمثل في الحصول على أكبر قدر ممكن من الكراسي 

 .              والحقائب الوزاریة
وفي ثنایا ھذا الصراع المحموم لم یعد أحدا یتكّلم عن 

اعد بمجلس نواب الشعب برنامج الحزب الفائز بأغلب المق
وسبل تطبیقھ وال حتى عن برنامج الحكومة في صیغتھا 
االئتالفیة وإنما ظھرت لغة جدیدة قوامھا ماذا سیفعل كل 
وزیر في وزارتھ وممن سیتركب طاقم دیوانھ ؟ فھل تصمد 
حكومة بمثل ھذه المواصفات أمام عواصف األزمة 

من البطالة ا الحادة االقتصادیة واالجتماعیة وإفرازاتھ
خم والالأمن وتھاوي العملة الوطنیة الدینار، ضوالفقر والت

 ؟.. التي ال تزال تحیاھا تونس


