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ëi@Ýîu@òß†Ôß 

االنتقال . »جزمة هتلر وسباط موسوليين   «: كـان ديغول يقول يف لندن     
مـن احلسن الثاين إىل زين العابدين بن علي هو أيًضا هبوطٌ من أرستقراطية              

ال . اجلـرمية اىل الضحالة املفجعة لسوقيٍّ آت من إحدى املديريات الفرعية          
وليس لزين  ، كان للحسن رأسٌ  .خاصنطعـن هـنا يف الـبالد إمنا يف األش         

 .العابدين بن علي سوى يدين
، وال يتميز الثاين  . ومنها الذكاء ، مع كل خطاياه، فضائل   ، كـان لألول  

 سوى بردود أفعاله املتعجلة اليت يكتسبها       )3الرئيس بكالوريا ناقص    (امللقب  
خر وليس اآل ، كان األول ملكًا، حىت يف أسوأ جتاوزاته      . املـرء يف الثكـنات    

سـوى شرطٍي شرٍس يفرض على أحد أكثر شعوب العامل حتضًرا السجن يف             
 .قفٍص من الديكتاتورية املتوحشة

تبدأ باالحندار املثري   . حيكـي لنا نيكوال بو وجان بيري توكوا حكايةً غريبةً         
بعد ثالثني  ). الشيخوخة هي غرقٌ  (للشـفقة واملتوقع لقدٍرخارٍج عن املألوف       



 صديقنا اجلنرال زين العابدين بن علي

 

12

 

اىل ، بعد أن وهن للغاية   ، )اجملاهد األكرب (، هى بورقيبة انت، عاًمـا يف السـلطة    
كانت تونس املمزقة بني العرفان باجلميل للخدمات       . وضٍع مزٍر، وحىت بغيضٍ   

من سيخلصنا من «: اجللى اليت قدمها والسخط الذي له ما يسوغه، تتنهد قائلة 
تلميذ مدرسة  ، كـان املخلـص اجلنرال زين العابدين بن علي        . »اخلـرف؟ 

خبري القمع البوليسي ووزير الداخلية، قبل أن يسميه        ، ستخبارات األمريكية اال
 .الذي أفقدته الشيخوخة حذره، رئيًسا للوزراء، بورقيبة

، ] م 1987 تشرين الثاين    7[يف  ") ثورة اليامسني ("ومت االنقـالب الـناعم      
ة واستعادت تونس فتوهتا بعد أن ظلت طويالً هرم       ، واستقبلته األفراح الشعبية  

وأفرغت السجون، والتحق   ، ومت اختـاذ اجراءاٍت ليرباليٍة مفيدةٍ     . بالوكالـة 
ووضعت السعادة والدميوقراطية يف جدول     ، اجلمـيع حبماسٍة بالنظام اجلديد    

 .املستقبل مشرٌق: األعمال
والذي ، فبعكس املغرب الغارق يف اُألمِّيَّة    . وكـيف ال يكـون كذلك؟     

تلك (نني خمزن باروٍد اجتماعًيا حقيقًيا وقد غدا على مر الس  ، يقرضـه البؤس  
كانت التركة احلقيقية اليت ورثها حممد السادس والتحدي الكبري الذي عليه           

وكانت تدين بذلك حلكمة احلبيب     . كانت تونس مزدهرة نسبًيا   ، )مواجهته
فال ، كيف يقوم باخليارات اجليدة   ، منذ االستقالل ، الـذي عرف  ، بورقيـبة 

وكانت . لتصنيع املبالغ به الذي تاهت فيه جارته اجلزائر       خيضع مثالً إلغراء ا   
 .تدين بذلك خصوًصا لعمل سكاهنا

تونس هي من دون شك البلد      «: يسـتطيع املؤلفـان أن يكتـبا بصدقٍ       
 ]2000[بدخٍل فردٍي يبلغ    ، اإلفـريقي الذي يعيش سكانه بالشكل األفضل      

 . وهذا ليس بالشيء القليل،»دوالر متزايدةً باضطراد
وبينما مل يكن بإمكان صناديق االقتراع إال   . امت الفترة السعيدة عامني   ود

قام بإحكام قبضته على    ، أن تصدر أفضل النتائج لصاحل زين العابدين بن علي        
، وبفضل تزويٍر فاضٍح أدهش أكثر املراقبني هدوًءا      . ] م 1989[انتخابات عام   

 يًسا للجمهورية ب  وأعلن أنه مت انتخابه رئ    . حصل حزبه على كامل املقاعد    
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 يف تونس إذن مثة    «: ويعلق املؤلفان متعجبني  .  مـن األصـوات    ]99,20%[
هكذا أهدرت  «: ، وعلىحنو أكثر ِجديةً   » مـن ناكـري اجلميل     ]% 0,80[

 .»إىل األبد، فرصةٌ تارخييةٌ
 مث ثار القمع البوليسي لإلسالميني

، افحةٌسجونٌ ط ، اعتقال آالف املشبوهني وموت العشرات حتت التعذيب      
حىت ، ومطاردةٌ حاقدةٌ تستخدم كل الوسائل    ، ومالحقـةٌ لعائالت املساجني   

وبقيت . كان كل ذلك معروفًا حىت قبل ظهور هذا الكتاب        . األسـوأ منها  
إذا كانت هذه التجاوزات املؤملة     . العيون جافةً والقلوب خاليةً من التعاطف     

مجية، أفلم يكن األمر    تنقذ تونس من الفظاعة اليت كانت تغرق اجلزائر يف اهل         
الدرع الفعال ضد   ، أمل يكن زين العابدين بن علي     . يسـتأهل اللعبة املخيفة؟   

. هنا يظهر نيكوال بو وجان بيري توكوا مشوقني       . يستحق الصفح؟ ، التطرف
فالرجاء أال يلصقوا به    ، عـندما سـيحكم زمالؤمهـا على هذا الكتاب        «

حتقيقهما الذي غذياه باملعلومات    إن  "! احملرقة"أو  " اهلجاء"باستخفاٍف صفة   
املأخوذة من املصادر الصحيحة والذي يدل على اهتماٍم ثابٍت باالنصاف هلو           

إهنما . أبعـد ما يكون عن هذا النمط األديب الذي يبقى مع ذلك حمترًما متاًما             
هناك . يـرمسان لـنا لوحـةً إلسـالم تونسٍي أقل ما يقال فيه إنه متناقضٌ              

ولكن ، جاهزين للمواجهة املسلحة مع احلبيب بورقيبة     ، بالتأكيد، املتطرفون
حيث حصلت النساء على حقوقهن منذ      ، هـناك أيًضا يف هذا البلد العلماين      

. مجهوٌر من املناضلني مستعدين لاللتحاق مبسريٍة دميوقراطيةٍ      ، ] م 1957[عام  
، )حقوق االنسان للدفاع عن   الرابطة التونسية   (وكان يوجد كثريون منهم يف      

أقنع األمل الكبري الناجم عن تنحية      . وهـي ليسـت مدرسةً لعدم التسامح      
يف هذه اللحظة   «: ويكتب املؤلفان . »بورقيبة اإلسالميني باالخنراط يف اللعبة    

يبدو أن بإمكان تونس أن تصبح خمتًربا إلعادة دمٍج ممكٍن لقسٍم من            ، احلامسة
، املزورة  ] م 1989[م  لقد جعلت انتخابات عا   . »اإلسالميني الرافضني العنف  

هنا أيًضا أُهدرت فرصةٌ تارخييةٌ،     . مث القمع األعمى من املخترب مسلًخا وسجًنا      
 .ولو مت اغتنامها وإجناحها جلاوز صداها حدود البالد
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أما ما يتعلق بصورة زين العابدين بن علي الذي يقبل متأملًا أن يلطخ يديه              
معلقةٌ يف كل   ) Épinal/ لإبينا(لـيقي شـعبه جنون األصوليني، صورةٌ من         

السفارات ومقبولةٌ يف الواقع  مبا يشبه اإلمجاع من كل املهتمني باملغرب، فقد        
اسـتطعنا أن نلمس مدى صحتها عندما اختطفت آلة التعذيب اليت وضعها،            

 .الدميوقراطيني التونسيني بدورهم
ولكن ، مل يعد هناك وجوٌد ألي خطٍر أصويلٍ      .هـذا مـا وصـلنا الـيه       

ويعرض لنا نيكوال بو وجان بيري توكوا واقع        . اتورية ماضية يف مسارها   الدكت
عبادة الفرد اليت وصلت إىل مرحلٍةمل جيرؤ       ، صحافةٌ مستعبدةٌ : احلال املعهود 

حسب دراسة جهاٍز رمسٍي تونسٍي     (علـيها حـىت نـيكوالي تشاوِشسكو        
الرئيس - مـن نشـرة أخـبار التلفزيون ألعمال اجلنرال         ]% 40[خيصـص   

قضاء ، التعذيب املشرع ، الشرطة املوجودة يف كل زماٍن ومكانٍ     ، )ركاتهوحت
فساٌد يف القمة وإثراٌء فاضٌح للطغمة      ، غياب احلريات العامة  ،  للنظام خاضـع 
 .ومطاردة املعارضني الذين استطاعوا إجياد ملجٍأ يف أوربة، احلاكمة

 تقحم الدعابة يف    وتضـيء موهبة املؤلفني اللوحة القامتة بلمساٍت مجيلةٍ       
 وهكـذا ففي االنتخابات الرئاسية الوشيكة يف تشرين األول عام          . املأسـاة 

جيـب أن يكون املرشح رئيس حزٍب ممثٍل يف اجمللس النيايب منذ            « ] م 1999[
ويلفت بو وتوكوا النظر إىل     . »مخـس سنواٍت على األقل ومن دون انقطاعٍ       

  هو  ريسمح بترشيح أحدٍ عدا روب    أنه إذا طبقت هذه القاعدة يف فرنسا فلن ت        
)Robert Hue .( األول. كان هناك مرشحان أمام بن علي،يف ذلـك اليوم ،

يؤكد حبزٍم أن طموحه يقتصر على خوض معركٍة انتخابيٍة         ، وهـو اشتراكيٌ  
؛ وكـان الـثاين يسـتقبل زواره يف مكتـٍب تزينه ثالث صوٍر              "طبيعـيةٍ "

التونسي العام  االحتاد  (ني على رأس    أما الرجل موضع الثقة املع    . للديكـتاتور 
ذي الـتراث  ، )Union générale Tunisienne du Travail, UGTT/ للشـغل 

بنهاية ثقافة املطالبة «فهو ينادي ، النضـايل الذي ال مثيل له يف أي بلٍد عريبٍ  
 .»باحلقوق
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ولرئيس حركة التجديد، وريثة احلزب الشيوعي إثر حتوٍل مدهٍش، نفُس          
. عالقتنا بالرئيس زين العابدين بن علي من أفضل ما ميكن         «: لنظروجهـة ا  

 أن  »لقـد جتاوزنـا مفهوم اخلصومة املطلقة واملانوية بني السلطة واملعارضة          
نعامل هبذا الشكل الشعب التونسي ذا الذكاء املرهف وحس الفكاهة اللذين           

انعداٌم : ٍةهلو أكثر من جرمي، ناال إعجاب كل من كان له امتياز االختالط به 
 .للذوق

لكـن اجلرمية موجودةٌ، وآثارها الدامية تشكل اخليط األمحر هلذا الكتاب           
ألن اجلرمية              ! لعـل القارئ يفهم أن مسؤوليته مواطًنا على احملك        . الرهيـب 

كما كانت تفعل   ، مستمرةٌ بسبب تواطٍؤ عاملٍي تؤدي فيه فرنسا دوًرا كبًريا        
باسم واقعيٍة  . . حكايةٌ قدميةٌ   . ›صديقنا بن علي  ‹. غربسابقًا بالعالقة مع امل   

ومبقتضـى اقتصـاٍد يضحي حبرية البشر ملصلحة ليربالية         ، قصـرية الـنظر   
، يساريني وميينيني ، يتسـامح القـادة السياسيون الفرنسيون     ، املؤسسـات 

هل جيب أن   . ويشـجعون وحىت ميولون إحدى أشد الديكتاتوريات قذارةً       
 أن االستبداد والفساد مها املزبلة اليت يتكاثر عليها التطرف          نكرر مع املؤلفني  

 .كما رأينا بأم العني يف إيران واجلزائر؟
، )فهي دوًما ساحرةٌ  ، إذا كانت احلقيقة حزينةً غالًبا    (هذا الكتاب املشّوق    

والذي ، واحليوي مع كل شيٍء ألن قلم مؤلفيه متحفٌز ومشحوذٌ        ، واملشكك
لن يستطيع أحٌد عندنا    ، بعده. هو حدثٌ ،  تونس يكشـف الستار أخًريا عن    

 .»مل أكن أعرف«: من رأس الدولة إىل املواطن البسيط، أن يقول
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.  إن الطاغية يؤمن لرعاياه اهلدوء املدينقـد يقـول قائلٌ   «
ذا كان هذا   إولكـن ما الذي يرحبونه من ذلك        . فلـيكن 

 أيًضا   حييا هبدوءٍ  نساناإل. اهلدوء نفسه جزًءا من مصائبهم؟    
 .›العقد االجتماعي‹، روسوجان جاك  ،»يف السجون

تونس حديقة حيوان يؤمن احلراس فيها للرتالء املأكل        «
 .الشاعر التونسي وليد أمحد، »واملسكن

كان ، ] م 1987 تشرين الثاين    7[يف  . زيـن العابدين بن علي حالةٌ فريدةٌ      
، ] م 1975[يًسا مدى احلياة عام     الذي مسي رئ  ، لتنحـية بورقيبة املتعب اهلرم    

ثالثون عاًما من حكم هذا الرجل القوي خلقت بالطبع         . كل مظاهر التحرير  
مؤسس تونس ، كان احلبيب بورقيبة. مشـاعر قهٍر كبريةً وانتظاًرا ال حد له  

مقتـنًعا بأن حجم بالده املتواضع مل يكن يوازي قيمتها السياسية           ، احلديـثة 
مبؤسساٍت فُصِّلت حسب الطلب    ، كم بال منازعٍ  وبالتايل فقد ح  . الكـبرية 
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له قـدًرا فوق إمكانياته، على الطريقة امللكية لديغول أو مجال عبد  لـتؤمن   
 .الناصر

كانت أمامه  ، ] م 1987 تشرين الثاين    7[عندما خلف بن علي بورقيبة يف       
اية وإذا وضعنا جانًبا هن   . مل تكن اإلفتتاحية ذات خماطر تذكر     .طـريقٌ عريضةٌ  

، حيث كانت اجملاهبة املسلحة مع اإلسالميني تبدو أمًرا حمتوًما        ، حكٍم كارثيةً 
قاطعةً يف عاٍمل عرٍيب    ، فقـد ترك احلبيب بورقيبة خللفه بالًدا حديثةً ومنفتحةً        

كان اإلرث  . إن مل يكن على حافة اهلاوية     ، ومتوسـطٍي خميٍب لآلمال غالًبا    
يعطي املرأة  ، ] م 1957[الذي أقر منذ عام     ، األحوال الشخصية جملّة  : رائًعـا 

، وتعداد سكاٍن ال يعيق النمو. التونسـية مكانـةً ال مثيل هلا يف العامل العريب    
وحركة تأميٍم أوقفت   . بعكس اجلزائر أو املغرب حيث يبتلع العدد أقل جهدٍ        

جلارهتا ) الصناعات التصنيعية (مـنذ بدايـة السبعينيات جنبت تونس خماطر         
رابطةٌ تعدديةٌ حلقوق اإلنسان ونقابةٌ قويةٌ منحتا البالد ثقافة اجملاهبة          . اجلزائـر 

واملفاوضـة، وصفوةٌ ناطقةٌ بالفرنسية منفتحةٌ على العامل وديبلوماسيةٌ مواليةٌ          
مسحت تونس بورقيبة   ، وليس آخًرا ، وأخًريا. حمـترمةٌ ومسموعةٌ  ، للغـرب 

، وخلصوٍم إسالميني بأن يقبلوا   ، حتها األوىل ملعارضـٍة تقدميٍة بأن تصنع أسل     
كان هذا القدر من األوراق الراحبة      .قواعـد لعبة التعددية   ، ولـو مكـرهني   

 .يستطيع أن يسمح لزين العابدين بن علي باالخنراط يف طريق الدميوقراطية

òÜöbç@òäØq 
جلأ اجلنرال الذي غدا رئيًسا إىل اخلداع وأخفى        ، لـدى جميـئه اىل السلطة     

بعمره البالغ  . هو الذي كان رئيس األمن مث وزير داخلية بورقيبة        ، اضيه السّيء م
أعطى الرئيس اجلديد   ، واحـًدا ومخسـني عاًما ومظهره احلسن يف ذلك احلني         

، وهبت رياح احلّرية بالفعل على تونس العاصمة      . انطـباًعا بأنـه يؤمن بالتغيري     
كان . دادي يغلب التطّبع  ولكن الطّبع االستب  . وأطلـق سراح آالف املعارضني    

الـناس قـد نسوا بسرعة أن بن علي تتلمذ يف مدرسة االستخبارات األمريكية              
 .اخلشنة وتكفّل بكل موجات القمع الكبرية يف العهد السابق
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باسم نضاٍل بال رمحٍة ضد     . وبعد اثين عشر عاًما أصبحت احلصيلة مريرةً      
حّول بن علي   ، ] م 1992[األصوليني وبسبب جنوح اجلارة اجلزائر بعد عام        

وقد أعطى النضال   . ومن دون ضجةٍ  ، خفيةً. تونـس الوادعة اىل ثكنٍة هائلةٍ     
تسويًغا إلحداث شبكٍة بوليسيٍة ال مثيل هلا، حىت يف اجلزائر          " امللتحني"ضـد   

ليس هناك أقلّ من ألفي سجني رأٍي يف تونس وميارس التعذيب           . واملغـرب 
 .يومًيا على املعارضني

بأسعاٍر تتحدى  ، ربعة ماليني سائٍح الذين يزورون تونس كلّ سنةٍ       لكن األ 
بقيت الّسمعة احلسنة هلذا    ، واليوم. جيهلون هذه احلقيقة غالًبا   ، أّي منافسـةٍ  

، إن الشمس السخية  . البلد الصغري املضياف والناطق بالفرنسية، سليمةً عملًيا      
وحب فرنسا  ، طٍف للزائر واليامسني املقدم بل  ، وتقاليد الضيافة ، ووداعة العيش 
 .كلها مكوناٌت لصورٍة بقيت إجيابيةً بشكٍل مدهٍش: والفرنسيني

وباقة يامسني  ، مظهرةً عجوًزا مبتسًما  ، "تونس الصديقة "تقـدم الدعايـة     
يف قطار األنفاق الباريسي، إعالناٌت كبريةٌ ومجيلةٌ       . يدعو للرحلة ، على أذنه 

 .ةً بصور حبٍر وشواطئمدعوم. تتحدث عن تونس الصافية واملشرقة
أطلق فِردريك ميتران، الصديق ) France 2 / 2فرانس (ذات يوم على قناة 

على إيقاع بعض الصحافيني الفرنسيني     . »تونس تغين وترقص  «الكبري للنظام   
السـعداء جًدا بأن يستفيدوا من استقباٍل حاٍر يف أفضل فنادق احلمامات أو             

مع أن خطيئة   . أياٍم على سواحل قرطاج   من أجل حتقيٍق يدوم بضعة      ، املرَسى
ألهنا ، تونس ال هتم عدًدا كبًريا من الناس      . كـثريين مـنهم كانت عن جهلٍ      

 .ظاهرًيا بالٌد من دون مشاكل

‰bç…‹üa@òyaë 
إهنا أيًضا ميناء   ، لكـن تونـس ليست فقط هذه البطاقة الربيدية اجلميلة         

دةٌ من الثروات كالغاز    مع أن البالد جمر   ، مشـعرات النمو مطمئنةٌ   . ازدهـارٍ 
 ]2000[وبدخٍل سنوٍي للفرد يعادل     . اجلزائر وليبيا ، بعكس جارتيها ، والنفط
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تونس بال شك هي البلد اإلفريقي الذي يعيش        ، يـزداد باضـطرادٍ   ، دوالٍر
واملدارس اإلجبارية اجملانية   ، اختفت مدن الصفيح  . سكانه على النحو األفضل   

ويصل املاء والكهرباء إىل    . راكز العالج مثل املستوصفات وم  ، متـأل الـبالد   
الغالبية العظمى من التجمعات السكانية، وميلك أفراد الطبقة الوسطى بصورٍة          

 .عامٍة مسكنهم وسيارةً
) صندوق النقد الدويل  (تراكم النقط اجليدة هذا جعل البالد مضرب مثٍل         

 الصايف نادرا للناتج القومي اللذين يفخران مبعدل منٍو سنوٍي )البنك الدويل(و
ال يهم إن كان هذا االزدهار ناًمجا يف السنوات األخرية          . ]%6[ما يرتل دون    

 .حصار ليبيا واحلرب األهلية يف اجلزائر: عن الصعوبات اليت مير هبا اجلاران
متثل تونس ، يف نظر السفارات واخلرباء العامليني، ولكن هناك ما هو أفضل    

، ا إذا قورنت جبارتيها ليبيا واجلزائر     خصوًص، يف املغرب " قطـب اسـتقرارٍ   "
تؤكد هذه الفكرة عالقة تونس     . حيـث القالقـل واملفاجآت غري املتوقعة      

األوىل ، ] م 1995[عام  ) اتفاقية التجارة احلرة  (اليت أكدهتا   ، باالحتـاد األوريب  
 .من نوعها مع بلٍد متوسطٍي

، اجلمركيةكيف ال حننو على هذا البلد الصديق الذي يقبل برتع حواجزه         
خماطـًرا بـزوال ثلث نسيجه الصناعي؟ والذي ينجز ثالثة أرباع جتارته مع             

ال تـتمىن فرنسا أفضل من ذلك جلارهتا املتوسطية         ، يف احلقـيقة  . أوربـة؟ 
هلو إنصاٌف  " صديقنا بن علي  "إن التساهل الرائع الذي يستفيد منه       . والعربية

د سوى عمدة باريس    عندمامل يكن بع  (وتصرحيات جاك شرياك    . حبـد عينه  
 .هلا ما يسوغها متاًما" املعجزة التونسية" حول ] م1992[يف عام 

 من فيليب سيغان   ، إن الضـيافة الـيت يقدمها البلد ألصدقائه الفرنسيني        
)Philippe Séguin (   إىل شـارل باسـكوا)Charles Pascua( ، من دومينيك

 Bertrand(نويه إىل برتران دوال) Dominique Strauss Kahn(كان -شتراوس

Delanoë( ،      هي إحدى أسباب ، مـروًرا مبمثـلي الطوائف اليهودية التونسية
وألصدقاء تونس هؤالء   . املـيزات املمـنوحة للجنرال زين العابدين بن علي        
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ال ميكن أن نصنع عجةً من دون أن نكسر         «: خطـاٌب مهـيأٌ بعنايٍة؛ مفاده     
 ضد األصولية ليس    والنضال، اإلسـالميون ليسوا مالئكةً   . بعـض البـيض   

ويقـدم هـؤالء الطيبون قتلى احلرب األهلية اجلزائرية املئة ألف           . »نـزهةً 
 .وسجون احلسن الثاين لتأكيد وجهة نظرهم

´îßý⁄a@tbrnua 
تعود هذه احلجة املضادة لألصولية للظهور منذ قدوم بن علي للسلطة عام       

لقد ُسِحق  .  ومـع وضـٍع تغـري جذرًيا خالل اثنيت عشرة سنةً           ،] م 1987[
إن مل يكونوا قد    ، يتعفن اآلالف منهم يف السجون    . اإلسـالميون التونسيون  

ولكن . فضلوا املنفى ، تالحقهم السلطات ، قـتلوا حتت التعذيب، وآخرون    
وينشرون أشياء ال تعقل حبقهم،     ، أعـوان السـلطة يالحقوهنم هناك أيًضا      
وهو زعيٌم  ، كركرحل  صاحىت إن   . ويعرضـون أشرطة فضائح جنسيٍة مزورةً     

 يف جنويب   ] م 1993[قيد اإلقامة اجلربية منذ عام      ، سـابٌق للحزب اإلسالمي   
وضع معظم  ، ضمن هذه الظروف  . فرنسا من دون أن حيتج أحٌد على ذلك       

 .منهكني من هذه املعركة اليت ال هناية هلا، اإلسالميني هنايةً ملاضيهم النضايل
 ديكتاتوريٍة ناعمٍة تبعد عنها مسافة      إن فرنسا تتسامح مع   : ها هي احلقيقة  
  بأكثر من   ] م 1994[ و ] م 1989[كان رئيسها انتخب عام     ، طـريان ساعتني  

مع مساندهتم للسلطة   ، وحيث املعارضون العلمانيون  .  من األصوات  ]% 99[
، هم من اآلن فصاعًدا عرضةٌ للمالحقة البوليسية      ، يف نضاهلا ضد األصوليني   

 .وتضعفهم خالفاهتم الداخلية، جائٌريذهلم قانونٌ انتخاٌيب 
حـىت لـو حسنت صورة النظام التونسي فهو يتفوق على نظام العراقي             

حرياٌت : صـدام حسني أو الصريب سلُُبدان ِملُسِفتش على صعيد عبادة الفرد    
تآكل اجلدل  ، حتـوالت بطانـة رئيس الدولة إىل عصابات مافيا        ، مبـتورةٌ 
غدا أقل  :  أصبحت تونس بلدا استبدادًيا    .وشيخوخة اجملتمع املدين  ، السياسي

انتقاٍد قضيةً متس الدولة؛ واملواطن يعيش يف خوٍف من العسف البوليسي ومن   
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احلـرمان من جواز السفر؛ وبعض أحزاب معارضٍة مزيفةٌ تتالعب باملصاحل؛           
لقد قّيم الوضع سفٌري    . بلـغ تأليه اجلنرال بن علي مستوًى خيالًيا       ، وأخـًريا 

 .»الوضع يف هذا البلد ال سابق له« يف تونس بقوله فرنسٌي سابٌق
، املبتورة، الصحافة املخدرة . فقد أعيدوا إىل رشدهم متاًما    ، أما الصحفيون 

حىت ليصدق  . ليست هناك سوى لتضمخ الرئيس وحكومته بالطيب والبخور       
. املـرء أن تونـس هي بلد النعيم الذي ال يعرف إضراًبا وال قالقل جامعيةً              

وحيث السجون مؤسساٌت تعاين من     .  السياسي ال يهم أحًدا    حيـث اجلدل  
 .البطالة

عليها أن تبيع روحها إن شاءت أن       . وال ختـتلف الصحافة األجنبية أبًدا     
إن وجوده يعين   . مل يعد لدى أي صحيفٍة عامليٍة مراسلٌ دائٌم يف تونس         . توّزع

 ] م 1999[عام  وهو وضٌع ما زال يعانيه حىت       ، احلكم عليه باإلضطهاد املتواصل   
: لقد كتب. توفيق بن بريك، )La croix/ ال كروا(مراسل الصحيفة اليومية 

الصحافة تشرف على   ، ولكن يف تونس  ، يغـتال الصحفيون  ، يف اجلزائـر  «
 .»املوت

ćkÈ•@ć‹b© 
 الرئاسية جماًزا   ] م 1999[مـع ذلـك بدت انتخابات تشرين األول عام          

ريب أصبح يطلب من شركائه اجلنوبيني      ألن العامل الغ  ، صـعًبا للنظام التونسي   
، يف جممل هذه البلدان ذات التقليد االستبدادي      . بعـض أدلـة الوالء للوطن     

صناديق االنتخاب ال تقدم مفاجآٍت     . ختضع نتائج االنتخابات لتزويٍر مجاعيٍ    
تستطيع ، وباملقابل. لوحدهـا وال ميكنها التشكيك بشرعية السلطة القائمة       

 أن تكـون مناسبةً جلدٍل عقائدٍي يف بالدٍ كاجلزائر          احلمـالت االنتخابـية   
فالصحافة متلك فيها نوًعا من احلرية وجند فيها مرشحي معارضة          . واملغـرب 

من منظور معظم وسائل اإلعالم العاملية      ، يف احلقيقة . مسـتقلني بقدٍركافٍ  
يـبدو أنه أصبح من املقبول أن هذه االستحقاقات         ، والسـفارات الغربـية   
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تشكل تدريًبا على حياٍة دميوقراطيٍة يف البالد       " املزورة  -احلقيقية"ة  االنتخابـي 
 .اليت مل تعد ديكتاتوريةً من دون أن تصبح دميوقراطيةً بعُد

، أدت االنتخابات التشريعية األكثر     ] م 1997[عام  ، يف اململكـة املغربـية    
اسة نظافة بقليٍل من ذي قبل إىل وصول االشتراكي عبد الرمحن يوسفي إىل رئ            

سابقٍة  الشعبية عرف يف فترةٍ   للقوات  االشتراكي  االحتاد  حزب  وهو  ، الـوزراء 
 .سجون اململكة الشريفية

أتاحت االنتخابات الرئاسية   ، ] م 1999[ونفـس األمـر يف شباط عام        
كان ألربعٍة من املرشحني    . اجلزائرية فرصة حدوث معركٍة انتخابيٍة مفتوحةٍ     

وفتحت . طة وكانوا ميثلون عدة خياراٍت يف اجملتمع      عـلى األقل خربةٌ بالسل    
وقامت مناقشاٌت  . صـحافةٌ تعدديةٌ مبا يكفي أعمدهتا ملختلف تيارات الرأي        

ومع أن عبد   . حامـية الوطـيس حول مصاحلٍة وطنيٍة ممكنٍة مع اإلسالميني         
والذي يبقى  ، املرشح الذي حظي بدعم اجليش اجلزائري     ، العزيـز بوتفليقة  

فاز يف النهاية بفضل تزويٍر واسٍع فقد       ، احلقيقي يف اجلزائر  سـيد السـلطة     
أتاحـت املعركة الفرصة لتبادل آراٍء حيوٍي ومشّوٍق إىل درجة أن التونسيني            

بتشّوٍق حتوالت هذه االنتخابات على التلفزيون اجلزائري       ، مذهولني، تابعوا
 .الذي يلتقطونه بوساطة الصحون الالقطة

. كان عليها أن متر بانتخاباٍت تعدديةٍ     ، وربةوعندما طرقت تونس باب أ    
أال يهدد  . اجتياز هذا االمتحان؟  ) الرئيس-اجلنرال(ولكن هل يستطيع نظام     

قبل انتخابات تشرين األول    . الطـوق البوليسي كل إمكانيٍة إلقامة حماورٍة؟      
كان كل شيٍء يدل على أن اجلنرال زين        ،  ببضـعة أسابيع   ] م 1999[عـام   

حموالً بالده هنائًيا إىل دميوقراطيٍة     ، ي سيكون موضع استفتاءٍ   العـابدين بن عل   
، ما مل حتدث معجزةٌ   ، كانت احلملة االنتخابية تبدو أمًرا شكلًيا حمًضا      . هزليٍة

بال بريٍق وال طعٍم، حيث ينتمي منافسو اجلنرال بن علي          ، نوًعـا من املهزلة   
 .املعلن عنهم إىل جمموعة املهللني له
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واإلسالميون يف  ، عارضة العلمانية مقطعة األوصال   امل: وجممـل القـول   
من أين سيأيت   . والتعذيب أصبح أمًرا يومًيا   ، وصحافةٌ حتت الطلب  ، السجون
، مع أنه انتاهبا اليأس   ، بـال شٍك لن يأيت من األوساط االقتصادية       . التغـيري؟ 

من رؤية العشرية القريبة    ، وخصوًصا يف احلاضرة االقتصادية الكبرية صفاقس     
ـ  ) الواقع يف الضاحية الراقية لتونس العاصمة     ، مقر الرئاسة (ن قصر قرطاج    م

ولن يأيت كذلك من النقابات التونسية مع أهنا        . يتسلطون على ثروات البالد   
كانت لفترٍة طويلٍة قوة املعارضة اإلجتماعية الرئيسة خالل حكم بورقيبة، إىل       

التونسي العام  االحتاد  ( جبعل   ] م 1989[أن قـام أحد املخلصني لنب علي عام         
هناية ثقافة  «وهو النقابة الوحيدة وأعلن     ، مفصـالً حسب الطلب    )للشـغل 

 .»املطالبة باحلقوق
هناك نقابيون متمردون   . فالوضع ليس متجمًدا على حنوٍ كامل     ، مع ذلك 

على هيئة نقابات   .وحفـنةٌ مـن املـثقفني يتعلمون اآلن كيف يعملون مًعا          
إال ، ال شك يف أن النظام غري مهدٍد يف الوقت احلايل         . ]1[التضامن يف بولونيا  

ولكن دعم الدول الغربية للرئيس اجلنرال زين       . إن حدثـت ثورةٌ يف القصر     
إن مالحقة نظاٍم مشوٍيل وفاسٍد هي      . العابدين بن علي هو حساٌب قصري النظر      

ه وعلى املدى البعيد فإن اجلنرال وأساليب     . أفضـل ورقـٍة بيد قوى الرجعية      
ستكون ، وباملقابل. املعـتمدة عـلى القوة هم حلفاء أشد األصوليني رجعيةً         

وخصوًصا يف بلٍد على هذا     ، التعددية والدميوقراطية أفضل ترياٍق ضد الرببرية     
 .القدر من التطور واالنفتاح

). كادار(كان بإمكان تونس أن تصبح هنغاريا املصلح        ، بعد حكم بورقيبة  
 .]2[ ، كما سنرى"تشاوِشسكو"انيا إهنا اليوم أقرب اىل روم
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1 [bĆîö‰@‰b•@ćÞaŠäu 

هو االسم األول للجنرال زين     ، زين. »أتـى زيـن، وكذلك بركة اهللا      «
، األب املؤسس لتونس احلديثة   ، العابدين بن علي الذي عزل احلبيب بورقيبة      

، هو أيًضا ، زين.  ألسباٍب صحيةٍ  ] م 1987 تشرين الثاين    7 و 6[يف الليلة بني    
واليت أخذهتا  ، احلسن الذي تتغىن به األغاين التقليدية املصرية      ، باللغـة العربية  

 :عنهم اجلماهري التونسية
 الزين هذا لواش

  األرماشمكحلةيا 
 الزين هذا لوين 
 .]1[يا مذبلة العينني

يرّسخ اجلنرال بن علي ذي الواحٍد      ، بشـعره املصبوغ واملضّمخ بالزيت    
، بعد النهاية املؤسفة حلكم بورقيبة. مظهر الوسيم الغامض، واخلمسـني عاًما  

مزيًنا بكل الصفات   ، ُدِفـع هذا العسكري اللطيف فجأةً إىل مقدمة املشهد        
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أكاليل اليامسني  . ب الصامت اهلادئ  حامالً كل آمال هذا االنقال    ، احلمـيدة 
 .بن علي، أو عّزة تونس املسترّدة. للجميع والدميوقراطّية لآلخرين

1/@1[nä½a@¿@òybjÛa@ 
، ، حسب التعبري الرمسي لعصر زين العابدين بن علي        » نوفمرب 7تغيري  «مع  

. من عجزٍ ، تـريد تونس أن تؤمن من جديٍد بنفسها، وكأهنا تغتسل من عارٍ           
وهو أستاذٌ جامعٌي ناصرٌي مسي منذئٍذ وزيرا       ، )عبد الباقي هرماسي  (يشرح  و

كان علينا أن نراه كل مساٍء يف       ، اهنار كل شيٍء بنهاية بورقيبة    «: ]2[للـثقافة 
كانت أجهزة اإلعالم   . »يـنفض عنه املاء وهو يسبح يف البحر       ، الـتلفزيون 

احته على شواطئ   حىت سب ، الرمسـية تظهر بالفعل أقل نشاٍط لرئيس الدولة       
وكان املستقبل قفزةً يف    ، كانت البالد تشعر باملهانة   . مسقط رأسه ، املنسـتري 
ال يوجد رجلٌ يف هذه     : كان الناس يقولون  «: ويستطرد هرماسي . اجملهـول 
إذا مل يكن   : وكانوا يفكرون . قادٌر على إزاحة بورقيبة   ) ابن أمه (وال  ، البالد

. ولكن بن علي فعلها   . » برجلٍ فأنت أيًضا لست  ، هـناك رجل يفعل ذلك    
 سنةً من حكم    ]31[ومن دون أن يثري أي مشاكل، بعد        . برضـى اجلمـيع   

 .املتواصل) اجملاهد األكرب(
مث وزيًرا  ، كـان يف عهـد احلبيـب بورقيـبة على التوايل وزيًرا معاوًنا            

وأخًريا رئيًسا للوزراء، كل ذلك خالل أربع سنواٍت        ، مث وزير دولةٍ  ، للداخلية
واألمر املتناقض أنه عندما استوىل رئيس الدولة اجلديد على سلطٍة          . كادأو ت 

ومل يكن معروفًا كذلك من     . مل يكن مواطنوه يعرفونه أبًدا    ، غـدت شاغرةً  
بأنه خمتٌص  ، رجل الظل ، بالتايل اشتهر اجلنرال بن علي    . السـفارات الغربية  

 لتقين  وحدها صراعات القصر الشرسة حول بورقيبة مسحت      . باملخابـرات 
باثين عشر  " انقالبه الطيب "وبعد  . النظام هذا أن يطمح ملنصب احلاكم األعلى      

تبقى دوًما نفس صعوبة إعادة تشكيل املسار املهين للجنرال الذي غدا           ، عاًما
. وصمت الشهود ، لقد اختفت اآلثار  . فالـنظام ال ينمي الذاكرة    . رئيًسـا 
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ة زين العابدين بن علي     وتغطـي مظلـة دعايٍة واسعٍة كل ما ميت إىل مسري          
 حـىت وثائقه املدرسية يف ثانوية سوسة تبخرت بعد بضعة أياٍم من            . بصـلةٍ 

 . .]  م1987 تشرين الثاين 7[
الطاهر ، أحد كبار موظفي نظام بورقيبة    . مـثاالن مـن ضـمن ألْـفٍ       

 أخطأ بتأليف كتاٍب عام    ، الذي كان وزيًرا للداخلية لفترٍة طويلةٍ     ، بـلخوجة 
الذي عزل بفظاظٍة   (وزير ثقافة بن علي السابق      ، وحممد شريف ، ]3[] م 1998[

يف كتابة هذين املسؤولني السابقني     . ]4[ نشـر دراسةً بعد سنةٍ    ) 1994عـام   
وهلذا ، ال يظهر اجلنرال بن علي عملًيا     ، املصـابني بفقـد الذاكرة كما يبدو      

ش غري وارٍد خد  . السـبب بالطبع ما زال الواحد واآلخر يعيشان يف تونس         
 .ذلك خطٌري جًدا: وال يف سلوكه احلايل، ال يف ماضيه، اجلنرال الرئيس

وألن الوزير السابق شريف انتقد يف مرتله أمام مخسٍة من املدعوين، كثريي            
 أن  ] م 1995[فقد استحق عام    ، قسوة النظام جتاه املعارضة   ، الثرثرة كما يبدو  

نفقاٍت ضخمةً يعلوها قائمة ) La Presse/ ال برس(تنشر الصحيفة احلكومية 
انظروا أين  «: حتت فكرة ، الغبار يعود تارخيها إىل فترة شغله منصب الوزارة       

 .»تذهب أموال أوالدنا
لو نوفيل ‹نشر ملحٌق جملة ، ] م1997[يف عام . تشـويه الصورة غري واردٍ  

األسبوعية صورةً قدميةً لرئيس  ›Le nouvel  Afrique-Asie/ آزي-أفـريك 
: جنم عن ذلك إتالف نسخ اجمللة     . طه الشيب َخوها بشعٍر   الدولـة يظهـر في    

ال يستطيع إال أن يكون ذا      ، فاجلـنرال الذي ال يأنف من اللجوء اىل الصبغة        
 .شعٍر داكٍن على حنو متناسق

، تتحاشى أكثر الكتابات شجاعةً ذكر رئيس الدولة      ، يف تونـس بن علي    
احلبيب ، سية السابق حىت رئيس النقابات التون   . وحتـيطه األخـرى بالبخور    

 عن أحداث   ]5[ استطاع أن يكتب مذكراتٍ   ، وهـو اآلن متوىف   ، عاشـور 
من دون أن   ،  اليت قتل فيها مئات املتظاهرين     ] م 1978[الشـغب الدامية عام     

الذي كان حينها رئيس األمن واملنظم الرئيس       ، يذكـر مرةً واحدةً بن علي     
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ه اجلميع، ورفيق الدرب يف     هذا النقايب الذي حيترم   . للقمـع يف تلـك الفترة     
حصل بالفعل على رد اعتباٍر بعد تشرين الثاين        ، حزب السلطة ، )الدستوري(
، حىت أن امسه أُطلق على شارٍع يف تونس حيث كان ميلك دارةً           ، ] م 1987[

لحبيب عاشور، كما للعديد من     كانت اخليارات دائًما ل   . ومنح راتًبا تقاعدًيا  
 .أو العودة إىل السجن، إما الصمت: غايةالشهود اآلخرين، بسيطةً لل

. فحىت احلبيب بورقيبة مل يوجد عملًيا أبًدا، إذا صـدقنا الدعايـة الرمسية     
عد هذا . ] م 1988[عـرب الـبالد كـلها متت إزاحة متاثيله بسرعةٍ بعد عام             

كان . سراٌب خادعٌ . انتهت عبادة الفرد  : اإلجـراء يف البداية عالمةً إجيابيةً     
جملّة األحوال  ُيعطى  ، منذ االستقالل ، وهكذا. كامل تركة بورقيبة  املراد حمو   

املرأة التونسية حقوقًا فريدةً يف العامل العريب، وكان املوجه لذلك           الشخصـية 
أكرب سلطٍة يف البالد حينذاك،     ، الذي كان وقتها رئيس وزراء الباي     ، بورقيبة

أصبح يقدم من اآلن فصاعًدا يف الصحافة الرمسية أو         هـذا التشريع التقدمي،     
من دون أن يضم إليه اسم      ، "من الباي "يف اخلطابـات الوزاريـة كمرسوٍم       

 .بورقيبة

1/@2[@D@ð†Ûë@oãcN@N@C@NN 
عندما توفيت زوجة رئيس    : مـثالٌ آخر على فقد الذاكرة اجلماعي هذا       

رد ومل ي ، ] م 1999[عام  يف حزيران   ، وسيلة بن عمار  ، احلكومة السابق الثانية  
بالكاد قُِرئ بالغ مقتضٌب يف     . ذلـك أي مقـاٍل يف الصـحافة التونسـية         

أو ُزوِّر، باستثناء   ، مسح كل ما ينتمي إىل عصر احلبيب بورقيبة       . الـتلفزيون 
وتقاريٌر . بعض الصور املصفّرة، يصافح فيها اجلنرال بن علي سابقه بال محاسٍ          

بني رئيسي الدولة   ، خالل لقاءاٍت مقتضبةٍ  ، اصـطالحيةٌ عن احلوار الذي مت     
 :نقلتها إحدى صحف العاصمة هبذه العبارات، القدمي واجلديد

،  كافٍ سيدي الرئيس؟ هل يهتمون بك بشكلٍ       ، كيف حالك 
نك إ. . وتنقالتك كما أوصيتهم بذلك دائما؟      ، وراحتك، بصحتك
 .أمل تكن معلمنا؟. أبونا
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 .نت ابينأ، يئك لرؤييت جمسعيٌد نه ليوٌمإ: وجييبه بورقيبة
 .أنا أفكّر بك دوًما حىت لو مل آت لرؤيتك: بنويستطرد اال

 .]6[لقد أتيت،  سعيٌدنه ليوٌمإ: ويستطرد رئيس الدولة السابق
يف مقاله أنّ صوت بن علي      ، الصحيفة الرمسية › ال برس ‹ويشرح مراسل   

ة، يف نربة   وكل شيء يف الّنظر   . . تأثٌّر ظاهٌر   «وهـو يعـانق بورقيبة ميلؤه       
تتجه كلٌّ منهما حنو    ، والثانية مرجتفةٌ ، إحداها واثقةٌ ، يف لغة األيدي  ، الّصوت

يصّرح ، ويف عامٍ آخر  . »كـلّ شيٍء كان يعّبر عن زخم اللحظة       ، األخـرى 
أمتّنى أن تبقى على الدوام رئيس      «: الرئـيس بورقيـبة لنب علي الّذي يزوره       

 .]7[»تونس
كان أحد أحياء   . عقولة ضد ذاكرة شعبٍ   ومثالٌ آخر هلذه احلرب غري امل     

وهو اسم احتفظ به املناضلون اإلسالميون      ، )النهضة( يدعى   ]8[حمافظة توزر 
 وبقراٍر ظهر يف الصحيفة الرمسية يوم      ".  تشرين الثاين  7تغيري  "حلركـتهم بعد    

 ).االزدهار(أعيدت تسمية هذا احلي ب، ] م1996 متوز 30[
ت للنظام بإعادة كتابة التاريخ مبا يناسبه       مسح كل هذا القدر من املمنوعا     

يقَدَّم ، كل سنةٍ . »صانع التغيري «أُغِرق الناس بالسري الذاتية الرمسية لِ     . وحده
. بأشكاٍل متنوعةٍ . للصحافة العاملية كتّيٌب جديٌد عن أعمال اجلنرال العظيمة       

، أو معظمها ، أن حياته كلها  ، ] م 1993[يف طبعة عام    ، حيـث نعـلم مثالً    
يعمل الرئيس التونسي على احلفاظ على كيان       «: وقفـت حلقوق اإلنسان   أ

 تشرين الثاين بلًدا رائًدا يف      ]7[جاعالً من تونس ما بعد      ، الفـرد وكرامـته   
جائزة (ومن املناسب أن نذكر هبذا الشأن       . ميدان الدفاع عن حقوق اإلنسان    

 prix international/ العاملـية للدميوقراطية وحقوق اإلنسان ميشـيل  لويـز  

Louise-Michel pour la démocratie et les droits de l'homme (  ووسـام
 L'institut international de droit/ ملعهد الدويل حلقوق اإلنسانا(الشرف ل

humanitaire( ،        االرتقاء حبقوق  «اللذين منحا للرئيس تكرًميا لعمله من أجل
 .»اإلنسان والدميوقراطية
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ال يهتم  ، املقام يف إيطاليا  ، كتاب أن هذا املعهد العاملي الغامض     مل يذكر ال  
. حبقـوق اإلنسان أكثر من اهتمامه بتطبيق اتفاقية جنيف يف حال الرتاعات           

رئيس جملس  ، فقد منحه إياها أالن بوهري    ، ومـا يـتعلق جبائزة لويز ميشيل      
ائزة ج(واملبدع يف جمال منح األومسة؛ ندين له أيًضا ب ، الـنواب السـابق  

يبدو أن سكرترية بوهري الشخصية كانت معجبةً       ، ويف الواقع ). األسرة املثالية 
حيث استقِبلت بكل ما    ، جـًدا جبزيرة جربة وشواطئها ذات الرمال الناعمة       

ال بد من أن    ، على أي حال  . هذا يفسر ذاك  . يناسـب مقامهـا من حفاوةٍ     
تتقلب يف  ، سكرةبطلة كومونة باريس واملناهضة للع    ، الـثورية لويز ميشيل   

 .قربها اآلن
وتشـرح سـٌري ذاتـيةٌ رمسيةٌ أخرى كيف حصل اجلنرال بن علي على              

ال يعرف الشارع التونسي اإليطالية إال      . دكـتوراه فخريٍة من جامعة أنكون     
التلفزيونية ) Rai/ راي(عـرب مقتطفاٍت إذ يستمع بانتظاٍم إىل برامج حمطات          

حفظ معظم التونسيني أن    ، عايةلسخرية الد ، ولكن. الـيت تبـث يف تونس     
على اسم ، )Cosa Nostra/ كوزا نوسترا(رئيسهم حصل على شهادة دكتور 

 . .منظمة املافيا الشهرية 

1/@3[I@òqýq@—Óbã@bí‰ìÛbØiH 
فإن مسرية اجلنرال بن علي أقل      ، مـن دون أن يكون يف ذلك ما يشني        

تتحدر عائلة  . عظمـة بشكٍل واضٍح ما تدعو للظن به كتابات التعظيم هذه          
استقر جّد اجلنرال زين    . بني قابس ومدنني  " بلد"زين بن علي املتواضعة من      

وهي قريةٌ من الساحل على بعد بضعة كيلومترات مشال ، يف محـام سوسـة   
، شارع سيدي   ]11[وترعرع زين الصغري يف     . ثالث مدينة يف البالد   ، سوسة

وقد أشاعت صحٌف   . لًدا و ]11[وكان الرابع يف أسرٍة مؤلفٍة من       ، الغـريب 
صديقةٌ حكايةً خرافيةً أرادت أن يكون من سيصبح رئيس الدولة قد ولد يف             

،  بني اجلدران األربعة لزاوية سيدي خملوف      ] م 1936 أيلول   3[املنسـتري يف    
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يف تلك احلقبة كان بورقيبة املتحدر من       ). والزاوية مركٌز ديينٌ  (، الويل الشفيع 
، "اجملاهد األكرب "وعندما ُخِلع   . ؤالء الذين ولدوا فيها   املنستري مييل إىل متييز ه    

شـرحت الدعاية الرمسية أن بن علي كان فقط قد ُخِتن يف ضريح القديس              
 .شفيع العائلة

بعد أن خدم يف البحرية الفرنسية، أحد حراس ميناء         ، محدة، أصبح األب 
متلك بضع أشجار زيتوٍن يف محام      ، وكانـت أمه من عائلة لطيف     . سوسـة 
، جدته ألمه ، سوى عطف حليمة  ، وال نعلم عن طفولة زين شيئًا     . سوسـة 

مل حيصل الفىت بن علي أبًدا      ، ويف الواقع . وحلم األسرة بأن تراه يصبح معلًما     
ويزعم البعض، خمطئًا، أنه ترك الثانوية يف       . عـلى شـهادة الدراسة الثانوية     

ٍت، وهو  أي قبل سنة البكالوريا يف تونس بثالث سنوا       ، الصـف اخلـامس   
/ األكسربس(مصـدر اللقب اللطيف الذي اقتبسته اجمللة األسبوعية الفرنسية          

L'Expresse (الذي ألبسه إياه أكثر القادحني) : 3-’بكالوريا ناقص ثالثة‘.( 
الرفيق املخلص  ، زين العابدين بن علي، املرح هذا     : هـناك أمـٌر أكـيدٌ     

مل يتردد الرئيس التونسي يف     . ةلديه عقٌد عميقةٌ جتاه الدراس    ، واملتمتع باحلياة 
نوفيل ‹رئيس جملة ، )Jean Daniel(أن يشـرح يف مقابلـٍة مع جان دانييل   

.  أنه درس احلقوق بعد استقالل تونس›le Nouvel Observateur/ أوبسرفاتور
، الذي تعلم ذاتًيا هو اآلخر، )Pierre Bérégovoy(وقد زعم أمام بيري برييغويف 

 .ٍف بدراسة االقتصاد ساعتني يف اليومأنه قام بإجناٍز مشّر
كانت ثانوية سوسة إحدى أكثر مراكز دعم       ، يف بدايـة اخلمسـينات    

ويشرح كّتاب السري الذاتية الرمسيون كيف أن بن        . احلـركة الوطنية نشاطًا   
ويتابع أحد هذه الكتيبات املوقوفة     ". حب الوطن "عـلي الشاب متلكه فيها      

واحترام العمل املتقن ومفهوم    ،  احترام التقاليد  إنه ترىب على  «، ملسرية الرئيس 
ويتميز بأداء  . دفعته وطنيته إىل العمل النضايل    ، فمنذ نعومة أظفاره  . الكـرامة 

سلف احلزب  ، مهمـات االرتـباط بني التراكيب اإلقليمية للدستور اجلديد        
ما أدى به إىل السجن     ، وحركة التحرير الوطين  ، االشـتراكي الدسـتوري   

 .]9[»يع املؤسسات املدرسية يف البالدوالطرد من مج
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ال أحد يتذكر مشاركة الشاب زين العابدين بن علي يف          ، مـع ذلـك   
 ويف سريٍة ذاتيٍة جماِملٍة كتبت عام      . املقاومـة التونسـية لالحتالل الفرنسي     

وهو صحفٌي يف   ، يذكر سالمي حسين  ، )ومل تنشر يف هناية األمر     (] م 1991[
كان على الدوام ، ›Radio France Internationale, RFI/ راديو فرنسا الدويل‹

مل نتمكن من إجياد أي     «: يذكر مع ذلك  ، ذا صـلٍة طيـبٍة بالنظام التونسي      
 شـهادٍة جديـٍة تؤكـد أو تنفي اخنراط زين بن علي خالل الفترة من عام                

ويتابع هذا الصحفي   . » يف عمـٍل مناهٍض لالستعمار     ] م 1956 إىل   1952[
 »مبا أن زين كان يف تلك الفترة قاصًرا       «ذلك أمٌر عادٌي    أن  ، صـديق النظام  

 .»مل تسجل سجالت الشرطة وجود أي قاصر«وأنه 
نواةٌ . ] م 1956[ومل تـنطلق مسرية بن علي فعالً إال بعد االستقالل عام            

. من ضباٍط وطنيني من حراس الباي أرادت حينها أن تشكل عساكر بسرعةٍ           
الوريا البارزين، وهو قطٌع نادٌر يف تونس ما        وكان أول اجملندين من محلة البك     

). Saint-Cyr/ ان سري س(‹بعد االستقالل، درسوا على حنو عادٍي يف مدرسة         
، الذي أصبح فيما بعد وزيًرا للخارجية     ، وكـان بيـنهم عبد احلميد الشيخ      

اصطفاهم الدستور اجلديد   ، الذيـن مل ينالوا شهادة البكالوريا     ، واآلخـرون 
ليتبعوا ، حزب بورقيبة ، ] احلزب االشتراكي الدستوري، ز م     الذي صار امسه  [

وكان من ضمن   . يف اجليش الفرنسي أيًضا   ، دورةً قصـريةً مـن ستة أشهرٍ      
، املخـتارين احملظوظني الثمانني زين العابدين بن علي وصديقه احلبيب عمار          

وللغرابة . الـذي سيصبح وزيًرا للداخلية واملخطط الرئيس لإلطاحة ببورقيبة        
 .قد اختفت من املدرسة كل حمفوظات دورهتمف

1/@4[@òîØíŠßþa@ò‰†½a@¿@N@N 
الضّباط أُسِكن بن علي الطموح يف تونس يف حي         ، إثر عودته من فرنسا   

وهو ضابطٌ سابٌق   ، وعلى مقربٍة من هناك توجد فيال العقيد كايف       . يف باردو 
وسارع زين  . يف اجلـيش الفرنسـي أصـبح رئيس أركان اجليش التونسي          

 .العابدين إىل مصادقة ابنته مث تزوجها



  رئيًساصارجنرال 

 

35

 

إىل ، ذهب الشاب بن علي إىل الواليات املتحدة      ، وبفضـل دعـم محاه    
ليتابع الدراسة ملدة   ، املدرسة العسكرية العليا لالستخبارات واألمن يف بلتيمور      

علقت صحافة عرب   ، ] م 1987[ولدى توليه الرئاسة عام     . عشـرين شـهًرا   
ةً أن هذا املاضي يف مدرسة استخباراٍت أمريكيٍة كان ليقضي          األطلسي ساخر 

ولدى . ]10[عدا تونس كما يبدو   ، عـلى أي مستقبٍل سياسٍي يف العامل الثالث       
مث مديًرا  ، ّمسي امليجور بن علي مديًرا مساعًدا     ، عودتـه من الواليات املتحدة    

. سكريةبينما اقتصر زمالء دورته على حياة احلامية الع       ، لألمـن العسـكري   
ال يشبه األمن العسكري التونسي نظراءه      . مهامـه؟ تـأمني مراقبة الثكنات     

 .حيث يشكل عمود الدولة الفقري، القساة يف ليبيا واجلزائر
الذين ُحكموا مع   ، إال أنـه هو الذي يتلقى الشباب اجلامعيني احملرِّضني        

يٍيب  وأرسلوا إىل معسكٍر تأد] م1966[وقـف التنفـيذ غداة اضطرابات عام     
أنا أنفذ  ، أنا ال أمارس السياسة   «: قال هلم بكل طيبةٍ   . على احلدود اجلزائرية  

اجليش ، سترون«: وأشـاد بن علي بفضائل املؤسسة العسكرية      . »األوامـر 
وضع ُمخًربا بني   «فقد  ، وألنه كان وقتها رجل استخباراتٍ    . »يصـنع رجاالً  
 .]11["الطالب الشباب

 ] م 1974[اسم زين العابدين بن علي عام       لقد مسع التونسيون ألول مرٍة ب     
أعلن ، ] م 1974 كانون الثاين    12[يف  . خـالل االحتاد العابر بني تونس وليبيا      

اجلمهورية العربية  ، احلبيـب بورقيـبة ومعمـر القذايف والدة دولٍة جديدةٍ         
وعلم أن البلدين   . ومت االحتفال يف فندٍق فخٍم يف جزيرة جربة       . اإلسـالمية 

، ورئيٍس واحدٍ ، وعلٍم واحدٍ ، ريةً واحدةً ذات دستوٍر واحدٍ    سيشكالن مجهو 
اقترح رئيس الدولة الليبية عندئٍذ امساء أربعة       ، يف ذلك اليوم  . وجـيٍش واحدٍ  

ومنها اسم بن علي    ، تونسيني لشغل مناصب استراتيجيٍة يف احلكومة اجلديدة      
 .أي االستخبارات واألمن العسكري، )للمكتب الثاين(

الترقية أو أنه علم هبذه     . بلس قد استشارت بن علي سابقًا؟     هل كانت طرا  
ها « ]12[لقد كتب األستاذ اجلامعي حمسن التومي     . احملـرجة حلظة اتفاق القمة؟    
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إال أننا  . »هـي نقطـةٌ تستحق التوضيح يف السرية الذاتية لرئيس اجلمهورية          
من . هتمكان لليبيني دوًما اختراقاهتم يف جيش جار      . ميكـن أن نغامر بفرضيةٍ    

الصـعب أن نتخيل أن يكونوا قد اقترحوا اسم بن علي من دون أن حيصلوا               
غدت مرحلة جربة هذه    ، ومهما كان األمر  . عـلى تأكـيداٍت مـن طرفه      

وزير داخلية بورقيبة   ، إن مذكرات الطاهر بلخوجة   . موضوًعا حمرًما يف تونس   
اد التونسي اللييب   تربز يف ملحقٍ  الوثيقة الرمسية لالئحة وزراء االحت        ، السـابق 

 .من دون أن يظهر فيها اسم زين العابدين بن علي
ألغي االتفاق أمام املعارضة القوية للهادي      ، بعـد قمـة جربة ببضعة أيامٍ      

ونفى، ، رئيس الوزراء التونسي الذي عاد من إيران على وجه السرعة         ، نويرة
 .بن علي ملحقًا عسكرًيا يف الرباط، وهو يف أشد حاالت الغضب

1/@5[bîÏì•ŠÏ@µg@ÂbiŠÛa@åß@ 
ويف . ويكتشف رئيس الدولة املقبل يف منفاه ملذات احلياة احللوة املغربية         

املسرية (مل يتردد امللحق العسكري يف انتقاد       ، احلفـالت الـيت كان يرتادها     
 لالستيالء  ] م 1975[الـيت نظمها احلسن الثاين يف تشرين الثاين         ) اخلضـراء 

هل . بية اليت كان احملتل اإلسباين يتأهب ملغادرهتا      سـلمًيا على الصحراء الغر    
هو الذي جعله ذا مسعٍة     ، كـان هذا النوع من اإلسرار الذي ُنِقل إىل امللك         

ستبقى العالقات بني   ، فيما بعد ، حقيقةٌ مؤكدةٌ . مزعجٍة لدى النظام املغريب؟   
 يف  سينسى العاهل املغريب حىت أن يشري     . احلسـن الثاين وبن علي رديئةً جًدا      

، إىل حضور زين العابدين بن علي     ، إعـالٍن لقمٍة مغربيٍة عقدت يف املغرب      
ومل يستطع اجلنرال احلقود أن ميتنع من التثاؤب        . الذي كان حيتقره باستعالءٍ   

كما ،  يف الرباط  ] م 1999[من الضجر خالل جنازة احلسن الثاين يف متوز عام          
 .أظهره التلفزيون املغريب سهًوا

كان اهتمام الكولونيل بن    ، يف ذلك احلني  .  السبعينيات ولكـن لنعد إىل   
وسيخدمه الوضع الذي تأزم . أن جيد له موطئ قدمٍ ، علي الذي ترك املغرب
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 عـلى حنـو خطٍري بني السلطة واالحتاد العام التونسي للشغل، يف بداية عام              
رئيس االحتاد العام   ، ويقـدم راديـو طـرابلس احلبيب عاشور       . ] م 1978[

واستدعى رئيس الوزراء اهلادي نويرة     . سيد تونس احلقيقي  ، للشغلالتونسي  
، وبعد  »كم يلزمك من الوقت لتظهر بزٍي مدٍين؟      «: زيـن العابدين بن علي    

ارتدى العقيد بذلةً مدنيةً، وها هو يعني فجأةً مديًرا لألمن          ، نصـف سـاعةٍ   
. ام باستثناءٍ ق، إن بورقيبة، الذي متىن دائًما أن يبقى اجليش يف ثكناته         . الوطين

وإىل ،  »شرطًيا خارقًا «ذلـك اليوم أصبح زين العابدين بن علي العسكري          
 .]13[األبد

احلبيب عاشور طلب إبعاد    «زعـم بـن علي أمام أعضاء احلكومة أن          
ويهدد بإغراق تونس بالنار    ، للشغلالتونسي  العام  الشـرطة عن مقر االحتاد      

اية ينفي أن يكون قد ذكر مثل هذه        وظل الزعيم النقايب حىت النه    . »والـدم 
مل مينع ذلك بورقيبة اخلائف واخلاضع ملتشددي       . األقـوال املـنذرة باحلرب    

 كانون  26[ويوم اخلميس   . حـزب السلطة من أن يعطي األمر بعدم التراجع        
مئة قتيٍل وأعداٌد غفريةٌ من     : احلصيلة. فـتح اجليش النار   ، ] م 1978الـثاين   
بداية صعود زين العابدين بن علي الذي ال        ) سوداخلميس األ (حيدد  . اجلرحى
 .ومن ذلك احلني ألصقت به صفة القمع. يقاوم

 يوًما كاحلًا آخر إذ حاول فريٌق من  ] م 1980 كانون الثاين    27[وكان يوم   
 تونسًيا تدربوا يف ليبيا االستيالء على       ]40[الكومـاندوس مؤلٌف من حوايل      

وفشل اهلجوم ومت   . وب التونسي العمالية  املدينة املتمردة وقلعة اجلن   ، قفصـة 
لكن هذه الفرقة الصغرية كانت قد أقامت شهًرا        . إصدار أحكام إعداٍم كثريةٍ   

من دون أن يشتبه هبا أحٌد أو يأخذ على حممل اجلد تقريًرا            ، كامالً يف تونس  
واهتمت . من سفارة تونس يف طرابلس الغرب يذكر هتديداٍت إرهابيةً جديةً         

رئيس األمن باإلمهال وطالبت    ، زوج رئيس الدولِة القويةُ   ، ماروسـيلة بن ع   
اليت حاربت  ، وكانت تلك طريقة هذه املرأة ذات الذكاء املخيف       . برأسـه 

وهكذا . للحصول على رأس اهلادي نويرة    ، دائًما رؤساء الوزراء مهما كانوا    
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. امسـي رئـيس الوزراء اجلديد حممد مزايل اجلنرال بن علي سفًريا يف بولوني             
لقد أصاب  . »سيتعلم هناك أن يقوم بانقالبات    ، يا للغلطة «: وتستنتج وسيلة 

 .حدسها بشكٍل غري مسبوٍق
مل .  إقصاًء لرئيس األمن   ] م 1980[كـان الذهاب إىل فرصوفيا يف آذار        

 .سوى متثيٍل باهٍت يف هذا البلد البعيد، حىت تسميته، يكن لتونس
لي الشاهد احملظوظ على    كان بن ع  ، خـالل أربـع سنواٍت يف فرصوفيا      
يصبح رئيًسا  ، الشيوعي يروزلسكي ، األزمة البولونية اليت شهدت جنراالً آخر     

كيف عاش هذه احلقبة التارخيية العاصفة جململ العامل؟، وما الدرس          . للوزراء
 .لن يبوح زين العابدين بن علي بذلك أبًدا. الذي استخلصه منها؟

املدعو ، لقد عرف بورقيبة االبن   . مل ينس أحٌد منفي فرصوفيا    ، يف تونس 
قيمة قبضة بن علي خالل اضطرابات      ، مستشار قصر قرطاج اخلاص   ، بـييب 
فكان يعمل سًرا ليعيد    ، املخلص، ل لطّيف امأما ك .  النقابية ] م 1978[عـام   

هذا الرجل القصري األمحر الشعر     . صديقه زين العابدين بن علي إىل وطنه األم       
والذي يرفع الكلفة حبكم وظيفته ، )تاجر مواد بناء  (احليوي الذي يعمل رمسًيا   

املنحدر من  ، زري شقري اامل، تقـّرب يف سبيل ذلك من وزير األشغال العامة        
، لكي يدافع دفاًعا أفضل عن السفري الذي يف         ]14[مدينة بورقيبة التومت  ، املنستري
 .بولونيا

 ] م1983[اليت بدأت يف هناية كانون األول عام   " ثـورة اخلبز  "حـددت   
والشعب التونسي، وكانت هذه فرصةً     " اجملاهد األكرب "القطـيعة النهائية بني     

جديدةً أتيحت لنب علي الذي عرف دوًما كيف يستفيد من موجات القمع            
 .الكبرية

وبدأ األمريكيون والفرنسيون يبدون يف غاية      ، طرد بورقيبة وزير الداخلية   
ويقول الرئيس بورقيبة   . ي ينتشر القلق على استقرار البالد، وبدأ اسم بن عل       

مستشار فرانسوا ميتران والصياد املاهر املعتاد على صيد        ، لفرانسوا غروسوفر 
أعلم «: مسًرا له بقصد طمأنته ، وهو يستقبله، اخلرتير الربي يف غابات تونس
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كان رئيس  ، وقبل بضعة أيامٍ  . ]15[»فرانسوا األول أن لدي الرجال املناسبني     
مستشار ُرَنلْد ، )Vernon Walters( قد اجتمع بفرنون والترز الدولة التونسية

 وحدثه  ، سابقًا يف وكالة االستخبارات املركزية     ]2[ريغـان اخلـاص ورقم      
. حىت أن اسم بن علي كان قد ورد ذكره ذلك اليوم          . بـنفس األسـلوب   

مسي اجلنرال من جديٍد على رأس      ، ] م 1984 كانون الثاين    29[يف  ، وأخـًريا 
 .الوطنية لألمن الوطيناإلدارة 

،  دولة ]وزير، ز م  [رقي اجلنرال إىل منصب كاتب      ، ] م 1985[ومنذ عام   
بينما أوكلت إدارة الدرك إىل أفضل أصدقائه       ، مث بسرعٍة كبريٍة وزيًرا مفوًضا    

رفيقان يرقيان فوق ذلك إىل مناصب      ، عسكريان. احلبيـب عمار  ، آنـذاك 
الوزراء السابق حممد مزايل بأنه     ويعترف اليوم رئيس    . اخلطر واضحٌ ، هامـة 

لقد وضعت الترتيبات اليت    : أتى الندم متأخًرا جًدا   . ]16[»مل يكـن حـذًرا    «
 . تشرين الثاين باإلطاحة برئيس الدولة]7[ستسمح بعد ثالث سنواٍت يف 

1/@6[´îßý⁄a@åß@lŠÔnÛa@ 
 حاول مزايل، الذي كان على رأس احلكومة حىت متوز عام          ، عـند ذلك  

ومل تكن  . ، أن يشجع نوًعا من االنفتاح السياسي جتاه اإلسالميني        ] م 1986[
لقد عربت نظام بورقيبة    ، يف الواقع . تلك املرة األوىل اليت خيطب ودهم فيها      

مثل حممد  ، بعض املخلصني لرئيس الدولة   . عـلى الـدوام تياراٌت متناقضةٌ     
هرات مل يكف عن مكافحة مظا    ، واخللف املفترض ، مؤرخ احلكم ، صـياح ال

مثل بورقيبة الذي كان يستمتع بارتشاف عصري الربتقال        . األصولية اإلسالمية 
وهو حيدج اجلموع   ، يف ساحة القصبة بتونس العاصمة    ، يف شـهر رمضـان    

احلرب املعلنة ضد التخلف هي حرٌب مقدسةٌ       «مؤكًدا أن   ، بعينيه الزرقاوين 
التونسية تستخدم  ولكن السلطة   . »حقيقـيةٌ تعفي املسلم من االلتزام بالصوم      

ومنذ . اإلسـالميني يف الوقت نفسه نرياًنا مضادٍة يف وجه املعارضة التقدمية          
شجع ، حينما كانت جترى حماكماٌت كبريةٌ لليسار املتطرف      ، ] م 1969[عام  
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. أول ظهوٍر لإلسالمية يف تونس    ، )رابطة حفظ القرآن  (الـنظام خفيةً إنشاء     
يف مطابع  ، ›اجملتمع‹ و ›املعرفة‹صولية  طبعت أوىل اجملالت األ   ، وأكثر من ذلك  

، ، وهي مؤسسةٌ تعود إىل احلزب االشتراكي الدستوري       )Sagep/ سـاجيب (
 .حزب السلطة

 يف أيار عام    مؤسس حركة االجتاه اإلسالمي   ، راشد الغنوشي " الشـيخ "
يقول يف  : وحىت بدائيةٍ ، يسـحر اجلماهري التونسية خبطٍب بسيطةٍ     ، ] م 1981[

ولكن ذلك مل يعط    ، الرأمسالية واالشتراكية ،  جربنا كل شيءٍ   لقد«: عظـته 
 .»إذن جيب أن نعود إىل جذورنا وإىل اإلسالم، التونسيني خبًزا

نظم اإلسالميون مظاهراٍت ضخمةً يف احلرم      ، ] م 1979[يف أيلـول عام     
 . اجلامعي لالحتفال ببداية القرن اخلامس عشر اهلجري

تقل يف هذا القرن من الدفاع إىل       ن اإلسـالم سين   إ«وأعلـن الغنوشـي     
هذه األصولية أثارت أول    . »وسيكون هذا قرن الدولة اإلسالمية    ، اهلجـوم 

 .] م1981[موجة قمٍع يف عام 
حاول املسؤولون  ، بعد ثالث سنواتٍ  ، وبعـد خـروجهم من السجن     

وبدأ قسٌم من حركة    . اإلسـالميون الرئيسون أن يتآلفوا مع احلداثة الغربية       
الرابطة التونسية للدفاع عن    سـالمي بإدخال قواعد التعددية إىل       االجتـاه اإل  

، النقابة التونسية الوحيدة  ، للشغلالتونسي  العام   واالحتاد   حقـوق اإلنسـان   
رافق راشد الغنوشي مسرية    ، وهبالته وثقافته . وهـذا أمٌر نادٌر يف العامل العريب      
يٍد من الشرعية، إىل درجة أن رئيس الوزراء        حركة االجتاه اإلسالمي حنو مز    

 .] م1985 تشرين الثاين 11[حممد املزايل استقبله يف 
وتنامت احللقات حول   . واستفادت احلركة من انفتاح السلطة لبسط نفوذها      

حبجة تفسري آيٍة   ، قواعد أعمدة املساجد حيث يندفع األئمة يف حتليالٍت سياسيةٍ        
ـ     . قرآنـيةٍ  ، واملشايف، وايت يرتدين احلجاب يف املدارس    وكـثرت النسـاء الل

 .واصطدمت النقابة اإلسالمية السرية بعنٍف باليسار املتطرف. واملستوصفات
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  عام  ]17[وعـندما خرج زعيم حركة االجتاه اإلسالمي من السجن يف آب          
حماطًا دائًما بسحابٍة من الطالب     ، تـابع دراسته الفقه يف اجلامعة     ، ] م 1984[

إىل وزارة  ، بعد بضعة أشهرٍ  ، استدعاه بن علي كاتب دولٍة لألمن     و. واملريدين
كانـت تلك أول مرٍة أدخل فيها من الباب الرئيس وليس من            «: الداخلـية 

هكذا يروي اليوم الغنوشي    . ]18[»األجـنحة حيث حتضر الشرطة املوقوفني     
كما هي عادةً أصوات الشيوخ الذين      ، قصـته بصوٍت عذٍب ورابط اجلأش     

يف تلك الفترة كان حممد     . ]19[جامعة تونس اإلسالمية  ،  الزيتونة تعـلموا يف  
من غري الوارد لزين العابدين بن علي، املولع        : مـزايل ما يزال رئيًسا للوزراء     

 .بالشرعية، أن يشتبك مع الزعيم اإلسالمي على حنو صريٍح
 .»ملاذا تذهب إىل اجلامعة؟«: الدولة الغنوشيكاتب سأل   -
أذهب حلضور  ، أنا طالب دكتوراه يف الفقه    «: هـذا األخـري   أجـاب     -

 .»دروسي
جيب أن تعمل شيئًا    ، إنه يزرع القالقل  ، هذا غري ممكن  «: ويتابع بن علي  

 .»آخر
اجلامعة ليست جزًءا من املنطقة العسكرية يف تونس حيث         ، أنـا حـرٌ   «  -

ٍت حيتج الغنوشي الذي يندفع يف تفسريا     ، »تراقب حرية الذهاب واإلياب   
على حنو ينسى معه    ، واسعٍة حول ضرورة شرعنة حركة االجتاه اإلسالمي      

: فيلفت انتباهه بن علي مبادالً الفناجني. أن يشـرب القهـوة اليت أمامه     
فريد الغنوشي، الذي . »حتًما ختشى أن تتعرض للسم ، أنـت ال تشرب   «

 . .» ولكن ال أبًدا«: يصر على شرب القهوة اليت قدمت له
ولكن ، يستمر الطالب الغنوشي يف متابعة دروس كلية الفقه       ، ويف النهاية 

وهكذا متت تسويةٌ أوىل بني عمالقي      . من دون أن يدخل إىل الكلية املركزية      
 .السياسة التونسية القويني

1/@7[kíˆÈnÛa@¿@ÂaŠ®üa@ 
الذي كان  ، كان العمل الوحيد اهلام بنظر اجلنرال بن علي       ، يف تلك الفترة  
، املريض، هذا األخري  .هو اكتساب ثقة بورقيبة   ، ل صباحٍ يـزور قرطاج ك   
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قالقل (الذي صدمه رشق موكبه باحلجارة يف معقله بالساحل يف أثناء           ، اهلرم
من االضطراب  : يقلق من كل شيءٍ   ، ] م 1984[عام  ) ثـورة اخلبز  / اخلـبز 

وتزايد قوة  ، احتاد العمال التونسي  ، وانتفاضات النقابة الوحيدة  ، اإلسـالمي 
أقل خٍرب سيٍء جيعله حبالة      . . الـرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان      

حلسن احلظ أن زين . غضـٍب شـديٍد نصـحه األطباء حبزٍم أال يتعرض له    
املطمئن واملتزايد  ، املغايل يف التملق  ، اخلادم األمني ، العابدين بن علي موجودٌ   

 .النفوذ
على املارة أن ينتقلوا إىل الرصيف      ، فصاعًدامن اآلن   . وساد النظام تونس  

ولدى . شريان العاصمة الرئيس  ، أسفل جادة بورقيبة  ، اآلخر أمام وزارة الداخلية   
 ،] م1986[يف نيسان عام    . خترج املروحيات ، أقـل حـركٍة يف حـرم اجلامعة       

كان قد  ، عثمان بن حممود  ، أطلقـت الشـرطة الـنار على طالٍب إسالميٍ        
اليت أغلقت ملدة   ، ته اضطراباٍت جديةً يف كلية اآلداب     وأثارت وفا . هـرب 

وعـلى الفـور اقترح وزير الداخلية وضع مركز شرطٍة يف كل            . شـهرين 
شرطٌي . يف تاريخ تونس املستقلة   ) نذير شؤمٍ (وكانت تلك سابقةً    ، جامعـةٍ 

كنا نعاجل  ، قبل بن علي  «: وأسّر رئيس الوزراء السابق مزايل    . لكـل طالبٍ  
وخيرج منها بن علي يف كل مرٍة ببضعة        ، ية كهجمة روماتيزم  احلمـى الطالب  

 .]20[»قتلى
 وزيًرا للداخلية   ] م 1986 نيسان   28[مل مينع ذلك من تسمية بن علي يف         

من اآلن فصاعًدا أصبح بورقيبة     . امللحقة حبقيبته كما يف فرنسا    ، والعـبادات 
ال أريد أن   «، لقد صرح رئيس الدولة   . يشعر باملوجة اإلسالمية كخطٍر رئيس    

 .»ومدن الصفيح" امللتحني"أموت قبل اجتثاث 
، خالل الصيف . يف احلقـيقة أن ضـغط حركة االجتاه اإلسالمي يشتد         

وتدرب بعض  ، ألقيـت الـتهديدات بتشـويه األئمـة املفرطني يف الطاعة          
يف تلك الفترة كان بن علي وزير الداخلية يقابل        . على فنون القتال  " امللتحني"

كان . جانب ويريهم قوائم اإلسالميني على حاسوبه الشخصي      دبلوماسيني أ 
 .»سأعتقل هؤالء ذات يوٍم«: يفتخر
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مالحقًا على حنو مستمر    ، الغنوشي، كـان زعيم حركة االجتاه اإلسالمي     
على بعد بضعة مئاٍت من األمتار من       ، إىل درجة أنه اختبأ اختباًء نصف سري      

 .يات العامة كان مهتًما بهلينهي كتاًبا عن احلر، بيته يف ضواحي تونس
كان بن علي قد ألف الفرق اليت ستشكل فيما بعد          ، يف وزارة الداخلـية   

استند  اجلنرال البارع كثًريا على رجاٍل مثل        . قلب جهاز القمع التابع للنظام    
. اإلقليم الذي أمهله بورقيبة   ، املنحدر من غرب البالد   ، قرتوعيالحممـد علي    

كما كان الناس يلقبوهنم بسبب     ، ]08[فإن ال ، مبجـيء بن علي إىل السلطة     (
الذين كانوا  ، ثأروا لنفسهم من مجاعة الساحل    ، رمـز منطقـتهم اهلـاتفي     

قرتوعي لوهكذا غدت ل  . أصحاب امتيازاٍت على حنو منتظم منذ االستقالل      
غدا ذراع القصِر املسلحةَ يف موضوع      : اليوم اليد العليا يف مناهضة األصوليني     

 ).القمع
حممد الناصر هو رئيس مفرزٍة مضادٍة ، آخـر من أتباع بن علي   ورجـلٌ   

وهو اسم ذو رنٍة دينيٍة ويعين يف نفس الوقت       ، لإلسالميني حتمل اسم اإلرشاد   
القلـة القليلة من املساجني تصمد أمام هذا الشرطي         . التوجـيه واحلكمـة   

ف والقادر على تفنٍن كبٍري يف التعذيب الذي يشر       ، السريع، الذكي، املرعب
كان حىت يرغم املساجني    «: ]21[شماريالويروي اليوم املعارض مخيس     . عليه

البؤسـاء عـلى لعق العصا اليت كان القائمون بالتعذيب قد أدخلوها هلم يف              
 .»الشرج

مـازال الرئيس بن علي يضع حممد الناصر موضع تقديٍر رفيٍع كما يبدو،           
ور، يا للسخرية، نشطاء     حبض ] م 1992[وقد قلده وساًما يف تشرين الثاين عام        

من املمكن أن   ، غًدا. يف حقوق اإلنسان أتوا إىل قرطاج للتحضري ملؤمتٍر عامليٍ        
يقـدم يف فرنسا مناضلون عذبوا يف السجون التونسية شكاوى ضد هؤالء            

هذه على األقل خماوف بدأت تنتشر على حنو جدٍي بني التونسيني           . الرجال
 ] م 1999[ف يف باريس خالل صيف عام       منذ أن أوق  ، القائمني على التعذيب  

 .عسكرٌي موريتاينٌ اهتمه سجناٌء سابقون بتعذيبهم
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1/@8[òíìÔÛa@òšjÔÛa@Ýu‰@ 
: وهو يقول . ومنظم، متصنٌع، وهو متحفظٌ ، نادًرا جًدا ما يظهر بن علي     

تعلمت ذلك يف   ، ولكين ال أحب الكالم   ، مث أتصرف ، وأفكر، أنـا أصغي  «
خالل . تفاد من هذه السنوات لينسج شبكته     وقد اس . »الواليـات املـتحدة   

دخل مباشرةً إىل   ، ] م 1986[املؤمتر الثاين عشر حلزب السلطة يف حزيران عام         
أي املسؤول الرئيس فيه، يدعى اهلادي      ، احلزب" مدير. "املكتـب السياسي  

 . تشرين الثاين]7[رئيس وزراءه املقبل غداة ، البكوش
ابنة أخ  ، ساسيسعيدة  البارع من   يتقرب الوزير   ، وعـلى حنـو خاصٍ    

، منذ إزاحة وسيلة  ، تّدعي بأهنا ، وهـي امرأةٌ بال جالٍل وال مجالٍ      ، بورقيـبة 
وال يستطيع أحٌد أن يصل إىل الزعيم       . »كما لو كان طفلها   «ترعى الرئيس   

اهلِرم من دون أن مير عرب تلك اليت كان التونسيون يلقبوهنا بالضبعة، أو أيًضا              
ألقاٌب كثريةٌ بقدر ما كره الشعب      ).  املداس -أي الشـحاطة  ) (كةشـال (

وحىت يف احلاالت القليلة اليت كان رئيس الدولة        . بورقيبة يف هناية فترة حكمه    
يقتلع فيها من قرطاج بسيارته املرسيدس يف زيارٍة سريعٍة إىل ضواحي تونس            

، سعيدةابنة أخيه   : العاصـمة كـان املرء يالحظ أن شخصني كانا يرافقانه         
 .ووزير الداخلية

اليت ، طرابلسيالكانـت تلك هي الفترة اليت التقى فيها هذا األخري بليلى     
كان اجلنرال الوزير يأيت إىل باريس متخفًيا       . أصبحت فيما بعد زوجه الثانية    

وكمحٍب . حيـث كانـت له زياراته لإلليزيه وألجهزة املخابرات   ، غالـًبا 
حلقرية لليهود التونسيني ونزل يف شقق      ارتـاد بـن علي املطاعم ا      ، للحـياة 

 .األجهزة التونسية
ونشأ صراٌع بني   ، ] م 1987[وتسـارعت األحـداث خـالل ربيع عام         

وبدأت حركة االجتاه اإلسالمي تسيطر على ضواحي       . اإلسـالميني والنظام  
اعتقل الغنوشي وأيت به إىل جناٍح يف       ، ] م 1987 آذار   9[ويف  . تونس العاصمة 
ة، ومل يعد وارًدا هذه املرة أن حيتسي القهوة مع بن علي كما             وزارة الداخلي 
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بقي رئيس حركة االجتاه اإلسالمي سجيًنا حىت شهر آب         . حدث قبل عامني  
لن ميس رجال   : كانت األوامر حامسةً  . ذات باٍب مصفحٍ  ، يف زنزانٍة بال نوافذ   

 يهني  فاجلنرال بن علي ال يريد أن     . شـرطة الداخلـية الزعيم اإلسالمي أبًدا      
فإن مناضلني  ، وباملقابل. ]22[إنه يفضل أن يبقي حدوتني يف النار      ، املسـتقبل 

آخـرين مـن حركة االجتاه اإلسالمي عوملوا على حنو سيٍء يف الزنزانات             
 .كان الغنوشي يسمع صراخ املعذَّبني ليل هنار. احمليطة بزعيم اإلسالميني

قسٍم من املعارضة   حافظ وزير الداخلية على صالٍت ب     ، وعـلى حنو موازٍ   
لرابطة التونسية للدفاع عن حقوق     األمني العام ال  ، دايل جـازي  . العلمانـية 
الذي جياور  ، خادم بن علي املخلص   ، ل لطّيف اميلتقي بانتظام بك  ، اإلنسان

ستكون ألستاذ احلقوق هذا حياةٌ مهنيةٌ وزاريةٌ       . بيته يف املرسى بيت بن علي     
 ". تشرين الثاين]7[غيري ت"رائعةٌ بعد 

فالزعيم اجلديد  . مل يبق إسالميو حركة االجتاه اإلسالمي مكتويف األيدي       
وهو رجلٌ صغري القد مكترتٌ خيفي حًسا خميفًا للتنظيم         ، كركراحل  ص، للحركة

لقد فاز اخلط املتشدد    . آثر العمل يف اخلفاء   ، حتت هيئة شخٍص رغيد العيش    
مجعت مظاهرةٌ كبريةٌ يف تونس     ، ] م 1987نيسان   23[ويف  ، على حنو حاسم  

يف «: كركرصاحل  ويقول  ، العاصمة بضعة آالٍف من اإلسالميني يف الشارع      
مل يعد ، وجِّهت إىل اإلسالميني املوقوفني هتم التآمر ضد الدولة       ، الـيوم التايل  

 .]23[»النظام راغًبا يف مساع أي شيٍء
الذي أعمته رغبته يف أن يطمئن بأي       مسى بورقيبة   ، ] م 1987 أيـار    5[يف  
يف تلك الفترة كان اجلنرال يتردد بشكٍل مواظٍب  .بن علي وزير دولٍة، مثـنٍ 

عـلى رئيس االستشعار يف وكالة االستخبارات املركزية يف تونس؛ ويرفض           
وتبدي وزارة  . امللحق العسكري يف سفارة فرنسا    ، كل اتصال مبحاوره املعتاد   

 للرئيس املقبل مع األجهزة     »االختالط السيء «قها من   اخلارجية الفرنسية قل  
الرجل ، قدم اجلنرال فرنون والترز   ، ] م 1987[يف أيـار عام     . ]24[األمريكـية 

، وبعد جولٍة يف مشايل إفريقية    ، الـثاين سابقًا يف وكالة االستخبارات املركزية      
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وحيدد . »نيٍةمجهوريٍة ثا «تقريًرا سرًيا يعد فيه بن علي رجالً قادًرا على إقامة           
أن متيل إىل أن توفق يف كنفها بني خمتلف الفصائل          «بـأن على هذه األخرية      

، ويوصي هذا التقرير بإصدار عفٍو عامٍ     . »الـتابعة للغرب املوجودة يف تونس     
ويوافق جملس األمن   . واالعتراف بأحزاب املعارضة وعودة السياسيني املنفيني     

صحيٌح أنه . ]25[كري املوايل للغربالقومي األمريكي من جهته على هذا العس    
قبل ذلك بقليٍل كانت بعثةٌ من الكوجنرس األمريكي قد رأت يف اجلنرال بن             

 .علي مرشًحا جدًيا للخالفة
يف مقابلٍة أجراها بكثٍري من قلة احلذر مع        . من اآلن غدت الطريق مفتوحةً    

 تنشر  واليت مل ، ] م 1987[ خالل صيف عام     ›Libération/ ليرباسيون‹صحيفة  
إن القوى العقلية لرئيس الدولة حمدودةٌ      «: يصرح بن علي  ، يف هنايـة األمـر    

وتنتابه نوبات غضٍب مفاجئةٌ ولديه     ، فالذاكرة ختونه على حنو كبريٍ    : للغايـة 
 .»استيعاب طفٍل

الذي حتميه مرافقةٌ مؤلفةٌ من أنصاٍر مقيمني       ، بقيت إزاحة األسد العجوز   
 بثالثني حكًما بالقتل يف احملاكمة اليت   وطالـب بورقيبة  . يف قصـر قـرطاج    

التواطؤ :  آب على تسعني قائًدا إسالمًيا متهمني جبنٍح متعددةٍ        ]1[أقيمت يف   
وإهانة رئيس  ، الدعوة إىل العصيان  ، حماولة قلب النظام  ، مـع دولـٍة أجنبيةٍ    

ونقل راشد الغنوشي من وزارة الداخلية إىل زنزانٍة أخرى يف          . اجلمهوريـة 
 .املركزي، وكان حيرسه ليل هنار أربعة رجال شرطٍة مسلحنيسجن تونس 

انفجرت قنابل حملية الصنع يف أربعة      ، خالل الصيف . وتـزايد الضـغط   
وكان أنصار حركة   . مسقط رأس رئيس الدولة   ، فـنادٍق يف منطقة املنستري    

 تشرين  ]8[حددوا موعده يف    ، االجتـاه اإلسالمي يف اجليش يعدون النقالبٍ      
واختذ هذا القرار املكتب السياسي     . وكان ذلك سبًبا آخر للقلق    ، دمالثاين القا 

بدا وكأن ذكر هذا    . مع معارضة نصف أعضائه تقريًبا    ، لـلحركة اإلسالمية  
. املشروع بقي لفترٍة طويلٍة أداة دعايٍة ليسوغ بن علي استيالءه على السلطة           

، ينا خمرٌج آخرمل يكن لد«: كركرصاحل ويشرح اليوم  . كـان اخلطر حقيقًيا   
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عندها ترك كركر تونس بفضل     . ]26[»كـان الـنظام قد أعلن احلرب علينا       
. مرتدًيا بزة عقيٍد ويف مقصورة سفينٍة من الدرجة األوىل        ، مساعدات أصدقاء 

كـان هدفـه احلصول على موافقة اإلخوان املسلمني املصريني والسوريني           
 .وبعض األوساط اجلزائرية من أجل االنقالب

هل سّرع اخلطر األصويل    . ت الشرطة التونسية هبذه التهديدات؟    هل أحس 
كثري من األسئلة اليت ما تزال اإلجابة عليها اليوم صعبةً          . مشـاريع بن علي؟   

ولكن على عكس ما    . »سيخربنا التاريخ باحلقيقة  «: ويقـول كركر  . جـًدا 
، زين بن علي  ، يشارك وزير الداخلية  ، سـتقوله الدعايـة الرمسية فيما بعد      

اجملاهد "كانت القصة االحتفاظ بثقة     ". امللتحني"بورقيـبة يف تشـدده جتاه       
 ".األكرب

حصل اجتماٌع يف املكتب السياسي للحزب      ، قبل بدء احملاكمة ببضعة أيامٍ    
، اقترح البعض اللجوء إىل العدالة    . احلزب االشتراكي الدستوري  ، احلـاكم 

 ]26[ويف  . »ب إعدامهم جي، هناك إثباتاٌت على أهنم جمرمون    «: فثار بن علي  
قضت احملكمة األمنية بثالثة أصواٍت ضد اثنني باحلكم باإلعدام على          ، أيلول

، وباملقابل. كان املطلوب أربعة أصواٍت ليصبح احلكم قابالً للتنفيذ       . الغنوشي
 .بالقتلكركر غيابًيا صاحل حكم على 

حبيس ، ز اخلرف بورقيبة العجو ، استشاط بورقيبة غضًبا  ، غـداة احلكم  
قصره، شاعًرا بالسلطة تتسرب من بني أصابعه، وكأن بطل االستقالل كان           

عني بن علي رئيًسا    ، ] م 1987 تشرين األول    2[ويف  . يـرفض شـبح هنايته    
سيفوز اجلنرال  ، بعد شهرٍ . هاهو بنظره رجلٌ ذو قبضٍة قويٍة ال تلني       . للوزراء

 .بالضربة القاضية
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2 [òíŠ§a@áîã 

ويف انتفاضٍة أخريٍة شك    . مل يعد بورقيبة سوى خيال نفسه     ، كـامللك لري  
يف أال يكون حمًبا للشرعية     ، الذي رقاه للتو  ، هبذا اجلنرال بن علي   " العجـوز "

أسّر الرئيس  ، ]م 1987[ تشرين الثاين    ]6[بعد ظهر يوم اجلمعة     . كما يدعي 
زراء وأن يسمي حممد    يدة بأنه قرر أن يغري رئيس الو      عبورقيـبة البنة أخيه س    

كان وزير اإلعالم عبد الوهاب عبد اهللا حاضًرا يف .  املخلص له ]1[صـياح ال
وقد أتى كعادته بعد الظهر ليقرأ الصحف لرئيس الدولة         ، املكتـب الرئاسي  

وكانت مسرية الوزير الشاب املولود يف املنستري كلها يف ظل          . العاجـز متاًما  
قبل أن يصبح أحد    ، ه ذلك اليوم  هـل كان هو الذي فضح حامي      . بورقيـبة 

، يدة ساسي عس، الرجال األقوياء يف النظام اجلديد؟، أو هل كانت ابنة األخ         
احلقيقة الوحيدة أن   . هي اليت باحت بذلك؟   ، املقربة جًدا من اجلنرال بن علي     
 .كلمات بورقيبة نقلت هلذا األخري
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2/@1[ćïÇŠ‘@ćlýÔãa@ 
. لتعجيل بالتنفيذ وتسريع األحداث   قرروا ا ، عـندما علم املتآمرون باألمر    

وبالتايل . غري وارٍد أن يتدخل اجليش بنفسه وأن تبدو اإلطاحة ببورقيبة انقالًبا          
، واحلزب، قامـت مصـفحات الدرك الزرقاء بالسيطرة على مقر احلكومة         

رفيق دورة بن   ، وقام رئيس الدرك الوطين املكلف حبماية بورقيبة      . والتلفزيون
 مبحاصرة قصر قرطاج الذي قطعت خطوطه اهلاتفية مع         ،احلبيب عمار ، علي

بعد ذلك اتصل احلبيب    . حبجـة هتديٍد إسالمٍي وشيك احلدوث     ، اخلـارج 
 .»سيدي الرئيس، هتاينّ، كل شيٍء يف مكانه«: بصديقه زين

واطلع على  ، إىل وزارة الداخلية  ، استدعي وزير الدفاع صالح الدين بايل     
مجع بن علي كل    ، ويف الفجر . كان اجليش األمـر وكُلِّف بإعالم رؤساء أر     

وهو موظف  ، )العريب عيسى (اجلنراالت العاملني وقادهم أمني سره املخلص       
دقة . كانت التعليمات املعطاة للحرس بسيطةً    . إىل مكتب اجلنرال  ، أمٍن سابقٌ 
وحده اجلنرال  . ويعتقل الزائر ، دقتان، وجيلـب املسـتخدم القهوة    ، جـرسٍ 
: عرب عن معارضته  ، القوى اجلوية وحفيد أخ بورقيبة    رئيس أركان   ، بوزغرو

 . .ومت اعتقاله 
الذي " املانع املطلق " وكان   ]2[متت إقالة بورقيبة حسب النظم الدستورية     

أتى هذا األخري   . زمالالقد ثبت حبضور النائب العام اهلامشي       ، يذكره الدستور 
تدعي سبعة أطباء يف    واس. وما زال النوم عالقًا بأجفانه    ، متشًحا بربنٍس بسيطٍ  

ليس إىل جوار املريض ولكن إىل وزارة       ، اثنان منهما عسكريان  ، وسط الليل 
أخصائي ، قديشحممد  ، يوجد بينهم طبيب الرئيس احلايل    . الداخلـية كذلك  

أنذر بن علي ممثلي كلية الطب بوضع تقريٍر        . الطـب العام واألمراض القلبية    
مل أر بورقيبة منذ    «: د األطباء طـٍيب عـن عـدم قدرة الرئيس، واحتج أح         

 .»وقع، هذا ال يهم«:  فرد اجلنرال صارًما،»سنتني
حنن املوقعني  «: املزيفة-تـناول األطباء أقالمهم ليخطوا الشهادة احلقيقية      

نا لنعطي تقريًرا طبًيا جماًزا     اعنشهد أن النائب العام للجمهورية استد     ، أدنـاه 
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 والعقلي لفخامة رئيس اجلمهورية     عن التطور احلايل للوضع الصحي اجلسدي     
نؤكد أن حالته الصحية مل تعد      ، وبعد التشاور والتقومي  . احلبيـب بورقيـبة   

وأرغم األطباء املساكني على . »تسـمح له مبمارسة املهام امللقاة على عاتقه  
إذا أخفق  «العـودة إىل بيوهتم مسرعني، ولفت أكثرهم حصافةً نظر زمالئه           

تلك كانت  . عندئٍذ أغمي على أحدهم   ، » املقصلة االنقالب، سيكون مصرينا  
 .األجواء

رئيس وزراء بن علي املقبل الذي      ، البكوشأحضر اهلادي   ، يف أثناء الليل  
ليطلعه ، مسعود آية شعالن  ، السفري اجلزائري ، كـان ممثالً لتونس يف اجلزائر     

  فجر يف. عـلى األمر حيث كان اجلزائريون أول من أبلغ رمسًيا بعزل بورقيبة    
اتصل وزير اخلارجية اجلزائري أمحد طالب اإلبراهيمي       ،  تشـرين الثاين   ]7[

لقد مت األمر   «: فنصحه قائالً ، هاتفـًيا جباك شرياك الذي كان رئيًسا للوزراء       
 .»فدعه كما هو

، ] م 1987[منذ أيلول عام    . كانت اجلزائر تعلم منذ شهرين    ، يف الواقـع  
رف املزيد عن االضطرابات اإلسالمية     أراد األمـن العسكري اجلزائري أن يع      

فأرسل عمالًء سريني إىل قفصة وتونس وسوسة حيث        ، لـدى جارته تونس   
 .علموا باالنقالب الذي يدبر

حصل رجلٌ سياسٌي فرنسٌي على امتياز      ،  تشرين الثاين  ]7 إىل   6[يف ليل   
الذي كان يعرف ، )Lionel Jospin(االطالع على األمر هو ليونيل جوسبان 

الذي بقي طويالً املسؤول األول يف احلزب االشتراكي        ، البكوشا اهلادي   جيًد
كان ). األممية الثانية / االشتراكية العاملية (وهي حركةٌ مشاركةٌ يف     ، الدستوري

وهو السياسي احلقيقي الوحيد    ، املقرر) جملس الثورة (أن يترأس   البكوش  على  
 .دة الذي ميلك صالٍت عامليٍةيف املؤامرة وأحد قالئل اجملموعة اجلدي

، جيب العمل بسرعةٍ  «:  تشرين الثاين  ]7[عشية  ، غري أن بن علي غري رأيه     
وبعد اثنيت عشرة   . »ولن تصبح رئيس الدولة إال فيما بعد      ، سـأتوىل القيادة  

 .ينتظرالبكوش سنةً ما زال البائس 
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يسود قصر  استغرب بورقيبة الذي أوقظ يف الرابعة صباًحا اهليجان الذي          
فشرح هلا املسؤولون عن احلرس الوطين      ، ذهبت ابنة أخيه تستطلع   . قـرطاج 

استمع رئيس  ، ككل صباحٍ ، بعد ساعتني . »حماولة انقالٍب لإلسالميني  «أهنا  
غري أن راديو تونس افتتح     . الدولة إىل نشرة أخبار السادسة صباًحا يف اإلذاعة       

ذلك اليوم مل ُيغَرق التونسيون     . اإلرسال بالنشيد الوطين وبضع آياٍت قرآنيةٍ     
وعندما أُعِلن عن خطاب بن     ". اجملاهد األكرب "بأناشـيد دينية تشيد بعظمة      

إن صديقك هو   «: البنة أخيه ، مبنتهى اهلدوء ، قال بورقيبة ، عـلي على األثري   
 .»الذي قام باالنقالب

2/@2[òîöbiŠè×@òß†•@ 
وكان خطاًبا  ، د اجلديد أول خطاٍب رئاسٍي للعه   البكوش  كتـب اهلادي    

، بعد أن قدم زين بن علي احترامه لسابقه ولتضحياته الكبرية         . متيـًنا حذًرا  
أعلـن أن بورقيـبة أصـبح حبالة عجٍز مطلٍق عن االضطالع بأعباء رئيس              

حنن نأخذ على عاتقنا    «: وتابع بن علي  . اجلمهورية، مؤكًدا ذلك بتقريٍر طيبٍ    
، وأعلن،  »ة والقيادة العليا للقوات املسلحة    رئاسة اجلمهوري ، بعون اهللا تعاىل  
قائمةً فعالً على تعدد    ، يستحق شعبنا حياةً سياسيةً متطورةً    «: بصوٍت رزينٍ 

إن الفترة اليت نعيشها مل     «: وأيًضا. »األحزاب وتعددية املنظمات اجلماهريية   
اندفع الزعيم  . »تعد حتتمل رئاسةً مدى احلياة وال خالفةً آليةً تقصي الشعب         

، إقامة دولة القانون  : اجلديـد حبيويٍة يف عرض اإلصالحات املقرر إجراؤها       
والعريب التضامن اإلسالمي   «وإعطاء احلريات العامة وتقوية     ، النضال ضد الفساد  

بينما وضع  ، "للتقدم"كان بورقيبة يعطي األولوية     . »واإلفـريقي واملتوسطي  
 .يف املوضع األول" الدميوقراطية"َخلَفُُه 

وكان له وقع  ، اختتم بآيٍة قرآنيٍة،  حقيقٌي للجمهورية الثانية الوليدةميثاٌق
هبت ريح احلرية على تونس، وسادت الغبطة الشوارع        . الصدمة الكهربائية 

 .»يعيش بن علي«اليت بدأ اجلمهور جيتاحها، وُسِمَعت بضع هتافاٍت 
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مسية كانت الصحيفة الر  ،  تشرين الثاين  ]7[صباح  . فاجأ االنقالب اجلميع  
خرجت طبعةٌ خاصةٌ . قد نشرت افتتاحيةً متجد بورقيبة› La presse/ ال برس‹

عرف ، وجًها لوجٍه مع قدره   «: ميجد زين املنقذ  ، بنٍص آخر ، بعـد الظهـر   
كان مدير  . »السيد بن علي أن يصحح عجلة القيادة وينقذ البالد من اجلنوح          

هو ، ذو شارٍب رقيقٍ  وهو رجلٌ أنيٌق    ، عاوياملصالح الدين   ، الصحيفة آنذاك 
السيد ذو  (وقد أطلق عليه الناس لقب      . الـيوم وزيـر السـياحة الراسـخ       

 ).الطبعتني
البكوش اتصل رئيس الوزراء اجلديد اهلادي      ،  تشرين الثاين  ]7[منذ ظهرية   

حركة ، مؤسس حركة املعارضة العلمانية الرئيسة    ، هاتفـًيا بـأمحد املستريي    
 الذي مجع أعضاء مكتبه السياسي األحد عشر        ،الدميوقراطـيني االشتراكيني  

على أي  ، أول اتصال رمسٍي لنب علي كان بك      «: صرح بقوش . إلعداد بيانٍ 
وأكد له بن  . استغرب املستريي. »لقد خرج من احلمام، حال سأعطيك إياه

كانت جتول خباطري أقوالكم حول ضرورة    ، وأنـا أكتب اإلعالن   «: عـلي 
مل يكن بيان حركة    ، وبالطبع. »حدٍةاخلـروج مـن نظـاٍم ذي صـبغٍة وا         

 .الدميوقراطيني االجتماعيني معارًضا لالنقالب
، مل يدرج اسم حامد قروي يف بيان احلكومة اجلديدة        ، يف أخبار الصباح  

احلزب االشتراكي الدستوري الذي كان برتبة وزيٍر بال حقيبٍة يف          " مديـر "
استعاد املسؤول  ، ثاين تشرين ال  ]7[منذ مساء   ، مع ذلك . أثناء حكم بورقيبة  

األول يف احلزب االشتراكي الدستوري مرتبته الربوتوكولية، ومل يلحظ أحٌد          
خرج حزب السلطة   : عملـًيا هذا التغيري الطفيف؛ لكن الدرس كان واضًحا        

 .وسيسترجع جمموع امتيازاته.  تشرين الثاين بال خدوٍش تقريًبا]7[من 
ي األفق الرمسي الوحيد للمجموعة     التعددية اآلن مطلوبةٌ والدميوقراطية ه    

أصبح الزعيم التارخيي لنقابة    ،  تشرين الثاين  ]9[منذ  . اجلديـدة يف السـلطة    
وأكد له زين   . حر احلركة، احلبيب عاشور، االحتـاد العام التونسي للشغل 

سيكون باستطاعتك  «: العابدين بن علي خالل استقباله إياه يف قصر قرطاج        
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اهنمر على  . »] م 1989[ يف املؤمتر املقبل عام      الترشـح النتخابات الناشطني   
تونـس شـاللٌ مـن اإلجراءات الليربالية بعد أسبوعني فقط من اإلطاحة              

. الذي حدد بأربعة أياٍم، عـدل النواب نظام التوقيف   ، "باجملـاهد األكـرب   "
ألهنا تعيش  ، وابتهجت الطبقة الوسطى التونسية اليت تعيش بالعقلية الفرنسية       

صرح بكل فخٍر أحد مدراء شركة الطريان التونسية        . دولة القانون أخًريا يف   
منذ أول ساعة اعتقاٍل تستطيعون أن تطلبوا       «: كـان يسافر كثًريا إىل باريس     

اليت ، ألغيت حمكمة أمن الدولة   . ]3[»هذا ما ال جتدونه حىت يف فرنسا      ، طبيـًبا 
ؤقت وحدد االعتقال امل  ، حكمـت على اإلسالميني خالل الصيف املنصرم      

منظمة العفو  (بأربعـة أشـهٍر وألغـي التعذيب رمسًيا ومسح بوجود فرٍع ل           
 .يف تونس )الدولية

حلت نشرة األحوال اجلوية حمل     : كـان كـل يـوٍم تقريًبا حيمل تغيًريا        
وألغيت عطلة اخلمسة أياٍم    . توجـيهات الرئيس بورقيبة اليومية يف التلفزيون      

: انت تلك مفاجأة ما بعد بورقيبة     ك". اجملاهد األكرب "السـنوية الـيت متجد      
استوىل على السلطة وميارس دور     ، عسـكري التأهيل  ، »شـرطٌي فـائقٌ   «

 هذه فقد تركت    ]4[)ثورة اليامسني (وباألمل الكبري الذي أثارته     . الدميوقراطي
مدير ، كـوكةعّبر عن ذلك يف تلك الفترة حممد        . عديديـن حبالـة صدمةٍ    

من الصعب أن نعتاد من     ، ات الصمت هذه  بعد كل سنو  «: املسرح يف تونس  
يف شريان العاصمة ، لهسابق  وكان مشهًدا ال . ]5[»جديـٍد عـلى الكـالم   

أن يـتفرج املـارة عـلى رسوٍم ساخرٍة يف صحيفٍة معروضٍة يف             ، الرئـيس 
قال طبيٌب  . الواجهـات متـثل مسؤويل النظام القدمي بشكل راقصات بطنٍ         

 .]6[»حزيٍن إىل هذياٍن مرٍحانتقلت تونس من عتٍه «: نفسٌي
وعلى . حبماٍس"  تشرين الثاين  ]7[تغيري  "الصـحافة الفرنسـية استقبلت      

نوفيل ‹الذي كتب يف    ، إيقـاع جـان دانيـيل اخلـبري بالشؤون التونسية         
أدهـش التونسيون العامل حبكمتهم أثناء      ، ] م 1956[عـام   «: ›اوبسـرفاتور 

اروا اإلعجاب باهلدوء الذي    أث، ] م 1987[ويف تشرين الثاين عام     . الـتحرر 
 .»أقالوا به مستبًدا خرافًيا وباشروا بالعودة حنو الدميقراطية
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وصـفقت الـدول الغربـية للتغيري احملدث، وأكد أحد الديبلوماسيني           
وتأثري الدين يف خطابه أقل     ، علمانيٍة، هذا البلد ذو تقاليد التينيةٍ    «: األجانب

 .]7[»ثالبكثٍري من نظريه يف مصر على سبيل امل

2/@3[@ćj×@ôëbØ‘@Ï…@N@N 
 ]7[أملت كذلك يف ثورة     ، بعد أن أمهل بورقيبة تونس الداخل ثالثني سنةً       

وجهت االعتمادات على حنو منتظٍم حنو      ، منذ االستقالل . تشـرين الـثاين   
، وُتِرك اجلنوب حلصياته  ". اجملاهد األكرب "مـنطقة السـاحل اليت أتى منها        

الوحيدة اليت تؤمن فرص عمٍل حىت انقطاع       ، بليبياوُحِكـم علـيه بأن حيلم       
 هو من   »إعادة توازن املناطق  «غري أن   . ] م 1984[العالقات الدبلوماسية عام    

 .وأعيد فتح احلدود مع ليبيا، اآلن فصاعًدا على الئحة األولويات
كانت شركة  . ]8[استعادت قفصة املتمردة آماهلا   ، عـلى ختـوم الصحراء    

قد سرحت يف العام    ، در الرزق الوحيد يف املدينة    مص، مـناجم الفوسـفات   
جتمع العائالت البدوية ، يف الشتاء . املنصـرم ثالثـة آالٍف من عمال املناجم       

سارع الناس  . أي حوايل عشرين فرنكًا   ، الزيـتون لقاء بضعة دنانٍري يف اليوم      
، قصائد، آراٌء حرةٌ. ›Les Annonces/ ليزانونس‹ إىل مكتب مراسل صحيفة

، كل هذا القدر من فصول دفتر الشكاوى الكبري هذا        :  مفـتوحةٌ  رسـائل 
طالبةٌ يف الثانوية أتت بعد املدرسة تكتب       . أرسلته تونس الداخل إىل قرطاج    

حنن نتعذب  «: »صرخة اجلنوب العميقة  «عـلى صفحٍة انتزعتها من دفترها       
حاٍم جناٌر وعامل لِ  . »ضقنا ذرًعا بأهل املنستري   ، كالعبيد، مـنذ ثالثـني سنةً    

يأمالن ، مشلهما العفو للتو بعد أن ُحِكما خالل فترة خكم بورقيبة         ، إسالميان
ال . »ننتظر منه كل شيءٍ   «: هلما عمالً من جديد   " رئيسـهما "يف أن جيـد     

هياكل «. ما يزال الناس حيذرون أفراد احلزب احملليني      . وال حل جاهزٌ  ، ملجأ
كان وزراء  ، األزمة«: يقول الفقراء .  واألزمـة االقتصادية؟   ». .وحطـاٌم   

 وكأمنا مل يكن بن علي أبًدا وزيًرا يف         ،»الفساد، بورقيـبة هم الذين يسرقون    
 .النظام السابق
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. على ختوم اجلزائر  ، ونفس الفقر يف مشال غريب البالد     ، نفـس االنـتظار   
الطـريق الوحيدة على طول احلدود تؤدي إىل هذه املدرسة الواقعة يف آخر             

مت تعبيد الطرق   . حيث يصبح األفضل مهرًبا   ،  وال كهرباءٍ  من دون ماءٍ  ، الدنيا
، عندما ذكروا أمام بورقيبة املصاب باختفاء الصوت      ، منذ ثالثني سنةً  ، هناك

، أمهلت املنطقة ، منذئٍذ. وجـود نبع مياٍه معدنيٍة ذي فوائد عظيمٍة للصوت        
ويف . وهجرت، وأمهلت الطريق ، وألغيـت وظائف عمال السكك احلديدية     

، الكبرية اليت تشرف على الشواطئ التونسية عند طربقة       ) عني دراهم  (غابـة 
 . ما أسعد الصيادين كثًريا. تكاثرت اخلنازير الربية

 تشرين  ]7[غري أن أعمال احلفر والتسوية استؤنفت يف األسابيع اليت تلت           
. عاد األمل إىل منطقة طربقة   . وأعـيد تفعـيل العالقات مع اجلزائر      ، الـثاين 

، بينت له انعدام املاء ، كان الوزير هنا منذ عامني«: ير مدرسٍةويشـرح مد 
والوجبات اليت ينبغي تقدميها ببضعة     ، والقاعـات األربعـة لثمانية صفوفٍ     

من اآلن فصاعًدا ستتغري األمور     . ومل يأت شيٌء بعد ذلك    . قروٍش لكل طفلٍ  
اك رمبا  مع بن علي سيكون هن    ،  من التغيري  ]%0[كان هناك   ، مع بورقيبة . رمبا

األنظار ستلتفت من اآلن فصاعًدا إىل قصر       . ». . مـن التغيري     ]%3 أو   2%[
 .قرطاج

2/@4[@ò™‰bÈ½a@òÐýß@N@N 
 الرئيس يتخذ   -اجلنرال، مدهوًشا ومسروًرا ، راقـب اليسـار الفرنسي    

حىت أن بعض الناشطني    . إصـالحاٍت كان اليسار يطالب هبا منذ زمٍن بعيدٍ        
الذي أصبح امسه حسب االجتاه     ، راكي الدستوري انضـموا إىل احلزب االشت    

يأملون ، على العكس ، وآخرون. ]9[)التجمع الدستوري الدميوقراطي  (السائد  
يف أن يتخـلى رئـيس الدولة اجلديد عن احلزب الذي ظل يف السلطة منذ               

عندئٍذ أقر  . االسـتقالل وأن يدعمهم يف حماولتهم إنشاء حزٍب كبٍري للرئيس         
الرابطة التونسية للدفاع عن أحد نواب رئيس ، )Serge Adda(عدة سـريج  
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 كمختٍرب للدميوقراطية   ] م 1977[ اليت ظهرت منذ إنشائها عام       حقوق اإلنسان 
اليهودي الشيوعي  ، عدةكان سريج   . »لقد سبقنا بن علي   «: ،]10[التونسـية 

أجل احلرية يف عهد    طـرفًا يف معارك عديدٍة من       ، ذو املـيل إىل الـتجديد     
 .بورقيبة

سليل عائلٍة عريقٍة من الزعماء     ، رويسيمـنذر   ، عـدة ومـثل سـريج     
أدى دوًرا كبًريا   . ميثل هو أيًضا هذا اليسار التونسي املغرم بنب علي        ، الوطنيني

الذي عرف  ، هذا املدرس . يف جتميع املثقفني التقدميني حول السلطة اجلديدة      
، غري أنه . كان يف عهد بورقيبة نقابًيا مرموقًا يف اجلامعة       ، بن علي يف املغرب   

مقرٌب إضافة إىل أنه    . كان يراهن على فرص بن علي     ، قبل االنقالب بستة أشهرٍ   
، مثًريا للشغب بأفكاٍر ذات تأثريٍ    . سليم شيبوب ، جـًدا لصهر الرئيس املقبل    

موا إىل  أحل رويسـي على الزعماء الرئيسني لليسار املثقف التونسي كي ينض          
اجته حنو قرطاج قرابة    ، وخالل عامني . رئـيس الدولة اجلديد، وجنح يف ذلك      

، كان الرئيس اجلديد يستشري   . ألـٍف من أساتذة اجلامعة والكتاب واملثقفني      
كان : وخيربش على بطاقاٍت من ورق الربيستول الصقيل      ، ويصـغي باهتمامٍ  

، أترون«:  متكرر يشري على حنو  ، رجل االستخبارات قبل كل شيءٍ    ، بن علي 
رويسي اتصل بأساتذة جامعة    النصر  املحىت أن   . »أخذت رؤوس أقالٍم هامةً   

وهو أستاذ فرنسٌي ، )Rémi Leveau( منهم رميي ليفو، مـرموقني يف اخلارج 
وشرح .  لدى املقربني من احلسن الثاين     ] م 1960 و 1958[عمـل بني عامي     

نشاء نظام أحزاٍب يف    لقد سامهت يف إ   ، إنه حاسم ، رأيت الرئيس «: رويسي
وبالفعل فقد  . »جيب أن تساعدنا على أن نفعل الشيء ذاته عندنا        ، املغـرب 

سـاعد ليفو النظام املغريب يف نشر جرعٍة معينٍة من التعددية احلزبية وتنظيم             
حىت شرع مستشارو امللك بقراءة مؤلفات دي       . انتخابات ما بعد االستقالل   

واهتموا باالقتراع احملافظ يف    ، ]11[امعةكما يروي اليوم أستاذ اجل    ، توكفـيل 
 .والنظام التونسي ال يطلب أكثر من ذلك. ] م1848[فرنسا عام 

يف تلـك الفـترة كان السؤال الذي يطرحه مستشارو بن علي بسيطًا             
كـيف يستطيع النظام أن يدمج قسًما من اإلسالميني يف اللعبة           : ومـتكرًرا 
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ما هو املوقع   .  النموذج اإليراين؟  من دون املخاطرة بتطوٍر حسب    ، السياسية
من ، يف الوقت الراهن  . الذي نعطيه للتيار األصويل من دون هتديد احلريات؟       
 .حسنات النظام أنه يطرح على نفسه األسئلة اجليدة

قم «: والـتقى رميي ليفو رئيس الدولة يف قصر قرطاج، ونصح بن علي           
بعد . »ون أدىن صعوبةٍ  وستنتخب من د  ، أنت ذو شعبيةٍ  ، بانتخاباٍت تعدديةٍ 

كانت لدى اجلنرال فرصة أن خيتلق لنفسه شكالً        ، شـرعية بورقيبة التارخيية   
لـيفو كتب رؤوس أقالٍم ملكتب بن علي حول منط االقتراع           . دميوقراطـًيا 
واقتراٌع وحيد االسم يف القرى     ، قوائـم أغلبيٍة يف املدن الكبرية     : املطلـوب 
 سيأيت حتًما يف املقدمة يف أغلبية       الذي، مـا يريح حزب الرئيس    . الصـغرية 
وأجريت اتصاالٌت يف   . مـع تأمني حضوٍر للمعارضة يف الربملان      ، الدوائـر 

 Institut Français de l'opinion/ املعهد الفرنسي للرأي العام(بـاريس مـع   

publique, IFOP (لتهيئة استطالعاٍت للرأي غري بوليسية. 

2/@5[×c@a@@LéÛì‰@åí‹ 
ت دولة القانون تبحث عن نقاط ارتكاٍز هلا حىت االنتخابات          هكذا راح 

، وبعد وصول بن علي بأسبوعني    . ] م 1989[املـزمع القيام هبا يف نيسان عام        
كـان راشد الغنوشي زعيم حركة االجتاه اإلسالمي قد أرسل رسالةً طويلةً            

إذا جئت لتتابع سياسة القمع املتبعة      «لسـيد تونـس اجلديد كان مضموهنا        
ولكن إذا جئت   ، لن يكون هناك سوى احلرب    ، ل فترة حكم بورقيبة   خـال 

حصلت . »ستراين جندًيا إىل جانبك   ، لتـنقذ الـبالد وتأيت باملصلحة العامة      
 .عن طريق مدير السجن، وقصر قرطاج" اجلندي"اتصاالٌت بني 

قبل عيد الفطر بيومني    ، ] م 1988 أيار   14[أطلق سراح راشد الغنوشي يف      
كان بني مئٍة إىل    ، كل يومٍ . ]12[»أثق باهللا وبنب علي   «: ا يلي وصرح عندها مب  

يف الضاحية اجلنوبية   ، مـئيت شـخٍص حيتشدون يف حديقة مرتله بنب عروس         
، بايل من املنفى  اجلعاد محادي   ، ويف أيلول من نفس السنة    . لـتونس العاصمة  
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ويف . تلحمكوٌم غيابًيا بالق  ، وهو قائٌد شهٌري آخر من حركة االجتاه اإلسالمي       
هؤالء نفسهم الذين   ،  سجٍني سياسيٍ  ]2400[هـذه اخلطـوة أطلق سراح       

 .اعتقلهم اجلنرال الطيب بن علي حتت حكم بورقيبة
بدا وكأن تونس تستطيع أن تكون خمتًربا الندماٍج ممكٍن لألصوليني الذين           

يصدقون بكل إخالٍص هذا    ، كان كثريون يف حميط بن علي     . يرفضون العنف 
وزير الشباب والرياضة   ، قال عندئٍذ محودة بن سالمة    . كويناخلطـاب املس  

اخلطأ الرئيس هو مقارنتهم    «: ]13[الذي حصل على اعتراف بالنقابة اإلسالمية     
وحده الشرطي الذي   «: أكثر وقاحةً ، وجزم آخرون . »باملتزمـتني اإليرانيني  

 .»وضع األصوليني يف السجن يستطيع أن حيرر النظام
جلّة ورأينا راشد الغنوشي يعترف مرغًما مب     . يف األمر واشترك اإلسالميون   

الذي مينح التونسيات نفس حقوق النساء ،  املتحرر جًدا األحـوال الشخصية  
  »مشكلةً ال ميكن جتاوزها   «أو على األقل يعترف بأنه ليس مثة        . الغربـيات 

بلقٍب " األمري"لقبه وقايض الغنوشي . »اإلسالميني ميكنهم أن يرضوا به  «وأن  
ما يرتع عنه كل صبغٍة     ) النهضة(؛ واختذ حزبه اسم     "رئيس"أكـثر علمانيةً    

 .دينيٍة
. ] م 1988 تشرين الثاين    6[يف  " الرئيس"حـىت أن رئيس الدولة استقبل       

مت اختاذ قرار إعطاء الشرعية     «: وكانـت رسـالة الرئـيس اجلديد واضحةً       
. »وهتيئة الرأي العام  ، بكل بساطةٍ ، جيب فقط التمهل لبعض الوقت    ، حلزبكم

، األوىل ذات مظهٍر عاديٍ   : رافقـت الغنوشي سيارتا شرطةٍ    ، ذلـك الـيوم   
أجهزة ، سيدي الرئيس «: وشرح الزعيم اإلسالمي لنب علي    . والثانـية رمسيةٌ  

تبعته ، ولدى عودته من قصر قرطاج    . »أحتاج إىل بعض اهلواء   ، أمنك ختنقين 
 .طمأن هذا التصرف الزعيم اإلسالمي. السيارة العادية املظهر فقط

اتصل الغنوشي  ، الذي أنقذ حياته رمسًيا   ، بعد اقتناعه بنوايا بن علي احلسنة     
الذي بقي  ، ممثل احلركة يف باريس   ، فـوًرا  بصـديقه املخلص احلبيب مقين       

 . تشرين الثاين]7[جتاه تغيري ، مشككًا على الدوام



 صديقنا اجلنرال زين العابدين بن علي

 

60

 

 .جيب خوض التجربة، بيا حبي، بن علي صادٌق: قال الغنوشي  -
إنه ، إنه ال يستطيع تغيري أي شيٍء حىت لو أراد        : أجابـه املالزم املخلص     -

 .نتاج نظاٍم
لقد وعدين بإعطاء الوجود اإلسالمي     ، كال أبًدا ): النهضة(احـتج قائد      -

 .وضًعا قانونًياعلى الساحة التونسية 
 .]14[إنشاء اهللا  -

. تفاق الرئيس والغنوشي على حممل اجلد     أُِخذ ا ، يف تونس ، على أي حال  
ثبت إمجاع كل ممثلي الطيف السياسي على املبدأ        ) ميـثاقًا وطنًيا  (حـىت أن    

، ] م 1988[ تشرين الثاين    ]7[يف  ، وغـداة لقاء الغنوشي وبن علي     . نفسـه 
ومثل حركة  . وقعـت كل األحزاب السياسية على الوثيقة يف قصر قرطاج         

ومل يكن حمرر نص    . بحرييالامسه نور الدين    حماٍم  ، النهضـة مـثقٌف معتدلٌ    
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق     أحد قادة   ، امليثاق هذا سوى حممد شريف    

الذي مينع كل نشاٍط سياسٍي يف املساجد يرغم     " امليـثاق "هـذا   . اإلنسـان 
 اإلسـالميني عـلى تنازالٍت قصوى، ويف الوقت نفسه حيّيد أكثر العلمانيني           

هذا النص املعجون   . »مصدر اإلهلام والعزة  «تشـدًدا بتأكيده دور اإلسالم      
 .بالنوايا احلسنة هو قانون سلوٍك جيٍد مشّرٍف، ولكن بقي أن يطبق

، هشام جعيط . فقط بضع عقلياٍت قليلٍة أبدت تشكيكها     ، يف تلك الفترة  
د هذا  انتق، أسـتاذ الـتاريخ يف جامعة تونس وأحد أملع املفكرين التونسيني          

أصبح اإلسالميون سياسيني خمبولني بعقدة     «: الـتعايش بني السلطة والنهضة    
 .]15[»مستعدين ألي حركات اخلنوع من أجل الوصول إىل السلطة، احلداثة

2/@6[òîÓìÏ@òàÜc@ñ…bÇg@ 

وأعطيت مكانةٌ  ، عاشت تونس صدمةً ثقافيةً حقيقيةً    ، عـلى أي حـال    
. أدى بن علي العمرة، ٍر له إىل اخلارج يف أول سف. مـتزايدةٌ للقيم اإلسالمية 

وزاد رئـيس الدولـة اجلديد على ذلك، إذ شوهد يف التلفزيون يقبل جدار              
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له بالتعبري   مداخلٍةوتبدأ أقل   . والدمـوع يف عينيه وكتفه عاٍر متاًما      ، الكعـبة 
: وأعلن بن علي على املأل    ). بسـم اهللا الرمحن الرحيم    : (الديـين الطقسـي   

كلماٌت . »لى الدولة وحدها السهر على ازدهار اإلسالم وتألقه       يتوجب ع «
من اآلن فصاعًدا سيضبط أذان الصالة برامج       : تلتها عدة إجراءاٍت استعراضيةٌ   

وأزهرت آراٌء حرةٌ يف    . التلفزيون، كما أعيد تفعيل اجمللس اإلسالمي األعلى      
اجلمعة عطلةً   أو تقترح يوم     »العقالنية على الطريقة الغربية   «تدين  ، الصحف
هل كان ذلك تنازالً شكلًيا؟، أم اجتاها متصاعًدا للمجتمع التونسي          . رمسـيةً 

لقد غُذّي اإلهبام مبهارٍة ولعب النظام برباعٍة على تناقضات         . حنـو اإلسالم؟  
إدارةً براغماتيةً  ، شـعٍب منقسـٍم بذاته، وشهدنا خالل تراجع اإلسالميني        

 .]16[وذكيةً لإلسالم
مل ، آتون من أجهزة األمن خصوًصا    ، ن آخرون للقصر  وهناك مستشارو 

يتعلموا شيئًا ومل ينسوا شيئًا من موجات القمع الكبرية يف عهد بورقيبة عامي             
إننا ال نعترف بذوي    «: قـالوا يف تلك الفترة للصحفيني     ، ] م 1987 و 1981[

غري أن ممارسة التعذيب مل تتوقف      . »اللحى إال كي نكافحهم بشكٍل أفضل     
 تشرين الثاين بعض    ]7[اليت اخترقت قبل    ، ضد نواة اإلسالميني املتشددة   أبًدا  

ويف غمرة انشراح   . املؤسسـات العامـة ومـنها الكلية احلربية واجلمارك        
التنظيم ، اجلنرال احلبيب عمار  ، أزال بـن عـلي ووزير داخليته      ، "التغـيري "

ٌف مع  ومات حتت التعذيب قائٌد متعاط    . العسكري حلركة االجتاه اإلسالمي   
/ ليرباسيون‹مل يذكر أحٌد هذه الوفاة سوى صحيفة        . احلركة امسه منصوري  

Libération‹    واحتج سفري تونس يف باريس بأن األمر       .  الفرنسـية يف باريس
مستنكًرا وقتها أن يستطيع أحٌد أن يشك بأن        ، "نوبٍة قلبيةٍ "كـان عبارةً عن     

 .نظام بن علي اجلديد يعتدي على حقوق اإلنسان
 تشرين الثاين   ]7[ مر إنشاء جملس األمن الوطين يف األيام اليت تلت           كذلك

ومثله القانون الذي ينظم النشاط يف املساجد       . مـن دون أن يـلحظه أحدٌ      
أي بعد وصول بن علي للسلطة      ، ] م 1988[منذ آذار عام    ، بشـكٍل دقـيقٍ   
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وعـندما طلب الغنوشي تأشرية خروٍج إىل املغرب إللقاء    . خبمسـة أشـهرٍ   
مت ذلك بعد أن أرسل    ، وأيًضا. مل يعـط إال تأشريةً لرحلٍة واحدةٍ      ، ضـرةٍ حما

أنت الذي تعطي أمهيةً خاصةً  «: زعيم النهضة التماًسا لرئيس الدولة يقول فيه      
 .»امنحين هذه التأشرية، للمواضيع الثقافية

إذن مـن العـادي جـًدا أن تكون السلطة منقسمةً حول إدارة امللف              
وما يدعو أكثر للقلق أن املقاومات      .  كذلك دائًما  اإلسـالمي، وقد كانت   

تعددت يف وجه املبادرات الليربالية، وتأخرت اإلصالحات األساس وضاعت         
على عكس اجلزائر حيث    : وكان لذلك سبٌب أساس   . الوعود يف الرمال غالًبا   

فإن ، )مخسمئة قتيلٍ  (] م 1988[حرضـت االنفتاح قالقل تشرين األول عام        
مل يتحرك اجملتمع   . ونس أتى من ثورة القصر على حنو خاص       االنفـتاح يف ت   

باستثناء االحتاد العام التونسي للشغل     ، املـدين البـتة أمام جنوحات بورقيبة      
 ]7[إن اإلصالحات املعلنة بعد     . الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان     و

إن . زعةً من الشعب أو ممثليه    تشرين الثاين منحتها السلطة أكثر من كوهنا منت       
 السابق، وأحد   الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان     نائـب رئـيس     

املنفي اليوم يف   ، شماريالزعمـاء احلـركة الدميوقراطية االشتراكية، مخيس        
كان «: بعد أن أفاق من أوهاٍم كثريةٍ     ، "التغيري"يستخلص عربةً من    ، بـاريس 

نعم للتغيري  : كان ينبغي الرتول إىل الشارع واهلتاف     . ى كبريةً كـل هذا فوض   
 .]17[»ولكن ال للحزب الواحد

وأصبح قصر قرطاج، كما يقول املازحون يف تونس، اخللية األكثر نشاطًا           
لكن ، قد يكون ذلك ممكًنا   . الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان     يف  

غري . الذي يضبط اإليقاع وحدود التغيريات املرغوبة     كان بن علي وحده هو      
الرباغمايت هذا يبدو متردًدا للغاية حيال درجة االنفتاح        /أن رئيس الدولة النفعي   

: قال ]William Zartman(]18(أستاذ اجلامعة األمريكي ِولَْيم زارمتان . املـرغوب 
يط بن علي   كانت هناك معركةٌ قاسيةٌ يف حم     ، ] م 1989[حىت انتخابات عام    «

 .»للسيطرة عليه
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كان مؤمتر التجمع الدستوري الدميوقراطي     ، ] م 1988[يف متـوز عـام      
وعندما ُدِعي  ". الليرباليني"و" املتشددين"مسـرًحا لصـراع نفوٍذ جدٍي بني        

أسـتاذ اجلامعة الفرنسي رميي ليفو مرةً ثانيةً إىل تونس خالل الصيف برفقة             
ُنظّم لقاٌء  . كان املناخ قد تغري على حنو خفيٍ      ، زمـيله األمريكي ِولَْيم زارمتان    

من دون أن   ، مـع رئـيس الدولـة، وانـتظر األستاذان اجلامعيان ساعاتٍ          
يف النهاية ركبا الطائرة إىل باريس بعد أن ختليا عن فكرة مقابلته،            . يستقبلهما

كان الشاي ممتاًزا   ، على األقل عند احلسن الثاين    «: وعلـق رميـي ليفو قائالً     
، أما يف قصر قرطاج   . كان ذلك يسمح باالنتظار   ،  واالسـتقبال راقًيا   دوًمـا 

 .»فاألجواء أقل هبجةً بكثٍري

2/@7[B@òîaŠÓì¹†Ûa@†îÇN@N@B 
ثورة "كتب مقاالً مغرقًا يف التشاؤم عن       ، إثر عودة هذا األستاذ اجلامعي    

يعود بن علي إىل هنٍج صارٍم يدعمه مباشرةً        «: حيـث يقرأ املرء   ، "الـيامسني 
جهاز الشرطة واإلداريون الشباب يف التجمع الدستوري الدميوقراطي الذين         

ظهر أول مؤشٍر   «: وكذلك. »سـاعدوه عـلى إعادة السيطرة على احلزب       
 لـردود فعل اجلهاز السياسي خالل االنتخابات اجلزئية يف كانون الثاين عام            

ي  حيـث مل ختـتلف ممارسات التزوير الصرحية للتجمع الدستور          ] م 1988[
ودل أستاذ اجلامعة على خطة     . »الدميوقـراطي عن نظريهتا يف احلقبة السابقة      

حياول النظام على حنو واضٍح أن يستخدم       «: السلطة التونسية يف التسعينات   
القلـق الـذي حيدثه اإلسالميون لدى قسٍم من الرأي العام الليربايل ليمنح             

 سياسيٍة منفتحٍة   الشـرعية لسـيطرته على السلطة والمتناعه عن قبول لعبةٍ         
عن العمل مع   ) املعهد الفرنسي للرأي العام   (وبالنهاية ختلى   . »بشـكٍل كاملٍ  

 .النظام، مع أنه تعاون على حنو مستمٍر مع املغاربة
نشر املثقف التونسي هشام جعيط يف ، بعـد رحلة رميي ليفو بثالثة أشهرٍ     

 »النقاط املظلمة «: نظاراألسبوعية مقاالً لفت األ   › Réalité/ حقـائق ‹جملـة   
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وخالل سنتني مل يظهر أي     ، موضوعه أن التغيري التونسي كان من صنع األمري       
هناك «: وكتب. وكل معارضٍة تعد غري شرعيةٍ    ، مشـروٍع سياسٍي حقيقيٍ   

وأن إرادة الرئيس   ، ويفتقر إىل املرونة  ، صارٌم، انطباٌع بأن القانون هنا قمعيٌ    
ألنه ميكن أن   ، وهذا غري سليمٍ  ، وجتاوزه، وحدهـا تستطيع االلتفاف حوله    

ال ينبغي أن   . يـؤدي إىل متحـيٍص جدٍيل ال ينبئ خبريٍ للشفافية الدميوقراطية          
يشـعر املواطـن بأن سيف دمقليس مسلطٌ فوق رأسه ميكنه أن يضرب أو              

 .»والسياسة ليست الرباعة. . ألن الدميوقراطية هي األخالق . يهدد
ن يتهم بالطعن بالسلك القضائي ونشر أخباٍر       تسبب هذا املقال ملؤلفه بأ    
األكثر شهرةً واستقالليةً يف تونس يف      ، ›حقائق‹كاذبـٍة، وحجبت صحيفة     

 ملدة أسبوعني، ولكنها عادت للظهور يف كانون الثاين عام         ، ذلـك الوقـت   
وأكد حينئٍذ رئيس التحرير أن .  لدواعـي االنـتخابات التشريعية   ] م 1989[

ومت بذلك إنقاذ املظاهر    ،  »ًء على التدخل الكرمي للرئيس بن علي      بنا«ذلك مت   
 .دائًما، كان ذلك أيًضا عمل األمري. يف تلك السنة االنتخابية

الذي اختذ مبادرة حجب    ، أما ما يتعلق باملدير السياسي لوزارة الداخلية      
يف . مفقد متت ترقيته بسرعٍة إىل منصب سكرتري دولة لإلعال        ، ›حقائق‹نسخ  

تبقى العيوب القدمية جلنراٍل أصبح رئيًسا، وستؤكد       ، "األخـالق "غـياب   
 التشريعية والرئاسية رأي العصافري ذات      ] م 1989[انـتخابات نيسـان عام      

عرس الدميوقراطية  «لقـد وعد رئيس الدولة بأن تكون        . النـبوءة السـيئة   
الرئيس -رالاجلن. ، لكن براغماتيته ستشهد هنا عجزها األول الكبري       »الكبري

، مع اقتراب موعد االستحقاق احلاسم    . غـري معتاٍد على املناظرات االنتخابية     
واجتاح القلق القصر الذي مل يعد واثقًا من        ، ارتعشت يد السلطة اإلصالحية   

، الذي ترأسه ، ومتىن بن علي لو جيتمع التجمع الدستوري الدميوقراطي       . الفوز
أن على االحتاد   ، ويف ذهنه . ٍة واحدةٍ يف الئح ، وسـائر املعارضة الدميوقراطية   

بـني السلطة واليسار أن يشكل املفتاح الرئيس جلبهة إمجاٍع ميكن أن ينضم             
املفروض أال تنال حركة النهضة سوى      ، يف هذه الفرضية  . إلـيها اإلسالميون  
 .ثالثة أو مخسة مقاعٍد
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يشـكل مـثل هذا املشروع بدعةً لقواعد احلياة الدميوقراطية حيث على            
، وبإعالنه عن مثل هذه األمنية    . ألحـزاب السياسـية يف العادة أن تتصارع       ا

يظهر الرئيس التونسي إىل أي درجٍة يبقى متعلقًا بثقافة احلزب الواحد، غري            
أن حركة الدميوقراطيني االشتراكيني مل ترفض هذا االقتراح يف البدء، وأبدى           

أحد قواد  ،  مورو وقال وقتها عبد الفتاح   . اإلسـالميون حىت بعض احلماس    
إننا «: ، وأضاف ]19[»ال يريد حزبنا تغيري التوازن السياسي احلايل      «: النهضـة 

 .]20[»نفضل دميوقراطيةً عوراء على دميوقراطيٍة عمياء
الذين ال ميكن   ، وطالـب زعمـاء الـتجمع الدسـتوري الدميوقراطي        

ن وبأ. بتحديد عدد املقاعد املمنوحة لكل حزٍب قبل االقتراع       ، إصـالحهم 
رفضت ، وأمام مثل هذه املطالب   . يأخذ تشكيلهم الغالبية العظمى من املقاعد     

املعارضـة كـل حماوالت إنشاء جبهٍة وطنيٍة ما أدى إىل غضب الرئيس من              
، "مستقلٍة"إثر ذلك شجع قصر قرطاج تشكيل لوائح        . املعارضة الدميوقراطية 

 .تلقفها حزب النهضة بسرعٍة
نتخابات ضمن أجواٍء من التزوير     جـرت اال  ، ] م 1989 نيسـان    2[يف  

سيسرح ، إذا فازت الئحةٌ للمعارضة   : الشـامل، ومت حتذيـر حكام املناطق      
ساق املدراء عماهلم يف شاحناٍت     ، عدنا إىل عهد بورقيبة   . املوظفـون فـوًرا   

دفع حماسبو التجمع الدستوري    ، ويف الشارع . كاملٍة لينتخبوا حزب السلطة   
مع مكافأٍة  . قوائم املعارضة اليت حيضرها املرء إليهم     الدميوقراطي مخسة دنانٍري ل   

هـي قسيمة دخوٍل إىل احتفال النصر املقرر إقامته يف املساء نفسه يف فنادق              
قرر أمحد املستريي زعيم حزب املعارضة الرئيس       ، وصباح االقتراع . الشاطئ

 .أن يسحب مراقبيه من مكاتب االقتراع
 من  ]%13[حركة النهضة حوايل    نالـت اللوائـح اليت دعمتها       ، رمسـًيا 
 يف الضواحي الشعبية لتونس     ]% 35-30[بـذروٍة وصلت إىل     ، األصـوات 

ويف دائرة تونس   . العاصـمة حيـث أظهر اإلسالميون قدرهتم على احلشد        
) القوائم البنفسجية ( مراقًبا حلساب    ]1200[سهر حواىل   ، العاصـمة وحدها  
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 من  ]% 18[وع املعارضة رمسًيا    نال جمم . على نزاهة االنتخابات  ، اإلسـالمية 
 . ]21[األصوات، ولوال التزوير لقاربت هذه النتيجة ثلث األصوات

 طريقًا عريضةً للدستوريني    ] م 1989[كانـت انتخابات عام     ، وأخـًريا 
 تشرين الثاين شيئًا    ]7[مل تبدل وعود    . القدامـى الذين خطفوا كامل املقاعد     

انتخب بن  ، وم االنتخابات التشريعية  يف نفس ي  . من قواعد التنافس التقليدية   
 . من األصوات]% 99,20[علي رئيًسا للجمهورية ب 

 . من اجلاحدين]% 0,8[إذن يوجد يف تونس 
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3[òîyŠß@òîaŠÓì¹…@ 

عودةٌ مذهلةٌ  . تكلل إذن أول اختباٍر للتحول الدميوقراطي باإلخفاق التام       
، ا املواجهة بني  احلزب الرئاسي     شاهدن، وكما يف عهد بورقيبة   . إىل الـوراء  

، مضيقة، وتشكيالٍت سياسيٍة مهمشةٍ  ، الـذي تدعمه الدولة على حنو مهنيٍ      
بقي شبح جمتمٍع مدٍين أعيد إليه اعتباره عرب تسمية بعض الشخصيات           . مثبطة

الرابطة التونسية للدفاع عن    رئيس  ، احملـترمة يف احلكومـة مثل حممد شريف       
 . الذي أصبح وزير الثقافة الوطنيةاإلنسانحقوق 

3/@1[ñì’äÛa@òÛby@òíbèã@ 
سادت ، املزورة هذه - الصحيحة ] م 1989[بعـد انـتخابات نيسان عام       

كان ذلك أيًضا نتيجة افتراق رئيس الدولة عن اهلادي         . البالد خيبة أمٍل كبريةٌ   
. االستعمار ضد   هذا احملنك الذي اخنرط منذ نعومة أظفاره يف النضال        ، البكوش

أنه يتحلى بنوٍع من االستقالل     ) سي اهلادي (أثبت  ، أكـثر مـن ذلك أيًضا     
منظّر احلزب الوحيد وكذا دعامة     . الفكـري خالل سنوات بورقيبة املظلمة     
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بنظر عدٍد كبٍري من    البكوش  كان  ، التنمـية وبـناء الدولـة يف السبعينيات       
ويف تقريٍر ظهر   .  تشرين الثاين  ]7[املعارضـني ضمانة انفتاح النظام اآليت من        

يقدم رئيس الوزراء نفسه › Jeune Afrique/ افريكجون ‹يف اجمللة األسبوعية 
استخدم هذا التقرير   . »أنا صنعته ، التغيري«:  قال -كالرأس املدبر لإلصالحات  

خادم ، لطيفكمال  حجٍة إلبعاده، لكن هذه اإلقالة تفسر خصوًصا بتدخل         
 .ألنه رفض أن يؤدي له خدمةًالبكوش فقد مت طرد ، يفبن علي الو

رئيًسا ، مدير احلزب السابق  ، أصـبح عندها حامد قروي الباهت الرخو      
وباملقابل ). ] م 1999[وما زال كذلك عام     (لوزراء هذا النظام االستبدادي،     

عندما كان قروي وزيًرا للعدل احتاج      . فهـو يدين بكل شيٍء للطيف نفسه      
،  لطيف لدى األمن السياسي لينقذ ابنه املتعاطف مع اإلسالميني         إىل تدخـل  

 .الذي اعتقلته قوى األمن لدى عودته من اجلزائر
وهكـذا مـن اآلن فصـاعًدا خنق نظام عصاباٍت قوٌي احمليط احلداثي             

كانت خيبة أمل الطبقة السياسية التونسية قويةً بقدر ما         . للسـنوات األوىل  
لقد جعل إصالحيو   .  عندئٍذ ربيًعا دميوقراطًيا   كانـت اجلـارة اجلزائر تعيش     

رئـيس الوزراء مولود محوش الناس ينسون يف بضعة أشهٍر السنوات الثالثني            
، ولدت صحٌف مستقلةٌ عديدةٌ   : حلكم جبهة التحرير الوطين اجلزائرية املطلق     

ى ما  اليت قبلت عل  ) إلنقاذلاإلسالمية  بهة  اجل(ومنـت أحزاٌب سياسيةٌ ومنها      
 .يبدو قواعد اللعبة الدميوقراطية

رئيس احلركة الدستورية االشتراكية الذي     ، واعـترف أمحـد املستريي    
األستاذ ، وقال َخلَفُه . »لقد راهنت وخسرت  «: استقال من مهامه يف احلزب    

الدميوقراطية املعطاة  «كالًمـا قاسـًيا بشكٍل خاٍص عن        ، مواعـدة حممـد   
ال ميكن لرجٍل واحٍد أو حزٍب واحٍد أن حيدد         «: القد قال علنً  . »بالقطّـارة 

ودعـت املعارضة التونسية إىل مقاطعة      . »تواتـر الـتحول الدميوقـراطي     
، ومن جديٍد خطف احلزب     ] م 1990[االنـتخابات الـبلدية يف نيسان عام        

 .الدستوري كامل املقاعد تقريًبا



 قراطية مسرحيةودمي

 

69

 

 بعد. انـتهى الـتعايش بني اإلسالميني والسلطة      ، يف الوقـت نفسـه    
طعنت حركة النهضة يف بياٍن هلا برتاهة االنتخابات ما أدى إىل           ، االنتخابات

بيانك غري مسؤوٍل وقد غضب   «: استدعاء راشد الغنوشي إىل وزارة الداخلية     
 غادر زعيم   ] م 1989 أيار   12[ويف  . »ولن يتحمل غلطةً أخرى   ، الرئيس جًدا 

لت مرحلة األسابيع   وحتو. اإلسالميني تونس يف جولٍة على الدول اإلسالمية      
لقد فسدت  «: ويقول الغنوشي اليوم  . ولن يعود أبًدا  ، القلـيلة هذه إىل نفيٍ    

والشرطة ، كانت االنتخابات مزورةً  ، ومل أعـد أصدق أي شيءٍ     ، األمـور 
 .]1[ٍ»متغلغلةً يف كل مكان

عاد نشطاء النهضة إىل شياطينهم القدامى      ، والنعـدام وجـود ختطـيطٍ     
كل ذلك  .  عنٍف وحشٍد للقوى يف احلرم اجلامعي      واخنرطوا يف بعض أعمال   

 .أمام اغتباط بعض املعارضني الذين رأوا الرئيس بن علي يف مأزٍق
مل تفهم الدوائر   . انتهت حالة الفرح فعلًيا   ، وحـىت على الصعيد الدويل    

كانت تلك هي الفترة اليت التقى      . الغربـية ما الذي يريد رئيس الدولة بلوغه       
 Roland( سًرا يف باريس بأعضاٍء من وزارة روالن دوما فيها زعماء النهضة

Dumas( ،         املليء ، البكوشالذي كان وقتها وزيًرا للخارجية، واليت دعي فيها
حزب صديقه بيري   ، علًنا من احلزب االشتراكي   ، باملـرارة والرغبة يف االنتقام    

 .موروا وليونيل جوسبان
باالنتخابات البلدية يف حزيران    نقاذ  إللاإلسالمية  بهة  اجلفازت  ، يف اجلزائر 

واستقبل راشد الغنوشي يف    .  وبدت مندجمةً باللعبة السياسية    ] م 1990[عـام   
نحناح، وكان هذا املقرب    حمفوظ ال ) محاس(اجلزائر رئيس احلركة اإلسالمية     

يوقع دائًما معاهداٍت   ، الذي سجن يف عهد بومدين    ، مـن اإلخوان املسلمني   
وقد قال هذا الناسك املتملق للصحافة الغربية إن        . السـلطة اجلزائرية  مـع   

الرسـول لـو عاد لكان سافر بطائرة الكونكورد وارتدى بذلةً من قماش             
وانعكست هذه الصورة األخالقية واحلداثية طبًعا على زعيم        . األلباغا الفاخر 

 الرئيس الشاذيل   مبا فيها ، النهضة الذي استقبلته كل الطبقة السياسية اجلزائرية      
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كما سيحدث  (أثارت هذه التصرفات غضب بن علي املسكني        . بـن جديد  
ثانـيةً بعد تسع سنواٍت عندما بث التلفزيون اجلزائري رسالة هتنئٍة طويلةً من             

 ).عبد العزيز بوتفليقة، الغنوشي لرئيس الدولة اجلزائرية اجلديد
حدة الوطنية  شارفت خطة الو  ، بعـد ثالث سنواٍت من التعايش السعيد      

اليت فضحتها إدارةٌ   ، إذن عـلى اإلهنيار، وغدت لغة رئيس الدولة املزدوجة        
وبدا .  تشرين الثاين  ]7[هتدد جممل الصرح الناتج عن      ، سـلطويةٌ لالنتخابات  
مراوغًا حيث استقبل زعماء احتادي الطالب التقدمي       ، بـن عـلي مـتردًدا     

الستخبارات هذا على   وكذلك ليبقى رجل ا   ، لتهدئة اخلواطر ، واإلسـالمي 
ما زال النظام التونسي حياول إقامة بعض اجلسور مع املرجعية          . صلٍة بالوسط 

 مسحت وزارة   ] م 1990[يف كانون الثاين    . اإلسـالمية واللجوء إىل املراوغة    
 .›الفجر‹الداخلية حلركة النهضة حىت بنشر صحيفٍة حتت اسم ال أمهية له ك

فأقصي ،  السياسية من جديدٍ   أعـيد توزيـع أوراق اللعـب      ، وبـالفعل 
: وبانزالقاٍت غري ملحوظٍة ارتسم شرٌخ َعِقِدي جديدٌ      . اإلسالميون بالتدريج 

. بقية اجملتمع التونسي  ، ومن جهٍة أخرى  ، أصوليون ُعدوا منبوذين  ، من جهةٍ 
لكنه يصر  ، ومل يعـد بـن عـلي يركز على اهلوية العربية اإلسالمية لتونس            

 ".العقالنية"و" ورالتط"على ، كسابقه بورقيبة
الذي مسي وزيًرا للتعليم الوطين     ، كان رمز هذا امليثاق اجلديد حممد شريف      

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق     يف غمـرة إعـادة انـتخابه على رأس          
هـذا الوزيـر اجلديـد الـذي هو كفيل النظام للدميوقراطيني            . اإلنسـان 

لقد . مزعًجا لإلسالميني " غوالً"بح بسرعٍة     أص، وللديبلوماسـيني الفرنسيني  
نظف هذا األستاذ السابق بذكاٍء الكتب املدرسية من كل تعاطٍف مع ذهنيٍة            

يرى اإلسالم أن   «؛  »حيق للزوج أن يضرب زوجته    «: من منط ، إسالميٍة بائدةٍ 
يقسم «: أو أيًضا ، »السلطة جيب أن تتم على أساس الشورى وليس األغلبية        

اريـن؛ دار اإلسـالم اليت تشمل البالد اليت تطبق فيها تعاليم            العـامل إىل د   
وهناك الدار غري اإلسالمية، أو     . وتسمى أيًضا دار السالم والعدالة    ، اإلسالم
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ونفس هذه الكتيبات املغرقة    . »وجيب عد هذه املنطقة دار جهادٍ     . دار الكفر 
 .دون الصالةيف الرجعية تسوغ الرق أو إعدام املسلمني السيئني الذين ال يؤ
أمام إجراءات  ، كانـت الضربة لإلسالميني موجعةً جًدا، وكان بإمكاهنم       

حىت ، أن يلعبوا ورقة احلداثة ويتخلوا عن رؤيٍة للعامل عفا عليها الزمن          ، شريف
لقد فوتت حركة   : ولكن مل حيدث شيء من ذلك     . بـني صـفوفهم أحياًنا    

 شعواء ضد حممد    النهضـة عـلى نفسها فرصة اللحاق بالعربة وقادت محلةً         
 اهتموا هذا   ] م 1989 تشرين األول    2[ويف بياٍن عنيٍف يعود تارخيه إىل       . شريف

مث وزعت  . »جيعل اإلسالم وقيمه املقدسة مدعاةً للسخرية     «األخـري بأنـه     
يف . منشوراٌت قاسيةٌ جًدا وجمهولة املصدر هتدد وزير التعليم الوطين مباشرةً         

عاد حزب النهضة إىل    «: ل عبد القادر زغ   تلك الفترة كتب األستاذ اجلامعي    
نزعـته األصـلية ألن يكـون مؤسسةً مدافعةً عن أصولية اإلسالم وضابطةً             

 .]2[»ألخالق التونسيات والتونسيني

3/@2[òÐflÈšß@òİÜ@ 
ويف بداية العام   . ووقّع القرار ، مدعوًما من رئيس الدولة   ، أصّر حممد شريف  

مدرسة تونس الكبرية   ، امعة الزيتونة مّزق ج ، ] م 1989[الدراسـي يف عـام      
، إىل ثالثة أقساٍم ما قاد إىل إضراب طالهبا ملدة ستة أشهرٍ          ، للتشـريع القرآين  

 نفى  ] م 1990[ويف شباط عام    . وتعـددت حركات املؤازرة يف تونس كلها      
. يف ثكنة رجيم معتوق   ، الـنظام مئات الطالب املضربني يف وسط الصحراء       

وُعِذب بعضهم وُمِنع اجلميع تقريًبا من      ، إلسالمينيومتت مالحقة الناشطني ا   
كل ذلك مبساندة   . وأُصـِدر بالغٌ مينع ارتداء احلجاب يف املدارس       . العمـل 

يسيطر على مخسٍة من مخسٍة     ) النهضة(هـؤالء الذيـن انتاهبم القلق لرؤية        
 .وأربعني احتاًدا من نقابة االحتاد العام التونسي للشغل

ُدِعيت كل  ، يف ذكرى خلع بورقيبة   ، ] م 1989 تشـرين الـثاين      7[ويف  
اجملاهد "الطبقة السياسية إىل قصر قرطاج حتت ثريات القاعة القدمية اليت كان            
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، قبل سنةٍ . ومل تشارك احلركة اإلسالمية يف هذه املأدبة      . خيتال فيها " األكـرب 
امليثاق (كان أحد ممثليها قد ُدعي يف نفس املكان لالحتفال ب         ، كمـا رأينا  

 ).وطينال
، وصّرح راشد الغنوشي على أثري ] م 1989[اكتملت القطيعة يف هناية عام      

ال يبحث «): Radio France International, RFI/ إذاعـة فرنسـا الدولـية   (
والسلطة ، واجهٍة دميوقراطيٍة، الرئـيس بـن علي إال عن صورٍة للدميوقراطية    

وقال . » عهد بورقيبة  مستمرةٌ يف التعامل معنا عرب جهازها البوليسي كما يف        
: وهو قائٌد آخر من قواد النهضة مقّرٌب من السعوديني        ، عـبد الفتاح مورو   

، غـدا الرئيس رهينة اليساريني الذين يغذّون فكرةً مسبقةً ضد اإلسالميني          «
 .]3[»وأحاطوا هبا هبدف التأثري يف رأي الرئيس، لقد وضعوا يدهم على السلطة

حتطيم احلركة  ، تشرين الثاين  ]7[منذ  ، هـل كـان بـن عـلي ينوي        
هل كان يسعى لكسب الوقت عرب بعض االنفتاحات املوجهة         . اإلسـالمية؟ 

توجـيًها جـيًدا؟، أم أن الظروف جعلته ينحرف رويًدا رويًدا عن مقاصده             
من الصعب جًدا أن نعرف احلقيقة حىت لو عدنا بالذاكرة          . التعددية البدئية؟ 

كن اجلنرال الرئيس بكل تأكيٍد مؤهالً      مل ي ، بتكويـنه وطباعه  . إىل الـوراء  
 .لالخنراط يف طريق االنفتاح جتاه اإلسالميني

، ] م 1984[عام  ) قالقل اخلبز (حيث ظهر بعد    ، إن مسـار حياته املهنية    
ال . مل يؤهله ليصبح رمًزا للقيم الدميوقراطية     ، كمجدٍد جلهاز القمع التونسي   

ا الرجل ذا الطبيعة     أخافت هذ  ] م 1989[شـك أن نـتائج انـتخابات عام         
على ، واإلسالمية منها على حنو أساس    ، حيث حصلت املعارضة  ، التسـلطية 

هذه النتائج، املشّرفة بالنهاية للنظام يف عاٍمل عرٍيب        . حـواىل ثلـث األصوات    
. أغلبيةً، عدها الرئيس بن علي فوق االحتمال      " املهووسون باهللا "أصـبح فيه    

الذي كان يبدو له  ، طق ميزان القوىمبن، كشرطٍي جيٍد، وكـان يفكر دوًما 
. وخصوًصا بسبب تطور األمور يف اجلزائر     ، من اآلن فصاعًدا يف غري صاحله     

بال حدوٍد  ، ألن أوربـة ال تستوعب أمهية الظروف احمللية لبلٍد صغٍري كتونس          
يف ، يف اجلزائر . ومن دون جيٍش حقيقيٍ   ، طبيعـيٍة مع جارتيها ليبيا واجلزائر     
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عباسي مدين  النال أنصار   ، ] م 1990[دية يف حزيران عام     االنـتخابات الـبل   
متلّك بن علي هاجس عدوى     ، ومنذئٍذ.  من األصوات  ]%55[وعلي بلحاج   

حمـتملٍة إىل درجة أن الشرطة التونسية عاملت السواح اجلزائريني خصوًصا           
، إزعاجاٌت، مضايقاٌت. عـادةً إياهم إرهابيني ذوي نفوذٍ     ، معاملـة سـيئة   

، يف أي بلٍد أورٍيب نقيم فيه     «:  قال ديبلوماسٌي يعمل يف تونس     وقد، إهانـاتٌ 
مل تكـن ظـروف االسـتقبال مهيـنةً بالقدر الذي هي عليه لدى أشقائنا               

 .]4[»التونسيني
أعطت أزمة اخلليج للنظام الفرصة املشتهاة      ، ] م 1990[خالل صيف عام    

بضغٍط ، لعراقعندما أُقيم حتالٌف ضد ا    . الـيت كان حيلم هبا السترداد شرعيته      
كـان الشـارع التونسي يقف على حنو قوي إىل جانب صدام            ، أمـريكيٍ 
 .رافق بن علي احلركة واستنكر التدخل األمريكي، وبغريزٍة قويٍة. حسني

متسلًحا بشعبيٍة  ، كما عمل اجلنرال البارع على استرداد املعارضة التقدمية       
. اليسار التونسي وسـحرت تدخالته ذات الصبغة القومية العربية        . جديـدةٍ 

حممد ، وأرسـل رئـيس الدولة األمني العام للحركة الدستورية االشتراكية         
بلغ مناخ الوحدة الوطنية يف     . إىل بغـداد يف مهمة مساٍع محيدةٍ      ، مواعـدة 

تونس حًدا كان معه لقاء الرجلني يف قصر قرطاج كافًيا لتوليد شائعاٍت عن             
 .حكومة ائتالٍف

3/@3[ý⁄a@ñ…‰bİß@´îß 
النضال ضد العدو   : وجدت السلطة واليسار التونسي أرضيةً ثانيةً للتفاهم      

اغتنم اجلنرال بن علي    ، يف مـرحلة التوافق مع املعارضة العلمانية      . الداخـلي 
ضعف خصمه اإلسالمي ليكيل له ضرباٍت قاسيةً، مبا أن إدارة النهضة تسهل  

اطها املايل بدول اخلليج    وقد ترددت يف اختاذ موقٍف نظًرا الرتب      . لـه املهمـة   
وأخفقـت املظاهـرة الطالبية الوحيدة اليت نظمها        . واململكـة السـعودية   

بعد بعض  ، إلنقاذلاإلسالمية  بهة  اجلوعرفت  . اإلسالميون ضد حرب اخلليج   
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الناطق باسم  ، ويقول اليوم احلبيب مقين   . أن تكـون أكثر فعاليةً    ، الـتأرجح 
لقد . نينا من دون أن نستطيع فعل أي شيءٍ       لقد عا «: النهضـة يف فرنسـا    

 .]5[»كانت حرب اخلليج غطاًء ممتاًزا للقمع الذي مارسه بن علي ضد حركتنا
اكتشف صحفيون خطةً دعائيةً    ، ] م 1990[وهكـذا خالل صيف عام      

ونشرت يف  ) اجتثاث الشر من منبعه   (للتجمع الدستوري الدميوقراطي عنواهنا     
ها إثبات أن اإلسالميني ليسوا فقط أعداء       كان موضوع . ]6[صـحٍف عربـيةٍ   

تغلغلٌ ، وعود ترقياتٍ ، شائعاٌت، كذٌب. النظام وإمنا أيًضا أعداء اجملتمع كله     
كـل شيٍء مباٌح يف هذه اخلطة السرية للتجمع الدستوري          : يف اجلمعـيات  

 .الدميوقراطي الجتثاث الشر
ىل على  اهنالت موجة اعتقاالٍت أو   ، ] م 1990 كانون األول    23[ومـنذ   

 آذار  2[ويف  . علي العرّيض ، واعتقل الناطق باسم احلركة   . نشـطاء النهضة  
لقـي شـخٌص حتفه يف احلريق املفتعل ملقر التجمع الدستوري           ، ] م 1991

فقدت احلركة اإلسالمية   ، يف تلك الفترة  . الدميوقـراطي يف بـاب سـويقة      
لثاين يأخذون  وكان زعماء الصف ا   . املنفيني أو املعتقلني  ، زعماءها الرئيسني 

وقال أستاذ جامعٌي خمتٌص    : نادًرا ما تكون منضبطةً   ، مـبادراٍت حملـيةً غالًبا    
. هذه القضية تشبه اعتداء كورسيكًيا أخذ منحًى سيئًا       «: بشـؤون املغـرب   

ولكن من دون أن    ، كان اإلسالميون قد قاموا باعتداءاٍت على باصات سواحٍ       
 .]7[»فقدوا مهارهتم، هذه املرة. يقتلوا أحًدا

وأدىل مشبوهون باعترافاٍت مثريٍة على     : وأهنكـت السلطةُ حركةَ النهضة    
شاشة التلفزيون، وخالل مؤمتٍر صحفٍي عرض احلبل الذي استخِدم يف ربط           

مل يكن مهًما أن    . حـارس مقر التجمع الدستوري الدميوقراطي قبل احلريق       
مة العفو كما قالت منظ، الدلـيل الدامـغ كـان خالًيا من كل آثار احلريق         

الدولية، وغري مهٍم أن احملاكمة اليت أدت إىل احلكم بالقتل على أربعة ملتحني             
إهنا حرٌب بال هوادٍة من اآلن فصاعًدا بني بن         . متـت من دون وجود حمامني     

كان باب سويقة للنظام التونسي معادالً حلريق الراخيستاغ        . علي واإلسالميني 
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خلي عن كل قيمٍة إنسانيٍة يف الصراع ضد        مؤشًرا على الت  ، يف أملانـيا النازية   
 .املعارضة األصولية

، من دون إثباتاٍت حقيقيةٍ ، أعلنـت السلطات التونسية   ، بعـد شـهرين   
اكتشاف مؤامرٍة هتدف إىل إسقاط طائرة الرئيس بصاروخ ستنغر أُحِضر من           

الذين غادروا  ، ومتت اعتقاالٌت مجاعيةٌ يف صفوف اإلسالميني     . أفغانسـتان 
للدفاع عن   بأعداٍد كبريٍة حنو اجلزائر حيث أحصت الرابطة التونسية          الـبالد 

 حقـوق اإلنسـان سبعة آالف ناشٍط مروا على مقرات الشرطة بني عامي             
كان أنصار النهضة جيهلون أهنم كانوا قد صنفوا خالل         . ] م 1991 و 1990[

يعي الذي أعطى لوزارة الداخلية صورةً باحلجم الطب      ، ] م 1989[استفتاء عام   
 .ألماكن تواجدهم

، احـتاج العسكريون اجلزائريون إىل سبع سنواٍت من حرٍب أهليٍة مقّنعةٍ          
كان اجلنرال بن   . لينهوا اخلطر اإلسالمي  ، أدت إىل سـقوط مئة ألف ضحيةٍ      

بضع " فقط"فقد دفع مثن جناحه يف اجتثاث اإلسالميني        ، عـلي أكثر فعاليةً   
هذا . فية تغييب احلريات العامة   عشرات القتلى حتت التعذيب، ولكن على خل      

واليت تراوح بني استخدام التعذيب     ، من دون أن نذكر األساليب املستخدمة     
املنهجي ونشر أبشع التفاصيل عن احلياة اجلنسية املفترضة لزعماء النهضة يف           

 .صحف الفضائح
وتفضل الشرطة التونسية ذات األفانني الفيديو يف العمليات اليت تقوم هبا           

، وهكذا أخفيت آلة تصويٍر يف زنزانة علي العرّيض       .  بعض املعارضني  لتحطيم
الـناطق باسـم حـركة النهضة احملظورة، مث أُدِخل خمٌرب إىل زنزانة الزعيم              

املهم أن صحيفة   ، حقيقةٌ أم تركيبٌ  . اإلسـالمي يف مهمـٍة هتدف إلغوائه      
 وزعت(وصفت بأدق التفاصيل عبث الرجلني › Les Annonces/ ليزانونس‹

 Le canard/ لوكانار أنشينيه‹يف تلك الفترة قالت صحيفة ). مئة ألف نسخٍة

enchainé ‹أنه مت توزيع عدة أشرطٍة على السفارات. 
فقد غُِفر له  " الشيطان األصويل"وبسـبب جناحات صديقنا بن علي ضد  

وقد نشرت اجمللة األسبوعية    . وخاصةً من وسائط اإلعالم األجنبية    ، كـثري ال
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 بالبنط العريض   ] م   1992[ يف آذار عـام      ›Paris-Match/ شبـاري مـات   ‹
املثال الذي حتاول   ، كيف أطفأت تونس بريق جمانني اهللا لديها      «مستحسـنةً   

بعد عدة  › افريكجون  ‹خصصت جملة   ، وأقوى من ذلك  . »اجلزائـر احتذاءه  
تقريًرا حول بن علي وحقوق     ، عـندما كان القمع األكثر وحشيةً     ، أسـابيع 
ويصدر ، يندر يف الواقع أن يتحدث نظاٌم هبذا القدر       «: نقرأ ضمنه ، اإلنسان
أن يبدو رئيس   ، حول موضوٍع حمرٍم على هذا النحو     ،ويقيم مؤمتراتٍ ، قوانني

 .»دولٍة حساًسا هبذا القدر ومبادًرا يف هذه النقطة مثل زين العابدين بن علي
الطيب املعتمدة  مل تعـد األوساط املثقفة التونسية تنتقد أساليب اجلنرال          

وخوفًا ، كان القلق قد انتابنا   «: اريشّمالويشرح اليوم مخّيس    . عـلى القوة  
فيقدم ، أما ما يتعلق بالتجاوزات   . ]8[»مـن األصولية كنا لنبتلع كل األفاعي      

إهنا ، الرئيس غري مسؤوٍل عنها   «: الدميوقراطـيون التونسيون تفسًريا ال يتغري     
إحدى . حركة تضامٍن تدفع مثًنا غالًيا    كانت كل   ، ويف املـيدان  . »حاشـيته 

 الدفاع  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان     الصحفيات اليت كلفتها    
تلقت بالربيد صوًرا إباحيةً ملفقةً     ، سهام بن سدرين  ، عن أسر ضحايا القمع   

. وأُرِسلت منها نسٌخ إىل مجعياٍت عديدةٍ     ". ساقطة"مصـحوبةً فقط بوصف     
حوصرت حىت اضطرت إىل    ، وُحِرمت من جواز السفر   ، وبعـد أن ُحطِّمتْ   

فقط . واليوم أيًضا ما زالت مالَحقةً من قبل النظام       . بيع دار النشر اليت متلكها    
 .لدعمها اإلنساين لإلسالميني

3/@4[òàİa@ò™‰bÈ½a@ 
بٍة يف  أية صعو " اهللاجمانني  "مل جيد بن علي املنتصر على       ، بوجـه اإلمجال  

 مواعدةلقد قلد الرئيس حممد     . ضم زعماء حزب املعارضة الرئيس املشروع     
وعينه على رأس جلنٍة وطنيٍة مكلفٍة بوضع مشروع        )  تشرين الثاين  ]7[وسام  (

 .إصالحاٍت بعد األزمة الدموية اليت عرفتها اجلامعة التونسية مؤخًرا
تورية االشتراكية  كانـت هـذه احلركة فًخا وقع فيه رئيس احلركة الدس          

عندما كانت ، ] م1993[ويف عام . له من استقالٍلبقي  حيث كلّف حزَبه ما 
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التعذيب املنظم يف كل أحناء     «، مدعومةًَ باألمثلة ، املـنظمات الدولية تشجب   
،  يدافع علًنا عن فكرة امليثاق مع رئيس الدولة        مواعدة كـان حممد     »الـبالد 
ويف أثناء االنتخابات الرئاسية يف     . ]9[» الدميوقراطي احملافظة على املسار  «باسم  

املرشح الوحيد طبًعا خلالفة    ،  نفسه لنب علي   مواعدةأكد  ، ] م 1994[عـام   
أقصى .  لنشطاء احلركة الدستورية االشتراكية    »الـثقة الراسـخة   «، نفسـه 

عرب منح عشرة مقاعد نيابيٍة يف      ، الذي كوفئ مبا يستحقه   ، درجـات الوالء  
إن حكاية احلركة الدستورية االشتراكية متثل حتّول املعارضة        . ] م 1994[عام  

 مواعدةخالل سنواٍت قَِبل حزب املستريي و     . العلمانية واحنرافها عن مسارها   
كل ذلك  ، كل ما يعرض مسعته للشبهات ومنح تغطيةً لالعتداء على احلريات         

 .من أجل حفنة مقاعد يف جملس النواب
حىت مع  ،  مل يعرف كيف حيافظ على عالقاٍت مناسبةٍ       لكن نظام بن علي   

،  صاخبةً ] م 1995[وكانت القطيعة النهائية عام     . هـذه املعارضـة املشوهة    
وعنيفةً، بقدر غضب احلركة الدستورية االشتراكية بعد الصفعة        ، وانفعالـيةً 

. ] م 1995[الـيت وجهها هلا قصر قرطاج يف االنتخابات البلدية يف ربيع عام             
ـ     مقعًدا الشاغرة مل يترك النظام سوى ستٍة ألحزاب         ]4090[ل ال   مـن أص

كل ، كعادته، بينما ابتلع التجمع الدستوري الدميوقراطي    ، املعارضـة األربعة  
جائزة ، نالت الئحةٌ مستقلةٌ منطقةً على األقل     ، يف االنتخابات السابقة  . شيٍء

 التحدث عن فتاٍت مل يعد أحٌد جيرؤ حىت على، يف هذه املرحلة . ترضيٍة هزيلةً 
وهكذا يصرح وزير   . تضاف إىل ذلك عجرفةٌ ال لزوم هلا      . ُيـتَرك للخاسرين  

لقد أصابتين نتائج املعارضة  «: مساء فرز األصوات  ، الداخلية ألحد الصحفيني  
 .»باخليبة بعض الشيء

متحدثًا عن ،  العنان خليبته  مواعدةأطلق حممد   ، يف الـيوم التايل لالنتخاب    
حزبه .  على مرشحي احلركة الدستورية االشتراكية     »ن كل نوعٍ  الضغوط م «

وها هو يفضح   . حمالٌ إىل العدم أو يكاد    ، مداٌس باألرجل ، ُجِعل أداةً ، ضباٌيب
قبل أن يطرح .  ورشوة الناخبني »اإلبتزاز«ويشجب  ، »احـتجاز مرشحني  «

ويف . »ولكن ملاذا خيشى النظام أحزاًبا هبذا الضعف؟      «: السـؤال الصـحيح   
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 إىل بن   ] م 1995 أيلول   21[ذكرٍة سياسيٍة من عشر صفحاٍت ُوجِّهت يوم        م
مل تذكرها  ، صفحاٌت خميفةٌ . أفرغ املكتب السياسي للحركة جعبته    ، عـلي 

حول ،  الدولة - للحزب »التسلطية«حول الطبيعة   ، الصـحافة وال بكـلمةٍ    
 »دالفسا«، حول   »‘اليومية للسلطة ’الفجوة بني اخلطاب الرمسي واملمارسة      «

تقسيم اجملتمع املنهجي أكثر    «وأخًريا وخصوًصا حول    ، الذي ينخر االقتصاد  
 .»مما كان حتت حكم بورقيبة

ومل يكد الرئيس الفرنسي ينهي     . كـان هذا فوق طاقة احتمال بن علي       
 مواعدةحىت مت استجواب حممد     ، ] م 1995[زيارتـه الرمسـية لـتونس عام        

اعتقل نائٌب آخر من احلركة     ، اٍموبعد بضعة أي  . ووضـعه حتـت املراقـبة     
وهو يستعد لركوب الطائرة إىل     ، اريشّمالمخّيس  ، الدسـتورية االشتراكية  

ملقيةً ، »وثائق تدينه «وأكدت دوائر الشرطة أهنا وجدت يف أمتعته        . مالطـة 
 سنة سجٍن قطعٍي    ]11[عوقب األول ب    . ومهيةً" فاكٍس"على كاهله قضية    

وحكم ، وهتريب العملة ، املقصود هبا ليبيا  ، يٍةبـتهمة الـتواطؤ مع دولٍة أجنب      
 .»إفشاء معلوماٍت سريٍة«الثاين خبمس سنواٍت بتهمة 

. تنازعت عدة جمموعاٍت أشالء حركٍة دستوريٍة ممزقةٍ      ، مـنذ ذلك احلني   
بقي قيد مراقبة الشرطة    ،  الذي أطلق سراحه قبل انقضاء املدة      مواعدةحممـد   

وما زال يطالب بأنه زعيم حركٍة      ،  السفر وحرم من جواز  ، عـلى حنو لصيق   
مل يكتب هلذه احلركة    . خالل مؤمتٍر مطعوٍن فيه   ، ] م 1997[أُقصي عنها عام    

 .اهلزيلة البقاء إال بفضل اإلعانة املالية اليت تدفعها الدولة

3/@5[ïãbÈ½a@åß@òîÛb@ćpbàÜ×@ 
 مفتتةً إىل ، ظهـرت املعارضـة التونسـية مبظهٍر سخيفٍ       ، يف اإلمجـال  

كان بعض  ، يف صالونات تونس العاصمة وصفاقس    . جمموعاٍت ضئيلٍة متعددةٍ  
أسـاتذة اجلامعة يسخرون يف أوقات فراغهم من آخر محاقات ليلى املالية أو             

أحد ، وقد قال الصحفي توفيق بن بريك     . مشـاجرهتا األخـرية مع الرئيس     
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، صداقةوال، الشجاعة«: القالئـل الذيـن جيرؤون على مواجهة النظام علًنا        
، كاملستعمر. والتضـامن النضـايل هـي كلماٌت خاليةٌ اليوم من أي معىنً           

 .]10[»معطالً كل قوى اجملتمع املضادة، استخدم النظام سياسة األرض احملروقة
بلـغ احنطاط املعارضة درجةً مل نعد نعرف معها من املسؤول عن ذلك             

تعلن التزامها  ، نسيوريثة احلزب الشيوعي التو   ، حركة التجديد ، رمسًيا. حقًا
واعترف األمني العام هلذا    . لكـن محالهتا على السلطة رخوةٌ ومهادنةٌ      ، بـه 

لدينا أفضل العالقات يف    «: ] م 1999[حممد حرمل يف مقابلٍة عام      ، احلـزب 
لقد جتاوزنا مفهوم اإلزدواجية املطلقة واملانوية بني       . الدنيا مع الرئيس بن علي    

، لطٍة وطنيٍة منهمكٍة بتحقيق إصالحاٍت كبريةٍ     سـلطٍة ومعارضٍة ألننا أمام س     
حنن اليوم مع الدعم والنقد يف   . حيفـزها الـتأثري اإلصالحي للرئيس بن علي       

 .]11[»الوقت نفسه
، ) تشرين الثاين  ]7[وسام  (الذي حيمل هو أيًضا     ، حممد حرمل ، يف احلقيقة 

طمأن بن ، ة الرئاسي] م1994[يف انتخابات عام    . مل يعارض رئيس الدولة أبًدا    
ظل ، وبعد مخس سنواتٍ  . إىل قبول رفاقه باإلمجاع   ، املرشح الوحيد ، عـلي 

وبالتايل ، إين أدعم بن علي   «: األمني العام للتجديد على موقفه وصرح قائالً      
وأعلن دعمي ومشاركيت يف امليثاق الوطين      ، لـن أصـبح أبًدا مرشًحا ضده      

قترح فيها الربملان األوريب    ويف كل مرٍة ي   . »وأرى أن ال بديل للرئيس بن علي      
يذهب حرمل إىل ستراسبورغ ليقنع     ، مشـروع قـراٍر ضد النظام التونسي      
 .أعضاء الربملان بعدم التصويت عليه

على األحزاب  . وجنـد حالة اخلضوع هذه لدى معظم زعماء املعارضة        
 املستشار  ] م 1990[والتقى رئيس الدولة عام     . املرخصـة أن تكـون تابعةً     

الوزير ، صاحلسابق فيلي براندت الذي حاول التوسط لصديقه بن         األملـاين ال  
له  قال. الراغب يف تكوين حزبه اخلاص    ، األول السـابق لـدى بورقيـبة      

ولكن ال جيب أن تتوقف     ، االنفتاح الذي تقوم به جيدٌ    «: االشتراكي األملاين 
بإطالق  احلصتابع حىت النهاية وامسح مثالً لصديقي بن        . يف منتصف الطريق  

 .»حركته
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لن أتركه أبًدا يعود إىل     . لقد نعتين بالكلب وهو حيدث أصدقاءه باهلاتف      
 . ]12[السياسة

تتنصت الشرطة  : هذا يكشف قاعدتني للدميوقراطية على طريقة بن علي       
عـلى املعارضني وكل هتجٍم على رئيس الدولة يعرض الشخص إىل معاقبة            

اخليوط اليت تزور . التزوير املنتشر: الرئيسة، ةًلكن هناك قاعدةً ثالث. النظام له 
ليس على املزورين إال أن خيتاروا      . االنـتخابات مـتعددةٌ ومشّرعةٌ وحمسوبةٌ     

أعضاء جلان وضع اللوائح االنتخابية تعينهم      ، حـىت قبل االنتخاب   . بيـنها 
واالحـتجاجات الوحيدة املقبولة هي املتعلقة بتوزيع       . السـلطات العامـة   

 .تكون األمور قد انتهت، يف هذه املرحلة. االنتخابيةالبطاقات 
الذي مينع  ، يسهل التزوير عرب تعدد مكاتب االقتراع     ، يـوم االنـتخاب   

والغرفة السرية ليست إجباريةً والبطاقة     . تواجـد األحزاب األصغر يف املكان     
فيتم جبلسٍة سريٍة ال يدخلها ممثلو      ، أما فرز األصوات  ، االنتخابـية اختـياريةٌ   

ألحـزاب أو املراقـبون وتبقى املعارضة بالتايل تافهةً حتت رمحة إرادة قصر             ا
حيث مل يقدم   ، يف أثناء انتخاباٍت تشريعيٍة جزئيةٍ    ، منذ عدة سنواتٍ  . قرطاج

مل تصل نسبة املشاركة الرمسية     ، حزب السلطة مرشحني، على حنو استثنائي     
 أن ينال احلد    كـيف يستطيع املعارض الفائز ضمن هذه الظروف       . ]%5[إىل  

 .األدىن من املصداقية؟
يعمل بن علي على إبقاء هذه املعارضة حيةً على         ، ولكن يف الوقت نفسه   

مسألةُ مظهٍر دميوقراطٍي أمام شركائه     . عرب ضخ الدم إليها   ، حنـو مصـطنعٍ   
 فرض رئيس الدولة يف تشرين الثاين عام       ، وكأحدث تصويٍر لذلك  . الغربيني

 مخسة مقاعٍد يف االنتخابات التشريعية واحمللية       مـنح املعارضـني   ، ] م 1998[
 .مهما تكن نتيجة االقتراع، املقبلة

كانـت الدميوقراطية التونسية قد ازدادت غًىن    ، ] م 1994[ومـنذ عـام     
وقد . بوجـود تسـعة عشر نائًبا من املعارضة يف الربملان أنعمت هبم السلطة            

 أيار  3[هشة من قانون     املد ]25[إن املادة   . ظهـر أن دورهـم رمزٌي للغاية      
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 ]5[يعاقب بالسجن   « املـتعلق باألحـزاب تسـتدرك بالفعل أنه          ] م 1988
سـنواٍت كحـٍد أقصـى كل مؤسٍس أو رئيٍس حلزٍب يهدف بتصرفاته أو              
اتصـاالته أو مواقفـه املـتخذة أو أقواله أو كتاباته إىل الشروع يف عملية               

أمن الدولة الداخلي أو    دمقـرطٍة لألمة هبدف تعكري النظام أو االعتداء على          
 .]13[»اخلارجي

اكتسبت األحزاب السياسية مكاًنا أقل هامشيةً ما هو        ، يف بقـية املغرب   
أكثر من عشرة أحزاٍب تتصارع أحياًنا      ، وهكذا يف املغرب  . علـيه يف تونس   

انتخب عدة  ، حىت يف اجلزائر  . ويف الـربملان تسعة نواٍب إسالميني     ، بعـنفٍ 
 االنتخابات األخرية وتَبثُّ املداوالت الربملانية يف      نـواٍب من أقصى اليسار يف     

 .التلفزيون بشكٍل مباشٍر

3/@6[đÁ‘bã@æìîÜß@ 
ولكـن الـنفوذ احلقـيقي لنب علي يف احلياة السياسية مير عرب التجمع              
 الدسـتوري الدميوقراطي املستقر يف السلطة دون انقطاٍع منذ االستقالل عام           

 .العصر احلديثإنه رقٌم قياسٌي يف . ] م1956[
يشرف ، بناٌء فسيٌح من املرمر األبيض    ، ومقـر احلزب يف تونس العاصمة     

شيٌء خمتلف كل االختالف عن األماكن الضيقة املهملة        . على حي الوزارات  
ما يصعق الزائر هلذه    . حيـث تـتجاور التشـكيالت السياسية للمعارضة       

من : ديدةٌ فارغةٌ مكاتب ع . الرخاء املادي واملساحة غري املشغولة    ، األمـاكن 
 .ومن دون سكاٍن، دون مفروشاٍت

، الشاذيل نفايت ، فّضـل أمٌني عاٌم سابٌق للتجمع الدستوري الدميوقراطي       
محلة  "] م 1998[أن يذكر عام    ، بـدل أن يـتوقف عند هذا األمر الغريب        

مل تدفع  ، لقد مّوله النشطاء املوسرون   «. الـيت مسحت ببناء املقر    " التضـامن 
والتجمع الدستوري الدميوقراطي   . ]14[»وال نتلقى أي إعانةٍ   ، دولـة قرًشـا   ال

احلاضـر دوًمـا هو وكيل املصلحة العامة، وشعارات مسرياته تشهد على            
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 حتت شعار   ] م 1988[عام  " العهد اجلديد "ُوِضـع أول مؤمتٍر يف      . مطاحمـه 
 فقد  أما األخري ). األمل( حتت راية    ] م 1993[و الثاين يف عام     ، )اخلـالص (

 ).بالكمال(نادى 
واملهنية ، لقـد طوقـت البالد خالياه القاعدية السبعة آالف ومخسمئة         

يؤدي . ويؤمن احلزب تنظيم اجملتمع وينمي التبعية للدولة      ، األلفـان ومئـتان   
االنتماء للتجمع الدستوري يف احلقيقة دوًرا هاًما يف سرية احلياة املهنية ليصبح            

 .كن الوضع كذلك يف زمن بورقيبةمل ي. املرء موظفًا يف تونس
يشكل االنتساب إىل حركة الرئيس ضمانةً ضد       ، يف تونـس الداخـل    

وهي مدينة مناجٍم صغريةٌ    ، نأخذ على سبيل املثال جريسة    . التسلط البوليسي 
، كل الناس تقريًبا يعملون يف املناجم     . على بعد خطواٍت من احلدود اجلزائرية     

وقلنسوته ، ويشرح لنا رشيد  . اٌء يف احلزب  وكل الناس أعض  ، جيالً بعد جيلٍ  
جدي وأيب كانا يف    ، هذا إجباريٌ «: تغطي حىت أذنيه وعضالته تذكر هبرقل     

جيب إبراز بطاقة احلزب قبل البطاقة      ، عـندما يوقفـنا شـرطيٌ     . احلـزب 
ويف . »فأنت معارضٌ ، إذا مل تكن لديك البطاقة    . إهنـا محايةٌ  . الشخصـية 
جته للتجمع الدستوري الدميوقراطي، يف حني      يصوت رشيد وزو  ، االنتخابات

ال أستطيع أن   ، هذا شيٌء تلقائيٌ  «: أن املـنجم سيغلق وأوالدمها بال مستقبل      
 .]15[»أقول ال

رقٌم مذهلٌ لبلٍد تعداد    ، يضم التجمع بني مليوٍن ومليوٍن ونصف منتسبٍ      
نية من منط األرقام اليت كانت تعطى يف الفترة الستالي        ، سـكانه تسعة ماليني   

وال يكلف االنتساب إىل التجمع الدستوري      . السـعيدة يف بـالد الشـرق      
ال يأخذ  . مـا يعادل بضع عشرات الفرنكات سنوًيا      ، الدميوقـراطي غالـًيا   

كونه حزب  ، الـتجمع الدسـتوري الدميوقـراطي سوى اشتراكاٍت زهيدةٍ        
 .اجلماهري

ان حيتل ومـن نافل القول إن التجمع يسيطر على اجمللس النيايب، وألنه ك           
يقرر ،  بعد ذلك  ]163[ من أصل    ]144[و، ] م 1994[كامل املقاعد حىت عام     
فمن . وللحزب نفس النفوذ على مستوى األرياف     . حزب الرئيس كل شيءٍ   
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ال يوجد سوى ستةٌ من خارج حزب       ، أصـل أربعـة آالف مستشار بلديةٍ      
ة لقد ُحِكم على صحفٍي بالسجن ملد     . وال ميكن املساس بأعضائه   . الرئـيس 

 .أسبوعني فقط ألنه انتقد تغيب بعض األعضاء
املتغلغلة ، االنشـقاق الوحيد املتبقي هو الذي حتركه مجاعة أقصى اليسار         

لكنه ، وزمرةٌ من املثقفني الشجعان   ، والنقابيون املتمردون ، جـيًدا يف اجلامعة   
 كانون  10[ومن ائتالٍف بني هذين العاملني ُوِلد يف        . حىت اآلن من دون قواعدٍ    

 Conseil National pour/ اجمللٌس الوطٌين للحريات يف تونس (] م1998األول 

les Libertés en Tunisie, CNLT(   رفضـت وزارة الداخلـية يف ربيع عام ، 
 .من دون أن تعطي سبًبا حقيقًيا لقرارها،  منحه صفة اجلمعية] م1999[

الرابطة  بانتظار ذلك محل أعضاء اجمللس الوطين للحريات يف تونس مشعل  
وهم يعلمون أهنم ليسوا مبعزٍل عن      . التونسـية للدفـاع عن حقوق اإلنسان      

وأن السجن  ، املالحقـة القضـائية بـتهمة االنتماء إىل مجعيٍة غري مرخصةٍ          
ويعرفون أيًضا  . وأن عائالهتم قد ينتاهبا القلق    ، والتعذيب يتهددهم ، ينتظرهم

ولفترٍة ، يف الثمانينات ، يف بولونيا ، تسغيف دان ) سـولدارنوش (أن حـركة    
قبل أن  ، مل تكن تضم سوى حفنٍة من املثقفني ومسؤويل النقابات        ، طويلـةٍ 

تصبح احلركة اليت ال ميكن مقاومتها واليت ستطيح بنظام اجلنرال يروزلسكي           
 .وتفرض الدميوقراطية

ذا كان لدى اجلنرال بن علي كسفٍري يف بولونيا كل الوقت ليدرس مثل ه            
 نظم  ] م 1924[يف عام   . الذي مل يكن مستبعد احلدوث يف تونس      ، املشـهد 

زادت احلركة  ، االحتـاد العـام التونسي للشغل أول إضراٍب عاٍم، ومنذئذٍ         
، للشغلالتونسي  العام  كان االحتاد   ، وبعد االستقالل . العمالية من استقالليتها  

 األقل حىت وصول إمساعيل     ميثل دوًما قوةً مضادةً، على    ، الـنقابة الوحـيدة   
وهو من املخلصني لنب    ،  إىل رئاسة اللجنة املركزية    ] م 1989[سـحباين عام    

بعد أن ُسِجن عامل التعدين السابق      . علي الذي عمل على قمع كل احتجاجٍ      
جّسد لفترٍة طويلٍة جيالً جديًدا من      ، هـذا ملـدة عـامني يف عهد بورقيبة        
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استبدل منذ ذلك احلني بزة العمل      ، ب هذا رجل اآللة األنيق املرت   . النقابـيني 
هناية «ومن وقتها وهو ينادي بِ    . الزرقاء ببذالٍت فخمٍة مفصلٍة على القياس     

 .»ثقافة االحتجاج
، املرشح الوحيد خلالفة نفسه   ، أعـيد انـتخاب هذا املنهمك باألعمال      

 كانت.  رئيًسا لالحتاد التونسي العام للشغل     ] م 1999[باإلمجاع يف ربيع عام     
الظـروف غـري دميوقراطيٍة إىل حد أن رياح االنتقاد هبت منذ ذلك احلني              
داخـل النقابة حيث أصدر حواىل اثين عشر مسؤوالً نقابًيا سابقًا يف الربيع             

 .»اللجوء إىل القضاء إلبطال املؤمتر ونتائجه«: مطالبهم؟. عريضةً وطنيةً
 .وقد سيق اجلميع لالستجواب
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4[Ûa@l‰†n½a@‰ìmbnØí† 

كان هناك على   ،منذ أكثر من أربعني سنةً    ، مـنذ والدة اجلمهورية التونسية    
سواٌء تعلق األمر باحلبيب    ، الـدوام مرشٌح وحيٌد يف معركة االنتخابات الرئاسية       

زين العابدين  ، أو َخلَِفهِ ، ] م 1975[الذي ُسمي رئيًسا مدى احلياة عام       ، بورقيبة
 بنسبة أكثر من    ] م 1994[ مث عام    ] م 1989[نتصاٍر عام   الذي انتخب با  ، بن علي 

مـع ذلك مل يفّوت جاك شرياك فرصة توجيه حتيٍة    .  مـن األصـوات    ]% 99[
وكان فرنسوا ميتران   . »إلعـادة االنتخاب الباهرة تلك ملنصب احلاكم األكرب       «

 .»النتيجة على الطريقة السوفيتية« من ] م1994[قد سخر عام ، األقل قرًبا
كان على املرشح لالنتخابات الرئاسية أن يكفله ثالثون ممن         ، آلنحـىت ا  

ومل يكن أحٌد قادًرا على حتقيق هذا . انتخـبوا نواًبـا أو رؤساء جمالس حمليةٍ       
يف االنتخابات الرئاسية يف تشرين أول      ، غري أنه . الشرط عدا الرئيس املنتخب   

ان قانوًنا أن   واجـه اجلنرال بن علي منافسني كانا يستطيع       ، ] م 1999[عـام   
 .وكانت تلك سابقةً يف نوعها، ما مل ينسحبا يف آخر دقيقٍة، يترشحا ضده
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تظاهـر كل شخٍص بتصديق وجود معركٍة       ، ويف املـيدان يف تونـس     
أن › Réalité/ حقائق‹وقـد أكدت اجمللة األسبوعية      . دميوقراطـيٍة حقيقـيةٍ   

ارات الدميوقراطية اليت أكد    الـتجديد سيكون ذا آثاٍر إجيابيٍة على ترسيخ اخلي        
املوقف نفسه  . »ال عودة عنها  «الرئـيس زين بن علي يف مناسباٍت عدٍة أن          

احملامي توفيق  ، حقوق اإلنسان للدفاع عن   أتـى من رئيس الرابطة التونسية       
سيضطر ، القرار الرئاسي يكسر موضوًعا حمرًما    «فقـد أكد أن     . بودربالـة 

 .]1[»غيٌري كبٌريوهذا ت. املرشحون النتقاد الرئيس
، فقد اختار الرئيس الفائز خصومه بنفسه     : كان النرد مغشوًشا  ، يف الواقـع  

لكنها خاليةٌ من   ، اآللية اليت خطط هلا قصر قرطاج متقنةٌ      . واثقًـا مـن النصر    
منذ ما ال يقل عن مخس سنواٍت       ، لكي يترشح املرء عليه أن يكون     . التشـويق 

وبالطبع فإن  . ثيٍل يف اجمللس النيايب   متعاقـباٍت على رأس حزٍب سياسٍي ذي مت       
بعد أن اختاره باإلمجاع التجمع الدستوري      ، الرئيس ميلك املواصفات املطلوبة   

يف مناٍخ من الشفافية والنقد     «احلـزب احلاكم منذ االستقالل      ، الدميوقـراطي 
لكن مثل هذه القواعد ال تسمح يف هناية األمر سوى خلصمني فقط            . »الـذايت 
هذان اللذان ميثالن دور املعارضة يدعمان بن علي        ! وأيُّ خصمني . ]2[بالظهور

يعلمان ذلك  ، ليس لديهما أي حٍظ للفوز    . ] م 1987[مـنذ جميئه للسلطة عام      
 كما تلخص بصيغٍة مجيلٍة اجمللة      »مطالبان بال مطالب  «إهنما  . ويعلنانه على املأل  

 .مها لقصر قرطاجاليت، مع ذلك، ال يشك باحترا، ›افريكجون ‹األسبوعية 

4/@1[æbîÔîÔy@æbà–@MæbÐíŒß 
هجرا حزب السلطة   ، مزيفان-معارضان حقيقيان ، خصـما بـن علي    

أعلنا عشية االنتخابات مطامح    ، ليتزعما تشكيلني سياسيني على هيئة احلزب     
جمادلة الرئيس الفائز على شاشة التلفزيون؟، مل ختطر هذه الفكرة          . ]3[متواضعةً

رئيس حزب الوحدة الشعبية    ، عمرالشتراكي حممد بلحاج    جترأ ا . بباهلما قط 
الذي لديه ثالثة نواٍب من أصل مئٍة وثالثٍة وستني يف جملس النواب ومستشار             
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قد نستطيع إجراء احملاورة مع     «: فقال، بلديـٍة مـن أصـل أربعـة آالفٍ        
. »إين أتقدم لكي ينفتح النظام    ، إن مسعاي وطينٌ  «: ، وتـابع  »مستشـاريه 

إذا «: ويضيف املرشح للرئاسة  . ل إىل السلطة ليس من ضمن أولوياته      والوصو
هذا ، سيناضل. »سيكون ذلك إجناًزا  ، جنحـنا يف قيادة محلٍة انتخابيٍة طبيعيةٍ      

 .]4[»من أجل قطاٍع عاٍم أكرب وخصخصٍة أقل«، وعٌد
رئيس ، املرشح اآلخر ،  سنةً ]55[، تليليالأمـا مـا خيـص عبد الرمحن         

فبعد أن كان   ، )ثالثة نواٍب ومستشار بلديةٍ   (اطي الوحدوي   التجمع الدميوقر 
: يشرح بال عقدٍ  ، عضـًوا يف اللجنة املركزية للتجمع الدستوري الدميوقراطي       

: ، أو أيًضا]5[»إننا أكثر الدول العربية تقدًما   ، تسـري تونس حنو الدميوقراطية    «
، الصادراتو، ما عدا مشعرات العمل   ، أن معظم القرائن إجيابيةٌ   ، ما يشجع «

كان هلذا الوضع أن يكون مصدر قلٍق لو مل نكن واثقني بالرئيس         . وامليزانـية 
. »املدرك هلذا اخللل والذي يعمل على إجياد احللول املناسبة له ، بـن عـلي  

العملية حبد ذاهتا   «: واالنـتخابات الرئاسية حسب قوله ليست سوى مرحلةٍ       
 .»مهمةٌ أكثر من النتيجة

فهو . لدولة اعتماًدا كامالً يف مساره املهين يف اإلدارة       ويعتمد تليلي على ا   
املؤسسة (وهو اليوم على رأس     ، رئـيٌس ملؤسسٍة عامٍة منذ مخسة عشر عاًما       

 ,Enterprise Tunisienne d'activités pétroliére/ التونسـية لألنشطة البترولية 

ETAP(  ،       جملهول الشيء الوحيد ا  . . وتزين مكتبه ثالث صوٍر لرئيس الدولة
 عام . يف االقـتراع هـو نسبة األصوات اليت سيحصل عليها الرئيس الفائز           

 من األصوات لفترته الرئاسية     ]% 99,91[ نال بن علي كما رأينا       ] م 1994[
هذه .  من األصوات  ]% 99,27[ حيث نال    ] م 1989[أي أكثر من    . الثانـية 

و الكوري كيم إيل    النتائج املدهشة جديرةٌ بإثارة غرية العراقي صدام حسني أ        
العائق الوحيد سيكون أمًرا حساًسا، إجراء ختفيٍض ملموٍس للمقدار         . سونغ

خوفًا من تكدير صورة    ، املـئوي اليت حصل عليها بن علي هلذه الفترة الثالثة         
 .جدارته
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طبقًا ، ] م 1999[من هنا جاء السؤال األول الذي يطرح نفسه صيف عام           
ما املقدار اهلزيل   : للدميوقراطية اليت تتم يف تونس    هلذه احملاكاة الساخرة التافهة     

انكب كل مستشاري القصر على آالهتم      . الذي سيتركه بن علي ملعارضيه؟    
، يف تونس . يضاف إىل ذلك مشكلةٌ تافهةٌ يف الترتيبات االنتخابية       . احلاسـبة 

يف غمرة  ، غري أن الرئيس  . تـترافق االنـتخابات التشريعية ونظريهتا الرئاسية      
أصدر مرسوًما كما رأينا    ، »العملية الدميوقراطية التعددية  «امه بترسيخ   اهـتم 

أي ،  من مقاعد اجمللس النيايب    ]%20[بأنـه يضـمن حصول املعارضة على        
 . .إجناٌز حقيقٌي . مهما كانت النتائج اليت حصلت عليها، حواىل ثالثني مقعًدا

ا متناسًبا مع جيـب أن يـتم الـتوزيع اجلديد ملقاعد اجمللس النيايب توزيعً         
غري أن مرشَحي الرئاسة املقتنَعني بأهنما لن       . األصوات اليت يتم احلصول عليها    

طالبا باحلصول على جائزة ترضيٍة على      ، حيصال أمام بن علي إال على الفتات      
ولكن كيف يتم تسويغ نتيجٍة . أي احلصول على امتيازاٍت حلزبيهما    . األقـل 

 مع  ]6[ أمام بقية التشكيالت السياسية    يف االنـتخابات التشـريعية    " جـيدةٍ "
هذه احلسابات  . خسـارٍة شخصيٍة يف االنتخابات الرئاسية يف نفس الوقت؟        
 .البائسة املبالغ هبا تظهر مسرية تونس املتعثرة حنو الدميوقراطية

4/@2[@DòîÛbr½a@ïÛbrßCN@N@ 
إن تنظـيم هـذه املعركة االنتخابية يقلق قصر قرطاج إىل أقصى حٍد،             

ل بضـعة أسابيع ستكون أعني البعثات األجنبية مسلطةً على تونس           فخـال 
على النظام إظهار   . وستنهال وفود املبعوثني اخلاصني على تونس     ، العاصـمة 

وهو ، الوجه احلسن وعلى اجلنرال بن علي أن ميارس دور الدميوقراطي العظيم          
غامر . بعدوالذي نسيه فيما    ، الدور الذي أداه برباعٍة بعد قدومه إىل السلطة       

غري أنه يعد   . الرئـيس التونسي يف هذه املناظرة االنتخابية بأن ختدش صورته         
، وكذلك للمقربني منه، نفسـه قائًدا ال خيطئ وال يتحمل أي نقٍد موجٍه له  

لقد بلغت عبادة الفرد خالل بضع سنواٍت       . ووزرائه، ومن حيميهم ، وأسرته
 .حجًما هائالً
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، يف تلك السنة الرئاسية   !. مبزايا اجلنرال الصاحل  أي إفراٍط للقرائح يف التغين      
الناطق ، حيركها غالًبا عبد الوهاب عبد اهللا     ، تعـددت املواهب على حنو خاصٍ     

وهكذا . الذي تتلمذ كوزيٍر لإلعالم يف عهد بورقيبة      ، الرمسي للرئاسة التونسية  
ا ّمسي  فقـد ألّف كاتٌب فاشلٌ من املقربني إليه يدعى سالفاتور لومباردو كتابً           

لقد جتاذب االدعاء واحلماقة هذه األنشودة اخلالدة       . ]7[›ربيع تونس ‹ببسـاطٍة   
". مثايل املثالية "و" املؤلف السري ألسطورته الشخصية   "، عـن اخلليفة بن علي    

اًحا هلذا التقريظ يظهر بيٌت لشاعٍر      يضإو. وخيربنا املؤلف بأنه نٌد لناصر وديغول     
 كما وصفناك  فلسَت كنا خاطبناك مبديٍح صادٍقإذا ":عرٍيب من القرن التاسع
 .*"ولكنك أكثر مسًوا

ويقال ، وهو كذلك ، يقال إنه بسيطٌ  «: ويستطرد معدًدا صفات الرئيس   
ويقال إنه  ، ويثبت ذلك ، ويقال إنه كرميٌ  ، وهو ال يفكر إال بالعمل    ، إنه جمدٌّ 

لي كيف  عرف بن ع  «! وأي حمصلةٍ . »ويفضل أن يكون طموًحا   ، ذو بصريةٍ 
مصاحلةً مدهشةً بني اإلنسان    ، يعيد ابتكار السياسة وينجز عمالً ثقافًيا معتًربا      

ملحمةٌ بطوليةٌ جديرةٌ بأن توضع غًدا يف منتخباٍت سياسيٍة مجاليٍة    . واملفهـوم 
 .»أوربيٍة متوسطيٍة

جديٌر بأن يكون من أردأ املقتطفات من       ، والكـل عـلى نفـس املنوال      
إن تونـس التغيري قريبةٌ من أعظم األمثلة        «. صـارها السـتالينية يف أوج انت    

إن شباب  . املسـتقبلية والشـاعرية لقرٍن كان أمله قد ُرتِّب منذ الثمانينات          
: الرواد املتواضعون لأللفية لديهم حنٌني وحيٌد ظاهرٌ      ، تونس من جيل بن علي    

. »‘بيعالر’: إهنا فترةٌ اّتخذت إىل األبد اسم     . إىل املستقبل الذي عليهم بناؤه    
أي نوع درٍس متبجٍح من دروس الوجود واإلنسانية بقي         «: وخيـتم املؤلف  

عليـنا أن نعطي من الغرب لدولٍة كتونس أقامت تغيريها على شكل قاعدة             
 .»احلكمة الثامنة؟

وهي دار  ، )Cérés/ سرييس(ُعـِرض كتاب لومباردو يف البداية على دار         
 بن إمساعيل رئيس جلنة      وكان صاحبها حممد   ] م 1987[نشـٍر تأسست عام     
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وبعد أن التمس لومباردو نشر     . ] م 1994[دعم محلة بن علي االنتخابية عام       
فقد حكمت  ، وأصابه من ذلك أذىً   . الكـتاب قابله الناشر برفٍض مهذبٍ     

أي ما  (  دينار ]800000[علـيه مصـلحة الضرائب بغرامٍة ضخمٍة مقدارها         
بع من الكتاب مخسون ألف     ويف النهاية طُ  ). يقـارب أربعـة ماليني فرنكٍ     

حىت أن مخسمئة   . ( ماليني ]9[وهـو رقٌم كبٌري لبلٍد تعداد سكانه        ، نسـخةٍ 
 ).نسخٍة طبعت بالورق الفاخر وغلفت باجللد ألصدقاء القصر
خصص ألقوال  ، الكتاب الثاين الذي رافق إطالق محلة االنتخابات الرئاسية       

أخصائٌي ( يف كلية الطب     وأستاذ، ادي مهين اهل، وألفه وزير الصحة  ، بـن علي  
 يف  ،] م 1999[يف ربيع عام    . ]8[محلّيحممد بشري   ، )يف طـب نفـس األطفال     
 .خصصت منصة عرٍض كاملةٌ هلذا املؤلَّف الكبري، معرض الكتاب يف تونس

يف قلب  . مل يتردد هذا الوزير املتحمس أبًدا يف اإلندفاع إىل جندة رئيسه          
بينما كانت  ، ] م 1992[عام  ) سوسكولكعصابة ا (قضـيٍة أطلق عليها اسم      

كان مهين  ، شقيق رئيس الدولة  ، نصف بن علي  املالعدالـة الفرنسـية تتهم      
يفضح وجود تسع حاالت إيدز مفترض سببتها، كما ادعى، منتجاٍت ملوثٍة           

يف ذلك احلني قدم . )l'Institut Mérieux(باعهـا فرنسيون من معهد مرييو  
محلة التشهري هذه توقفت فجأةً     . ايل الضحايا الـتلفزيون احمللي شهادات أه    

، )Alain Mérieux(عندما أدركت السلطات أن املخرب كان يديره أالن مرييو 
 Réunion/ حزب التجمع من أجل اجلمهورية(نائـٌب منتخٌب عن ليون من  

pour la république, RPR( ،صديق جاك شرياك. 
وليفيناس ، من أفالطون وبعـد أن أورد هذان الكاتبان العظيمان مقاطع         

، الرئيس زين العابدين بن علي    ، شخصيةً مثاليةً «يصفان  ، والقديس أغسطني 
اجلميع على احترامه   ، ومناقبه واهتمامه باآلخر  ، الـذي ترغم قيمه األخالقية    

رجل اخليار الرصني الناضج واملشاورة الداخلية      «: ويتابعان ،»واإلعجاب به 
عرب ، يبدو أن بن علي   ،  الذي ال يتعب   واضـع اإلجراء الصحيح   ، املسـتمرة 

جيمع حركة اإلدراك املزدوج املعترب يف الوقت       ، إدراكه للسمو يف خدمة اجملد    
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، من هذا االجتماع  ). أفالطون" ( عنايةً إهليةً "و) كانط" (قدرةً عمليةً "نفسه  
يولد اإلدراك الواعي والصفاء اللذين حيرران اإلنسان من        ، ومن هذا التراكم  

 . .وليفهم هذا من يستطيع . »لبشريالوضع ا
لقد . من دون أن يعلما بذلك    " أتباع بن علي  "كان أفالطون وكنط من     

ويطمح إىل  ، إن املدينة اليت يفكر هبا بن علي ويؤسسها       «: كتـب مؤلفانـا   
إنشـائها تشـجب احليز اخلائب لكل املتشائمني املعتكفني يف عزلتهم الذين            

 .»ونظرات األطفال السعداء الرباقة، روهاالت الفج، جيهلون ندى الصباح
كـثريون جًدا املقربون من رئيس الدولة الذين يكتبون مثل هذه الكتب            

يف . وهم مرغمون على املرور بذلك خالل مسرية حياهتم العملية        ، عن جمده 
كتاًبا عنوانه  ، الذي كان وزير العدل   ، ألف صادق شعبان  ، ] م 1996[عـام   

؛ احتاج هذا األستاذ اجملاز باحلقوق      ]9[› تونس بـن علي والطريق التعددية يف     ‹
العامـة إىل كثري من املوهبة كي يشرح أن الدولة يف تونس تنصهر يف اجملتمع     

، يف كتّيبٍ ، فقد قام بعمٍل بطويلٍ   ، أما سامل املكي مستشار الرئاسة    . املـدين 
حيث ذكر مرشده على األقل مخسني مرةً يف ستٍة وستني صفحةً من العمل              

أو ، »رجل األقدار «أو  ، »صانع احلياة اجلديدة  «سواٌء بوصفه إياه    ، الشـاق 
نستطيع أن نقّدر نوعية املناقشات     ، وبقراءة هذه التصنيفات  . »رئيس التغيري «

 .خالل اجتماع جملس الوزراء

4/@3[@åí‹@áØy@N@N 
السلطان ، يتجه كل شيٍء حنو الرئيس    ، بعـد اثين عشر عاًما من السلطة      

، على واجهات احلافالت، صورته موجودةٌ دائًما يف املتاجر    . البعـيد املـنال   
واليت حيمل العديد منها أصالً شارات      ، وحـىت على زجاج سيارات األجرة     

هل حيب رئيس الدولة مناديل اجليب الصارخة املتناسقة مع         . الشرطة التونسية 
ومبناسبة املولد  . ربطـات عـنقه؟، إذن حتاكيه كل الطبقة السياسية يف ذلك          

لنـبوي أجريت مسابقةٌ للصناع املهرة لعمل رسوٍم للمالبس التقليدية اليت           ا
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مل « :›Afrique-Magazine/ ماغازينأفريك  ‹وتقول جملة   . سـريتديها الرئيس  
وعندما ُسِئل  . ]10[»والعرض، والطول، والتطريز، اللون: ُيتَرك شيٌء للصدفة  

  قرطاج، ومكلٌف بتزويد   وهو فرنسي، لبناين مقرٌب جًدا من     ، رغيد الشماع 
عن املستوى الضعيف للنقد املقبول     ، رتديهايبالبذالت الفريدة اليت    بـن علي    

كان دوًما من املستحيل انتقاد     ، يف املغرب «: أجاب، مـن الـنظام التونسي    
 .]11[»لدينا ملكنا، ويف تونس نفس الشيء، احلسن الثاين

د صلة قرابٍة بني الرئيس احلايل      حـىت أن بعـض املتحمسني حاولوا إجيا       
، ] م 1957[مؤسس الساللة اليت حكمت تونس حىت عام        ، واحلسني بن علي  

األسبوعية عام  › حقائق‹وهكذا فقد بدأت جملة     . متعايشةً مع احلماية الفرنسية   
 . مناظرةً حول مزايا هذه الساللة] م1996[

املغرب وقصوره اليت   على طريقة ملك    ، وقـد عدد بن علي أماكن إقامته      
الذي ، مل يعتد الرئيس أبًدا على إقامته يف قصر قرطاج        . تقـارب العشـرين   

فالدرب الصغري الذي يسمح    : والظروف املشّددة . يسـكنه شـبح بورقيبة    
وقد حاول رئيس   . للـزوار بالوصول إىل القصر حياذي مرتل سفري سويسرا        

مل تعره  .  من دون جناحٍ   ،الدولـة يائًسا أن يطرد الديبلوماسيني السويسريني      
سويسرا أذًنا صاغيةً، وال ميكن تصور ما يشكله هذا اجلوار للرئيس من عاٍر             

 .وخطورٍة أمنيٍة
كان على عائلة بن علي االنتقال إىل قصرهم        ، ] م 1999[يف صـيف عام     

املبين على الشاطئ قريًبا من تونس      ، اخلـاص اجلديـد يف سـيدي بوسعيد       
هذه الدارة الفخمة   .  تعود إىل وزارة الدفاع    ضمن ملكيٍة كانت  ، العاصـمة 

وذات إطاللٍة أخاذٍة على    ، عـلى الطراز العريب األندلسي تشرف على البحر       
من وقتها أصبحت نزهة جريان العائلة الرئاسية على شاطئ         . خلـيج قمرت  
 .البحر ممنوعةً

استحدثت عائلة بن علي عصبةً واسعةً من العشائر        ، وكأي عائلٍة ملكيةٍ  
وحىت املؤسستان اللتان تؤمنان االتصال     . ئلـية الـيت تقامسـت تونـس       العا
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جيمع املقربون  ، وحبسب نزاعات القصر  . باإلنترنت تعودان إىل أقارب الرئيس    
ذات يوٍم عندما علم بن علي أن شقيقة ميتران كانت تعيش من           . منه الثروات 

 .]12[» أبًدالن أترك هذا حيدث ألفراد عائليت«: مواردها اخلاصة اندفع قائالً
هم ، أيام عزهم " لطّيف"عرف اإلخوة الثالثة    ،  تشـرين الثاين   ]7[بعـد   

مل يقتصد  . بلدة عائلة بن علي   ، اآلتـون مـن عائلٍة عاديٍة من محام سوسة        
أوقف رؤوف وصالح الدين . لهدعمهم  أقـارب الرئـيس هـؤالء أبًدا يف    

فهو الصانع  ، اًما بالسياسة األكثر اهتم ، أما كمال . نفسيهما للمؤسسة العائلية  
ومع أنه ال ميلك تفويًضا رمسًيا فقد ُعد كمال         . احلقيقي ملسرية بن علي املهنية    

إذ يستقبل كل صباٍح يف     ،  رئيٍس ثانٍ  ] م 1987 تشرين الثاين    7[لطـّيف بعد    
مكتـبه يف شارع بريوت يف قلب تونس العاصمة وزراء احلكومة الرئيسني            

 .وأعضاء فروع املخابرات
 غري التوازن   ] م 1992[طرابلسي عام   اللـزواج الثاين لرئيس الدولة بليلى       ا

فقد مارست عصبة طرابلسي منذ تلك السنة دوًرا        . اجلميل للسراي الرئاسي  
كما تسميها  ، "السيدة األوىل "ويقارن املقربون من قرطاج دور ليلى،       . هاًما

غٌ فيها بعض   وال شك يف أهنا مقارنةٌ مبال     ، الصـحافة، بـدور هلري كلننت     
ولكن احلقيقة هي أن أخوهتا وأخواهتا العشرة يسيطرون على جزٍء ال           . الشيء

الذي مل يعد   ، بأس به من االقتصاد الوطين، على حساب أتباع كمال لطّيف         
خالل هذا الصيف   . ذا حظـوٍة بعـد أن حاول منع هذا الزواج بكل طاقته           

تان ابنه حدثًا   أراد كمـال أن يـتحدى الرئيس وأن جيعل من خ          ، احلاسـم 
وكانـت النتيجة أن عدة سياسيني ُعِزلوا من مناصبهم بعد أن           . اجتماعـًيا 

وهكذا وجد وزير الصحة ومدير السياحة ورئيس       . ضـعفوا وقبلوا الدعوة   
 .]13[شركة الطريان التونسية أنفسهم عاطلني عن العمل

أحرق قرابة عشرين شخًصا ملثًما     ، ] م 1996[عام  ، وبعـد أربـع سنني    
ل لطّيف يف منطقة سوكرة الصناعية، كان قصر قرطاج يشك          امتـب ك  مكا

مل تستطع  ، رمسًيا. يف أنـه كان يودع فيه ملفاٍت خطرٍة حول فضائح النظام          
 .حتقيقات الشرطة معرفة سبب احلريق
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. فهم ال يستطيعون املساس به حتًما     ، وبسـبب امللفات اليت حبوزة كامل     
يف ، تقاد النظام عندما يستقبل ضيوفًا    إنـه أحـد القالئل الذين يستطيعون ان       

. على مقربٍة من مقر إقامة السفري األمريكي      ، يف بيته الفخم  ، تونس العاصمة 
يبقى موضع مراقبٍة   ، وخـالل أسفاره املتعّددة إىل إيطاليا والواليات املتحدة       

 .خفّيٍة

4/@4[I@@òib–ÇïØØÛaN@N@H 
، احلبيب بن علي  ، كان شقيق الرئيس  ، خالل سنوات احلكم األوىل هذه    

ولكنه ، هو أيًضا يف قلب قضايا استرياٍد وتصديٍر ضخمةٍ       ، امللقـب باملنصف  
أثـار فضـيحةً إعالمـيةً فيما بعد بانغماسه يف جتارة املخدرات بني فرنسا              
وهولـندا وتونـس إىل أن أمسكت به العدالة الفرنسية يف القضية املسماة             

 ).La couscous connection/ كسكسيالعصابة (
، الوساليتكانـت فرقة مكافحة املخدرات تالحق فتحي        ، يف بـاريس  

كان هذا الرجل القصري القامة قد كّون لنفسه مسعةً راسخةً يف           . املدعو روما 
 الفرنسية يف   ›ليرباسيون‹وقد ذكرت صحيفة    . باريس يف جمال جتارة اهلريويني    

ني يف حي بلفيل الشعيب ساعدوه يف تأسيس عمله يف ذلـك احلني أن اآلسيوي    
لقد نظم فتحي وشركاؤه جتارةً ممنوعةً قائمةً على مئة كيلو          . بداية الثمانينات 

 .مستوردٍة يف معظمها من جنوب شرقي آسيا، سنوًيا" أبيض"
نصف بن املومنهم ، اكتشـفت الشرطة الفرنسية وجود عدة شركاء له  

. ] م1990[ إللقاء القبض عليه يف آذار عام      واستعدت، شقيق الرئيس ، عـلي 
تدخلـت السلطات التونسية لدى باريس كي ال يتم إزعاجه، وأحضرت له   

استطاع بفضله  ، طائرةٌ أتت يف مهمٍة خاصٍة من تونس جواز سفٍر ديبلوماسًيا         
 .مغادرة األراضي الفرنسية

وليةٌ أُصدرت مذكرة توقيٍف د   : تغريت األجواء ، ] م 1992[ويف أيار عام    
 بني الرئيس   »كل عالقة قرىب  «نفى قصر قرطاج    ، يف البداية . حبـق منصف  
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 املنظمة  »احلملة اإلعالمية «حىت أن الصحافة استنكرت     . ومهرب املخدرات 
حىت ابنة العماد ، يف تلك الفترة  . حاولوا كل شيٍء لتربئة منصف    . يف فرنسـا  

الوقت من  املقربة جًدا يف ذلك     ، وزير الدفاع السوري  ، مصـطفى طـالس   
كما روت صحيفة   ، حاولت أن تتدخل لصاحل شقيق بن علي      ، روالن دوما 

 .›لوكانار أنشينيه‹
وحكمت عليه  . وأخًريا متت احملاكمة يف فرنسا من دون حضور منصف        

وإىل أن تويف بصورٍة مفاجئٍة بعد      . العدالـة غيابًيا بالسجن ملدة عشر سنواتٍ      
بقي شقيق الرئيس يف تونس زعيم      ، مسًياأربع سنواٍت، بنوبٍة قلبيٍة كما أعلن ر      

وما . عصابٍة ناشطٍة على حنو خاٍص ومزدهرة األعمال وما زالت آثارها باقيةً          
ذات أسعاٍر  ، زالـت أرملته بالتايل لليوم تدير سلسلة خمازن منتجاٍت غربيةٍ         

 .تتحدى أية منافسٍة

4/@5[ðč†čÔflÇ@ćÎaŠÏ@ 
ية على احملاورات   تفوقـت صـراعات بالط الرئيس العائل      ، يف تونـس  

أظهر بن  ، ] م 1987[منذ عام   . مألت عبادة الفرد هذه فراغًا َعِقدًيا     . السياسية
، الرياء، احليلة، الغريزة: عـلي بكـل تأكـيٍد حس مناورٍة ال ميكن إنكاره          

لكنه . كانت كلها أوراق اللعب اليت استخدمها لالحتفاظ بالسلطة       ، التصنع
ن اجلنرال الذي غدا رئيًسا مل خيطب يوًما        إ. عجٌز عن حتديد برنامٍج سياسيٍ    

واملقابالت النادرة اليت جيريها مع     . ومل يعقد مؤمتًرا صحفًيا   ، أمـام مجهـورٍ   
بال خلفيٍة سياسيٍة وال ماٍض     . الصحافة األجنبية معدةٌ سلفًا بكثٍري من اجلهد      

يفـتقد اجلنرال على حنو خاٍص إىل الوحي خالل فترات ظهوره           ، جـامعيٍ 
ليس هناك أية سالسٍة خطابيٍة وال أقل اندفاٍع        .  على شاشة التلفزيون   املتعددة

يبقي ، ويف أحسن األحوال  . لدى بن علي الذي يبقى أنفه منكًبا على النص        
 .نظره على من يلقنه

وقد أكد  : ويـبذل أصدقاؤه يف باريس جهًدا إلخفاء انعدام املنظور هذا         
وهي ، التلفزيونية) Canal-horizon/ كانال أوريزون (مدير قناة   ، عدةسـريج   
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بعد «: وكان قد تقّرب من النظام، )canal plus/ كانال بلوس(فرٌع من قناة 
سيخرج بن علي   ، ستكون هناك تغّيراتٌ  ،  الرئاسية ] م 1999[انتخابات عام   
وسيساوي بني  ، ويلغي عقوبة القتل  ، سيحرر وسائط اإلعالم  : مـن األعلى  

يف كلمٍة  ،  وال يتردد هو نفسه يف أن يؤكد       .]15[»اجلنسني يف موضوع اإلرث   
ليست لدى بن علي ثقافةٌ سياسيةٌ لكن لديه رجاحةً         «: فظـٍة من دون قصدٍ    

من دون أن   ، رغيد الشماع ، ويقسـم من جهته مقّرٌب آخر     . »يف الـتفكري  
 تشرين الثاين قبل هناية اخلمسية      ]7[سيكون هناك   «: ميلك أدلةً على ما يقول    

 ]7[ثورة  "وهي مقولةٌ قدميةٌ يقصد هبا أن       ، ا سنحلق جماًنا  غـدً . ]16[»الثالـثة 
 .املذكورة ضاعت يف رمال الصحراء" تشرين الثاين

 عن بالده عشية سفره     »فكرته اخلاصة «وعندما دعي بن علي إىل شرح       
الفكرة اليت لديه عن    «: كرر األقوال املعتادة  ، ] م 1997[إىل فرنسـا عـام      

إهنا أمساء  . . ا ثالثة آالف سنٍة من التاريخ       إهن، القريوان، هي قرطاج ، تونس
إهنا فكرة كل   . . ابن خلدون   ، سانت أوغستان ، ال حتصـى مـثل هنيبعل     

 .]17[»أرض التسامح، تونسٍي فخوٍر بانتمائه ألرض االنفتاح هذه

4/@6[@lþa@ñ‰ì•@N@N 
، يريد اجلنرال بن علي يف الالشعور أن يضاهي سلَفه وأستاذه يف السياسة           

اجملاهد "لقد حّدث . بطل االستقالل والزعيم ذو السحر    ، يـب بورقيـبة   احلب
كان . فارًضا على مواطنيه رؤيته الشخصية للعامل     ، تونس بصرامةٍ " األكـرب 

لقد «: من منط ، وكانت كلماته املأثورة غزيرةً   ، لـدى بورقيـبة طبٌع حازمٌ     
ف عن بن   ال ُيعرَ ، وباملقابل. »أخفـق عبد الناصر يف كل شيٍء، إال يف موته         

منذ بضع سنواٍت   . ذات االبتذال التام  ، عـلي سوى قوانينه اجملتزأة باملشرط     
، بتينو كراكسييالحق كـان أحد مستشاريه يشرح له أن القضاء اإليطايل   

رئـيس الـوزراء اإليطـايل السابق املختبئ يف املرتل الفخم الذي ميلكه يف              
 السيد كراكسي دائًما جيًدا     كان«: فأسكته رئيس الدولة قائالً   ، احلمامـات 
 .]18[»بّول عليهم، جًدا معنا
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بأية طريقٍة يستطيع بن علي أن يأمل يف الوصول إىل هالة َسلَفه؟، كيف             
الدولة -إجالل احلزب : لقد أخذ عن بورقيبة أسوأ شيءٍ     . يطاول قامة القائد؟  

: لقد أعلن مؤسس تونس احلديثة    . وقلـة املـيل إىل احترام حقوق اإلنسان       
ـ « بن علي هو استبداد    . »ب قمـع احلريات إذا كانت ستضر باجلماعة       جي

 وحالًيا يبقى الرئيس التونسي مستأِصالً    . بورقيـبة جمـرًدا من سحره وثقافته      
. . ]19[»اآلن أصبحت تونس جسًدا معاىفً    «: ويقول. لإلسـالميني ال أكثر   

 .احملصلة هزيلةٌ
احلديث حول  مـن هـنا جاء هوس الرئيس بإعادة مركزة تاريخ تونس            

 تشرين  ]7[وزير الداخلية بعد    ، كان اجلنرال احلبيب عمار   . شخصـه الكرمي  
ولسوء . إىل أن ينسب لنفسه فضل االنقالب     ، ألسباٍب وجيهةٍ ، مييل، الـثاين 
، ولكي يتخلص من رفيق دورته    . ال يتقاسم بن علي شيئًا مع أحدٍ      ، حظـه 

علق بفضائح مع شخٍص    يت، أوعـز رئيس الدولة بنبش ملٍف قاٍمت لعمار االبن        
 .ميلك سوقًا حرةً يف تونس، يدعى مهيال

. أصغر تعينيٍ ، أدىن قرارٍ ، من حينها بات كل شيٍء منوطًا بقصر قرطاج       
. لقد تدرب الرئيس التونسي على الطريقة األمريكية      . لكـل مشـكلٍة حلها    

. »مئةٌ وسٌت وأربعون ملفًا تنتظر قراًرا     «: وأعلن بن علي لدى توليه السلطة     
تقـدم نشرة األخبار املتلفزة صورة القائد املوجود يف كل مكاٍن،           ، ويومـًيا 

الـذي يرتل من سيارته ليعطي معطفه ألحد املارة، الذي يتربع بالدم سنوًيا،            
خدمات ، الذي يهبط باملروحية ليزور مستشفًى، أو أيًضا الذي ينظم، صيفًا         

ادية تسمح هلم   حـافالٍت لسـكان األريـاف الذين مل تكن إمكانياهتم امل          
 .بالذهاب إىل الشاطئ

 يف حكايـٍة انتشرت يف العاصمة ضمن إطار محلٍة من أجل السكن عام             
روي أن رئـيس الدولة حضر فجأةً إىل مرتٍل متهدٍم واستدعى           ، ] م 1997[

كيف ميكن هلذا البناء أن يصبح اليوم على مثل هذه احلال           «: وسأله، مالكـه 
ولكن املستأجرين ال يدفعون األجرة     «: ئس فاحتج املالك البا   .»مـن السوء؟  

أُجرب املالك  ، ويف النهاية . »أنا مل أعد أريد هذا البناء     . وال مصاريف اخلدمات  
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عـلى التخـلي عـن البناء لساكنيه الذين مل يشاؤوا أبًدا أن يصلحوه على               
 . .شعبيةٌ دون جدوًى كبريٍة . نفقتهم

العليم بكل  ، ن علي اخلالد  جيب احملافظة بأي مثٍن على أسطورة ب      ، ال يهم 
انطفأت املصابيح بعد فترٍة وجيزٍة     . وحيركه كل شيءٍ  ، يهتم بكل أمرٍ  : شيٍء

يذهب بن علي مع حرسه إىل املصنع ليفهم        . مـن تركيبها يف قصر قرطاج؟     
يتم اإلعداد لسفٍر رمسٍي؟ يهتم رئيس الدولة شخصًيا   . سـبب عطـب املواد    

.  يف مرسيليا  للخطوط اجلوية التونسية   جيب تسمية مدير حمطةٍ   . بالربوتوكول
لقد رآه عمال البناء الذين يشتغلون يف       «. خيتار الرئيس واحًدا من املرشحني    

القصر أكثر من مرٍة يأيت مرتدًيا بزة العمل يتابع سياق الورشة مفرشًخا على             
 .]20[»كرسٍي

وبالطبع .  امللفات منهمٍك على ، صنعت دعاية النظام صورة رئيٍس جمتهدٍ     
ويقوم دوًما باهلرولة بني    ، وال يدخن أبًدا  ، فـإن الـرجل العظيم ينام قليالً      

: ويقول املقربون منه. جلسـتني عـلى احلاسـوب، على الطريقة األمريكية       
، نصادفه يوم األحد مرتدًيا بيجامة العمل     ، يشـتغل بـن علي كل الوقت      «

 .»فريسة جرعٍة مفرطٍة من الشغل
كان ، حتت حكم بورقيبة  ". الفاشلني" بطانته هم جمموعةٌ من      وبالطبع فإن 

جملـس الوزراء يسمح ألعضائه بتبادل األحاديث املمتعة يف أحد صالونات           
ينحشر الوزراء كل أربعاٍء يف الساعة العاشرة متاًما يف القاعة          ، اليوم. القصـر 

وغورتا وج، الطويلـة املستطيلة الشكل حتت نظرات التماثيل النصفية هلنيبعل        
مث يدخل الرئيس وصحفيو التلفزيون الذي سُيظِهر يف املساء         . وابـن خلدون  

 .يشرح ملفًا لوزراء طّيعني، بيده قلم حٍرب، مهنًيا للغاية" بن علي"ذاته 
وأمام كل  . وجيلس اجلنرال الرئيس على كنبٍة بينما اآلخرون على كراسي        

يوضع ،  حىت على املائدة   .وزيـٍر بطاقةٌ حتدد وظيفته من دون ذكر امسه أبًدا         
يقدم مسك القاروس الفخم على مائدة الشرف،       . الوزيـر يف مرتبته بالظبط    

ال يريد أي وزيٍر    ، يف هذه الظروف  . ومسك اإلسقمري أو البوري لآلخرين    
 .أن يتحمل مسؤوليةً خوفًا من أن يضمحل بسهولٍة
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صص أصـبح خنوع املستشارين املقربني من بن علي مثار العديد من الق           
ففي أحد األيام كان شرياك وكلننت وبن علي يصيدون         ، وهكذا. املضـحكة 

ويطلق . ويصـيب الفرنسـي واألمريكي طريدتيهما من أول مرةٍ        . احلمـام 
سيادة «: عندها قال أحد مستشاريه   . دون جناحٍ ، التونسي النار ثالث مراتٍ   

 .»!هذه أول مرٍة أرى فيها طًريا ميًتا يتابع الطريان، الرئيس

4/@7[pbäØrÛa@Ýu‰@ 
كان يعرب عن ذلك ، عـندما كان الرئيس بورقيبة يرتعج من وزيره بن علي  

أنت لست سوى رجل    ، أنت ال تعرف من ذلك شيئًا     «: دائًما بنفس الكلمات  
واحلقيقة أن الرؤية األمنية مل تفارق بن علي  . كـالٌم قاٍس نوًعا ما    . »ثكـناتٍ 

. ذا رجال شرطته كل الصالحيات    أعطى ه ، باسم النضال ضد األصوليني   . أبًدا
 بقدر قلق رئيس الدولة وشكوكه وهذيانه، ولكن النظام أحكم قبضته

كانت قضبان أسوار البوابة الكبرية لقصر قرطاج تسمح برؤية         ، وبالتايل
. ُحِجب املكان عن النظرات الفضولية    ، اليوم. خفايا القصر يف عهد بورقيبة    

) The King of the Pop(ك البوب مل، ومنذ احلفل الضخم ملايكل جاكسون
، )King of the BOP/ ملك البوب(لقب التونسيون رئيسهم ، ] م1997[عام 

أي ما يعادل ، )brigade d'ordre public, BOP/ فـرق النظام العام (وهـي  
 Compagnies Républicaines de Sécurité de la Police(الشـرطة الفرنسية  

Nationale, CRS(الفرنسية . 
اليت ) األمن الرئاسي ( األمن القومي وكذلك دائرة األمن التونسي و       أمـا 

فقد أُغِرقَت مجيعها ، ] م1989[كانـت قد ُعّززت كثًريا بعد إنشائها يف عام      
مستشار الدولة  ، وحسب قول أمحد بنور   . بنشـاطات اسـتخباراٍت مكثفةٍ    

 تقريًبا  فقد تضاعفت ميزانية الشرطة أربع مرات     ، السابق للدفاع مث للداخلية   
يف زمن بورقيبة كان هناك بالكاد مئتا خط هاتٍف         . ] م 1987[مـنذ عـام     

كذلك تقول الصحافة . ]21[آالٍفمراقـٍب؛ واليوم يبلغ عددها أكثر من ثالثة      
 بدالً  )85000(الفرنسية إن عدد موظفي الشرطة تضاعف أربع مراٍت، أصبح          
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 يبلغ عدد سكاهنا ستة     اليت، أي ما يوازي فرنسا تقريًبا    ، ]22[]20000[مـن   
 . شرطي]130000[ولديها ، أضعاف عدد سكان تونس

وإضافة إىل انتشاٍر منظٍم ومكثٍف حلزب      . كـل التونسـيني مشتبٌه هبم     
 جلان  ] م 1992[هناك منذ عام    ، الـتجمع الدستوري الدميوقراطي   ، السـلطة 

 كانت الفكرة يف البداية لتحسني    . أحـياٍء عديـدةٌ يف كل منطقٍة وكل حيٍ        
. تدعمها بعض أوساط اليسار ومتوهلا ميزانية التعاون      ، البـيوت والبىن التحتية   

لكن وزارة الداخلية أفسدت املشروع األصلي وحولت جلان األحياء الثالثة          
-املواطن(كُلِّفت فرقةٌ مسيت    ، وبنفس الطريقة . آالٍف إىل ملحقاٍت للمخافر   

وال اعتراض  . باين احلكومية مبراقبة إجراءات استقبال اجلمهور يف امل     ) املخـرب 
 .على ذلك لو مل يكن هؤالء املفتشون تابعني لوزارة الداخلية

يروق للتجار وأصحاب   ، من منوذج سنغافورة  ، كـان هذا األمن املثايل    
فتونس هي إحدى بلدان    . الفنادق الذين يعيشون من السياحة بالدرجة األوىل      

 وحيترمون حدود السرعة    املتوسـط الـيت يربط فيها السائقون أحزمة األمان        
. واملتسولون أقل من نظرائهم يف املغرب     ، وهي بلٌد نظيفٌ  . املسـموح هبـا   

 .السائح ملٌك يف تونس. والفساد يف احلياة اليومية أقل منه يف مصر
أن مناخ األمان يسمح ،  الصحيفة احلكومية،›La presse/ ال برس‹تقول 

إذن . »يل أن ينتجوا أكثر   يعملـوا على حنو أفضل وبالتا     «للتونسـيني بـأن     
، )Guizot(لغيزو  ) Enrichissez-vous/ اغتنوا(هي شكلٌ عصرٌي من     ) البنعلية(

 . يوليو-رئيس حكومة لوي فيليب يف أثناء ملكية متوز
، ] م 1999[خالل صيف عام    ، وهكذا. إن الذي ازداد هو فقط منطق األمن      

سهرت يف أحد النوادي    ،  سنةً ]14[وعمرها  ، حدث أن االبنة الثانية لنب علي     
كانت النتيجة أن أغلق قصر قرطاج تلقائًيا كل        : الليلية من دون إذن والدها    

حىت السواح املساكني مل يسمح هلم بالتزود بدليل        . منشـآت احلمامـات   
لقد خصص هذا الكتّيب البائس بالفعل مزهًوا عشرين سطًرا حلقوق          . املسافر

نع يف سائر البالد االطالع على مثل   م، ] م 1997[منذ عام   : اإلنسان يف تونس  
 .هذه املطبوعات اهلدامة
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إذا انتقد أحد الصناعيني مرور السيارة الرئاسية       : وُتقمع أقل خمالفٍة بقسوةٍ   
تلتقط الشرطة  ، قرب وزارة الداخلية  ، وهـو يـتحدث مـن هاتفه احملمول       

 وإذا هاجم مثقٌف مهرجانات الصيف يف     . وتستدعيه وتشبعه ضرًبا  ، املكاملـة 
. جيب إعالم الشرطة عن أصغر مناسبٍة يف فندقٍ       . تونـس حتكم عليه احملكمة    

حىت الطيارين على   . والقطـات الصوت خمبأةٌ يف أماكن ال ميكن التكهن هبا         
 . تونس ينتبهون إىل حديثهم خالل الرحالت-خط باريس 
: ، اليت ال ميكن وصفها بأهنا معاديةٌ للنظام       ›نوفيل أوبسريفاتور ‹كتبـت   

ويف بالٍغ رمسٍي حيرم على أي      . ]23[»ر على البالد بكاملها سعاٌر قمعيٌ     سيط«
. مواطٍن قبول ميداليٍة أو وساٍم من دولٍة أجنبيٍة من دون إذن وزارة اخلارجية            

وقد صادق جملس الوزراء على مشروع قانوٍن يقضي بأن يعاقب كل تونسٍي            
ن من مخس    ملنظمٍة عامليٍة بالسج   »تشوه صورة تونس  «يعطـي معلومـات     

 .سنواٍت إىل اثنيت عشرة سنةً
ُمِنع كل فكٍر نقدٍي يف     . سـيطرت على النظام حالة ريبٍة زوريٍة حقيقيةٍ       

 خالل صيف عام   . هـذا البلد الصغري الذي كان وملدٍة طويلٍة مثاالً لالنفتاح         
طاليب، األستاذ اجلامعٌي البالغ من العمر خامسة       الشـعر حممـد     ، ] م 1998[

حول االرتداد يف   ‹باملهانة عندما ُمِنع نشُر رسالة دكتوراه       ، وسـبعني عاًمـا   
فنشر شهادةً مؤثرةً يف عدة     ،  كان يرأس هيئة احلكام فيها     ›احلضارة اإلسالمية 

ويهني كراميت وكرامة اجلامعة    ، هذا الذي حيتقرين ويذلين   «. صـحٍف عربيةً  
عن وصفه  هو موظٌف متنعين اللياقة     ، اليت منحتها عمري وسامهت يف إنشائها     

: هـذه هي حال حرية الفكر واجلامعة يف بلدي ووطين         . . مبـا يسـتحق     
قطيٍع من  « اليت حتول املثقفني إىل      »مؤسسة التجهيل «واسـتنكر   ،  »تونـس 
 .]24[»احلمري

أقام فنانون تشكيليون معرًضا يف     ، ] م 1998[يف خريف عام    : مـثالٌ آخر  
علب أطعمٍة  ، بلكايفمد  حم، وقد قدم أحد الفنانني   . يف رواق التياترو  ، تونس

وعلى كٍل منها صورة تشي غيفارا أُلصقت عليها بطاقةٌ         . حمفوظٍة مليئةً باملاء  
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مع ذلك  ، مل يكن للعمل قيمةٌ ُتذكر على الصعيد الفين       ". ثورة: "كتب عليها 
صودرت علب  . فـإن علـب األغذية احملفوظة هذه أثارت األمن التونسي         

إىل ، كما يلقبونه يف تونس   ) دايل(أو  ، البائساحملفوظـات واستدعي الفنان     
 .وزارة الداخلية ليقدم تفسًريا

وأخـًريا أُعـيدت علب احملفوظات إىل الفنان إثر احتجاج احتاد الفنانني            
. ولكن يف اليوم التايل نزلت املفرزة االقتصادية إىل رواق التياترو         . التشكيليني

كانت كل علبٍة مليئٍة باملاء قد      . اهٍظوُحـرِّر حمضٌر ببيع مياٍه طبيعيٍة بسعٍر ب       
هل حتول بن علي إىل     . أي حواىل عشرين فرنكًا   ، بيعت بالفعل ببضعة دنانريٍ   
 .امللك إيبو القاسي واجلبان؟

4/@8[@DòÔîÜÐmìi@bãìİÇcAC 
حىت يف ميادين كرة    . مل تكـن الشرطة احلاضرة دوًما تسمح بأدىن انتقادٍ        

هو ،  الترجي الرياضي يف تونس العاصمة     نادي. جيب أن يسود النظام   ، القدم
  وعام  ] م 1998[فاز بالبطولة عام    ، سليم شيبوب ، نـاٍد يديره صهر الرئيس    

يف مشال  ، ] م 1999[يف ربيع عام    . ولكن مقابل حوادث مأساويةٍ   ، ] م 1999[
عندما أُعطي مخسة آالف مقعٍد إضاٍيف ملشجعي الترجي على         ، غـريب البالد  

. ]25[تلت ذلك قالقل كانت حصيلتها بضعة قتلى      ، نيحساب املشجعني احمللي  
هذه اإلشارة إىل   . »!أعطونا بوتفليقة ! يسقط بن علي  «: كان اجلمهور يهتف  

الرئـيس اجلزائـري الـذي ينادي باملصاحلة مع اإلسالميني مثقلةٌ باملعاين            
 .السياسية

نكاٍت يفرغ التونسيون معاناهتم املكبوتة يف امليادين الرياضية ولكن أيًضا ب         
. وجد بن علي يوًما قمقًما وفركه     : وهذه واحدةٌ منها  . مقتبسـٍة عن اخلارج   

ماذا تريد لقاء ، شكًرا ألنك حررتين من القمقم«: وظهـر مـارٌد قـال له    
أريد طريقًا كبريةً من الرخام متتد من تونس إىل         «:  فيجيبه بن علي   ،»ذلك؟

ث أحب أن   وحي، بوينس آيرس حيث يعيش صديقي الرئيس كارلوس منعم       
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وبالفعل تقول الشائعات يف تونس أن بن علي اشترى         . »أقضي فترة التقاعد  
يف األرجنتني مزرعةً رائعةً ليقضي فيها وقًتا رغيًدا فيما لو أُقصي عن احلكم             

اطلب ، من الصعب جًدا حتقيق مثل هذا الطلب      «: وأجابه اجلين . ذات يـومٍ  
تستطيع هتدئة احمليطني يب    هل  «: فيقترح عندئٍذ بن علي   . »مـين شـيئًا آخر    

 فيطلب اجلين آسفًا من     »الساخطني بشكٍل متزايٍد والذين خيلقون يل املتاعب؟      
إذن «: فيقول بن علي  . الرئـيس التونسي أن جيد فكرةً أخرى أكثر سهولةً        

صمٌت . »جيب على الصحفيني األجانب أن يكتبوا أن تونس بالٌد دميوقراطيةٌ         
يف هناية األمر أظن أننا سنبين      ، مستحيلٌ فعالً هذا  «: مث يهمس اجلين  ، طويـلٌ 

 .»بكم مسرٍب تريدها؟، الطريق الكبرية إىل األرجنتني
عـلى الشعب التونسي أن ينتظر الدميوقراطية لفترٍة طويلٍة، إىل درجة أن            

 أن ينصح الصحفيني    ] م 1991[ملـك املغرب احلسن الثاين بلغ به األمر عام          
 باألفكار املسبقة عن وضع حقوق اإلنسان يف        األجانب امللبدي الذهن بنظره   
صحيٌح أن امللك الشريفي كان قد جعل النظام        . بالده أن يهتموا أكثر بتونس    

يبدو احلسن الثاين   ، وباملقارنة مع الرئيس التونسي   . ليـربالًيا يف هناية حكمه    
 .وكذلك ابنه حممد السادس يف هناية هذا القرن ليرباليني

 .لي ذات مواصفاٍت حاذقٍة بقدٍر كاٍفلنقل إن إنسانية بن ع
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5[ñ‰ìnj½a@pbíŠ§a@ 

يستخدمها بن علي يف عمله     . لرئـيس الدولة شغٌف حقيقٌي باملعلوماتية     
، ه مالحظاٍت ملعاونيه  يدون على حاسوب  ، كأي كادٍر يف مؤسسةٍ   ، الـيومي 

. ويراكم املعلومات سريةً كانت أم ال     ، وخيزن معطياتٍ ، ويرسـم منحنياتٍ  
وأكثر ما يفخر به هو أن      . وبـرأيه أن املعلوماتـية فقط هي اليت ال تكذب         

اخنفاض املنحىن البياين للوالدات    ، يعـرض على شاشته أمام زواٍر مدهوشني      
ال ُيفَحُم وال . ية اليت ستنجم عنه يف تونس واملشاكل السكان  ] م 2025[عـام   

، بإمكان اجلنرال أن جيادل إىل ما ال هنايٍة حول مآثر احلواسيب          . يكلّ وال ميلّ  
، واملقاييس، عن صبيب املودم  ، وقدرة املُعاِلجات من خمتلف االمساء التجارية     

 .والتوابع املعلوماتية
تري دولٍة  وقد قال ذات يوٍم سكر    ، وخيشـى أعضاء احلكومة هذه اهلواية     

مبا يف ذلك تنقالتنا    ، يتابع الرئيس كل شيٍء على حاسوبه     «: ألحد أصدقائه 
 .»جيب أن ننتبه إىل أال خنفي عنه شيئًا. اخلاصة
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5/@1[òŠÐß@đòîmbßìÜÈß@òÇŠu@ 
هذا الطالب الالمع غري    . كان مروان بن زينب مولًعا هو أيًضا باملعلوماتية       

حٍة جلامعٍة كبريٍة يف أمريكا الشمالية،      الذي حصل على من   ، املهـتم بالسياسة  
نتيجة ، حسب قول السلطات  ، تـويف يف سـن السادسة والعشرين، رمسًيا       

. ، بعد أن دخل سهًوا على النظام املعلومايت للقصر الرئاسي         "حـادث سريٍ  "
االستخبارات ، باح مروان خائفًا للمقربني منه أنه وجد قائمة عمالٍء للموساد    

. دين يف تونس العاصمة ملراقبة املسؤولني الفلسطينيني      معـتمَ ، اإلسـرائيلية 
واختلطت بعائلته لتسهر على جثمان     ، اقتحمت الشرطة حيه  ، وعشـية دفنه  

األمر الذي مل   ، كان رجال الشرطة ما يزالون هناك     ، يف اليوم التايل  . املـتوىف 
هل كان مروان قد بقي     ، ولكن. يقومـوا بـه أبًدا يف جنازة طالٍب بسيطٍ        

 .]1[ا عادًيا؟مواطًن
، بعد بضعة أشهرٍ  . بعامني تقريًبا " التغيري"بعد  ، ] م 1989[كان ذلك عام    

يف تشرين  . هـزت قضيةٌ أخرى بنفس الغموض األوساط السياسية التونسية        
من ، دايل العماري ، اعتقل موظٌف كبٌري يف وزارة اخلارجية     ، ] م 1990[األول  
قيل إنه  ، رمسًيا. إىل السجن املؤبد  وُخفِّض احلكم   ، وُحِكم عليه بالقتل  ، مرتله

لكن عدة شهاداٍت قدمت    . تلقى ماالً من مسؤوٍل يف االستخبارات األمريكية      
فضلوا عليه شخًصا آتًيا من     ، عشـية تسميته سفًريا يف أثينا     . تفسـًريا آخـر   

هنا أرسل رسالةً للرئيس بن علي يشكو فيها من اجتياح العسكر           ، اجلـيش 
مل يظهر  .  جرأةٌ استحق عليها هذا احلكم برأي بطانته       ،الديبلوماسية التونسية 

 .بعدها دايل العماري ثانيةً أبًدا
مازال رئيس  . مـرت عشر سنواٍت منذ ذلك الوقت ومل يتغري أي شيءٍ          

مع ، الدولـة بطـالً يف املعلوماتية ومل حتَترم حقوق اإلنسان على حنو أفضل            
ا املنظمات اإلنسانية   غـدت تونس إحدى أكثر البالد اليت تدينه       . املظاهـر 
 .خروف املنطقة األسود، باستمراٍر
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الذي ركزت عليه منظمة العفو     ، كـان امللك احلسن الثاين    ، يف املغـرب  
يترأسها ، ذكًيا حيث عّين حكومةً انتقاليةً قبل وفاته بعامني       ، الدولية هجومها 

الذي جعل من احترام    ، االشتراكي عبد الرمحن اليوسفي   ، معـارٌض سـابقٌ   
 يف مرتله   ] م 1999[إىل درجة أنه استقبل عام      .  الذات اإلنسانية أولويةً   حقوق

، شّماريالمخّيس ، نائـب الرئـيس السابق للرابطة التونسية حلقوق اإلنسان    
ورغم أخطاء احلكومة اليت ال ميكن إنكارها، كاإللغاء        . املنفي اليوم إىل فرنسا   

ي كان سُيعقَد خالل صيف     املفاجئ للمؤمتر الدويل ملنظمة العفو الدولية الذ      
فقد حتسن وضع حقوق اإلنسان يف اململكة حيث        ،  يف الرباط  ] م 1999[عام  

وما كاد حممد السادس الشاب خليفة احلسن الثاين        . ازداد عـدد اجلمعيات   
وقد قال ذلك يف أول     ، يسـتقر عـلى عرشه حىت جعل من احترامها أولويةً         

 .خطاٍب له إىل األمة
 ،] م 1999[الذي انتخب يف شباط     ، عبد العزيز بوتفليقة  الرئيس  ، ويف اجلزائر 

اخنرط برباعٍة يف عملية مصاحلٍة وطنيٍة وأفرغ السجون من قسٍم من املعارضني         
وهم ، موضوًعا حمّرًما يف اجلرائد   " املفقودين"ومل تعـد قضية     . اإلسـالميني 

. آالف األشـخاص الذيـن اختطفـتهم قوى األمن من دون غطاٍء قانوينٍ            
رئيس ، عباسي مدين الثون، وعـلى رأسهم رئيس الدولة، عن حترير         ويـتحد 

وُدعي ، وقد صّوت جملس النواب على عفٍو عامٍ      . اجلـبهة اإلسالمية لإلنقاذ   
عادت البالد  ، بالتايل. ] م 1999 أيلول   16[الشـعب إىل املصـادقة عليه يف        

 .بأسرها إىل األمل

5/@2[kíˆÈnÛa@áîàÈm@ 
وعندما كان شركاؤها يف احتاد     .  تتراجع كانت تونس ، خالل هذا الوقت  

حياولون أن يكسبوا   ، مشـروع السـوق املغربية املوحد     ، املغـرب العـريب   
يكفي تصفح  . كانت تتميز باختاذ املوقف املعاكس    ، بسلوكهم تشجيع الغرب  

ونقتطف مقطًعا صغًريا   . الـتقارير اليت نشرهتا اجلمعيات العاملية غري احلكومية       
 Fédération International/ العاملي لروابط حقوق اإلنساناالحتاد (ممـا كتبه  
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des droits de l'homme, FIDH :(» ٌالتعذيب يف تونس ممارسةٌ وصفيةٌ وخطرية
منهم ثالثون حالة وفاٍة    ، ومع أنه مت ذكر مخسمئة حالٍة على األقل       . ومنهجيةٌ

امي نرى أن الرقم الكامل لألشخاص ضحايا التعذيب بني ع        ، حتت التعذيب 
ويعرف القائمون على   .  يـرتفع كما يبدو إىل عدة آالفٍ       ] م 1998 و 1990[

 .]2[»وخصوًصا منذ عدة سنواٍت، التعذيب أهنم ال خيضعون للعقاب
يتم بال انقطاٍع   «: اليت كتبت ، منظمة العفو الدولية  ونفـس اللهجة من     

 وكذلك حقه يف أال   ، خـرق حقوق الفرد األساس يف احلياة واحلرية واألمان        
لقد «: ويتابع التقرير . »خيضـع للتعذيب أو يوضع رهن االعتقال التعسفي       

وعلى أهل املساجني   ، اتسـع القمع وغدا ميارس على أعضاء أحزاب اليسار        
مراقبة حقوق اإلنسان   (إن  . »وأصـدقائهم وعـلى ناشطي حقوق اإلنسان      

 ، وهي منظمةٌ أمريكيةٌ غري)Human Rights Watch/ ‘هيومان رايتس ووتش’
يف ، مل تكن أقل صرامةً عندما كتبت     ، حكومـيٍة مشـهورةٌ جبديـة حتليلها      

مل ختصص أي دولٍة وقًتا أطول لطرح       «: ] م 1999[تقريـرها السـنوي عام      
نفسـها مدافعٍة عن حقوق اإلنسان ويف الوقت نفسه ملالحقة وكتم أنفاس            

 املمارسة  إن الضغوط . املواطنني الذين كانوا يقدمون الوقائع بشكٍل أقل بريقًا       
على املناضلني وكذلك على ضحاياهم وأسرهم والشهود األساس قد منعت          

 .]3[»نشر معلوماٍت حول أكثر االعتداءات خطورةً
، ] م 1998[يف تشرين الثاين عام     . وتؤيـد األمـم املتحدة هذه املخاوف      

 UN Committee Against/ جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب(صـرحت  

Torture ( ـ قلقةٌ بسبب ممارسة التعذيب واملعاملة القاسية واملنحطة اليت  «ا  بأهن
وعندما نعرف حذر األمم املتحدة يف       .]4[»تقـوم هبـا قوى األمن والشرطة      

 .قلقًا عميقًا": املخاوف"انتقاد إحدى الدول األعضاء نعلم ما ختفيه هذه 
لجنة ال(إن  . حـىت فرنسا، احلليف األعمى لتونس حىت فترٍة قريبٍة، تثور         

عربت للمرة  ، امللحقة بوزارة اخلارجية    ، )الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان   
آالف األشخاص الذين « عن قلقها إزاء كون     ] م 1996[األوىل هي أيًضا عام     
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ُحِكم عليهم بسبب معتقداهتم إثر حماكماٍت غري عادلٍة ميلؤون اليوم السجون           
 إن احلصانة اليت    ]...[سوةً  ويسـتمر استخدام التعذيب ويزداد ق     . التونسـية 

يتمتع هبا املسؤولون عن هذه التجاوزات ال ميكنها إال أن تشجع على تزايد             
 .»]...[مثل هذه األعمال

حل االشتراكي ليونيل جوسبان حمل الديغويل آالن       ، مـنذ ذلـك احلني    
إدانةٌ : جوبيه يف وزارة اخلارجية وتونس حتت اجملهر أكثر من أي وقٍت مضى           

اللجنة الوطنية االستشارية   (ديدة القسوة لقصر قرطاج صدرت عن       جديدةٌ ش 
 ).حلقوق اإلنسان

إن أقـوال املنظمات غري احلكومية اجلافة على حنو متعمٍد تأيت من حقيقٍة             
كانت إميان درويش   . قامعٍة للمواطن التونسي الذي يعارض السلطة ولو قليالً       

  من عاٍم منذ بداية     وهي السجينة منذ أكثر   ، واحـدةً مـن جيش الظل هذا      
لقد انتظرت طويالً   ، يف سـجن املّنوبة للنساء يف تونس العاصمة       ، ] م 1998[

، ذات عينني واسعتني سوداوين لوزيتني    ، مسراء ممشوقةٌ . حكًما مل يصدر أبًدا   
، الطالبة يف االقتصاد  ، كانت هذه الشابة احلسناء ذات الستة والعشرين عاًما       

على ظهر ورقة أملنيوم صغريٍة أخذهتا من       قـد خطت خلطيبها بضع كلماٍت       
وتشرح إميان فيها كيف    . إىل ميناٍء مناسبٍ  " الرسالة"وصلت  . علـبة سجائر  

وتروي أيًضا أهنا مع سجيناٍت  ، أغاٍن جديدةً جريئةً نوًعا   ، تعلمت لغة السجن  
 ،] م 1999[لكنها ال تتحدث أبًدا عن حماولتها االنتحار يف ربيع          . . شـهرياٍت   
عن دخوهلا املشفى إثر    ، باهتا عن الطعام اليت مت إجهاضها بسرعةٍ      عـن إضرا  

. عن االعتداء اجلنسي الذي مارسه حراسها عليها      ، تعرضـها للضرب املربح   
وهو منظمةٌ يسيطر   ، تونسلبة  طعضوة االحتاد العام ل   ، كانـت هذه املناضلة   

دعم «ةً بتهمة   مهددةً بالسجن من عشٍر إىل عشرين سن      ، عليها أقصى اليسار  
، وتوزيع منشوراٍت قادرٍة على تعكري النظام العام   ، مجعـيٍة تدعـو إىل الكره     

لقد صادفنا أم   . ». .وتنظيم اجتماعاٍت من دون إذٍن      ، ونشـر أخباٍر ملفقةٍ   
هذه أول مرٍة   «: قالت باكيةً هبدوءٍ  . مل تفهم ما حيدث   ، إميان يف مكتب حمامٍ   

 ففي بداية صيف   . وهكذا كان . »وها يل أريد أن يعيد  ، تـتركين فـيها ابنيت    
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 ]17[حكمت حمكمةٌ يف تونس العاصمة على إميان بالسجن ملدة          ، ] م 1999[
الذي يتطابق مع   ، وال منلك إال أن نعجب من دقة احلكم       .  يوًما ]16[شهًرا و 

وأطلق سراح إميان يف    . الوقت الذي أمضته هذه الطالبة يف احلبس االحتياطي       
 .منتصف آب

تقل طالٌب باملئات، وُعِذبوا على حنو أشد قساوةً، إن كانوا          وهكـذا اع  
وهكذا مات فيصل بركات يف مقر دائرة شرطٍة تونسيٍة يف تشرين           . إسالميني

وهو طالٌب يف قسم الرياضيات     ، ”امللتحني“يف بداية قمع    ، ] م 1991[األول  
 قد طالب ) النهضة(وكان هذا الطالب الناشط يف      .يف جامعة تونس العاصمة   

كان . خـالل مناظرٍة متلفزٍة باحلرية النقابية قبل أن يلجأ إىل العمل يف السر            
مث اعتقل هو بعد ذلك     ، أوِقف شقيقه للضغط عليه   ، وقتها. يعرف مثن جرأته  

 .بقليٍل
إنه قََدر الناشطني   . أُعِلمت عائلته بأنه تويف يف حادث سيارةٍ      ، بعد أسبوعٍ 

تقول الشهادة الطبية ملشفى    ، نظامولسوء طالع ال  . . السياسـيني يف تونس     
وهو ظاهرةٌ نادرةٌ للغاية    ، نـابل إن الوفاة نامجةٌ عن إدخال جسٍم يف الشرج         

يتعرض شقيق فيصل ملالحقة أعوان النظام      ، وحىت اليوم . يف حـوادث السري   
 .كيال يتقدم بشكوى هو أو عائلته

5/@3[òÔÜÐÛa@@L@òîäë@ò™bí‰N@N 
حتكي عن االستجوابات   ، ةٌ من الظلمة  ورسائل قادم ، هـناك شـهاداتٌ   

وجلسات التعذيب يف   ، واإليقاف املطول رهن التحقيق مع اإلهانة     ، "العنيفة"
واحلراس الذين يدونون   ، وظروف االعتقال املخزية  ، أقبـية وزارة الداخلـية    

وللذين يطلق سراحهم   ، العبارات املتبادلة بني السجني وأسرته أثناء الزيارات      
 .احلنظل اليومية اليت يظلون يتذوقوهنا هم وأقارهبممرارة ، أخًريا

، )صفع القفا براحة اليد   (واألربوكة  ، الفلقـة ، يف السـجون التونسـية    
وتغطس ، تعلق الضحية من القدمني مع ربط اليدين خلف الظهر        (واحلّمـام   

تعلق (املشنقة الفلسطينية   ، )عدة مراٍت يف مغطٍس من املاء القذر حىت اإلغماء        
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. كلها أساليب شائعةٌ  ، )ن الذراعني حنو اخللف ملدة ساعاٍت أو أيامٍ       الضحية م 
يف مكاتب وزارة   ، من نابل إىل املنستري   ، مـن تونـس العاصمة إىل صفاقس      

أو احلرس الوطين أو داخل الدارات األنيقة املغفلة اليت تستخدمها          ، الداخلـية 
، يف هناية املطاف  يأيت املوت   . التعذيب أمٌر يوميٌ  ، ليالً هناًرا ، قـوى األمـن   

 .وهناك ما ال يقل عن ثالثني ماتوا منذ وصول اجلنرال الصاحل إىل السلطة
لقد ضرب  . وميـارس التعذيـب يف دوائر الشرطة وكذلك يف السجون         

احلـراس معتقالً سياسًيا يف سجن تونس املدين وقيدوه يف زنزانٍة مع إغماءاته             
، التايل َمثُل أمام جملٍس تأدييبٍ    يف اليوم   . ألنه مل حيي أحد احلراس    ، املـتكررة 

وُحِكـم علـيه بعشرة أيام سجٍن يف جحٍر مظلٍم تعرض بعدها إىل جلسات         
وقد ُضِرب سجينان آخران وأهينا ألهنما جترأا على القيام         . تعذيـٍب إضافيةٍ  

 .بإضراٍب عن الطعام مؤازرةً له
وتـبدو اإلضـرابات عـن الطعام نادرةً يف السجون التونسية على حنو             

شقيق معتقٍل يف   ، وقد جند تفسري ذلك يف هذه الرسالة من طبيبٍ        . متـناقضٍ 
 اليت أُرِسلت إىل صحيفٍة فرنسيٍة عام      ،  يف تونس  ] نيسان 9جـادة   [سـجن   

إن سجناء الرأي من كل     «: لقد كتب .  لكـنها مل تنشـر أبـًدا       ] م 1998[
 منذ  ]...[ال يستطيعون القيام بإضراٍب عن الطعام       ، مبا فيهم أخي  ، األنـواع 

جيري هلم حراس السجن أو املمرضون حقًنا شرجيةً        ، الـيوم الثالث للصيام   
ال يعود السجناء   ،  وعند االستيقاظ  ]...[) الفاليوم رمبا (فـيها مـواد دوائيةٌ      

وهبذه الطريقة ُينهى   ، السياسـيون يتذكرون أهنم كانوا مضربني عن الطعام       
بوقة هتني عزة الفرد وكرامته،     هذه الطرائق العالجية غري املس    . ]...[إضراهبم  

 .كما أن استحياء عدٍد كبٍري من السجناء أسهم يف تأخري تسرب هذه املعلومة
مل تكن موجودةً خالل    ، ظهرت ممارسةٌ جديدةٌ  ، مـنذ بداية التسعينيات   

االحتاد العاملي لروابط   (لقد كتب   . مالحقة عائالت املعارضني  : حكم بورقيبة 
واآلباء ، واإلخوة واألخوات ، وجاتمـئات الـز   «): حقـوق اإلنسـان   

 ]...[وُعذِّبوا  ، واستجِوبوا، وأوِقفوا، وأُرِهبوا، أسيئت معاملتهم ، واألمهات
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ومن بني  . »ومشـكلتهم الوحـيدة أن لديهم صلة قرابٍة مع أحد املعارضني          
أٌم ، بوخريصالسيدة  . مثال زوجة ناشٍط إسالمٍي الجٍئ يف أملانيا      : األمـثلة 

 إىل خمتلف   ] م 1997[ وحىت   ] م 1992[تعرضت منذ عام    ، فـالٍ لـثالثة أط  
ذات يوٍم انقض عليها حوايل عشرين شرطًيا ونزعوا عنها         . أشكال املالحقة 

أخذوا يكيلون هلا الضربات على كل أجزاء       ، وعندما أصبحت عاريةً  . ثياهبا
وهددوها باالغتصاب إذا مل    . ناعتني إياها بالساقطة  ، جسمها وهم يشتموهنا  

بعد ذلك استخدم رجال الشرطة الصدمات      . قل كل ما تعرف عن زوجها     ت
. توقف جالدوها عن تعذيبها   ، وعـندما أغمي على املسكينة    . الكهربائـية 

وسقطت الدعوى  . على طلب الطالق مرتني   بوخريص  وأُرغمـت السيدة    
 .ألهنا مل تستوف الشروط القانونية

.  الطالق القسري أسلوًبا شائًعا    غدا، وتـبًعا ألقوال املنظمات اإلنسانية    
فإن وثيقةً حديثةً لألمم املتحدة خمصصة للعنف ضد النساء         ، وكصدًى لذلك 

عدة حاالت طالٍق   ، يف العـامل تذكـر بعنايٍة تعطي العمل مبجمله مصداقيةً         
وهي مربية  ، وهكذا فإن جليلة  . ]5[ومعاملٍة الإنسانيٍة مورست على تونسياتٍ    

وُضِربت وُعذِّبت ألهنم أرادوا إرغامها على      ، جِوبتواست، أوِقفت«، أطفاٍل
 وفقدت  »)احلركة اإلسالمية (ألن زوجها ينتمي إىل النهضة      ، طلب الطالق 

اليت ُعذِّبت يف أيار من عام      «، أو أيًضا نزيهة  . عملها إثر خروجها من السجن    
بعـد بضـعة أشهٍر من تقدميها طلًبا للحصول على جواز سفٍر            ، ] م 1993[

 اعتقلت سًرا ملدة اثين عشر يوًما       ]...[، زوجها يف املنفى يف فرنسا    لتـلحق ب  
وتعرضت لضغوٍط هبدف إجبارها على توقيع طلب       ، وأهينت جنسًيا ، ]...[

 .وتضم وثيقة األمم املتحدة أمثلةً أخرى. »الطالق

5/@4[@òîßýÇg@òîšÓ@N@N 
ة احملامية راضي : هـناك امـرأةٌ متـثل قضـية حقوق اإلنسان يف تونس           

تدافع عن املتهورين يف كل     ، وشعرها األسود ، بقامتها الضئيلة . نصـراوي ال
مـنذ قرابة ربع قرٍن تدافع احملامية عن طالب اليسار          . القضـايا السياسـية   



 احلريات املبتورة

 

115

 

ولكوهنا . بال استثناءٍ ، والنقابيني املعارضني ، والناشطني اإلسالميني ، املتطرف
 رغًما عنها رمز وعزة     فقد غدت ، مالحقـةً من نظام بورقيبة ونظام بن علي       

من هنا أتى االستهزاء بالنظام عندما      .  لصيقةً مهنٍة يراقبها قصر قرطاج مراقبةً    
 .يف تونسعمادة احملاميني التونسيني انتخبت مرتني جمللس 

لقد مت ختريب مكتبها الواقع يف      . مـنذ ذلك احلني مل تتوقف املضايقات      
. ن من احلرص أن يستقروا يف مكاٍن آخر       مركـز املديـنة ورأى شركاؤها أ      

. وال حق مغادرة تونس العاصمة    . ومل يعد لديها هاتفٌ   . وُحطّمـت سيارهتا  
ومل يتردد أشخاٌص   . وحققت مصلحة الضرائب يف حساباهتا املصرفية اهلزيلة      

غامضـون، شـرطةٌ يف مالبس مدنيٍة كما تظن راضية، يف مضايقة أوالدها             
 .درسةالصغار لدى خروجهم من امل

نصراوي أمام  الومن جديٍد َمثُلَت راضية     ، ] م 1999[يف بداية صيف عام     
احملكمة مصحوبةً حبوايل عشرين طالًبا رهن التوقيف املؤقت منذ أكثر من عاٍم        

ولكي مينعوا  . ولدت طفلةً ، لكنها يف ذلك اليوم   ، )مـا يتعارض مع القانون    (
،  عن األنظار، من رؤية ابنته     زوج احملامية، وهو ناشطٌ من أقصى اليسار متوارٍ       

 . .ُوِضع شرطيان على باب غرفة احلضانة يوم الوالدة واأليام اليت تلته 
املتهمة ، ذات الصوت املرتفع  ، إذا كـانوا يظنون أن هذه احملامية الناقدة       

إهنا امرأةٌ  «: قال أحد زمالئها  . فهم ال يعرفوهنا جيًدا   ، سـتتراجع ، األزلـية 
إهنا ، أحياًنا ليس هناك أملٌ   .  ضد عدٍو يفوقها حجًما    صغرية القد تقود معركةً   

 .]6[»فقط طريقةٌ للتضامن حىت النهاية مع ضحايا الفظاعات
حكمت إحدى حماكم تونس العاصمة على      ، ] م 1999[يف متـوز عـام      

إثر حماكمٍة صاخبٍة متيزت    ، راضـية بالسـجن ستة أشهٍر مع وقف التنفيذ        
ا هبذا التصرف االحتجاج على قرار      وقد أرادو . بانسـحاب حمـامي الدفاع    

رئـيس احملكمة بإسكات أحد زمالئهم ألنه عده مذنًبا مبحاولته أثناء املرافعة            
 ›نوفيل أوبسرفاتور ‹قراءة بضعة أسطٍر من افتتاحيٍة للصحايف جان دانييل يف          

، واثقًا من نفسه  ، وقد أبرز االدعاء  . »دولةٌ بوليسيةٌ «يصف فيها تونس بأهنا     
 .سرقها جمهولون من مكتبها قبل بضعة أشهٍر. .  السيدة راضية وثيقةً ضد
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ألن . إن احلكم املخفف الذي تلقته احملامية غري ناجٍم عن استقالل العدالة          
فاجمللس يأخذ تعليماته من السلطة السياسية ويقوم       : القضـاء خيضع لألوامر   

قه إلفراغ  ويستخدم الف ، بدور النيابة العامة؛ وحقوق الدفاع عرضةٌ للسخرية      
إن مسعة راضية العاملية    . . اإلجـراءات التشريعية األساس من كل تأثٍري مفيٍد         

هناك املئات يف سائر البالد     ، مل تتعرض احملامية أبًدا للتعذيب    . هي اليت أنقذهتا  
خصوًصا إن كانوا يعيشون بعيًدا عن      . ممـن مل يـنعموا مبـثل هذه احلماية        

 .العاصمة وجيهرون بقناعاٍت دينيٍة
اضطهد ، وهي بلدةٌ صغريةٌ يف مشال غرب تونس      ، وهكـذا يف الكـاف    

النظام احملامي جنيب احلسين ألنه جرؤ على الدفاع عن الناشطني اإلسالميني           
وجنيب ناشطٌ يف حقوق اإلنسان منذ ). النهضة(دون أن يكون أبًدا عضًوا يف      

، سمى جهاد أول أطفاله ي  . وهو طويلٌ وحنيلٌ وممازٌح ومتحمسٌ    ، زمٍن طويلٍ 
: وقد اعتاد أن يقول   . الذي اغتيل يف تونس   ، باسم القائد الفلسطيين أيب جهاد    

كانت أم كلثوم تغين يف التلفزيون بينما       ، لقـد فقدت رشدي عشية اغتياله     «
، ابنه اآلخر امسه غفار   . ]7[»كان جيب إظهار أمهية احلدث    . كنـت يف حدادٍ   

 أن الشيوعيني عدُّوه دوًما     حىت، املدافع عن الفقراء  ، كـأحد وجوه اإلسالم   
 .أحد املبشرين

لنوادي وقـد أثر يف جنيب يف شبابه اشتراكه الفعال يف االحتاد التونسي             
قبل أن يسافر يف جولٍة يف      ، وهـو أحد مالجئ اليسار التونسي     ، السـينما 

أوربـة الشرقية بطريقة األوتوستوب من أجل مقارنة النظريات املاركسية          
دافع هذا احملامي عن ضحايا كل أشكال       ، رئاسة بورقيبة وإبان  . بـالواقع 

عندها . القمـع، وتابع هذا النضال لصاحل اإلسالميني خالل حكم بن علي      
 كانت حمددةً بدقٍة منظمة العفو الدولية الحظت الشرطة التونسية أن تقارير      

لقد كتب له مخسة  . يف ما خيص منطقة الكاف ما سبب له هتديداٍت بالقتل 
قائلني إنه  ، من التجمع الدستوري الدميوقراطي طبًعا مغفلي االمساء      ناشطني  

 .إرهاٌيب وعدٌو لألمة
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أُوِقف احملامي واهتم بالتزوير يف حساباٍت عامٍة       ، ] م 1994[يف حزيـران    
لقد ُحِبكت القضية من كل أطرافها      . ختـص بـيع قطعٍة صغريٍة من األرض       

نعه من ممارسة املهنة مخس     وُحِكم على جنيب بثماين سنواٍت من السجن ومب       
وُعذِّب مرتني يف الكاف مث يف      ، وأصبح بني يدي الشرطة السياسية    . سنواٍت

الدجاجة على  (والتعليق يف الوضعية املسماة     ، بالكهرباء: تونـس العاصـمة   
مثل ، ويطلـق جنيـب على جالديه ألقاًبا ال ختلو من التهكم          ) . . السـفود 

على اسم طبٍق تونسٍي اشتهر     ، )ملوخية(أو أيًضا   ، )الكّسار(و، )بوكاسـا (
 .ذلك الشرطي بأنه حيبه

: اليزال هذا الناشط موضع مالحقٍة بوليسيةٍ     ، ومـنذ خروجه من السجن    
. مضايقة املقربني منه  ، احلرمان من جواز السفر   ، قطع اهلاتف ، املراقبة اللصيقة 

اء من دون انتم  ، )إسالمٌي متحررٌ (مـع ذلـك يعّرف جنيب نفسه دوًما بأنه          
وهو صارٌم جًدا يف ما خيص عقليةً معينةً متخلفةً يتميز هبا           . سياسـٍي حمـددٍ   

لقد . أكون خائًنا لنفسي  ، إن مل أدافع عن حقوق النساء     «: فريدد، األصوليون
وبفضل عملها  . وكانت سند األسرة  ، طلقـت أمي عندما كان عمري سنةً      

. »أن أصبح حمامًيا  استطعت  ، الذي كان ُينظر إليه باستهجاٍن يف تلك احلقبة       
كان ، عند كل حصادٍ  . تزوج تسع نساءٍ  . . والدي  «: ووالـده؟ إنه يبتسم   
 .»يتزوج من جديٍد

5/@5[B@òäu@B@æbã⁄a@ÖìÔyN@N 
. أن تونس ال حتتكر انتهاك حقوق اإلنسان، وهذا صحيحٌ        ، سيقال حتًما 

بني ، قعلكنها إحدى البلدان اليت يبلغ فيها التناقض بني اخلطاب الرمسي والوا          
عمادة احملاميني  لقد صرح أحد أساطني     . حًدا صارًخا ، الـنظرية والتطبـيق   

إن املمارسة تناقض   «: التونسـيني العاصـمة والذي كان النظام قد اعتقله        
ويشيدون ، إهنم يتحدثون عن احلرية ولكنهم يقمعون     . اخلطـاب الـرمسي   

، يٍء تالعٌب وتزويرٌ  كل ش . حبقـوق اإلنسـان لكـنهم ميارسون التعذيب       
بني خطاب  « تستنكر اهلوة    منظمة العفو الدولية  كمـا كتبـت     . »وادعـاء 
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وواقٍع ، السلطات التونسية اليت ال تنفك تعلن تعلقها باحترام حقوق اإلنسان         
 .»ينتهك يومًيا أكثر احلقوق أساًسا

. فتونس متثل فردوس حقوق اإلنسان، أو تكاد      ، وإذا اعتمدنا على الدعاية   
وضعنا حقوق «: لقد أعلن بن علي.  التوصـية بذلك من قمة الدولة      وتـأيت 

: وأيًضا. »اإلنسـان واحلريات األساس يف املرتبة األوىل من مبادئنا وأهدافنا         
ولن ننتهي أبًدا من تعداد مواقف رئيس       . »حقوق اإلنسان خيارنا وسياستنا   «

 اليت متأل أعمدة    هي، تتكفل الصحافة احمللية بذلك   . الدولة اجلليلة هبذا الشأن   
التونسية يف جمال حقوق    " اإلجنازات"الصـحف بالكالم املضجر املكرر عن       

وتنظم مؤمتراٌت حول هذه املسألة كل عاٍم مدعومةً دعًما كبًريا          . اإلنسـان 
؛ )املعهد العريب الرمسي حلقوق اإلنسان    (إن تونس العاصمة هي مقر      . بالدعاية

وهي .  يف العامل العريب العفو الدوليةنظمةوبالـتايل فهـي تؤوي أقدم فرٍع مل    
وهناك . حسب تقاليد هذه احلركة اإلنسانية هتتم بالوضع يف البلدان األخرى         

. تونسـيون موجودون يف معظم جلان األمم املتحدة اليت هتتم حبقوق اإلنسان   
ويقال . وتوجد يف معظم الوزارات خاليا متخصصةٌ يف اكتشاف التجاوزات        

ووزارة ، معروٌض يف مراكز الشرطة   ) ي حلقوق اإلنسان  اإلعـالن العامل  (إن  
 .الداخلية حتتل املقدمة من حيث التأهيل يف موضوع احلريات العامة

خصصت هلا ساحةٌ وحمطة مترو يف      . حقوق اإلنسان دوًما ويف كل مكانٍ     
حىت . وأُصدرت طوابع بريديةٌ وُضِربت ميداليةٌ على شرفها      ، تونس العاصمة 

امعٍي ابُتِدع إلدخال حماضراٍت حول هذا اإلختصاص       أن كرسـي تدريٍس ج    
مع . وتفيض الكتيبات اليت خصصتها له األجهزة احلكومية . يف كلية احلقوق

قيم حقوق  (للفضيلة  ) حقيقة النظام التونسي  (ذلـك فهذا هو تكرمي اخلطيئة       
 ).اإلنسان العاملية

 عام وألنـه ينـبغي أن نكـون عصريني فقد أُنشئ موقٌع على اإلنترنت              
ألن ، غري أن املسألة أحدثت ضجةً كبريةً   .  يشـيد مبنجزات النظام    ] م 1998[

إن مستخدم اإلنترنت الغافل الذي     . املوقع اختلس هويةً تدع سبيالً لاللتباس     
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 كان مقتنًعا بأنه يتصل     ›www.amnesty.tunisia.org‹كـان يتصـل مبوقـع       
 هلذا املوقع أية عالقٍة مع      ليس، يف احلقيقة . باملـنظمة الدولية اليت مقرها لندن     

فرنسٌي من  ، صادفناه قبالً ، للنظام" صديٌق"لقد أنشأه   . مـنظمة العفو الدولية   
الذي بقي طويالً على رأس إذاعة الشرق قبل أن         ، رغيد الشماع ، أصٍل لبناينٍ 

 .يصبح أحد أكثر متملقي النظام التونسي يف باريس نشاطًا
كان يشيد على طول    ، ا للغاية متملقً. كـان حمـتوى املوقع يشهد بذلك      

وحرية ، ومحاية األشخاص ، واستقالل العدالة ، الصفحات مبنجزات احلكومة  
ويؤكد رغيد الشماع عندما فضحت املنظمة      . . وحترر النساء   ، الصـحافة 

مازال عليهم  . ال أزعم أن الوضع يف تونس مثايلٌ      «: ]8[ اللندنية اختالس املوقع  
إذا صدقنا صديق رئيس الدولة     . »لتطور حقيقيٌ لكن ا ، القـيام بأشياء كثريةٍ   

. من قبيل الصدفة تقريًبا عندما ّمسى موقعه      ) Amnesty(فإنه اختار كلمة    ، هذا
، وهو يقول إنه بكل بساطٍة أراد أن يربز مفهوم الدفاع عن حقوق اإلنسان            

إن مستوى تطور تونس ال يسمح هلا بأن تتناول حقوق اإلنسان           «: ويشرح
جيب أن منضي حنو مفهوٍم أكثر      . لذي تفعله دولةٌ مثل فرنسا    بنفس الشكل ا  

 .]9[»مشوالً يضم أيًضا عدًدا من احلقوق االقتصادية واالجتماعية
جلأ النظام كعادته إىل التظاهر     ، أمـام رد فعـل مـنظمة العفو الدولية        

أماله ، لقد أكد تصريٌح لسفارة تونس يف باريس      . قبل أن يرد  ، باالسـتغراب 
 يف ما   »اختالٍس«الكالم السخيف عن    «: املقربني من بن علي أن    حتًما أحد   

خيـص إنشـاء موقٍع على الويب يعكس ببساطٍة إرادة منظمة العفو مبحاولة             
إن «: وخيتم النص ، »استغالل جهل معظم الناس مبوضوع آلية عمل اإلنترنت       
تتحول إىل مؤسسٍة   ، مـنظمة العفو اليت تّدعي أهنا حامية احلقوق واحلريات        

 .»حقيقيٍة للرقابة وتقييد احلرية
 اقترحت موقًعا مقابالً   . وجدت املنظمة الدولية احلل   ، مـنذ ذلـك احلني    

)www.amnesty.org/tunisia (       يضع مقابل خطاب املوقع املوايل للنظام حقيقة
مل يعد  : رمبا أكثر مما جيب   وكان احلل فعاالً، و   . ]10[ وضـع حقوق اإلنسان   

 .منظمة العفو الدوليةرواد اإلنترنت التونسيون يستطيعون الدخول إىل موقع 



 صديقنا اجلنرال زين العابدين بن علي

 

120

 

ضمن لعبة غميضٍة منهكٍة وعقيمٍة     . وليس هذا هو املوقع الوحيد املمنوع     
وال يوجد  . اعتادت السلطات جتميد االتصال مبواقع اإلنترنت املعادية للنظام       

ئيس بن علي يديرون املخّدمني الوحيدين اللذين       فأقارب الر : أسهل من ذلك  
والثاين يديره فرٌد   ، أحدمها تديره ابنته  . يسمحان بالدخول إىل الشبكة العاملية    

 Repoters sans/ مراسلون بال حدود(وقد أوردت منظمة . آخـر من عائلته 

frontières, RSF( ‹  لقد ثبت أن «: ] م1999[يف تقريـٍر ُنِشر يف حزيران عام
خدمـات املركزية ملوّردي الدخول تقوم مبراقبة حركات بعض مستخدمي          امل

من ، وهكذا ميكن حجب املواقع اليت يزوروهنا وحىت قطع االتصال        . اإلنترنت
لقد حدث أن تلقى بعض     . دون أن ينتـبه املسـتخدم إىل أن ذلك مت عمًدا          

مسـتخدمي اإلنترنـت يف بـيوهتم زيارة أفراد شرطٍة سألوهم عن أسباب             
 .]11[»اهلم هبذا العنوان أو ذاكاتص

ويشكو صحفيون  . ويوضـع اهلاتف والفاكس أيًضا حتت مراقبٍة مكثفةٍ       
ومينع ". تنقطع إدارًيا "ومدافعـون عـن حقوق اإلنسان من أن خطوطهم          

اليت تعجز الشرطة تقنًيا عن     ، اسـترياد اهلواتـف املتصلة باألقمار الصناعية      
.  مؤسسةٌ عامةٌ، ويسهل التنصت عليه     وتدير اهلاتف احملمول  . التنصت عليها 

 متنع إحدى مواد قانون الربيد كل مراسالٍت ] م 1999[منذ ربيع عام    ، وأخًريا
وال شيء أكثر انتقائيةً من هذا      . »تؤذي النظام العام واألمن   «ذات طبـيعٍة    

مع ذلك باستطاعة موظٍف مصادرة رسالٍة إذا       . املفهوم عن إيذاء النظام العام    
 .خل ضمن هذه الفئةرأى أهنا تد

5/@6[B@òîaŠÓì¹†Ûa@òíìÔmN@N@B 
فال توجد مآخذ عليها إذا اعتمدنا على       ، ال تقـبل تونس بن علي النقد      

، كان ذلك حقيقًيا يف بداية التسعينات     . اخلطب اليت ليس فيها ما ينتقد نظرًيا      
 Le Mond/ لوموند ديبلوماتيك‹عندما نشرت . الظافرة" البنعلية"يف زمـن  

Diplomatique‹       مقتطفاٍت من تقريٍر قاٍس   ] م 1992[ الشـهرية يف نيسان عام 
ليس «: ردت السفارة التونسية يف باريس بصفاقٍة نادرةٍ      ، نظمة العفو الدولية  مل
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هـناك سـجناء رأٍي يف تونس وال ُيعَتقَل فيها أحد ما مل يرتكب جرميةً أو                
تشويه « إىل    ال هتدف إال   »االدعاءات بوجود تعذيبٍ  «إن  ، »يشـارك فيها  

ودعمها ، مثل تونس ، جيب مساعدة الدميوقراطيات الناشئة   . ] احلكام [صورة  
دولة القانون املرتبطة ، إن تونس. بـدالً عن تثبيط مهتها يف اجلهود اليت تبذهلا      

أو إىل احملاكم   ، مل حتاول أبًدا اللجوء إىل حالة الطوارئ      ، أزلـًيا بالدميوقراطية  
 .]12[» البوليسيأو إىل القمع، االستثنائية

اللجنةً العليا حلقوق   (، هبدف إسكات منتقديه  ، أنشأ بن علي  ، قـبل عامٍ  
، مرتبطةً مباشرةً بقصر قرطاج، وعلى رأسها     ، )اإلنسـان واحلريات األساس   

مشهوٍر بأنه حٌر   ، وهو ديبلوماسٌي قدٌمي ذو شعٍر أبيض     ، رشـيد إدريـس   ال
شخصيات وكبار  يساعده حوايل عشرين من ال    ، ومسـتقلٌ عـن كل شيءٍ     

املشروع الذي نطمح   «: ويوم إنشاء اللجنة أكد رئيس الدولة أن      . املوظفـني 
وتثبيت احترام حقوق ، إن متكني الدميوقراطية واحلريات. إلـيه ال حدود له  

اإلنسان واجلهد اهلادف إىل توسيع جماهلا وتعدد ميادينها جيب أن يكون عمالً            
 . .لسياسية اجلامدة مثالٌ مجيلٌ للغة الدعاية ا. »مستمًرا

كـان لديها فرصة إظهار استقالليتها وترسيخ       ، فـور إنشـاء اللجـنة     
وعندما حققت يف تعسٍف بوليسٍي     . مصداقيتها إزاء السلطة، لكنها مل تغتنمها     

حتدثت يف بياٍن صحفٍي، مل يكن حىت بصورة تقريٍر،         ، جتاه معتقلني إسالميني  
لكنها ردت شكاوى   ، »و فرديٍ على حن «عن انتهاكاٍت حلقوق اإلنسان متت      

لقد . عـدة عـائالٍت ادعـت بأن أبناءها كانوا ضحايا تعسٍف يف السجن            
 مث  »أي أساسٍ «سـارعت اللجنة إىل االستنتاج بأن هذه الشكاوى ختلو من           

يستطيع رئيس الدولة إذن أن يعطي نفسه مظهًرا حسًنا         . أغلقت امللف حبذرٍ  
ال تتطابق مع سياسة    «اوزات املالحظة   بعد أن متت تربئته وأن يذكّر بأن التج       

وسيظهر التايل أن األمر عبارةٌ عن      . »الدولـة وتعلـيمات رئيس اجلمهورية     
 . كذبٍة كبريٍة

رشيد إدريس جائزة رئيس اجلمهورية حلقوق      التلقى  ، على سبيل املكافأة  
. لكننا نكمل السلطة  ، حنن لسنا سلطةً مضادةَ   «: وقد قال شارًحا  . اإلنسـان 
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نترك ذلك  ، ونقترح، ولسنا يف صدد اختاذ مواقف     ، كي نصحح حنـن هـنا     
كان جيب أن   . ]13[»حنن ضد الغوغائية بكل أشكاهلا    . للمـنظمات األهلـية   

وحىت عندما حاولت   . حنن مع الصمت املطبق   : يكـون أكثر حتديًدا فيقول    
يف ، السـلطة خفـيةً أن متنع كل اتصال مع ممثلي منظماٍت أجنبيٍة أو عامليةٍ             

. مل يتحرك اجلهاز الرمسي حلقوق اإلنسان     ، ] م 1998[ألول عـام    تشـرين ا  
واسـتدعى األمـر محلـةً صحفيةً يف أوربة لكي يتخلى قصر قرطاج عن              

 .مشروعه

5/@7[@æbã⁄a@ÖìÔy@åÇ@ÊbÏ†ÜÛ@òîãìnÛa@òİiaŠÛaÕîàÇ@đpbj@¿@ 
كان ، قصر قرطاج الذي مل تكن اللجنة جترؤ على قوله بصوٍت مرتفٍع جلماعة           

منه وجتعل  ، أن تصرح به  ) حقوق اإلنسان للدفاع عن   الرابطة التونسية   (حـرًيا ب  
ولكن الرابطة، األقدم يف العامل العريب، مل       . موضـوع معركٍة عنيدٍة مستمرةٍ    

منطويٍة على ذكرى يشوهبا    ، تعـد يف هنايـة القرن هذه سوى شبح منظمةٍ         
هي اليت جنحت ملدة عشرين     . د بورقيبة احلـنني إىل انتصاراهتا القدمية يف عه      

ونشر التقارير  ، سـنةً، مـع اهلجمات واالضطهاد يف احملافظة على استقالهلا         
وتقـدمي الدعم للضحايا وعائالهتم عندما كانت ُتقَترف انتهاكاٌت واسعةٌ يف           

اختفى أحد  . أصبحت من اآلن فصاعًدا يف حالة سباٍت متطورٍ       ، عهد بورقيبة 
 املضادة للنظام أو كاد، واستجِوب ناشطوها أو ابتعدوا         أهم أقطاب السلطة  

ومل تعد الصحف   . عنها، وسجن بن علي أكثرهم مترًدا، وبقيت أعماهلا سريةً        
بل ، تذهـب لتغطـية املؤمتـرات الصحفية االستثنائية اليت تنظمها الرابطة          

 .أصبحت تتجاهل تصرحياهتا النادرة واملشوشة
كانت ، حىت يف هناية الثمانينات   !. احنداٍرأيُّ  ، مقارنـةً مع جالل املاضي    

ماتزال مؤسسةً حمترمةً حيث كانت املسائل الكبرية اليت متر باجملتمع التونسي           
، قبل وصول بن علي إىل السلطة     ، وهكذا كان . مـثار جدٍل حامي الوطيس    

جتاه ، اليت تضم ممثلني ملختلف تيارات البالد السياسية      ، حـني اهتزت الرابطة   
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هل ميكن أن يوجد يهودٌي يف      : اسـيتني يف دولٍة عربيٍة مسلمةٍ     مسـألتني أس  
 .إدارة الرابطة؟، هل جيب الدفاع عن املساواة بني اجلنسني؟

ولكن بسمعٍة مل ، ممزقةً، خرجت الرابطة من هذه التجربة املزدوجة جرحيةً      
كانت هذه الرابطة   ، "تغيري السابع من نوفمرب   "ختـدش حيث أنه عندما جاء       

 جممـل العـامل العـريب َمعيًنا غرف منه بن علي الباحث عن              الشـهرية يف  
كان األول أحد أشهر أطباء البولية يف       . دميوقراطـيني ذوي صـبغٍة جـيدةٍ      

حقوق للدفاع عن   مؤسس الرابطة التونسية    ، زمـريل السـعدون   ، املغـرب 
ومل يبق َخلَفه حممد    . الذي تركها ليستلم وزارة الصحة    ، اإلنسـان ورئيسها  

اليت " املكاسب الرائعة "ما كاد حيّيي    .  بضعة شهوٍر يف منصبه    شـريف سوى  
كما ، حصـلت منذ وصول بن علي إىل السلطة حىت أسند إليه هذا األخري            

ومثلهما اختطف النظام يف نفس     . ] م 1989[وزارة التعليم اهلامة عام     ، رأيـنا 
، قالشريك املؤسس للرابطة وأمينها العام السا ب      ، محودة بن سالمة  : الفـترة 

الـذي مسي وزيًرا للشباب والرياضة قبل أن ُيعَزل بسبب تواطٍؤ مزعوٍم مع             
 نيحركة الدميقراطي (اإلسـالميني؛ ودايل جـازي الـذي تـرك الرابطة و          

ومسي سفًريا قبل أن يرث وزارة التعليم       ، أهم أحزاب املعارضة  ) نياالشتراكي
 . .وآخرون أيًضا . العايل

شعرت الرابطة  . لكن املرض حدث  ، توقف الرتيف ، بعـد رحيل شريف   
ليس ألن  . بغـياب الـرجال الذين ميكنهم احلفاظ على اإلمجاع اهلش فيها          

منصف املرزوقي، مدرٌس يف كلية الطب يف سوسة، متطرٌف         ، الرئيس اجلديد 
وقد استنكرت  . ناشطٌ ومعتنٌق حلرية التعبري   ، لكـنه رجلٌ ذو بأسٍ    . خطـرٌ 

ضد رأي عدة   ، ] م 1990[راق الكويت عام    اللجـنة اإلدارية للرابطة غزو الع     
الذي سيغري  (وخصوًصا ضد رأي قصر قرطاج      ، وضد الرأي العام  ، أقسـامٍ 

 حزيران  13[أول مرٍة يف    ، وبتأثري املرزوقي ، وأخطر من ذلك  ). رأيه فيما بعد  
مهما «جـرؤت الرابطة على التنديد بانتهاكات حقوق اإلنسان         ، ] م 1991

اليت كانت تأمل يف جتنيدها يف محلتها ضد        ، طةمل تكن السل  . »كان مصدرها 
 ".امللتحني"مسرورةً بأن توضع للمرة األوىل يف نفس موضع ، اإلسالميني
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كان ذلك  . لقاء بن علي مبنصف املرزوقي أوهم بأن اخلالف بينهما عابرٌ         
أكثر صرامةً من   ، إن تصرًحيا جديًدا للرابطة التونسية حلقوق اإلنسان      : خطًـا 

يضع البارود على النار يف كانون األول من        ،  االحنراف األمين  سـابقيه بشأن  
هامجـت الصحافة التونسية رئيس الرابطة ورد عليها يف         . ] م 1991[عـام   

كما الحظت  ، بال شك مل يكن ذلك أفضل احللول ولكن       . صـحٍف أجنبيةٍ  
ما «املختصة بالشؤون التونسية ، )Lise Garon(األستاذة اجلامعية ليز غارون 

 .]14[» كان يستطيع أن يفعله غري ذلك؟الذي
فقد أُعلنت احلرب املفتوحة من اآلن فصاعًدا بني        ، مهمـا كـان األمر    

جرى تعديلٌ  ، ] م 1992[يف شباط عام    . الدكتور املرزوقي والرئيس بن علي    
مفصلٌ على القياس   ، )اجلمعيات األهلية (أول عـلى القـانون اخلـاص ب       

فتح (بل أي شخٍص يطلب اإلنتساب      يفرض عليها أن تق   ، الضـعاف الرابطة  
ومينعها تعديلٌ ثاٍن من    ): الـباب حلشو الرابطة بأفراد األمن وحزب السلطة       

إذا خضعت  «وتالحظ ليز غارون أنه     . إسناد املسؤوليات لناشطني سياسيني   
 .]15[»وإذا رفضت فهذا يهدد حبلها، الرابطة للقانون فهذا يهدد استقالليتها

 جترؤ على انتقاد احلكومة والدفاع عن الرابطة   عندها غدت األصوات اليت   
وخسرت مقرها  ، وُحلّت الرابطة بالفعل  ، نـادرةً يف أوسـاط اجملتمع املدين      

 .يف تونس) املعهد العريب حلقوق اإلنسان(ونقلت ملفات أرشيفها إىل مقر 
عندها بدأت مرحلةٌ   . كانت خيوط احلوار تعقد يف الكواليس     ، مع ذلك 

 قرطاج للرابطة بإقامة مؤمترها على أن ختفف احلدة         مسـح قصر  : مـتعرجةٌ 
سكتت من تلقاء نفسها،    ، ] م 1993 و 1992[يف عامي   ، ويف الواقع . باملقابل

 .وبالتايل مل يعد هناك أحٌد ليدافع عن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
أكثر من ألٍف وأربعمئة    . وينبئ إعداد املؤمتر التايل للرابطة بالتدجني القادم      

طلبوا االنتساب  ، حزب الدولة ، شـٍط من التجمع الدستوري الدميوقراطي     نا
حقوق اإلنسان، وحصل قرابة تسعمئٍة منهم      للدفاع عن   إىل الرابطة التونسية    

على بطاقة االنتساب بينما ُمِنع زعماء األحزاب السياسية من بلوغ السلطات           
 .اإلدارية
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5/@8[B@ćÊìÏŠß@ćc‰N@N@B 
أدرك أن معظم   . ور منصف املرزوقي بعد إضعافه    مت تعلـيق نشاط الدكت    

ليست لديه أدىن   ، ضمن هذه الظروف  ، رؤسـاء األقسام يقفون ضده وأنه     
وعند افتتاح املؤمتر يف فندق     ، فرصـٍة يف إعادة انتخابه إذا أراد جتديد رئاسته        

عرف أن أتباعه ختلوا    ، قريًبا من العاصمة  ، ] م 1994 شباط   5[أمـيلكار يف    
رفض الدكتور املرزوقي أن يوزع على أعضاء       . جواء عاصفةً كانت األ . عنه

وأمام عقٍد من   . كما تقتضي التقاليد  ، جملـس إدارة الرابطة خطابه اإلفتتاحي     
ألقى ، وعدة مئاٍت من املؤمترين   ، والسـفراء األجانب املشدوهني   ، الـوزراء 

 إىل  احلريات املقلصة ، القتلى خالل االعتقال  ، التعذيب. خطاًبـا كأنه معركةٌ   
أراد املرزوقي أن يفضح    . . النظام الذي حتول إىل ديكتاتوريٍة      ، حـٍد تعيسٍ  

كانت تسبق كل هجوٍم له  . وقام بذلك حبماٍس وجناٍح. كل شيٍء بالتفصيل
. ». .والرأس مرفوٌع   «، ». .والرأس مرفوٌع   «: نفـس العـبارات الرهيبة    

 .يف هذا الطبيبهناك روبسبيري ، يوجد خطيٌب يف إهاب أستاذ اجلامعة هذا
والرجل (نائب رئيس الرابطة    ، بسرعٍة. لكـن املـرزوقي مل يكمل هجاءه      

الذي كان حينها   ، شماريال، مخيس   )ني االشتراكي نيحركة الدميقراطي الثاين يف   
وترك رئيس  . اختطف امليكروفون من يديه   ، أكثر جماملةً ، يتبع خطًا أكثر مرونةً   

 .مل تسجل ذاكرة املؤمترين مثيالً لهوكان ذلك أمًرا . الرابطة القاعة
أعلن منصف املرزوقي   ، خالل مؤمتٍر صحفٍي مرجتٍل يف سوسة     ، بعد الظهر 

فعل . ترشـيح نفسـه لالنتخابات الرئاسية املقبلة اآلتية بعد أقل من شهرين           
: الدستور حاسم . عارفًا أنه ليس لديه أدىن فرصةٍ     ، ذلـك من قبيل التحدي    

، يف تلك الفترة  ، ولكن. عم ثالثني نائٍب أو عمدةٍ    على أّي مرشٍح أن ينال د     
أما ، كـان التجمع الدستوري الدميوقراطي حيتكر كل مقاعد جملس النواب         

 .فكلهم ينتمون إىل السلطة القائمة إال واحًدا، العمدات
من أصل أعضاء   . استتب النظام يف مؤمتر الرابطة    ، خـالل هـذا الوقت    

أما . أتى ستةٌ فقط من اإلدارة القدمية     ، اجمللـس املنتخبني اخلمسة والعشرين    
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فقد قرروا، بإمجاٍع ضعيٍف يف احلقيقة، منع اجلمع بني املسؤوليات          ، املؤمترون
 .وقبول طلبات االنتساب من حيثما أتت، السياسية ومسؤوليات الرابطة

بفضل ، لكن من دون خطورةٍ   ، بضع معارك أيًضا  ، متعثرةً، قادت الرابطة 
 مع أن احملاكم ألغت عام     ، لقد خسرت ، فعلًيا.  املتمردين حفنٍة من الناشطني  

كانت ". االهتمام العام " القـرار الذي صنفها بني اجلمعيات ذات         ] م 1996[
السيد ، حىت الرئيس اجلديد للرابطة   . الشـرطة تراقـب مكاتبها بال انقطاعٍ      

، يوهو حماٍم يف اخلمسني من عمره مييل إىل املنهج التوفيق         ، توفـيق بودربالة  
، ] م 1997[ومنذ هناية عام    . ويتم التنصت على حمادثاته اهلاتفية    . مشكٌك فيه 

وهو ، يقضـي أحد نواب رئيس الرابطة حكًما بالسجن ملدة ثالث سنواتٍ          
احلزب ، مسؤولٌ قدٌمي من التجمع الدستوري الدميوقراطي     ، قسـيلة مخـيس   
ضريبة كونه أدان   هذا النصري السابق لرئيس الدولة يدفع فقط         .]16[الـرمسي 

أُذيقت مرارة احلنظل على    ، فاطمة، وزوجته. علًنا انتهاكات حقوق اإلنسان   
فهم ، أما ضحايا النظام الذين جيرؤون على االتصال بالرابطة       . حنـو شـنيعٍ   

 .يصبحون مع عائالهتم موضع هتديدات السلطات
منذ أن أعلن ترشيحه    . مل ُيعـاَمل الدكـتور املـرزوقي على حنو أفضل         

. مل تعد متاعبه تتوقف   ، ] م 1994[نـتخابات الرئاسية املقررة يف آذار عام        لال
 وأوِقف يف آذار عام    ، !)مّتهمةً إياه بسرقة سيارةٍ   (الحقـته أجهـزة األمـن       

، غـداة االنتخابات، ألنه شكك باستقاللية العدالة يف مقابلٍة مع           ] م 1994[
واعترفت ، ملوجهة إليه حاول املرزوقي عبثًا إنكار التهم ا     . صـحيفٍة إسبانيةٍ  

الصـحيفة علـًنا أنـه قد مت حتوير أقوال رئيس الرابطة السابق نتيجة غلطٍة               
اعتقل الدكتور املرزوقي ملدة أربعة أشهٍر، ومنذ       . مـن دون فائدةٍ   ، مطبعـيةٍ 

. يتعرض مناضل حقوق اإلنسان هذا إىل مضايقاٍت ال تتوقف        ، إخالء سبيله 
فال يستطيع زيارة عائلته اليت     ، غريهمثل كثريين   ، ُحـِرم مـن جواز السفر     

 .كما مت إزعاج أخيه وابن أخيه أيًضا. غادرت تونس
الذي ُعيِّن ناطقًا رمسًيا ، منصـف املـرزوقي  ، ] م1999 حزيـران   5[يف  

اختطفه ثالثة رجال شرطٍة يف     ، لـلمجلس الوطـين للحريات املنشأ حديثًا      
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عندما عاد إىل   ، اعةًبعد مثاين وأربعني س   . الشـارع العـام يف وضح النهار      
تشكيل ورعاية  «كان ذلك أمام قاضي التحقيق الذي وجه إليه هتمة          ، الظهور

ونشر ، وتوزيع منشوراٍت ذات طبيعٍة تعكّر النظام العام      ، مجعيٍة غري مرخصةٍ  
 .»أخباٍر كاذبٍة

 .هناك اآلالف من أمثال الدكتور املرزوقي، يف تونس اجلنرال بن علي
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هـاجم فريٌق إسالمٌي آٍت من اجلزائر مركًزا        ، ] م 1995 شـباط    11[يف  
كانت احلصيلة  . حدودًيـا لـلحرس الوطين التونسي يف جنوب غرب البالد         

وكانت تلك سابقةً أدت إىل اخلوف من أن تصّدر         . التونسـية سـتة قتلى    
 .رت السفارات األجنبية بالقلقوشع. اجلزائر مأساهتا جلارهتا
صحيفةٌ واحدةٌ  . مل يعلم املواطن التونسي مبا حدث     . واملواطن التونسي؟ 

أوردت اخلرب الذي ُوِصف بأنه     ، اليت متلكها جمموعةٌ خاصةٌ   ، ›الصباح‹هـي   
واستدعى األمر انتظار ثالثة أياٍم قبل أن تذكر وكالة         . »حادث سٍري عاديٍ  «

 بل وأكثر من ذلك أهنا قامت بذلك عن طريق نبٍأ           .الصـحافة الفرنسية اخلرب   
. لتتحاشى غضب قرطاج  ، آٍت لـيس مـن تونس العاصمة وإمنا من باريس         

ألغت كل الصحف التونسية وعدة     ، بعد أقل من شهرين   : حسـاٌب خاطئٌ  
 .وزاراٍت عقود اشتراكها بالوكالة



 صديقنا اجلنرال زين العابدين بن علي

 

130

 

اسـتجوب أفـراد األمـن صحفًيا من الصحيفة         : ] م 1996 آذار   3[يف  
: جرميته؟. وقضى الليل يف االعتقال   . حممد بريش ، ›األنوار‹بوعية اخلاصة   األس

). ويوجد املئات من أمثاله يف تونس العاصمة      (نشر حتقيٍق عن ماسح أحذيٍة      
إىل صورة  «أساء حسب رأي السلطة     ، واملقـال الذي نقلته صحٌف مغربيةٌ     

 آخر  استجوبت أجهزة األمن صحفًيا   ، ويف هذا األسبوع بالذات   . »تونـس 
 بسبب مقاٍل خمصٍص للتسول نقلت وكالة       ›الشروق‹مـن الصحيفة اليومية     

هذا النوع من املعلومات    : مت حتذير املراسل  . الصحافة الفرنسية مقتطفاٍت منه   
 .»متحيٌز«

الصحيفة ، ›الشعب‹استدعي مدير ورئيس حترير     : ] م 1998 أيار   31[يف  
لقد مسحا  . إىل وزارة الداخلية  ، األسبوعية لنقابة االحتاد العام التونسي للشغل     

، يشرح فيه   )الشعب يثور ضد غالء املعيشة    : إندونيسيا(مبـرور مقاٍل عنوانه     
مؤلفه أنه من الصعب على بلٍد أن ينمو عندما يكون صانعو الثروة حمرومني             

وأن احلرية والدميوقراطية ال تنفصالن يف أي مكاٍن من         ، من احلقوق األساس  
مع أن إندونيسيا تقع على بعد آالف الكيلومترات        . »ادٍلجمتمٍع ع «العامل عن   
 .فقرطاج ختشى العدوى، من تونس

6/@1[“nčÐÜčßë@ëb×@ôìn¶@ 
، مل تعد سوى كلمٍة جوفاء    . هـذا هـو وضع حرية اإلعالم يف تونس        

 Committee/ جلنة محاية الصحافة(وهذا صحيٌح إىل درجة أن . ذكرى بعيدٍة

to Protect Journalists, CPJ (    وهـي مـنظمةٌ أمريكـيةٌ غري حكوميٍة حيث
سي ) (Peter Arnett(تتجاور خنبة صحافة ما وراء األطلسي من بيتر آرنيت 

 ›الواشنطن بوست‹) Katharine Graham(إىل كاتارين غراهام ) CNN/ إن إن
الرئيس التونسي يقع ضمن موكب األوائل الذي   : انتخبت بن علي من جديدٍ    

 إىل  »أعداء الصحافة «اية الصحافة لرؤساء الدول العشرة      صـنعته جلـنة مح    
ومن سنٍة  . ولوران ديزيريه كابيال  ، وفيدل كاسترو ، جانب سلُُبدان ِملُسِفتش  

 .جنح الرئيس التونسي يف التقدم بضع مراتٍب، ألخرى
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. االنتقاد ممنوٌع يف تونس واخلنوع يكافأ أكثر مما يتم يف اجلزائر أو املغرب            
، ›الفجر‹مدير  .  حيترمون العقد فقد يدفعون مثن ذلك غالًيا جًدا        ويلٌ للذين ال  

 بستة  ] م 1992[حكمت عليه حمكمةٌ عسكريةٌ عام      ، وهـي صحيفةٌ إسالميةٌ   
أحد . »اعتداء هبدف تغيري طبيعة احلكومة    «عشـر عاًمـا من السجن بتهمة        

. »ٍةاالنتماء إىل مجعيٍة غري مرخص    « بتهمة   ] م 1991[حمرريه مسجونٌ منذ عام     
 .وما زاال مسجونني حىت اليوم

ُمغِفالً ذكر  ، ] م 1999[وصف صحفٌي عام    ، )طفح الكيل (وحتت عنوان   
والضغوط اليت متارسها ، وإحباطات املهنة، ظروف العمل اليومية هذه   ، امسـه 

والرقابة ، والتجسس احلاد الذي يسود قاعات التحرير     ، طـبقات احلكومـة   
هذه الشهادة اليت أوردهتا    . . ٍة يف اخلارج    وصعوبة اإلدالء بشهاد  ، البوليسية

كيف «: تذكر عن املوضوع أكثر ما يفعله تقريٌر طويلٌ       ، جلنة محاية الصحافة  
أشرح شعور اإلحباط هذا الذي يأكلين كلما شهدت حدثًا ميكنه أن يصبح            

 كيف أصف   ]...[خًربا وأنا أعرف أنين ال استيع أن أكتب أي كلمٍة حوله؟            
ثورة اليت تقطع أنفاسي كلما اكتشفت أن املقال أو الورقة          شعور الغضب وال  

 إن رئيس التحرير    ]...[الـيت كتبتها البارحة حّرفها واغتاهلا رئيسي املباشر؟         
يسـمح لنفسه حىت بأن يستبدل املقاطع احملذوفة بعبارات متلٍق حىت لو أدى             

ب الصحفي  حمتقًرا احلياد والواج  ، ذلك إىل تشويه اخلرب أو جعله غري مفهومٍ       
 كـيف أختلص من شعور الغثيان واإلختناق الذي يتآكلين؟،أنا مالحٌق           ]...[

مراقٌب، يرافقين هذا الشعور يف املؤمترات الصحفية اليت أُكَلَّف         ، كـل الوقت  
 »بتغطيتها وحيث حيضرها رجال أمٍن يف مالبس مدنيٍة إىل جانب الصحفيني

ا ما يعنيه أن تكون     ذه«: وخـتم هـذا الصحفي الذي أخفى امسه قائالً        
 .]1[»إنه أن حتمل االسم من دون أن متارس املهنة. صحفًيا يف تونس

بسبب نشر مقابلٍة مع منصف     . والصـحفيون املستقلون ليسوا يف مأمنٍ     
يف ،  الرئاسية ] م 1994[املرشح غري املرغوب فيه يف انتخابات عام        ، املرزوقي

بيدي من  علال  امُسرِّح ك ، هلا اليت كان مراسالً     ›الكروا‹الصـحيفة الفرنسية    
وبعد إزعاجاٍت ، )Tunis-Africa Presse, TAP/ إفريقية لألنباء-وكالة تونس(
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واحتاج األمر فوق ذلك تدخل السفارة      . أخرى أُرِغم على الذهاب للمنفى    
ومل يكن . األمريكـية اليت تعمل فيها زوجته املقبلة ليسمح له مبغادرة البالد  

لقد استدعته أجهزة أمن الدولة عدة      . أوفر حظًا البتة  ، كتوفيق بن بري  ، خلَفُه
واعتدى عليه جمهولون يف    ، "منحازةً"مـراٍت بسبب مقاالته اليت ُعدَّت أيًضا        

، ومنذ ذلك الوقت  .  وضربوه بسالسل دراجةٍ   ] م 1999[الطريق يف أيار عام     
 قذارةٌ، قطع اخلط اهلاتفي  ، هتديداٌت باهلاتف : أصـبحت الـتهديدات دائمةً    

شتائم وضغوطاٌت خالل االستجوابات يف وزارة      ، مرمـيةٌ عـلى سـيارته     
 .الداخلية

فتونس تتفاخر  ، أما من جهة الواجهة اخلارجية    ، هـذا من جهة الداخل    
نستطيع أن  «: امسعوا الرئيس بن علي   . بأهنـا جنة فردوٍس يف ميدان اإلعالم      

يف جمالنا  نفخـر الـيوم بأنه ال يوجد لدينا أي منٍع على أي موضوٍع كان               
والشفافية وروح  ، والتعددية،  تستند توجهاتنا إىل حرية الرأي     ]...[اإلعالمي  

لقد سهرنا على أن تقوم وسائط      «: ويؤكد يف مناسبٍة أخرى   . »اإلصـالح 
،  سواًء كانت الصحافة املكتوبة أو السمعية أو البصرية        ]...[اإلعالم الوطنية   

وأي خطر  ،  وأي عرقلةٍ  ،بدورهـا عـلى حنـو كامٍل مبعزٍل عن أي ضغطٍ          
 .»رقابٍة

 الرمسية بعًضا من أفكار رئيس الدولة احلازمة        ›ال برس ‹لقد أوردت صحيفة    
وكأمٍر . مبناسـبة اليوم العاملي حلرية الصحافة     ، ] م 1999 أيـار    3[هـذه يف    
أورد مقالٌ آخر خًربا عن لقاٍء      ، وعلى الصفحة ذاهتا  ، يف اليوم نفسه  ، مقصـودٍ 

مل تكن اللهجة   . خمصٍص للرئيس ، ]2[ذكرناه سابقًا ، ريظٍيمع مؤلفَي كتاٍب تق   
، ومع أن الصحفي اعترف   ". اجلرأة"تلك املنتظرة من صحافٍة مدعوٍة إىل إثبات        

، وهي جرميةٌ ال    »عَرًضا«بأنه مل يقرأ الكتاب إال      ، مواربـة، يف إحـدى مجله     
س الرجل ورئي ، شهادةً مشوقةً على عظمة بن علي     «فقـد ملـح فيه      ، ُتغـتفر 
بأن يؤكد  ، وهو طبيب أطفاٍل نفسيٌ   ، وقـد اهـتم أحد املؤلفَني     . »الدولـة 

كل «وأضاف شريكه أن    . »استثنائيةٌ«للصحفي أن الرئيس بن علي شخصيةٌ       
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وهذا ما  . رؤساء الدول أذكياء، ولكن من النادر أن تكون لديهم طيبة بن علي           
 .»وهي صفةٌ نادرةٌ فعالً يف السياسة. طيبته: أردنا إبرازه

 ال ميكن إال أن نقتنع هبما عندما نقرأ مقتطفاٍت من           »طيبةٌ« و »ذكـاءٌ «
بشأن ، املسترسلة بال هناية  ، ›ال برس ‹تصـرحيات الرئـيس الـيت أوردهتـا         

 »حق«؛ و »ترسيخ الثقافة الدميقراطية  « يف   »دوره األساس «و، »اإلعـالم «
قابلة م«: ؛ ومهمة الصحافة  »موضوعٍي وواضحٍ ، إعالٍم موثوقٍ «املواطـن يف    

 »واجب«؛ و »اخلـيارات والبدائل املقترحة   وإيضـاح   وجهـات الـنظر     
ويؤكد . »اإلتـيان بكل املظاهر اإلجيابية والسلبية لألحداث      «: الصـحفيني 

إقامة : غاياتنا تبقى نفسها على الدوام    «رئيس الدولة التونسي جبناٍن ثابٍت أن       
 .»أسس صحافٍة حرٍة وغري منحازٍة

. فال ينقصنا شيٌء بالفعل   ،  التصرحيات الرمسية وحدها   إذا اعـتمدنا على   
واألمر نفسه  . »والنشر، والصحافة، والتعبري، الرأي«الدسـتور يضمن حرية     

هو ، ] م1993[منذ آخر تعديٍل له عام  ، بالعالقـة مع قانون الصحافة الذي 
، وأخًريا. سواٌء تعلق األمر بإصدار الصحف أو الكتب      ، ليـربايل بنفس القدر   

صادقت تونس على معظم النصوص الدولية  املتعلقة        ،  الصعيد العاملي  عـلى 
قرر ، وكمـا لو كان األمر من أجل إقناع املشككني املتصلبني         . بـاإلعالم 

 . الدولة لشؤون اإلعالممكتب  إلغاء ] م1997[الرئيس عام 

6/@2[@âýÇ⁄a@¿@‡bnc@N@N 
 مل تكن الرقابة على     على كل حال  . مل يتضـمن ذلـك خماطـرةً كبريةً       

كانت دائًما مرتبطةً   . الصحافة املكتوبة واملسموعة واملرئية من مهام احلكومة      
والرجل املكلف برد وسائط اإلعالم إىل صواهبا واالستمرار جبعلها         . بقرطاج

والسيد . أدوات دعايـٍة يف خدمة بن علي فقط يدعى عبد الوهاب عبد اهللا            
فهو الوزير غري   ،  ويقال يف وسائط اإلعالم    عبد اهللا يسيطر على كل ما يكتب      

، ، كاهن الرقابة األكرب   )من دون أن يكون لديه اللقب     (الـرمسي لإلعـالم     
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وال تدخل ، يهمسـون يف تونـس أنه ال ُيطَبع مقالٌ افتتاحٌي إن مل َيُرْق له   
 .صحيفةٌ أجنبيةٌ البالد إن مل حتصل على إذن الطبع منه

، "تغيري السابع من نوفمرب     " اإلعالم قَْبل     هذا ووزير  ›ال برس ‹مدير صحيفة   
كان ميتدح  ، الذي درس يف اجلامعة الفرنسية    ، وريـث عائلٍة غنيٍة من املنستري     

وهو ميت إليه بصلة قرابٍة غري      (الرئـيس بورقيبة على طول أعمدة صحيفته        
بعد ذلك بقليٍل دخل قصر قرطاج من بابه الصغري عندما أوكل إليه            ). مباشرٍة
واملنصب أكثر أمهيةً مما .  املشرف على النهاية مهمة قراءة الصحف له بورقيبة

إنه يسمح بالعيش إىل جوار الرئيس مباشرةً ومبراقبة الصراعات         : يـبدو عليه  
املاكر ،  السابق ›ال برس ‹ومدير  . وحىت االشتراك فيها  . عـلى السلطة حوله   

يف لقد عرف ضمن هذه الظروف ك     . خيطط مبهارةٍ ، بقـدر مـا هو ذكيٌ     
يصـبح شخًصـا ال ميكن االستغناء عنه هلذا الذي مل يكن بعُد سوى وزير               

 .وحللفائه، بن علي، الداخلية
يتزلف إليه  ، أصبح عبد اهللا متملق الرئيس اجلديد     ، لـدى جناح االنقالب   

ونفس احلماس ونفس سوء النية اليت كان يستخدمها يف         ، باأللفـاظ نفسها  
فهو يعرف  ،  يعد ميسك قلمه كثًريا    وإن كان مل  . السـابق يف عهـد بورقيبة     

كـيف حيـدد االجتـاه الذي على رؤساء الصحف ومسؤويل التلفزيون أن             
مولٌع ، بديٌن، وهو يف العقد اخلامس   . يتـبعوه، واألفضـل أال حيـيدوا عنه       

خيفي ، يف الواقع . يريد الرجل أن يكون داهيةً    ، ذو أناقٍة مبالٍغ هبا   ، بالسيجار
ال حيفل كثًريا بالوسائل وهو قادٌر      ، عٍب حمتالٍ آسـر القلوب هذا روح متال     

. عـلى إثارة محالٍت صحفيٍة ضد كل من جيرؤ على انتقاد الرئيس وسياسته            
نظًرا للكراهية اليت ولّدها    ، وهذا ممكنٌ . لقـد تنبأ الناس مراٍت عدةً بسقوطه      

لكنه عرف كيف ينسج    . هذا الرجل ضده، وخصوًصا كراهية صهر بن علي       
 . مع أقارب آخرين من عائلة الرئيسصالٍت متينةً

يف تقريٍر  . قرار املستشار عبد اهللا هنائيٌ    ، أحـد جهابذة الصحافة التونسية    
حتدثت الرابطة التونسية   ،  ومل جترؤ أبًدا على نشره     ] م 1998[ضخٍم حرر عام    
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 اليت جتثم على وسائط     »خيمة الرصاص «حقوق اإلنسان عن    للدفـاع عن    
الثغرات «وعن  ، » الصحفيني التدرجيي إىل الصواب    رد مجاعة «وعن  ، اإلعالم

أعضاء املعارضة الذين وجدوا أنفسهم     «وعن  ، »الـيت تكبح حرية الصحافة    
 حتت الضغط املزدوج للرقابة     »مدفوعـني إىل الغياب عن املشهد اإلعالمي      

قمع «عن  ، ويف هناية األمر  ، »الصنبور اإلعالين «املباشرة وللتقتري الشديد يف     
 . الذي مييز النظام»ي والتعبريحرية الرأ

خنتار أسبوًعا ال على    . كيف ال ننصح املشككني بقراءة الصحف اليومية؟      
عرب قراءة العناوين الرئيسة ألهم     ، ] م 1999حزيران  26 إىل   21[من  : التعـيني 

وهي صحيفةٌ تدعي بأهنا ، ›Le Temps/ لوتان‹، الصـحف الناطقة بالفرنسية 
دائًما يف  . تطالع قراءها بصورة بن علي    ، واحًداعدا  ،  كل صباحٍ . مسـتقلةٌ 

يوًما يستقبل  : ويف الوضع . يف أعلى الصفحة إىل اليسار    ، نفس املوضع املميز  
واليوم الذي يليه يتفقد    ، ويف اليوم التايل بصحبة مدير مصرفٍ     ، رئيس الوزراء 

، ›ال برس ‹تفوقت عليها   . الفـرق املسـلحة مبناسـبة العيد الوطين للجيش        
تغيب صور الرئيس من    ، بالتأكيد. يف جمال عبادة الشخصية   ، فة الرمسية الصحي

يوم . لكن املقاالت تعوض عن ذلك    ،  املوزعة عرب اإلنترنت   ›ال برس ‹طـبعة   
!. تتعلق عناوين الصفحة األوىل الثالثة بنب علي فقط،  حزيران ]25[اجلمعـة   

حيفة اليت  إىل مـىت تظـل فكرة الرئيس اليومية حتتل الصفحة األوىل من الص            
 .كما يف الديكتاتوريات الشيوعية القدمية؟، يدعى التونسيون إىل تأملها

6/@3[@DbĆnà•@LæìÈàÔí@áèãgC 
إهنم ، صمًتا: ( عنواهنا ] م 1999[يف وثـيقٍة ُنِشـرت يف بداية صيف عام          

 بعض العناوين البليغة يف     ]3[استخلصت مجعية مراسلني بال حدودٍ    ، )يقمعون
، لدى قراءهتا ترتسم صورة تونس    . ] م 1999 حزيران   18[ يف   ›ال برس ‹طبعة  

تتحاشاها املصائب  ، كـنوٍع مـن فردوٍس على األرض ينجح فيه كل شيءٍ          
تزايد قدرة  «؛  »منوذٌج للحرية يف ممارسة العبادة    «: وحتسـدها البالد األخرى   
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درجة : رئيس اجمللس اإليطايل يف زيارٍة لتونس     «؛  »األسطول البحري الوطين  
تونس ، جنون كوكا كوال  «؛  » بلغتها تونس جديرةٌ باإلعجاب    الـتطور اليت  

 حممد خامتي حييي جناحات تونس يف خمتلف        ]اإليراين[الرئيس  «؛  »غري معنيةٍ 
يتملق املقال االفتتاحي الرئيس ولكن مببالغٍة      ، ويف نفـس العدد   . »املـيادين 

تتصف اإلصالحات  «: يصـبح معهـا عمل رئيس الدولة ضبابًيا غري مفهومٍ         
جملراة يف تونس منذ التغيري بالرؤية الشاملة واملستقبلية، لكنها متتاز خصوًصا           ا

 إن اهتمام الرئيس بن علي      ]...[باألبعـاد اإلنسـانية اليت توازي التجديد        
الواضح بإقامة ثقافة حقوق اإلنسان ونشرها يكرس خيار حضارٍة حتولت إىل           

 .»ممارسٍة يوميٍة
. ة الرئاسية بأقل مبالغةً يف التملق     وليست الصحف األخرى ذات التبعي    

التابعة ل ، ›Le Renouveau/ لو رونوفو‹فصحيفة : ويـتأثر التوزيع بذلك 
يطبع  كل منهما ، واملتفرع عنها بالعربية ، ›التجمع الدستوري الدميوقراطي  ‹

ال يتجاوز توزيعها ثالثة آالف     ، يف احلقيقة . رمسـًيا عشـرين ألف نسخةٍ     
 .]4[نسخٍة

لقد اختفت الصحف اليت    . فة اخلاصـة بأحسن حاالً    وليسـت الصـحا   
اليت ، ›حقائق‹مثل األسبوعية   ، رفضت هيمنة الدولة، والباقية باعت روحها     

واليت كانت  يف عهد بورقيبة مفخرة       ، العربية والفرنسية ، تصـدر باللغـتني   
 .اليت كانت تغار حينها من استقالليتها النسبية، الصحافة التونسية

وحسب املناسبات ال تتردد بالتايل يف      .  تزهـر صحافة الفضائح    ،الـيوم 
اسـتهداف خصـوم النظام واملدافعني عن حقوق اإلنسان الذين مترغهم يف            

 »فاسدةٌ«حىت لتصل إىل حد عرض حياهتم اجلنسية اليت تزعم أهنا           ، الوحـل 
 .على املأل

 رابطة(مل تعد   . مل يعـد لـدى الصـحفيني البتة وسائل امساع أصواهتم          
سوى ) Association des Journalistes Tunisies, AJT/ الصـحفيني التونسيني 
لقد اقتصرت على الدفاع عن مصاحل الرابطة املادية        . خـياٍل ملا كانت عليه    



 اإلساءة إىل اإلعالم

 

137

 

بدالً من أن تدافع عن صحفيني إسالميني       . وتـتفادى كل جدٍل مع السلطة     
 ،] م 1994[عام  . فضلت أن تطعن يف وضعهم    ، حمكومني أحكام سجٍن قاسيةً   

وعندما . أصدرت الرابطة تصرًحيا مؤيًدا لترشيح بن علي لالنتخابات الرئاسية        
هبت الرابطة لنجدته   ،  جتاوزات النظام  ] م 1996[انـتقد الربملان األوريب عام      

واملقلق على حنو مفرط هلذا ، واملبالغ فيه، املضمون غري العادل  «حمـتجةً على    
،  بأي شكٍل عن حقيقة الوضع التونسي      القائم على رواياٍت ال تعرب    ، القـرار 

حلملة تشهٍري منظمٍة تقوم هبا أقليةٌ متطرفةٌ ينكرها        ، كما يبدو ، لكـنه نتيجةٌ  
مثانيةٌ من األعضاء التسعة    : مالحظةٌ صغريةٌ . »جممـوع الشـعب التونسـي     

للمكتـب التنفـيذي لـرابطة الصحفيني لديهم بطاقة التجمع الدستوري           
 .الدميوقراطي

-وكالة تونس (م األساس يف تونس عرب وكالة الصحافة الرمسية         مير اإلعال 
وبذلك حتتكر  ، اليت أنشأهتا ومولتها وتسيطر عليها احلكومة     ، )إفريقية لألنباء 

من األفضل أن تكون لديه بطاقة      ، ولكي يعمل املرء فيها   . التغطـية احلكومية  
الرمسية إن عمل صحافيي وكالة الصحافة      . ›التجمع الدستوري الدميوقراطي  ‹
الذيـن يقـبض بعضـهم رواتبهم مباشرةً من قصر قرطاج بصفة ملحقني             (

ينشر العاملون يف   . »صندوق الربيد «ينحصر يف أساسه بتأدية دور      ) صحفيني
الوكالة البيانات الرمسية اآلتية من اخللية الرئاسية ويعيدون إنتاج التقارير عن           

 .]5[الدولة-أو نشاطات احلزب، النشاطات الوزارية
بثت ، خالل االنتخابات البلدية األخرية   . على املعارضة أن تقنع بالفتات    

الوكالـة البـيان االنـتخايب حلزب الرئيس بكامله، وحظي بتغطيٍة منظمٍة            
ومل تكتشف وكالة الصحافة الرمسية وجود أحزاٍب سياسيٍة أخرى         . لنشاطاته

 .إال قبل االقتراع بيومني
عندما أُوِقف نائب رئيس    . حنو أفضل وال ُيعـاَمل اجملـتمع املـدين على         

 يف خريف  ، قسيلةمخيس  ، )الـرابطة التونسـية للدفاع عن حقوق اإلنسان       (
مل ترشح أدىن بارقة    ،  وُحِكـم على عجٍل بثالث سنوات سجنٍ       ] م 1997[
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الرابطة من  مل ُينَشر يف الصحافة أي بياٍن       . خـٍرب يف وسائط اإلعالم التونسية     
وتوضع اجلمعيات  . صمٌت مطبقٌ . التونسـية للدفـاع عن حقوق اإلنسان      

منذ . األخرى يف نفس املوضع ما إن تبتعد قليالً عن خطاب السلطة املخدِّر           
/ الرابطة التونسية للنساء الدميوقراطيات   (كـل بـيانات     ، ] م 1996[عـام   

Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD(  ٌبينما . ممـنوعة
جعل قضية  « ] م 1994[ اليت كانت تدين عام      »عريضـة النساء  «تعرضـت   

 إلدانٍة كاتب الدولة لشؤون اإلعالم يف تلك الفترة         »النسـاء أداةً بيد النظام    
وهكذا . شـديدة اللهجة، بينما مل جيرؤ أي دعٍم وطٍين على ذكر وجودها           

، يتم السكوت عن احلدث   . على حنو أجوفٍ  : إعالم التونسيني كان يتم غالًبا    
 .لكن التعليقات الرمسية اليت تصاحبه متنحه حياةً

لقد . وتغطية وكالة الصحافة الرمسية لألحداث الدولية غريبةٌ بنفس القدر        
وقلما تذكر مشكلة   . مت جتـاهل األمور األساس يف العنف الذي يهز اجلزائر         

أما زيارات رؤساء   . هتـم مستقبل سائر املغرب    الصـحراء الغربـية الـيت       
فال ُيعلَم عنها   ، احلكومـات األجنبية لتونس، ياسر عرفات أو نلسن منديال        

املواطـنون التونسـيون إال مـن اللحظة اليت يستقبل فيها الرئيس بن علي              
 .تبقى وكأهنا غري موجودة، قبل ذلك. الشخصية األجنبية

ة هذه أن تصبح مثار نكتٍة إذا مل تكن         تستطيع معاجلة اإلعالم االصطفائي   
وهذه . الصـحافة املكتوبة تنسخ سلوكها عن سلوك وكالة الصحافة الرمسية         

غدت ، يف هذا البلد الذي ال توجد فيه رقابةٌ رمسًيا        . هـي حاهلا لسوء احلظ    
وبينما متيزت السنوات األوىل ملا بعد      . الصـحف الـناطق الـرمسي للسلطة      

 1987[تضاعف عدد الدوريات بني عامي      ( ديدٍة  بورقيبة بازدهار صحٍف ج   
مل يبق هناك سوى أربع     ، ] م 1999[عام  . حيـدث اجلْزر  ، الـيوم ، ]1988و

مل يعد لدى أيٍّ من أحزاب املعارضة       . أسبوعياٍت لإلعالم السياسي والنقايب   
اضطر كل هؤالء الذين كانوا موجودين      . جهـاٌز صحفٌي جديٌر هبذا االسم     

 .إىل اإلنكفاء
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6/@4[đòí†îÜÔm@òàvç@@ 
خالل مقابلٍة مع   . حىت الرئيس بن علي يرتعج من هذا اخلنوع املبالغ فيه         

الصحافة  »انعدام مبادرة «انتقدهم بسبب   ، ] م 1996[مـدراء الصحف عام     
 .مل يتغري شيٌء منذئٍذ. »تشابه املضمون«و

 Association/ التونسية ملديري الصحفالرابطة ‹الـتغري الوحيد اعترى  

Tunisienne des directeur de Journaux, ATDJ ( تقصريها يف الدفاع «بسبب
 من  ] م 1997[فُِصلت عام   ، وبعد عدة تنبيهاتٍ  ، »عـن حـرية الصـحافة     

). Association mondiale des Journaux, AMJ/ الـرابطة الدولية للصحف (
 للقرار  »بالطبيعة املتحيزة واليت ال أساس هلا     «نـدد رؤساء الصحافة التونسية      

 ال صلة هلا بوضع حقوق اإلنسان       ]...[بواعث  «، حسب رأيهم ، الذي أملته 
-االحتاد العريبٍ (واختذ على عجلٍة مبادرة إنشاء      . »وحـرية التعبري يف تونس    

مل ). Fédération Arabo-Africaine des Journaux, FAAJ/ اإلفريقي للصحف
 .تحدث عن هذه املنظمة اجلديدة الشبح بعد ذلك أبًدايعد أحٌد ي

مت . وليس احترام حرية اإلعالم بأفضل حاالً يف تلفزيون الدولة وإذاعتها         
، وساد النظام يف    "التغيري"نسـيان عطـر احلرية الذي فاح يف بدايات زمن           

فتحي ، اللذين يديرمها بيٍد من حديٍد نائبٌ     ، اإلذاعـة والتلفزيون التونسيني   
، !وأيُّ نظامٍ . عضو اللجنة املركزية للتجمع الدستوري الدميوقراطي     ، ويدياهل

دراسةً قام  ) الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان     (لقد أوردت وثيقةٌ ل   
 Institut de Presse et/ معهد الصحافة وعلوم األخبار‹هبـا منذ بضعة أعواٍم  

des Sciences de l'informtion, IPSI( ،ٌانطالقًا من ، وهو مؤسسةٌ عامةٌ تونسية
تقرير . أكدت أن السلطة تستأثر فيها حبصة األسد      ، عّينٍة من األخبار املتلفزة   

وإذا أضفنا إليه   .  من نشرة األخبار   ]%40[نشـاطات الرئـيس وحده حيتل       
حزب بن  ، تغطية نشاطات احلكومة ومتابعة التجمع الدستوري الدميوقراطي      

،  من وقت البث بينما حتتل الرياضة      ]%5[ يبقى للمعارضة سوى     ال، عـلي 
 .واألخبار املتنوعة واألحداث العاملية بقية النشرات املتلفزة
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بالتقرير ) كما يف زمن بورقيبة(تفتـتح نشـرة الـتلفزيون املسائية دوًما       
مواضيع ، ويف اخلتام ، تليها أخبار حزب الدولة   . املفصل عن نشاطات الرئيس   

ـ  نفهم ملاذا . يةٌ تافهـةٌ قليالً أو كثًريا، ولكنها غري إجيابيةٌ على الدوام       اجتماع
/ راي‹هناك أقليةٌ تشاهد    . يترك التونسيون تلفزيوهنم ليتابعوا القنوات األجنبية     

RAI (       اإليطالية، والناطقون بالفرنسية لديهم اخليار بني) وهي ) (قناة أوريزون
لنب " صديٌق"ويديرها  ) كانال بلوس (مدفوعـة األجر أُطِلقت باالشتراك مع       

وتبث القناة العامة الفرنسية ). France 2/ 2فرانس (و) عدةسـريج  ، عـلي 
ُيَبث برنامٌج  ، مكان نشرة األخبار  ، حيث، ]2000[ما عدا الساعة    ، مباشـرة 

 .باللغة العربية موجٌه إىل الشبيبة
ونسيون حنو  يتجه الت ، ولكـن أكـثر من التوجه حنو التلفزيونات الغربية        

، اليت يستقبلوهنا بوساطة الصحون الالقطة    ، اجلزيرة، القـناة الناشئة القطرية   
إن اجملادالت ). ومثلهم اجلزائريون واملغاربة  (كي يعرفوا ماذا جيري يف بالدهم       

واملقابالت مع مسؤويل املعارضة، كل ما هو ممنوٌع يف التلفزيون          ، املتعاكسة
عرب فريٍق من   ، املتخصصة يف األخبار فقط   ، تقدمهـا هلم اجلزيرة   ، الـرمسي 

الصـحفيني احملـترفني الذين تعلم العديد منهم مهنته خالل عمله يف القسم             
 .العريب من هيئة اإلذاعة الربيطانية

لقـد حاولـت السـلطة إسكات القناة عن طريق منع اإلدارة تركيب             
ا أن  كان اإلجراء صعب التسويغ مب    . ] م 1994[الصـحون الالقطة طيلة عام      

ولتفسري تغيري االجتاه   . الصـحون الالقطة كانت مشروعةً قبل بضع سنواتٍ       
تشويه املنظر املعماري الناتج عن تعدد هذه       . . قدم وزير االتصاالت    ، هـذا 

اضطر النظام بسرعٍة إىل العودة عن      ، عملًيا. كذبـةٌ بيضاء طبًعا   . اللواقـط 
 .إذ كان بكل بساطٍة غري قابٍل للتطبيق. قراره

تسلح قرطاج يف بداية التسعينات     ، مسـاك بعنان الصحافة املكتوبة    ولإل
 Agence/ الوكالة التونسية لالتصاالت اخلارجية‹، بوسيلة ضغٍط فعالٍة للغاية

Tunisienne de Communication Extérieure, ATCE( . ٌكل : وكالـةٌ خميفة
مرغمون ) ليةاجملموعات احمل ، املؤسسات، الوزارات(املعلنني من القطاع العام     
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وتوكل إليها  ،  من ميزانية الدعاية اخلاصة هبم     ]%80[على أن يعهدوا إليها ب    
ونستطيع أن نتخيل التجاوزات اليت     . مهمـة توزيع هذا املبلغ على الصحافة      

 . يسمح هبا مثل هذا النظام
بعيًدا عن أن   . وجدت السلطة لباًسا دميوقراطًيا   ، وإلسـكات االنتقادات  

موجًها ضد الصحافة   ) لوكالة التونسية لالتصاالت اخلارجية   ا(يكون املرور ب  
سيعطيها ، على العكس ، يقول الرمسيون إنه  ، اخلاصـة وصـحف املعارضة    

كانوا سابقًا يترددون يف    ، ويضيفون إن املعلنني من القطاع العام     . األفضـلية 
. القـيام بالدعايـة يف بعـض اجلرائد اليت تنظر إليها السلطات نظرةً سلبيةً             

تعمل الوكالة على حنو حمايٍد مطلٍق وتقسم املبلغ املخصص للدعاية بشكٍل           وس
 .وسيمنع كل متييٍز. عادٍل

تشهد بذلك هذه الرسالة    . وتكفلت الوقائع بسرعٍة بتكذيب هذه الوعود     
 نيسان  4[يف  ، أهم صحيفٍة ناطقٍة بالعربية يف البالد     ، ›دار الصباح ‹اليت نشرهتا   

تعددت االتصاالت اهلاتفية اآلتية من زبائن      ، ريةيف األيـام األخ   «: ] م 1991
معلنني ينتمون إىل مؤسساٍت رمسيٍة أو منشآٍت عامٍة يستفسرون عن أسباب           

 عرب الوكالة التونسية  ›دار الصباح ‹عـدم نشر إعالناٍت أرسلوها إىل صحف        
ونريد هبذا الشأن أن نعلم زبائننا الكرام أن هذه         . لالتصـاالت اخلارجـية   

 غـري املنشـورة مل تصـل إلينا ألنه يبدو أن الوكالة التونسية              اإلعالنـات 
حرمتنا منها كما حرمتنا من إعالناٍت أخرى أُرسلت         لالتصـاالت اخلارجية  

مل تتوقف  ، ومن وقتها . »إليـنا بطلٍب من مموليها يف اإلدارات واملؤسسات       
ذي مجـيع املنظمات غري احلكومية املهتمة حبرية اإلعالم عن فضح التمييز ال           

 .عبثًا، متارسه الوكالة

6/@5[òîjäuþa@òÏbz–Ûa@òjÓaŠß@ 
حيلم قصر قرطاج بأن يقوم بنفس الشيء مع        ، بعد ضبط الصحافة الوطنية   

مل تتوقف  ، وللوصول إىل ذلك  . وسائط اإلعالم األجنبية املوجودة يف تونس     
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لكي تتخلص من رئيس مكتب وكالة      . السـلطة أمـام الوسائل املستخدمة     
وهو حمترٌف وجداينٌّ كان قد     ، نبيل مجربت ، فرنسـية يف تونس   الصـحافة ال  

مل تتردد  ، ، مل يكن مقيًدا بالصيغة القانونية     للنظام" تـنويهٍ "رفـض نشـر     
، يف وضح النهار، يف أحد مواقف السيارات. السـلطات يف نصـب فٍخ له   

ونسية بدأت الت ، وعندما سارع إىل جندهتا   . هتاوت فتاةٌ أمامه صارخةً من األمل     
وتطلب األمر  . وقدمت شكوًى إىل خمفر الشرطة    . تصـرخ قائلةً إنه يغتصبها    

كان . تدخـل السفارة الفرنسية لتأمني إخراج الصحايف املسكني من البالد         
بعد االنتخابات  ، سنة استعادة السيطرة  ، ] م 1995[ذلك يف كانون الثاين عام      

 .الرئاسية
شوه احلقيقة  « الربيطانية ألنه    طرد مراسل هيئة اإلذاعة   ، قبل بضعة أشهرٍ  

وذات طبيعة  ، خياليةً، متحيزةً، ونقـل معلومـاٍت خاطئةً يف أغلب األحيان       
كان فقط قد روى بالتفصيل اعتقال مرشحني لالنتخابات        . »تضـلل الرأي  

لرابطة التونسية للدفاع عن    الرئيس السابق ال  ، منصـف املرزوقي  ، الرئاسـية 
وعندما نقلت وكالة الصحافة    . واحملامي عبد الرمحن اهلاين   ، حقـوق اإلنسان  

يف . املعلومات نفسها قُِطعت خطوط اهلاتف والفاكس لديها      ) كونا(الكويتية  
هـددت السـلطات بسحب تراخيص املراسلني األجانب الذين ال          ، الغـد 

أتى دور صحفٍي   ، يف العام التايل  . خيفضـون تغطيـتهم لالقـتراع الرئاسي      
مراسل راديو هولندا وهيئة ، )Henk Ruyssenaars(هنك رويسنار ، هولندٍي

كان ُيِعدُّ  . لُيرغَم على الرحيل بسرعةٍ   ، يف تونس العاصمة   اإلذاعـة الربيطانية  
 Robert(كتاًبا عن االغتيال الغريب للديبلوماسي اهلولندي روبرت أكرمان 

Akkerman (  ين سنواتٍ كان رويسنار يف وظيفته منذ مثا     . يف تونس العاصمة ،
 .أحد آخر املراسلني األجانب املوجودين يف البالد

مبعوثها ، ] م 1994[يف آذار عام    : صـحيفة لومونـد يف احملرق كذلك      
 يف »غري مرغوٍب فيه«ُعدَّ ، )Jacques de Barrin(جـاك دوباران  ، اخلـاص 

، وبعد بضعة أياٍم، )Antenne 2/ متاًما مثل فريق القناة الثانية الفرنسية(تونس 
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اختاذها موقفًا عدائًيا وجاحًدا جتاه     «ُمِنعت الصحيفة ذاهتا من التوزيع بسبب       
جان ، وقد علق مدير الصحيفة   . كما قالت تونس  ، »بلـٍد معروٍف بتساحمه   

على القرار ببضع مجٍل متهكمٍة ، )Jean-Marie Colombani(ماري كولومباين 
ا من التوزيع مرتني يف     اليت كانت قد ُمِنَعت مؤقتً    ، لوموند«: مفهومة القصد 

ال تستطيع إال أن تدين هذه      ، عندما كان احلبيب بورقيبة يف منصبه     ، تونـس 
االعـتداءات عـلى حقوق اإلعالم اليت وقعت ضحيتها مع وسائط إعالٍم            

لكـن ذلك لن يثنيها عن أن تكون شاهًدا مستقل الفكر على            . ]7[أخـرى 
ماسة اجلماعية اليت حتيط    احل«وعلى  ، »الـتجربة املـثرية اليت تعيشها تونس      

 .»]8[ ...كما تقول الصحافة احمللية. »برئيسها
جنثن ، مت طرد مدير وكالة رويتر يف مشايل إفريقية       ، قـبل ثالث سنواتٍ   

. له سـوى ثالثة أياٍم حلزم حقائبه ُيـترك   مل ). Jonathan Wright(رايـت  
 الذي يتحدث   دوليةمنظمة العفو ال  نشر خٍرب عاجٍل يذكر فيه تقرير       . جرميته؟

 .عن انتشار التعذيب الذي متارسه الشرطة باسم النضال ضد اإلسالميني
أُبِعد صحفيون أجانب آخرون أو اقتيدوا إىل       ، بعد هذه احلوادث املؤسفة   

كوكالٍة عامليٍة  ، مل يبق يف العاصمة   . خفضت رويتر تغطيتها لتونس   . احلـدود 
، كما يقولون ، ل حمرروها جهًدا  ويبذ، سوى وكالة الصحافة الفرنسية   ، كبريٍة

وأنباء الوكالة املخصصة   . يف تغطـية األخبار من دون أن خيسروا أرواحهم        
لألحـداث الرياضـية أو أخبار اجملتمع احمللي أكثر بكثٍري من األنباء املتعلقة             

واملواضيع اليت ميكن أال تروق لقصر قرطاج       . . بانتهاكات حقوق اإلنسان    
لكي نذكر  ، وهكذا. باريس أو الرباط أو القاهرة    تعـاجل عموًما من مكتب      

من أصل الستة   ، ] م 1999 حزيران   30-23[خالل أسبوع   ، مـثاالً واحـًدا   
اثنان فقط يتعلقان باحلياة    ،  أوردهتا الوكالة ورد فيها ذكر تونس      أًوأربعني نب 

غطت وكالة  ، وباملقابل. مت جتاهل األخبار االجتماعية   . السياسـية الداخلية  
ندوةً حول تطوير املدن الساحلية الصغرية يف البحر        « فة الفرنسـية  الصـحا 
وعلقت على  ، »مناوراٍت عسكريٍة يف جنويب تونس    «وأعلنت عن   ، »املتوسط
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وحتدثت ، إىل تونس ، كان-دومينيك شتراوس ، زيارة وزير االقتصاد الفرنسي   
 .إىل مىت هذا العرض للبهلوانية الغامضة؟). السياحة(بإسهاٍب عن 

ال ، خال أحواٍل نادرٍة تقريًبا   ، ن تفسري عدم إمكانية العمل حبريٍة بأنه      وميك
يوجـد مراسـلٌ دائٌم يف تونس ألٍي من الصحف الكبرية اليومية الفرنسية             

قبل املناسبات  . تفضل الصحف اللجوء إىل مبعوثني خاصني     ). واألجنبـية (
، ا غري مرغوٍب هبم   إذا مل يكونو  ، )زيارة رئيس دولٍة أجنبيةٍ   ، انتخاباٌت(املهمة  

تتولد لديهم قناعةٌ أن    ، وطيلة مدة زيارهتم  . يـأتون ليتنسموا هواء العاصمة    
رجـال شرطٍة باللباس املدين يالحقوهم على حنو خفٍي قليالً أو كثًريا، ويتم             

وتتم زيارة . والتجسس على الفاكس اخلاص هبم، التنصـت عـلى هواتفهم   
مل يتردد  ، ] م 1998[عام  . قاعدهتا من رأسها ل   غـرفهم يف الفندق عدة مراتٍ     

 Financial/  فاينانشيال تاميز(رجال الشرطة يف اقتحام غرفة املبعوثة اخلاصة ل

Times( ،  والقيام بتدقيٍق  ، الـيت كانـت تسـتقبل معارضني      ، روال خلـف
 »غري صديقةٍ «يكفي أن تنشر الصحف األجنبية معلوماٍت ُتعد        . لـلهويات 

وهكذا استحقت لوموند   . دون أي تسويغ  من  ، لتضـمن مـنع الـرقابة هلا      
 جملرد وضع إعالٍن بسيٍط يف      ] م 1998[حجـزها على احلدود لعدة أياٍم عام        

الصـفحة األوىل لكـتاب مذكرات وزير الداخلية السابق الطاهر بلخوجة           
كان عدد  . تأخذ الرقابة أحياًنا طريقًا خمتصرةً    . ›]سـنوات بورقيبة الثالثون   [‹

 ]12[ يتضمن كتّيًبا دعائًيا من      ] م 1999 حزيران   16[ لوموند الصادر بتاريخ  
من ، ألفته وأخرجته وكالة دعايةٍ   . »شريك أوربة ، تونس«صـفحةً معنوًنا    

مل يكن هذا امللحق حيتوي، وهي إحدى   . دون اشـتراك هيئة حترير الصحيفة     
مع ذلك منع العدد بسبب ثالثة      . قواعد املمارسة، أي سطٍر انتقادٍي لتونس     

ورد فيها ذكر   ، مأخوذٍة عن وكالة أنباءٍ   ، ئسٍة يف الصفحات الداخلية   أسطٍر با 
 .أحد معارضي النظام

ال يفاجئنا أن صحيفة لوموند ُمِنعت يف تونس قرابة عشرين          ، هبذا اإليقاع 
وصحيفة ليرباسيون، أقل    (] م 1999[مـرةً بـني كانون الثاين وحزيران عام         
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 من . ملادية هلذه السياسة العبثية   وتتحمل الصحيفة الكلفة ا   ). قلـيالً من ذلك   
كـان الوضع أكثر وضوًحا،     ، ] م 1995 آذار   8[ حـىت    ] م 1994 آذار   17[

 .صحيفتا لوموند وليرباسيون ممنوعتان يف تونس

6/@6[@âýÇ⁄a@Áöbë@B…ìèîÛa@µg@òÇbjßB 
القناة الفرنسية  (مسؤولو  . التلفزيونات األجنبية هي أيًضا يف حمرق النظام      

يذكرون أنه مت يف بداية التسعينات ختفيض زمن بث القناة، امللتقطة           ) الثانـية 
مل خيدع التفسري .  رمسًيا»صعوباٍت تقنيٍة«بالطـريق اهلرتزي يف البالد، باسم      

عرضةً حلملٍة يف   ) هكذا كان امسها آنذاك   (كانـت القـناة الثانية      ، أحـًدا 
/ تونس إيبدو ‹ يف   كتبت عندئذٍ . الصحافة التونسية ذات هلجٍة معاديٍة للسامية     

Tunis Hebdo‹ :»  يف إشارٍة إىل محلٍة دعائيٍة للقناة الثانية[تأجـيج املشاعر[ ،
كل الربامج «:  مؤيدةً›لوتان‹وتابعت  ، »يعـين االجتـاه مباشرةً حنو إسرائيل      

، مصاحل اليهود عموًما  ،  ختدم مصاحل خاصةً   ]...[املهتمة باإلعالم وباألخبار    
 .»وإسرائيل على حنو خاص

أصبح قرار ختفيض زمن بث القناة الثانية سارًيا خالل         ، وعلى حنو غريبٍ  
أبدت أجهزة الرئاسة التونسية قلقها من      . ] م 1994[االنـتخابات العامة عام     

، )Claude Sérillon(لكلود سرييون ، )Géopolis/ جيوبوليس(إحدى حلقات 
ئيسه بأكثر من   الذي يرسم بصدٍق مع فريقه صورة بلٍد كان ينبغي أن يفوز ر           

أُمِطر رئيس القناة الثانية، اليت أصبحت خالل ذلك        .  مـن األصوات   ]99%[
، ووزارة اخلارجية الفرنسية بوابٍل من الفاكسات       )قـناة فرنسـا الثانـية     (

يف البث  ، )جيوبوليس(استبِدلت حلقة   ، ويف النهاية . واالتصـاالت اهلاتفية  
 .]9[!عن القطارات! . . بفيلٍم أكثر مالءمةً، الذي ُيسَتقَبل يف تونس

فسر . وقُِطعـت الربامج املنقولة مباشرةً عرب قناة فرنسا الثانية مرةً أخرى          
،  يف الصحافة احمللية   ] م 1992[ُنشر يف كانون األول عام      " توضيٌح"هذا املنع   

بأنه أتى بسبب الطريقة اليت غطت هبا القناة الفرنسية قضية مهريب املخدرات            
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التأكيد ، وأكثر من ذلك  ، كم فيها شقيق الرئيس بن علي     يف بـاريس اليت حُ    
إنقاذ اقتصاد   الذي يقول إن األرباح احملصلة بتلك الوسيلة كانت تستخدم يف         

هـذه األخبار املزيفة والتشهريية اليت تلعب لعبة بعض         «إن نشـر    . الـبالد 
أعطت تونس القناعة بأن نشرات أخبار      . . مغامري السياسة ودجايل الدين     

مل تعد  ، يف هناية األمر  ، وأهنا ،» فرنسا الثانية مل تعد حتترم قواعد الواجب       قناة
هذا ما نستطيع قراءته يف هذا      . »منحازةٌ ومتالعٌب هبا  «ذات أمهـيٍة ألهنـا      

 ".التوضيح"
مشاكل مع ) France 3/ قناة فرنسا الثالثة(صادفت ، ] م1998[عـام  

مة من أجل إجراء حتقيٍق     أتى فريٌق تلفزيوينٌ إىل تونس العاص     . السـلطات 
وفوجئ مبنعه من ، مبناسبة الذكرى اخلمسني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

كانت القناة مع ذلك قد أعلمت الوكالة       . اسـترداد معداتـه يف املطـار      
اشترى ، ويأًسا من املوضوع  . التونسـية لالتصـاالت اخلارجية بقدومها     

احملالت استخدموها إلجراء   الصـحفيون خلسةً آلة تصويٍر للهواة من أحد         
وعبثًا حاولت السلطات التونسية    . نصراويالمقابلـٍة مـع احملامية راضية       

ملنع ، "األصدقاء"حيث لديها بعض    ، الضغط على رئاسة التلفزيون الفرنسي    
 .بث التحقيق

أتت ، وهكذا. كذلـك متارس الرقابة على التلفزيونات األجنبية األخرى       
سياًحا أملان يتجولون يف املدينة القدمية يف       ]  م  1998[ قـناةٌ أملانيةٌ لتصور عام    

وفرضت الوكالة التونسية لالتصاالت اخلارجية على املخرج       . تونس العاصمة 
نعم؛ تركهم يتحدثون   ، تصوير املصطافني . عـدم إجراء مقابلٍة مع أٍي منهم      

 .، ملاذا يسمح لألجانب مبا هو ممنوٌع على التونسيني؟!كال، بكل حريٍة
، ] م 1998[عام  . خص أمٌر حديثٌ أكثر خوف السلطات من اإلعالم       ويل

تسويق ، عمـالق املعلوماتـية األمريكي    ، عـندما أرادت مايكروسـوفت    
اصطدمت برفض  ، يف تونس على أقراصٍ   ) Encarta/ إنكارتـا (موسـوعتها   

وبعد التحقيق يف   . وصمتت السلطات ، واسـتغربت املؤسسة  . السـلطات 
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النص الذي كان يصاحب بطاقة التعريف      : تفهمت مايكروسوف ، املوضوع
عدته رقابة قصر قرطاج َحِرًجا أكثر مما      ، املأخوذ من مقاٍل يف لوموند    ، بتونس
باستثناء كوريا الشمالية   ، يف كل العامل  ) دائرة املعارف (وهكذا بيعت   . ينبغي

 .تونس. . و 
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ت سفينةٌ تتألق ِجّدةً مبنيةٌ يف النروج بالعمل        بدأ، ] م 1999[يف صيف عام    
القادر على  ، مل يتوقف البناء الضخم   . واحٌد آخر . قرطاج: بني تونس وأوربة  

منذ سنواٍت أصبح من    . عن العمل ، استقبال آالف السواح بصحبة سياراهتم    
ويقال إن تركيا غري آمنٍة     ، غري املمكن زيارة يوغوسالفيا السابقة والسفر إليها      

ـ  السواح اآلتون  يهبط  ، نذ حماكمة املناضل الكردي أوجالن وزلزال مريماز      م
كل األرقام   ] م 1999[اليت ضربت عام    ، مـن كل أوربة، باملاليني، يف تونس      

وامتألت الفنادق وتدافع الناس يف نوادي العطل،       . القياسـية لعـدد الزوار    
 .وأصبحت الشواطئ سوداء من كثرة الناس

. جممل االقتصاد ، ومعها. ّرت الزراعة حماصيل باهرةً   د، بعد أمطاٍر غزيرةٍ  
  عام  ]%6[وركـن خـرباء التخطـيط متفائلني إىل ازدهاٍر اقتصادٍي يفوق            

، مقارنـةً باملغرب الغارقة يف تراكيبها البائدة اليت تعيق كل تغيريٍ          . ] م 1999[
اطمأنت تونس إىل   ، واجلزائـر املرتـبطة أكثر مما جيب بأسعار النفط اخلام         

 .روجها بنتائج جيدٍةخ
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7/@1[@òjîÓ‰ìi@ò×Šm@N@N 
وقد اعتادت  . هاهو ما ستستحق البالد عليه معزوفة مديٍح من مرشديها        

واملنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدويل،      ، منذ عشر سنواتٍ  . على ذلك 
ال تتوقف عن امتداح    ، على هيئة الدول الغنية املاحنة لألموال     ، والبنك الدويل 

يلخص عنوان إحدى   : »تنني املغرب املقبل  : تونس«. »لتونسيالـنموذج ا  «
لقد قال  . ]1[الصـحف الفرنسية هذا جيًدا مقدار احلب الذي تتمتع به البالد          

 وزير االقتصاد السابق ورئيس الوزراء إدوار باالدور       ، مـبدٌع يف هذا اجملال    
)Éduard Balladur( ، ام لـدى خروجه من لقاٍء مع بن علي يف هناية ربيع ع 
 رميون بار  ، ومل يكن أحد أسالفه البارزين    . »الـتطور مدهشٌ  «: ] م 1999[
)Raymond Barre( ،بأقل امتداًحا منه ، الذي علم التونسيني االقتصاد سابقًا

 .كلما عاد إىل هذا البلد الصغري العزيز جًدا على قلبه
دبر وال يستطيع أحٌد إنكار أن تونس بني بلدان املغرب هي البلد الذي يت            

هذا البلد  «: وكما يالحظ أحد مثقفي العاصمة    . أمـوره على النحو األفضل    
يعيش املرء يف تونس على     . »ُيحكَُم على حنو سيٍء لكنه ُيدار على حنو جيد        

حممد علي  ، ويؤكد حمافظ العاصمة  . حنو أفضل من نظريه يف اجلزائر أو الرباط       
احٌد وكل املساكن تنعم باملاء     مل يعد هناك عملًيا كوٌخ و     « أنـه    ]2[بولـيمان 

لقـد ازداد معدل العمر مخس سنواٍت خالل العشر سنواٍت          . »والكهـرباء 
وبلغ ارتياد األطفال   . وهناك طبيٌب لكل ألٍف ومخسمئة شخصٍ     . األخـرية 

ومتتد شبكة  . املدارس، وخصوًصا الفتيات، مستوياٍت حتلم هبا البلدان اجملاورة       
ها نظرةٌ بسيطةٌ إىل اخلرائط السياحية اجملددة       الطرق وتتحّدث بسرعٍة تنبئ عن    

، وغدت القاعدة أن متلك معظم العائالت مرتهلا      . واإلدارة تتطور . بانـتظامٍ 
متاًما مثل امتالك سيارٍة عندما يكون      . مسـتفيدةً من قروٍض بفوائد منخفضةٍ     

 .املرء منتمًيا إىل الطبقة الوسطى
اسة اليت وضعها على حنو مبكر      هـذه النتائج تعود بدرجٍة كبريٍة إىل السي       

وخاصةً يف موضوع تعدد    ، الرئيس بورقيبة يف قطاعاٍت أساس لتنمية أي بلدٍ       
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، الذي مينع تطليق النساء وتعدد      )جملّـة األحوال الشخصية   (إن  . السـكان 
يف زمٍن كان فيه    ، ] م 1957[إىل عام   ، لنذكّر بذلك ، يعود تارخيه   ، الزوجات
تبىن ، ومنذ بداية الستينات  . لي الشاب ما يزال صف ضابٍط متواضًعا      بـن ع  

حدد املعونة  ، بعد عشر سنواتٍ  . إجراءات حتديد النسل  " اجملـاهد األكـرب   "
تقدمت ). مث ثالثةً فيما بعد   (العائلية لألسر اليت ال يتجاوز عدد أوالدها أربعةً         

ون يسبق تطور   القان. تونـس بعـدة عشرات السنني على بقية الوطن العريب         
 .العقليات

حىت لو كان كل شيٍء     ، ما زالت تونس بن علي تستفيد من هذه التركة        
لقد أُرِغم مدير مصرٍف خاٍص على االستقالة ألنه جترأ على          . يـتم لطمسها  

، وذكرها هذا األخري يف مقاله    ، تذكـري أحـد الصـحفيني األجانب بذلك       
صرف يف حال رفض    وهـددت الدولـة بسحب كل املودعات املالية من امل         

 .ما يعين اإلفالس الفوري للمصرف، املدير االستقالة
تستفيد تونس من   ، وورقـةٌ راحبـةٌ أخرى ال يستهان هبا لالقتصاد احمللي         

لكن بالدهم  ، مييل احلكام إىل إخفاء ذلك    . السخاء املايل للمجموعة الدولية   
نسبةً (نك الدويل   إحدى أكثرها متتًعا مبساعدة الب    ، بني سائر بالد املنطقة   ، هي

 ).لعدد السكان
هو ممارسة الدولة ملنهٍج ماٍيل تقليدٍي يروق       ، "رجل التغيري "مـا أضـافه     

لكنها تسوغ بعض   ، واحلصيلة مشرفةٌ . لصندوق النقد الدويل وللبنك الدويل    
ألن الرئيس بن علي ميلك مواهب مشعوٍذ، يتم التالعب باألرقام اليت           . اهلنات

أن تليب معايري   ، من دون جهدٍ  ، وا أن تونس تستطيع   يـربزها مساعدوه ليثبت   
 كمـا تلفت النظر إليه أستاذة اجلامعة بياتريس إيبو     ، ماسـترخيت األوربـية   

)Béatrice Hibou :(»   املشؤومة]%3[إذا كـان عجـز امليزانية من درجة  ،
وألن البىن  ، فذلك ألن قسًما من املعونات مير عرب املؤسسات والبنوك العامة         

ة متـول  بصـورٍة خاصٍة من الصناديق اليت ال تدخل يف امليزانية أو               التحتـي 
أو أيًضا ألن إنفاقات امليزانية ليست      ، املساعدات الثنائية أو متعددة األطراف    

 .]3[»حمسوبةً كلها
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7/@2[õaŠÔÐÛa@Õí†•@ 
 ميثل على حنو رائٍع هذا املطبخ امليزاين غري         ]26,26[إن احلسـاب رقـم      

بكلفٍة بسيطٍة    يسمح لرئيس الدولة بأن يهتم بشعبيته      التقلـيدي ولكن الذي   
 وهو رقم   ]26,26[يعرف التونسيون مجيًعا ال     . لـدى الطـبقات الفقـرية     

هم مدعوون  ،  كانون األول  ]8[يف  ، كل عامٍ ). الصندوق الوطين للتضامن  (
 ثابٍت ولكن بإيقاٍع، إىل دفـع أمواهلم إىل هذا احلساب، وكذلك املؤسسات       

 فرنكًا عن كل    ]150[ ما يعادل    ]26,26[إهنـا تدفع كل شهٍر إىل       . أكـثر 
 .موظٍف

 لكن املؤسسات اليت جترؤ على عدم املسامهة يف        . اهلـبات طوعـيةٌ عادةً    
ل امالدولة املكلف بصندوق التضامن ك    كاتب  ويعترف  .  نـادرةٌ  ]26,26[

أما . »تربع باملال  من بينها ت   ]% 90[أكـثر من    « بـأن    ]4[حـاج ساسـي   
يف سنوات احلصاد   «: فـتحدد منظمتهم املهنية نسبة املسامهة     ، املـزارعون 

يذكرنا نظام املسامهة القسرية    ". ]26,26[السيد  "فوارق  ، »يعفون، السـيء 
هذا بذلك الذي أقامه احلسن الثاين يف املغرب قبل أعواٍم إلنشاء جامع الدار             

 املغرب كان يتعلق بتكرمي اهللا والنيب       ما عدا أن األمر يف    . البيضـاء الكـبري   
وتدفع . ]26,26[بينما يف تونس يستفيد بن علي والشعب البسيط من          ، حممد

بوجه اإلمجال نفس ما تدفعه املؤسسات      ، أكرب املتربعني ، الدولـة التونسـية   
مـا يسمح لصندوق الدعم الوطين بأن يستثمر كل عاٍم ما           ، واألشـخاص 

مناطق «من الفرنكات إلزالة ما تسميه السلطة       قيمـته بضعة مئات املاليني      
وسواٌء عمل لوحده أم    . املناطق الريفية اليت ظلت بعيدةً عن التنمية      ، »الظـل 

املوزعة على عدٍد ال    ، فإن مداخالت الصندوق  ، بالتكامل مع وزاراٍت أخرى   
سيستعني باملسامهات ليقدم   ، هنا. ال حيرك مبالغ فاحشةً   ، ينتهي من املشاريع  

سيستخدم يف متويل   ،  صلبةً ملزارعني كانوا يعيشون يف أكواٍخ؛ وهناك       مساكن
 . .ونافورة ماٍء عامٍة ، ومد خط كهرباٍء، ومقطٍع من طريٍق، مركٍز صحٍي
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وتتعدد املنجزات، غري أنه ال احلكومة وال جملس النواب أو ديوان احملاسبة            
 كاتب الدولة   وال يقدم . ميلكـون أدىن حـٍق يف الرقابة على ختصيص املبالغ         

الذي ميلك بالتايل حصالةً حتت     ، الـذي يديـرها تقارير إال للرئيس بن علي        
واشتكى األهايل من عدم    ، إذا  زار قـريةً فقريةً يف أقاصي البالد        . تصـرفه 

وإذا ذكر له مسؤولو التجمع الدستوري الدميوقراطي  ، وجـود مدرسٍة قريبةٍ 
فالرئيس موجوٌد هناك   ، رىاحمللـيون أن ماء الشرب ال يصل إىل إحدى الق         

فوًرا ،  حيل املشكلة  ]26,26[بفضل  ، وبلمسـٍة من عًصا سحريةٍ    ، ليصـغي 
 .تقريًبا

يتم ، ومبناسبة إجراءات عالقاٍت عامٍة موجهٍة المتداح النظام يف اخلارج        
، املمثلة كاترين دونوف  : وبني العديد من األمثلة   . ]26,26[إبـراز منجزات    

برفقة جريار ديبارديو منذ    ،  األزياء بيري باملان   الـيت دعاها إىل تونس مصمم     
 طُِلب منها التكرم بزيارة موقع     ، مبـباركٍة من قصر قرطاج    ، بضـعة أعـوامٍ   

صوٌر (  اجلذابة ›Point de Vue/ وجهة نظٍر‹ لتثقيف قراء وقارئات ]26,26[
 ).من العامل سابقًا

، التونسيةأن أحد مكاتب الدراسات     ، ]5[›]بريد اليونسكو [‹ذكرت جملة   
يسـتطيع أن يأسـف ألن غمـوض معايري التخصيص يشجع على التبعية؛             

 ،]26,26[تستطيع املؤسسات املالية الدولية أن تشكو انعدام الشفافية يف إدارة           
وُضِرب مثالً يف اخلارج    ، مـع كل شيٍء طُِرح على املستفيدين منه لالستفتاء        

 .وقلدته عدة دوٍل ناميٍة

7/@3[@Dë@oØaÙÜènaC 
ليسـت الطـبقات الشعبية الوحيدة اليت يبذل الرئيس بن علي جهًدا يف             

إن قوة  «: مقولة بن علي هي    هـناك أيًضا الطبقة املتوسطة مبا أن      . إغوائهـا 
جمـتمٍع وعـدم قابليته للخدش تكمنان على أساًسا يف متانة الطبقة الوسطى       

ع الغرب  لقـد اسـتورد رئيس الدولة إىل تونس منوذج جمتم         . »واتسـاعها 
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، إن مل يكن ذلك من أجل جعل الطبقة الوسطى حليفةً للنظام          ،  االستهالكي
قال : وخلص ذلك أستاذ جامعٌي على حنو فجٍ      . فعلى األقل للتأكد من حيادها    

ومتارسوا اجلنس  ، وتستهلكوا، وتشربوا، تسـتطيعون أن تأكلوا   «: ملواطنـيه 
يف اخلطاب الذي   ، اوهكذ. »ولكن ال تشتغلوا بالسياسة   ، بقـدر ما ترغبون   

اقترح رئيس الدولة   ، ألقـاه مبناسـبة الذكرى السادسة لوصوله إىل السلطة        
 تستطيع  ]...[ذات حمرٍك صغٍري    ، طـرح سـيارٍة للبيع يف السوق الوطنية       «

شـراءها كـل العـائالت ذات الدخـل املتوسط لتسّهل تنقالهتا لقضاء             
 مشروع سيارٍة شعبيٍة    كلّل، وبعد بضع حماوالت انطالٍق فاشلةٍ    . »حاجياهتا

ختفيض رسوم  : ويعـتمد عـلى فكرٍة براقٍة بقدر ما هي بسيطةٌ         . بالـنجاح 
جلعلها يف  حقيقًيا  اجلمـارك على السيارات ذات احملرك قليل السعة ختفيًضا          

 .متناول الناس
ازدهر اجملتمع االستهالكي يف تونس بينما تراجعت       ، مـنذ ذلك الوقت   

يستطيع . هكذا خلّصت جملة اكسربس   ، »ستهلكااسكت و «. الدميوقراطـية 
يروي ، وأفضل من ذلك  . املـرء مـن اآلن فصاعًدا اقتناء كل شيٍء، بالدين         

ليس من النادر رؤية عامٍل يشتري جهاز تلفزيون من         «: ]6[رئـيس مؤسسةٍ  
آخـر طـراٍز بوسـاطة تسهيالت الدفع ويبيعه من جديٍد يف اليوم التايل يف        

 .»صل بسرعٍة على سيولٍة من املالالسوق العامة ليح
قالت بياتريس إيبو   . وهـذا السباق حنو اقتناء األشياء ال خيلو من خطورةٍ         

فقد ، يف ظل غياب تشريٍع ومؤسسات إقراٍض الستهالكٍ      «: ] م 1999[عـام   
متتد أحياًنا على ثالث أو     ، قدمـت املخازن الكبرية وأصحاب العمل قروًضا      

وحقيقة األمر أن جناح خمزٍن كبٍري مثل       . »]7[  هبا بفوائد مبالغٍ ، أربـع سنواتٍ  
جتعل اجملموعة زبائنها   . ُيفسَّر قبل كل شيٍء بعملية الربا هذه      ) Batam/ باتام(

يدفعون غالًيا جًدا القروض االستهالكية بينما حتصل هي من املصارف على           
تهالك ميوَّل فرط االس«وتؤكد األستاذة الفرنسية أنه     . قروٍض بفوائد منخفضةٍ  

لقد رأت بعض املصارف حجم أقساطها يزداد   : هكـذا باستدانٍة أكرب فأكرب    
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 يف العامني األخريين بسبب نشاطها يف إعادة        ]%30[بنسـبٍة تـزيد عـن       
 .»التمويل

فإن جناح سجن تونس العاصمة الذي      ، ونتـيجةً هلذا االستهالك اجلامح    
) Darty/ داريت(م  باس، )جناح باتام (يضم حمرري الشيكات بال رصيٍد ُسّمي       

أصبح مصدر  . قدوم النساء الغفري إىل سوق العمل     ، ونتيجةٌ أخرى . ]8[تونس
 رؤية زوجات أساتذة جامعٍة     ] م 1999[وليس نادًرا عام    ، دخٍل ثاٍن ضرورًيا  

يفترشـن أرصـفة املدينة القدمية لبيع بضائع صنعت يف املرتل أو أشياء رثٍة              
 . ميكن تصوره قبل عشر سنواٍتكان ذلك أمًرا ال. مستوردٍة من فرنسا

أن تعدد حاالت ، ومـا هو أكثر مدعاةً للقلق على اقتصاد البالد بكاملها  
يف . العجـز عن التسديد جيعل النظام املصريف هًشا وهو أصالً يف وضٍع سيءٍ           

قرعت ناقوس اخلطر مالحظةٌ ظرفيةٌ من سفارٍة       ، ] م 1998[صـيف عـام     
ريف بسبب استحقاٍق قدٍمي لديوٍن مسددٍة      لقد أُضِعف القطاع املص   «: أجنبـيةٍ 

 وازدادت هذه املشكلة مؤخًرا بسبب فداحة الديون اليت         ]...[على حنو زهيٍد    
على القطاع الفندقي ، وخاصةً مصرف التنمية، أمسـكتها بعـض املصارف   

والتقرير . » هنا توجد نقطة ضعٍف على السلطات أن تصلحها بسرعةٍ         ]...[
 منحًى أكثر مدعاةً للقلق أيًضا عندما يصدر عن         يسـترعي القلق، وهو يأخذ    

، الرجل الثاين يف صندوق النقد الدويل، )Allassane Ouatarra(آالسان واتارا 
 للمجلة األسبوعية ] م 1999[لقد صرح يف ربيع عام      . شرطي االقتصاد العاملي  

تلك اليت ميكن أال تسدد أبًدا      (، القروض غري ذات القدرة   «: افريكجـون   
بينما ، ] م 1998[ من القروض يف هناية عام       ]%18[ما تزال متثل    ) لمصارفل

ومع أن السلطات أكدت أهنا صححت وضع       . »]%10[جيـب أال تتجاوز     
مل تؤد هذه التصرحيات إىل تبديد قلق األوساط املالية         ، املصـارف بعد ذلك   

وقـد قـدرت بعثة بروكسل حجم الديون غري القابلة لالسترداد           . العاملـية 
ضـعف مـبالغ اخلصخصة اليت حّصلتها تونس منذ عشر          : مبلـياري دوالرٍ  

 !سنواٍت



 صديقنا اجلنرال زين العابدين بن علي

 

156

 

. لكن هذه السياسة تكلفها غالًيا    ، وتشـجع الدولـة البطر االستهالكي     
أكثر من نصف تسجيالت    ، خـالل السـنوات العشر األخرية     ، وهكـذا 

السـيارات كانت تأيت من سيارات مهاجرين دخلت على حنو غري شرعٍي            
وتغمض الدولة غالًبا كذلك    . تونـس معفاةً من رسوم اجلمارك     للغايـة إىل    

عينها عن االقتصاد غري الرمسي أو عن التهريب الذي يزدهر مع اجلزائر وليبيا             
وتتحاشى كثٌري من العائالت التونسية التصريح عن دخلها، ما         . اجملـاورتني 

التهرب .  من املالكني الضريبة اإلجيارية    ]%10[وبالكاد يدفع   . عدا املوظفني 
ليست املؤسسات، وحىت الكبرية منها، آخر من       ، الضـرييب رياضـةٌ وطنيةٌ    

وتسمح مسامهةٌ  . وإذا ُضـِبطت لديهـا دوًما إمكانية التفاوض       . ميارسـها 
 . مبسح عقوباٍت ضريبيٍة كثريٍة]26,26[ل" طوعيةٌ"

7/@4[@Dãìm@kèäm@Ûa@pýöbÈÛa@C@NN 
ي هو النفعية املنفلتة من عقاهلا اليت       لكن اخلطر احلقيقي على االقتصاد احملل     

تَوزَّع منشوراٌت متزايدةٌ   ، منذ هناية التسعينات  . تنتشـر يف حمـيط الرئـيس      
التجمٌع الوطٌين للنضال ضد    (وهكذا ظهر   . باستمراٍر يف العاصمة تفضح ذلك    

ويف بداية صيف عام    . ال يفوِّت فرصة مساءلة نظام بن علي      ، غامٌض) الفساد
 Les/ وسطاء البورصة(منشـوٌر ملتهـٌب موقٌع باسم   ظهـر  ، ] م1999[

intermédiaires en Bourse (  فضـح بالتفاصـيل احلامسة عمليةً ماليةً قام هبا ،
 .أقارب رئيس الدولة، حبسب قول مؤلفي املنشور

قبل ، مل تكـن أمثال هذا املنشور الفضائحي حتًما لترى النور لو مل تقم            
،  يف تونس ويف أوساط املعارضة يف اخلارج       يٌد جمهولةٌ بتوزيع كتيبني   ، سـنةٍ 

العائالت اليت تنهب   ‹بعنوان  ،  صفحٍة تقريًبا  ]15[كـلٌ مـنهما مؤلٌف من       
 .]9[›تونس

يعرفون الكثري إىل   . املؤلفـون جمهولـون، لكنهم بالتأكيد يعرفون الكثري       
سرت بني الناس إشاعةٌ تظن أهنا ترى يف ذلك،         ، لفترٍة من الوقت  ، درجة أنه 
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لقد . ملسة موظفني أمريكيني أتوا ليتحققوا من اقتصاد أموال املخدرات        خطًا،  
مقربون من عامل األعمال وداخلون     ، تونسيون من البالط  . أخطأت اإلشاعة 

، هم من كتب هذه الصفحات اجلارحة     ، جـيًدا يف دوائـر السلطة احلميمة      
كان عمالً  ، بارٌد كقبلة املوت  ، أول كتاب هجاءٍ  . حسـب ما أسّر البعض    

رمبا كتبه  ، وأسلوٍب أقل حتفظًا  ، ذو أهداٍف نضاليٍة أكثر   ، بينما الثاين ، مجاعًيا
 .كان قد ساهم بتحرير النص األول، مدير مؤسسٍة
، األمر األساس موجوٌد يف مكاٍن آخر     . ال يهم كثًريا من كتبها    ، يف الواقع 

وتعرية التواطؤات مع الشركات    ، وثقة الضربات املوجهة  ، يف دقـة الفضائح   
يف لعبة  . املعرفة احلميمة للبالط اليت تفرضها عملية التخريب هذه       ، األجنبـية 

عائلتان، من أصل سبعٍة معدودٍة، وضعت على حنو خاٍص يف          ، اجملـزرة هذه  
 .عائلتا شيبوب والطرابلسي: حمرق مؤلفي هذا االهتام االقتصادي

ن رجل العائلة األوىل القوي؟، حىت وإن كا      ، من ال يعرف سليم شيبوب    
فهم يعرفون أنه أحد أصهار الرئيس      ، التونسـيون ال يهتمون كثًريا بالسياسة     

وإذا كانوا من حميب كرة القدم، وهم كثريون يف هذا البلد الذي مت             . بن علي 
يعلمون أن سليم   ، ] م 1998[اصـطفاؤه يف أثناء كأس العامل لكرة القدم عام          

.  العاصمة الكبري  نادي، شـيبوب هو رئيس نادي الترجي الرياضي التونسي       
فرمبا كانوا قد تلقوا دعوةً إىل دارة       ، وإذا كـانوا ينتمون إىل الطبقة املخملية      

روى أحد املقربني أنه    . حيث يسكن يف الصيف   ، على الشاطئ ، احلمامـات 
كانت . »اشـتراها مع املالعق الصغرية يف خزانة األواين كأي حمدث نعمةٍ          «

مسابح من  ، بأقسام ابنيته املختلفة  ، قصٍروللمرتل مظهر   ، ملكًا ملتعهٍد فرنسيٍ  
عندما يسبح سليم   . . ومترتٌه  ، وحدائق، وبرك مياهٍ ، اطلـب ُتعـطَ   : منـط 

لديه حراسه الشخصيون، بثياب االستحمام والقمصان القطنية،       ، شـيبوب 
ينـتظرونه على مقربٍة حتت نوٍع من العرائش؛ معهم مسدساهتم يف حقائب            

 لو(لدى رئيس عشرية شيبوب قاربه      ، يف البحر و. مبتناول أيديهم ، رياضـيةٍ 
، األحرف الثالثة األوىل[على اسم ولديه مرمي ويوسف ، )le Meryou/ مرييو
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) لومرييو(كان  ، ] م 1998[حىت عام   . حنيلٌ كلفافة تبغٍ  ،  طويلٌ كالشارع  ]ز م 
ميناء الرتهة، وكما يقول األكثر قدًحا من سكان        ، راسًيا يف سيدي بوسعيد   

مت إجراء ما يلزم الستقباله يف      ، مـن وقتها  . »ميـناء املسـايرة   «العاصـمة   
 .والرئيس بن علي هو أحد جريانه. احلمامات

ويرسـم أحد أصدقاء سليم شيبوب القدامى، الذي غدا خصًما سياسًيا،           
مقتحٌم حىت لو بدا ممحًيا ، مصارع ثرياٍن، سليم«: صـورةً له تـبدو مطابقةً   

مع أنه يبذل جهًدا يف إيهام      ، ري مثقٍف البتة  غ. لديه مسحة رقيٍ  . حـني تلقاه  
 يف جمال    لكنه ال خيفق  . الـناس بذلك عرب سرد أشعار بعض الشعراء العرب        

سليم . إنه رجلٌ ظريٌف يعرف كيف يسيطر على انفعاالته       . كـرة القـدم   
ظن أن بن علي يعده االبن الذي مل        أ. شيبوب هو الصهر السعيد، تبناه محوه     

 .»حيصل عليه أبًدا
هو لعب دور الوساطة بني السلطات العامة       ، وختصـص سـليم شيبوب    

إنه هناك ليدفع مبلفات    . واملؤسسـات األجنبية اليت تريد احلصول على عقدٍ       
ويشاهد غالًبا يف   . خاصةً مع ليبيا  ، وليسهل االتصاالت ، أصـدقائه إىل األمام   

للييب، ابين رئيس الدولة ا   ، بصحبة حممد والساعدي القذايف   ، طرابلس الغرب 
 على الساحل   ] م 1999[الـذي قضـى بضعة أيام راحٍة خالل صيف عام           

 .التونسي برفقة سليم شيبوب
فإن كفالة عائلة شيبوب أفادت شركةً أجنبيةً حصلت على         ، وتبًعا للوثيقة 

ومؤسسةً ايطاليةً  :  مليون دوالر يف جمال االتصاالت     ]480[سـوٍق قيمـته     
 . .وغريها . حصلت على سوق حموالٍت

، ابن أخ رجل أعماٍل ناجٍح تعلم حتت إشرافه كيف يصبح رجل أعمالٍ           
ابنة زين  ، يـبدو أن سـليم شيبوب يدين بصعوده إىل زواجه من درصاف           

. من زواجه األول عندما مل يكن سوى مدير األمن        ، العابدين بن علي البكر   
الذي كانت لديه فوق ذلك املهارة      ، مل يكـن صعود العم أمًرا سيئًا للصهر       

بينما ، والنتيجة. يشـارك رجال أعماٍل دفتر عناوينهم مليٌء بقدر حمافظهم        ل
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وهو ، )املنار(كان على سليم شيبوب يف هناية الثمانينات االكتفاء باستثمار          
 .أصبح اليوم يلعب بالثروة، مقهى ضاحيٍة يتردد عليه املوظفون

7/@5[bçúb×Š‘ë@óÜîÛ@ 
. ونس هي عائلة الطرابلسي    ت »بنهب«العائلـة الكـبرية األخرى املتهمة       

زوج رئيس الدولة الثانية، وعددها     ، وعائلـة الطرابلسـي هـي عائلة ليلى       
، اإلمجـايل عشرةٌ من اإلخوة واألخوات لديهم مجيًعا موطئ قدٍم يف األعمال        

. مروًرا بالبناء ، من العقارات إىل توزيع احملروقات    ، مـن السياحة إىل الزراعة    
اعتقل (مراد هو خروف القبيلة األسود      . خلانةوال يوضـعون مجيًعا يف نفس ا      

يبدو ، يف الطرف املقابل  ، بينما، )يف ايطاليا عندما وصل بن علي إىل السلطة       
اهلادي ، بلحسن مبظهر رئيس العصبة منذ زواجه بابنة مدير املدراء التونسيني         

ـ  ، )باتام(ونـرى إضـافة إىل ذلك امسيهما جمتمعني لدى إدخال           . ياليناجل
ـ     يف ربيع عام   ، إىل بورصة تونس  ، توزيع اليت مها شريكان فيها    مؤسسـة ال

 .والذي عورض وقتها، ] م1999[
ظروف رحيل  : ويعـود الكتّيب إىل قضيٍة شائكٍة متس عائلة الطرابلسي        

قد ) Elf-Aquitaine/ إلف آكيتني (كانت  «. التونسية) Elf/ إلـف (شـركة   
زيع يف تونس، وقامت     االنفصال عن نشاطاهتا يف التو     ] م 1996[قـررت عام    
وغضب . مع جمموعة رجال إعماٍل تونسيني    ) ألخذ األنشطة (مفاوضـاٌت   

ـ اهلـادي    يالين وليلى بن علي وأخوها بلحسن ألنه مل يتم إعالمهم عن           اجل
 إلف تونس بوساطة رجال أمٍن اقتادوه        مدير ،املوضوع فاعتقلوا، بكل بساطةٍ   

كان . ، ال أكثر وال أقل    قرتوعي كاتب أمن الدولة   الإىل مكتـب حممد علي      
مل يكن  ) إلف(وألن مدير   . البيع) إلف(هذا يريد أن يعرف ملاذا وملن أرادت        

فقد اتصل برؤسائه   ، خمـوالً بإجـراء مفاوضاٍت يف مكاتب وزارة الداخلية        
فأمروه بأال يرد على االستجواب ومارسوا      . قرتوعيالاملباشـرين من مكتب     

وقررت جلنة إدارة   . »احه يف اليوم نفسه   ضـغطًا ديبلوماسًيا خفًيا ليطلق سر     
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مبا فيها  ، أن توقف كل نشاطاهتا يف تونس     ، بعـد بعـض الوقت    ، )إلـف (
 .التنقيب

قريبة الرئيس واحلاضرة   ، عائلة زروق ، وهدٌف آخر للسادة حميب التطهري    
بقـوٍة يف صناعة األقمشة والبالستيك، أو أيًضا عائلة لطّيف، اليت مررنا هبا             

لكنها فقدت  ، ذات نفوٍذ كبٍري سابقًا   ،  من أكرب ثروات البالد    واحدةٌ، سابقًا
 .حظوهتا حالًيا

من هذه الليربالية   ، مـن هذه الرياح الشريرة اليت هتب حول قصر قرطاج         
من هذه اخلصخصات اليت ال يعلم املرء من        ، القامتة اليت تناسب كل احملتالني    

، بينما تبذل السفارات    بالطبع، ال تذكر الصحافة شيئًا   ، الـذي يستفيد منها   
ال يوجد هنا فساٌد    «والالزمة الرمسية هي    . الغربية جهًدا يف التقليل من أمهيتها     
 1999[يف ربيع عام    ، آخر تعديٍل وزاريٍ  . »أكـثر من بلدان املنطقة األخرى     

حممد ، الذي متيز باإلطاحة بوزير البيئة وتنظيم األراضي املثري جًدا للجدل         ، ]م
يرى اجلميع أنه كان يليب رغبةً يف قطع        ، أخ رئيس الدولة  وهو ابن   ، ملـيكة 

لقد سوغ الرئيس التعديل الوزاري     . بعـض الفـروع املهترئة يف قمة الدولة       
بقي أن نقول إنه    . »كان ينبغي أن ننظف مباء جافيل     «: لبعض املقربني بقوله  

 .أعيد توظيف ابن األخ مستشاًرا للرئاسة
ن دون ذكر هويتهم، على أن هذه       يوافـق مقربون من رئيس الدولة، م      

ولكن خيتبئ حساًب سياسًي خلف هذه      ، االهتامـات ال ختلـو من احلقيقة      
بن علي مقتنٌع بأن    «: لقد قال معارٌض قدٌمي لبورقيبة حليٌف لنب علي       . التبعية

إنه حياول إعادة توازن    . عـلى كـل سلطٍة سياسيٍة أن متلك أساًسا اقتصادًيا         
 .»هذا يشبه التوزيع. وأي عصبٍة، أي شخٍصاألوراق كيال يصبح أسري 
ويل الذي جيرؤ على ذكر فساد األوساط املقربة        ، ولكـن بكل األحوال   

كان . بعض املصرفيني لديهم جتربةٌ سابقةٌ يف هذا املوضوع       . من السلطة علًنا  
جمتمعني ) Club Financier méditerranéen/ النادي املايل املتوسطي(مصـرفيو  

مببادرٍة من بنك التنمية    ، ] م 1996[نس العاصمة يف هناية عام      يف مؤمتـٍر يف تو    



 االقتصادية" املعجزة"

 

161

 

 la Banque pour le dévelopment économique de la(التونسي لالقتصـاد  

Tunisie, BDET(   ؛ كـان املـنظمون قد دسوا بكل براءٍة يف ملف الصحافة
 لتونس   بطاقةٌ ظرفيةٌ حول الوضع االقتصادي واملايل      املـوزع لكـل مشاركٍ    

وهي جملةٌ فرنسيةٌ ، ›Nord-Sud Export/  اكسبورتجنوب-مشال‹كتبـتها  
وسط موشحاٍت من   ، غري أنه . »البالد املعرضة للخطر  «متخصصةٌ يف حتليل    

إن «: املدائـح كانت هناك بضعة أسطٍر دامغٍة للفساد يف بطانة رئيس الدولة           
، دةٌ ومبهمةٌ بقدٍر كافٍ   شبكات السلطة السياسية يف الوسط االقتصادي معق      

شـهية أسـرة زوجة الرئيس بن علي الواضحة وضوًحا متزايًدا تضاف إىل             
 ]...[تستفيد من صالبة النظام       هذه النفعية  ]...[تنافٍس تقليدٍي بني املناطق     

األكثر انتقاًدا هلذا االحنراف األمين هم غالًبا رجال إعماٍل         ، يف القطاع اخلاص  
ما إن فُِتح إناء    . ]10[»وهذا أمٌر جديدٌ  ، ض العوائق مل يعـودوا يـتحملون بع     

، من الطرف الفرنسي  ، العطر هذا حىت استدعى األمر مداوالٍت طويلةً قادها       
 الديغويل بيري حبيب دولونكل    ، النظام" صديق"، أحـد املشاركني يف املؤمتر    

)Pierre Habib-Deloncle( ،    الـذي كـان وقـتها رئيس) اجلمعية املرسيلية
لـتهدئة ثورة قرطاج  ، )Société marseillaise de Crédit, SMC/ يفللتسـل 

ولكن مل يعد وارًدا أن خيتتم      . ولكي يستطيع االجتماع االستمرار، رغم الزلة     
ومنذ . استبِدل يف آخر حلظٍة بأحد معاونيه     . وزير املالية التونسي أعمال املؤمتر    

 السلطات نص   أُرِغـم كـل منظمي املؤمترات على إعطاء       ، ذلـك احلـني   
 .املداخالت املختلفة قبل توزيعها

7/@6[@ñ†väÜÛ@kèí@ïi‰ëþa@…b¤üa@N@N 
كانت ملسة الرئيس بن علي السحرية هي ربط        ، يف اجملـال االقتصـادي    

 نيسان  12[وبتوقيع اتفاق شراكٍة مع بروكسل يف       . بـالده باالحتاد األوريب   
 مبادالٍت حرٍة بني    ينـبغي أن يقـود لدى تطبيقه إىل خلق منطقة         ، ] م 1995

منذ ، حتًما. أصبحت تونس شريكًا ال ميكن املساس به أو مهامجته        ، املنطقتني
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حذت بالٌد أخرى حذو تونس، ومن ضمنها بلدانٌ من املغرب          ، ذلك احلني 
: ، وأبرمت اتفاقيات شراكٍة مع الدول اخلمسة عشر       )مثل املغرب (العـريب   

ولكن قرطاج قدم   . فس الشيء تفاوض كي تقوم بن   ) اجلزائر مثالً (وغريهـا   
 .املثال

إن جنـاح التجربة يعين أن تتحقق نوًعا ما سياسة التنمية من دول االحتاد              
وباملقابل إن إخفاقها يعين أن جتد بروكسل       . األوريب جتـاه بلـدان اجلنوب     

كي ال نقول (والرهان يفسر اللطف    . نفسها من دون برنامٍج حلوض املتوسط     
 به تونس بن علي رغم جتاوزاهتا يف جمال حقوق          الذي تنعم ) أكـثر من ذلك   

ونفعية ، وسلوك قرطاج االستبدادي  ، والتعذيـب يف أقبية النظام    ، اإلنسـان 
يِضّحى بكل شيٍء على مذبح     . . العـائالت القريـبة مـن رئيس الدولة         

يف حـني أن اتفاق الشراكة املربم مع تونس يتضمن فقرةً حول            ، الشـراكة 
ن دول االحتاد األوريب تظن من دون شٍك حىت         إ. احـترام حقـوق اإلنسان    

: ال ميكنهم أن يطلبوا كل شيٍء من التونسيني       ، مبعاهدٍة أم من دوهنا   ، اليوم أنه 
الليربالية للمؤسسات  ، إزالـة احلواجـز اجلمركية واحترام حقوق اإلنسان       

فكـرة ربط املساعدة باالنفتاح السياسي تتزايد يف        . واحلـرية للمواطـنني   
 .ي َتِعُد قصر قرطاج بأياٍم صعبٍةوه. بروكسل

يقضي اتفاق الشراكة برفع احلواجز اجلمركية بشكٍل       ، من الناحية العملية  
 ومنذ عام  ، لقد بدأ العد العكسي   . تدرجيـٍي بـني االحتـاد األوريب وتونس       

 املؤسسات  »تسوية وضع «ال يـتحدث عـامل األعمال إال عن         ، ] م 1995[
 .التونسية

إنه يغذي خطابات رجال    . التعبري يف كل جمالٍ   استخدم  : تسـوية الوضع  
). »باألولوية القصوى «وصفه بن علي أيًضا     ، ] م 1999[أول أيار   (السياسة  

ويتصدر ، ويغذي األحاديث بني الكوادر   ، وهـو ميـنح املؤمتـرات صبغتها      
على (أصبح التعبري دارًجا    ، وباختصاٍر. صـفحات الصـحف االقتصـادية     

وقعت «: السيد حممد الغنوشي  ، عاون الصناعي لقد قال وزير الت   ). املوضـة 
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ُتحسِّن من  ، ومنذ ذلك الوقت  . بلـدان املشرق اتفاقياٍت مشاهبةً قبلنا بكثريٍ      
وسنبقى ، سيزحيوننا من السوق األوربية   ، إذا مل نعمل شيئًا   . نوعية منتوجاهتا 

 .]11[»يف املؤخرة
ا ليسووا  ال يضيع التونسيون وقتً   ، وحسـب قول الديبلوماسيني الغربيني    

سيقوم خرباٌء  ، وبتمويٍل من قروض االحتاد األوريب والبنك الدويل      . أوضاعهم
ودراسة عمليات الصناعة والعالقات بني الصانعني      ، بفحـص املؤسسـات   

، ويفضـي هذا التشخيص إىل توصياٍت عمليٍة لتحسني اإلدارة        . والـزبائن 
، حالًيا. وربيةويسـمح يف الـنهاية للمؤسسات الوطنية مبقاومة املنافسة األ         

اسـتفادت حـوايل ألـف مؤسسٍة تونسيٍة من هذا التقومي الصحي، والرقم           
. على حنو جديٍ  " الشراكة"ما يثبت أن املقاولني التونسيني أخذوا       ، مـرتفعٌ 

تشرح أن اتفاقية الشراكة ليست ، ولكـي تسوغ دول االحتاد األوريب لطفها     
 أن ثلث النسيج الصناعي  تقّدر دراساٌت خمتلفةٌ  . مـن دون خماطر على تونس     

لعدم قدرته ، التونسي، وبالتايل عشرات آالف فرص العمل،  ُمقَدٌَّر له الزوال 
. واألفضل استعداًدا ، األكثر جناًحا ، عـلى حتمل منافسة الشركات األوربية     

 .التهديد حقيقٌي، وهو يتضمن خطورةً أوىل القتصاد البلد
 احمللية من األوربيني    تطلب املؤسسات . ونسـتطيع التنـبؤ مبـا سـيأيت       

ويبدو أن قليالً جًدا منها جتتاز      . لكنها تبدو غري مهتمٍة فيما بعد     ، تشخيًصـا 
لقد استفادت من ذلك أكثر     «: لقد كتبت بياتريس إيبو   . هذه املرحلة األوىل  

املؤسسات حيويةً لتستفيد من اإلعانات الستثمارات اليت برجمتها يف قليٍل أو           
ال تدخل اليوم ضمن الترتيبات إال حبثًا عن فرٍص أو          ، اغالًب، واألخرى. كثٍري

من (وهـذا ما يفسر ضعف االستثمارات احملققة يف هذا اإلطار       . اسـتقالليةٍ 
مبا فيه متويل دراسات    ، وسطًيا يف السنة   ]12[ مليون دينار  ]150[، مصادر رمسيةٍ 

وكذلـك القسـم الكبري من املؤسسات اليت ال تذهب أبعد من            ) الـتقومي 
 .]13[»تشخيصال

يفضل املقاولون  . واملوضـوع هو أن االستثمارات الصناعية خميبةً لآلمال       
حيث األرباح سريعةٌ   ، والتجارة أو الزراعة  ، عليها تلك املتجهة إىل السياحة    
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وينطبق نفس الشْي نوًعا ما على االستثمارات   . أكـثر وذات خماطـر أقـل      
فيهم الفرنسيون الذين حيتلون    مبا  (كما لو أن املستثمرين األجانب      ، األجنبية

. مل يكونوا يؤمنون مبستقبل اقتصاد البالد     ) املركـز األول مـن دون منازعٍ      
فيض « أن   ] م 1999[وتؤكـد مـلحوظةٌ أصـدرهتا سـفارةٌ أجنبيةٌ عام           

 .»االستثمارات األجنبية يف تونس يبقى متواضًعا
يقدم ويـتم قسـٌم كـبٌري من االستثمارات طبًعا يف إطار النظام الذي              

املعفى ، إمكانية االسترياد احلر  ، عدا امتيازاٍت ضرائبيٍة جوهريةٍ   ، للمؤسسات
يتم حوايل ثالثة أرباع الصادرات     . للوازم الضرورية إلنتاجهم  ، من اجلمارك 

 .التونسية عرب هذا القطاع

7/@7[ÝàÈÛa@åÇ@´ÜbÇ@đpa…bè‘@òÜ»@iaì@ 
لتسويف ينعكس على   فقد بدأ هذا ا   ، مـع نشرات انتصار قصر قرطاج     

نظرًيا منذ  .  من عدد السكان الفعالني    ]%16[بلغت البطالة   ، رمسًيا. العمـل 
حممد ، مل تتحرك هذه النسب، لكن وزير التعاون الصناعي       ، ] م 1996[عـام   

الغنوشـي أحـد أفـراد احلكومة القالئل الذين مل يستخدموا اللغة اجلامدة             
البطالة هي  «: فيقول،  هوادةٍ يعـترف بـأن هذا الرقم يتطور بال       ، اجلوفـاء 

 .]14[»التحدي الرئيس عندنا
، تقّدر السلطات البطالة بأقل بكثٍري من أرقامها احلقيقية       ، وبـرأي اجلميع  

خرجيو اجلامعة الشباب أو هؤالء     : هناك شيٌء مؤكدٌ  . ]%25[ورمبـا قاربت    
 إجياد  الذين خترجوا حديثًا من بعض املعاهد الكبرية جيدون صعوبةً متزايدةً يف          

 قال ديبلوماسٌي أورٌيب يعمل يف      ] م 1999[عام  . عمـٍل مالئٍم الختصاصهم   
 .»بدأت املشكلة تثري قلق بطانة الرئيس بن علي«: تونس

، ] م 1997[منذ عام   ، يف الرباط : إن مـثال املغـرب هناك يغذي القلق       
قلقًا ، الذين اجتمعوا يف روابط   ، يسـبب اخلـرجيون العـاطلون عن العمل       

، ويتظاهرون حسب املناسبات  ،  إهنم يعسكرون أمام املباين الرمسية     .للسلطات
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بن علي غري مستعٍد    . يزعجون، وباختصاٍر، ويـنفذون إضراباٍت عن الطعام    
 .لقبول هذا النمط من اإلزعاج يف شوارع عاصمته

". املعجزة التونسية "مشكلتان أخريان هتددان يف املدى القريب بإزالة ألق         
 عن رفع احلصار الذي فرضته األمم املتحدة على ]م 1999[األوىل جنمت عام    

كانت تونس  ، وبسبب هذا احلصار  ، خالل سنواتٍ . ليبيا العقيد معمر القذايف   
كان يكفي لالقتناع   . وقربص نقطة العبور اإلجبارية بني ليبيا والعامل اخلارجي       

ي الذ، يف جنوب البالد  ، بذلك إلقاء نظرٍة على موقف سيارات مطار جربة       
أو . يشغله بشكٍل متواصٍل أسطولٌ من السيارات اليت حتمل لوحتها اسم ليبيا          

على طول الطريق اليت تقود إىل احلدود بني        " األسواق الليبية "مراقـبة تعدد    
 .لقد استفاد اجلنوب التونسي على حنو خاص من عزل جاره اللييب. البلدين

 ] م 1992[زائر منذ   كانت احلرب األهلية اليت أدمت اجل     ، وبنفس الطريقة 
سواٌء تعلق األمر بأخذ بضعة أيام عطلٍة من دون اخلوف        . خبًزا مباركًا لتونس  

أو احلصول على مسة دخوٍل يف قنصلية بلٍد أورٍيب منقولٍة من           ، من االعتداءات 
، اجلزائـر إىل تونس أو التزود ببضائع غري موجودٍة يف بلٍد يعاين من احلرب             

ئريني ينفقون أمواهلم يف تونس منذ بداية       فقـد أتـى عشـرات آالف اجلزا       
 .يؤكد ذلك، الذي يستحيل حصره، إن مبلغ التحويالت .]15[التسعينات

، عازٍم كما يبدو  ، ] م 1999[إن جمـيء رئيٍس إىل اجلزائر يف شباط عام          
عـلى اإلتيان بالسالم إىل بلده عرب مصاحلٍة ال خيدم بالتايل مصاحل تونس بن              

واملن اجلزائري  . لة بفقدان تسويغ سياسته األمنية    خياطـر رئيس الدو   . عـلي 
 .بقيت هناك فرنسا، حلسن احلظ. ميكن أن ينفد
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8[@òíì‰@ćpbØj‘ 

غرفةٌ ، عـلى بعد خطوتني من بريد باريس املركزي       ، يف شـارع اللوفـر    
خاٌص [‹ويلٍة هيئة حترير نشرٍة سريٍة      متواضـعةٌ سـيئة اإلضـاءة آوت ملدٍة ط        

، ] م1992[اليت أُطِلقت عام ، كانت هذه النشرة. ›Special Maghreb/ ]باملغرب
ما جنده نادًرا يف    ، حتـاول أن تقـوم بإضاءاٍت على أخبار بلدان مشايل إفريقية          

، )Hugues Wagner(هوغ واغنر ، ›خاٌص باملغرب‹ومدير . الصحافة الفرنسية
 يف تلك الفترة عن العامل العريب عموًما وتونس خصوًصا بطريقٍة           كان يتحدث 

. وصاخٌب، ومثٌري، اإلعالم املتعلق هبذه البلدان سلٌيب دائًما     ، يف فرنسا «: جمددٍة
 .كيف ال نوافق على مثل هذه األقوال؟. »حيجب إمكانيات هذه الدول

8/@1[@æìÏŠİn½a@æìİ‘bäÛaë@sÛbrÛa@bÈÛa@õbvç@N@N 
هوغ واغنر أحد أكرب املدافعني عن سياسٍة فرنسيٍة قريبة جتاه          ميكـن عد    

، والكوريني، نرى اليابانيني «: إنـه يدافـع عـن فكـرته قائالً        . العـرب 
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على فرنسا أن تكون الشريك املفضل لبالد       . يأتون إىل املغرب  ، واألمريكيني
 .]1[»اجلنوب هذه اليت تبقى قريبةً جًدا منا

كان هوغ واغنر املدير    ، ] م 1997[فرنسا عام   يف أثناء رحلة بن علي إىل       
 اليت نشرت عدًدا ›La Presse Francaise /ال برس فرانسيز‹املفوض جمللٍة مؤقتة 

حتقيٌق حول بلٍد   : ازدهاٌر، أمٌن، استقراٌر«ميجد الرئيس التونسي حتت عنوان      
، وميناء سالٍم   "تنٌني جديدٌ "نكتشف فيه أن تونس هي    . »يسـري إىل األمـام    

 .وقراطيٍةودمي
واغنر، الذي ال يتعب، يدور على هيئات التحرير ليبيع نشرةً          ، بعد سنتني 

، ›Partenariat Europe-Maghreb/ مغربيةٌ-شراكةٌ أوربيةٌ‹امسهـا  ، خاصـةً 
فقد دعا الرئيس بن    ، إذا صدقنا هذه املطبوعة   . موجهـةٌ إىل أوساط األعمال    

خابات تشرين األول الرئاسية    علي اإلدارة التونسية إىل العمل لكي جتري انت       
يطلق واغنر نشرته   ، هذه املرة . »بشـفافيٍة مطلقٍة وحياٍد تامٍ    «والتشـريعية   

، مدير وكالة سياحٍة كبريةٍ   . وهذا ليس بالشيء القليل   ، برعاية حسني مجايل  
رجل األعمال الغين هذا ذو اخلمسني سنة لديه    ، يف باريس ، يف شارع ريشليو  

الذي ميلك  ، وقد ُمِنح مجايل  .  مطاعم حي البورصة   مـائدةٌ مفتوحةٌ يف أفضل    
، إدارة فندق قصر الصحراء الفخم    ، عـدة قـرًى سياحيٍة يف املغرب وتونس       

، وال يتلكأ بعضها  . حيث ُتسَتقَبل شخصياٌت أجنبيةٌ عديدةٌ    ، جـنوب توزر  
الذي ُدعي إىل   ، حىت جاك شرياك  . عن استشارة العراف احمللي   ، لدى وصوله 

 ] م 1995[ إغراء سؤاله حول حظوظه يف انتخابات عام         مل يقـاوم  ، نفطـة 
 .]2[الرئاسية

يدعو مجايل إىل مائدته الصحفيني الذين يستلمون ملف        ، وعلى حنو دائمٍ  
يدعوهم هذا الرجل املضياف إىل قضاء العطل       ، وعند تناول احللويات  . تونس

 .وجماًنا. . يف إحدى قراه السياحية، مع عائالهتم 
، ، وهو ناجٌم عن صداقته مع عبد الوهاب عبد اهللا         نفـوذ مجـايل كبريٌ    

وينحدر . الـناطق الـرمسي لقصر قرطاج واملكلف مبجمل اتصاالت النظام         
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مدينة بورقيبة، ما يعين أن منشورات واغنر تسجل يف         ، االثـنان من املنستري   
 .وحىت يف أكثر ما يصنع يف هذا اجملال أناقةٌ. قلب اللويب التونسي يف فرنسا

يدير هذه  ، حتت مظهر هجاء العامل الثالث    : هـا هي  ،  املفاجـأة  غـري أن  
حتت مظهره كمتمرٍن   . املنشورات املتنوعة وحيررها ناشطون من أقصى اليمني      

هذا املرتزق  . خيفـي هوغ واغنر ناشطًا من أقصى اليمني املتطرف        ، متواضـعٍ 
/ أوكسيدان( يف حركة    ] م 1968[أصـبح ناشطًا بعد عام      ، القـدمي يف بـنني    

occident( ، مث يف حزب القوى اجلديدة)Partie des forces nouvelles, PFN .(
الذي ، )Gérald Pencioleli(وهو قريٌب على حنو خاٍص من جريالد بنسيوليلي 

. ] م 1999 وربيع   1993[ بني عامي    ›Minute/ ميـنوت ‹ميلـك األسـبوعية     
ابقًا مؤسسة  يدير س ، كان يساعده يف تلك الفترة واغنر     ، وبنسـيوليلي هـذا   

ذات النشاطات  ، )‘Norgesa/ نورجيزا’اليت أصبحت   ) (Sipcom/ سـيبكوم (
ولوازم خمتلفٍة لصحيفة   ، توريد معدات دعايٍة للجبهة الوطنية    : احملددة األهداف 

 .]Présent‹]3/ بريزان‹
ونظـًرا الطالعها اجليٍد على النشاطات املفترضة لألصوليني الالجئني يف          

 بنسيوليلي أن تصدر على التتابع أكثر االهتامات       ›نوتمي‹كان على   ، فرنسـا 
وهكذا . قابليةً للتشكيك واألكثر مبالغةً حبق زعماء حركة النهضة السابقني        

  يف أيلول عام    »اإلرهابيني اإلسالميني يف قلب باريس    «ُنِشـر ملـٌف حول      
، قـبل شـهرين من اإلقامة اجلربية اليت فرضها شارل باسكوا           ،]4[] م 1993[
ال بد أن   . زعيم النهضة املؤقت  ، كركرصاحل  على  ، ي كان وزير الداخلية   الذ

 .]5[األسبوعية كانت متلك املعلومات الالزمة
كـيف يسـتطيع بنسيوليلي وواغنر أن حيافظا على مثل هذه العالقات            

يف بداية  . صداقاهتما يف العامل العريب قدميةٌ    . اجلـيدة مـع الـنظام التونسي؟      
 ،)Radio-Méditerranée/ راديو املتوسط (ار كالمها اإلذاعة احلرة     أد، الثمانينات

يف أثناء مفاوضات بروتوكول اتفاق . اليت متوهلا بسخاٍء رؤوس أمواٍل سعوديةٌ   
قابل ناشطا أقصى   ، ] م 1984[عام  ) Radio-Maghreb/ راديو املغرب (مـع   
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مٍة غامضٍة من أقصى    ناشطٌ وقتها يف منظ   ، كان منهم طالبٌ  ، اليمني تونسيني 
والتحق غوجا املذكور عام    . قوجةيدعى منصف   ،  اللينيين -اليسار املاركسي 

أصبحت مسرية حياته   ، منذ ذلك احلني  .  بـنظام اجلنرال بن علي     ] م 1987[
الوكالة (أصبح منصف على التوايل كادًرا يف       . العملية المعةً على حنو خاصٍ    

 مستشاًرا ثقافًيا يف سفارة تونس يف     مث، )التونسـية لالتصـاالت اخلارجـية     
كان غوجا بالطبع   ، يف باريس . بـاريس، مث كاتب مقاالٍت افتتاحيٍة مشهوًرا      

قـد اتصل من جديٍد مع صديقيه واغنر وبنسيوليلي وشجعهما على العمل            
 .على امللف التونسي

8/@2[@qdm@BýînbiB 
واليت تدوم فترةً   ، ٌريكل هذا القدر من املبادرات اليت ليس هلا مستقبلًٌ كب         
ألننا بعيدون جًدا   . قصـريةً، على هيئة الشبكات املقربة من تونس يف باريس         

لقد . الذي يتقدمنا كثًريا يف موضوع الصورة     ، عـن الشـقيق األكرب املغريب     
/ بوبليسي(تساعدها وكالة   ، غـدت امللكية الشريفية أستاذةً يف فن التواصل       

Publicis( ، يفي الـيت يرأسها موريس ل)Maurice Lévy( ، ،املولود يف وجدة
، "باستيال"إنه تأثري   : يسري بقوةٍ ، املوغل يف الِقَدم  ، السحري، املغرب، الغريب 

كان كل  ، خالل سنواتٍ . تلـك العجيـنة ذات الرقائق اليت يهواها السياح        
. ظهوٍر للحسن الثاين يف وسائط اإلعالم الفرنسية يصبح قداًسا كبًريا طقسًيا          

رياٍن إضافيةٌ كاملةٌ نقلت السياسيني والصناعيني الفرنسيني ليتذوقوا       رحالت ط 
كان الصحفيون املشهورون واألكادمييون    . سحر قصور مراكش وورزازات   

الذيـن ينـتاهبم احلنني إىل االغتراب يبذلون جهًدا جباًرا ليتم استقباهلم يف             
ملعارض العديد من حمركي الرأي العام الفرنسي وصفهم ا       . القصـر امللكـي   

أصحاب مظهٍر مقبوٍل جًدا    ، جالسني يف الصف  «: املغـريب مؤمـن ديوري    
مكّرمني بشكٍل  ، ال شيء متشنٌج تقريًبا   ، ظاهـرًيا ومهذبني كأمهات األمراء    

يتحدثون عن الباستيال وما الذي     ، يبتسمون ابتساماٍت ذات مغزىً   ، واضـحٍ 
 .]6[»والوالئم، بقايا االحتفاالت، يدعى بالعربية تغرا
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. اجلزائريون ليسوا هم أيًضا يف آخر الصف املغريب       ،  موضـوع اللويب   يف
، قلب السلطة احلقيقي يف اجلزائر العاصمة     ، األمن العسكري ، منذ زمٍن طويلٍ  

وتلقى رجال سياسٍة فرنسيون من     . لديه معرفةٌ عميقةٌ بأسرار الدولة الفرنسية     
كما خلقت كعكة   . ةكـل االجتاهات مساعداٍت من اِملّنة البترولية اجلزائري       

 .أسواق التصدير واالسترياد  أيًضا بعض أنظمة االرتياح اخلفية
يلعب نظام بن علي يف املرتبة      . ال يعلنون مثل هذه النجاحات    ، يف تونس 

ِحس فيليب سيغان   . والتأثريات أقل إدهاًشا  ، اخلـيوط أكـثر غلظةً    . األدىن
، املليئة باحليوية )  الواد حلق(تفضيل مطاعم   ، حنني اليهود التونسيني  ، العاطفي

، على حنو أساس  ، هذه هي : لقاء حفنٍة من النفعيني   ، بالشخصـيات الثانوية  
 .النوابض اليت حترك الشبكات املوالية لتونس

يستند بن  «:  تونسٌي يعمل يف قصر قرطاج     -لقد قال رجل أعماٍل فرنسيٌ    
 تار فرانسوا ليو، )Alain Carignon(أالن كارينيون : عـلي عـلى خائـبني   

)François Léotard( ، ميشيل نوار)Michel Noir( ،كل مرٍة. إدوار باالدور ،
مل حيدث  ، تلك السمكة الباردة  ، مع آالن جوبيه  . يـراهن على اجلياد السيئة    

يريد بن علي أن    «: وتابع قائالً . »ال ميلك جوبيه حس إبداع سيغان     ، انسجاٌم
أن يستقبل وزير املالية    يتمسك ب . تعـامل فرنسـا تونس كالواليات املتحدة      

من الصعب إفهامه أن تونس بلٌد      . من دون نقاشٍ  ، التونسـي نظريه الفرنسي   
سواًء تعلق األمر بشخصيٍة كبريٍة مثل      ، حناول أن نتغلب على الصعوبة    . صغٌري

مثل دومينيك  ، أو أن يكون الوزير حامالً رسالةً إىل رئيس الدولة        ، شوفينمان
 .]7[»وزير املالية، كان-شتراوس

8/@3[B@Õí†–Ûa@B@æbÌîN@N 
بعكـس املغـرب اليت تضم عن طيب خاطٍر أشخاًصا من أيديولوجياٍت       

 ،] م 1999 آذار   20[يف  . مييل التعاطف التونسي إىل اليمني ميالً واضًحا      ، خمتلفٍة
الذي مت االحتفال به يف     ، خالل إحياء ذكرى العيد الوطين التونسي يف باريس       
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، إدوار باالدور ، كـان فيليـب سيغان    ، )Conciergerie(الكونسـيريجريي   
وحيًدا . حاضرين) Valéry Giscard d'Éstaing(وفـالريي جيسكار ديستان  

كان دومينيك شتراوس يؤدي دوًرا ثانوًيا      ، من طرف االشتراكيني  ، تقريـًبا 
 .ولكن هل كان يسارًيا فعالً؟، ذكًيا

 –ثي شرياك   هناك الثال ، على رأس موكب أفضل أصدقاء تونس السياسيني      
باسم سياسٍة إقليميٍة تشجع االستقرار والنضال ضد       .  باسـكوا  -سـيغان   

ولكن أيًضا بسبب ضعٍف معٍني من الثالثي الفرنسي جتاه نظاٍم          . األصـولية 
هذا القدر من اخلطوط اليت ُترجع      . قـوٍي عـرف كيف يزيح كل معارضةٍ       

 .جامعٍةهلؤالء الذين يشعرون باحلنني صورةً أسطوريةً لديغوليٍة 
هو جاك  ، وسنعود إىل ذلك  ، )املعجزة التونسية (إن الـذي ابتكر صيغة      

صديق األوقات اجليدة والسيئة هو     ، لكـن احلليف الدائم لتونس    . شـرياك 
هل هي  . اجلاهز دوًما ملقارنة بن علي بديغول     ، فيليـب سـيغان بال جدالٍ     

 حىت سن الثالثة    وثانوية كارنو الشهرية اليت كان طالًبا فيها      ، طفولته يف تونس  
إحدى البالد النادرة   ، االحترام الذي ُيعاَمل به يف تونس العاصمة      . عشـرة؟ 

وهي ، )العجة(اليت ُيؤخذ فيها يف االعتبار مركزه كرجل دولٍة؟، أو ولعه ب          
على كل حاٍل ميارس    . خلـيط خضـاٍر ُمَبهَّرٍة جيًدا على الطريقة التونسية؟        

لقد كان  ، د ذي املساعي احلميدة   فيليـب سيغان عن طيب خاطٍر دور السي       
، بن علي سياسيٌ عصريٌ   «: ] م 1997[يشرح قبل زيارة بن علي لفرنسا عام        

 .»يدافع عن مفاهيم اإلنسانية واحلرية حىت النهاية
، كما رأينا ، وبينما اختذت تونس  ، ] م 1991[غـداة أزمـة اخلليج عام       

 سيغان إىل تونس    سافر فيليب ، موقفًـا مؤيًدا لصدام حسني ألسباٍب داخليةٍ      
بعد . أن يعود احلوار بني فرنسا وتونس     : يشـغل باله أمٌر واحدٌ    ، العاصـمة 

نصف بن علي بالسجن عشر     املعـندما حكم القضاء الفرنسية على       ، قلـيلٍ 
حماوالً هذه املرة   ، عاد سيغان نفسه إىل تونس    ، سنواٍت بتهمة جتارة املخدرات   

 .»سوء التفاهم املتبادل«تبديد 
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عن خطر  . ايل عن ماذا يستطيع فيليب وصديقه زين التحدث؟       ولكن بالت 
تساهل «أدان االثنان   ، بينما كان ميتران ما يزال يف السلطة      . األصـولية طبًعا  

 .»الفرنسية اليت تؤوي عدة زعماٍء من حركة النهضةالسلطات 
كما حصل يف   ، يقلق سيغان أكثر من اللزوم أحياًنا     ، يف تونـس العاصمة   

 :] م 1998[تجمع الدستوري الدميوقراطي يف تشرين الثاين من عام         أثناء مؤمتر ال  
إهنـا فرصةٌ يل ألكرر على املأل إعجايب حبزبكم الذي ال أفّوت أبًدا فرصة              «

لقد عرف التجمع الدستوري الدميوقراطي أكثر من       . ضربه مثالً ألفراد حزيب   
 احلزب. »حزٍب سياسٍي كبٍري وعصريٍ    أي حـزٍب آخـر كيف يقوم مبهام       

هاهو رمبا التصور املستتر للرئيس السابق للتجمع من أجل اجلمهورية          ، الدولة
)Reunion pour la republique, RPR . . (ن رغبة «: ويضيف فيليب سيغان

أكـثر الدميوقراطيات تطوًرا يف االرتقاء بنوٍع من القواعد املثالية ال ميكنه أن             
لتعد ، لقروٍن، ات السنني وال أهنا احتاجت لعشر   ،  ينسـيها قصورها الذايت   

، على الطريقة الغربية  ، حقوق اإلنسان ، وبتعبٍري آخر . ]8»مؤسسـاهتا احلالية  
يف . كي ُتطبَّق يف بلٍد قليل التطور كتونس      »ضعة قرونٍ «ميكـنها أن تنـتظر      

. ليس هلذه املُحاجَّة معًىن أبًدا    ، الوقت الذي يطرق فيه هذا البلد أبواب أوربة       
حيث إن  ، للتجمع من أجل اجلمهورية غري مباٍل هبا      لكـن الرئـيس السابق      

رئيس جمموعة الربملانيني ) Étienne Pinte(النائب إتيان بانت ، سـاعده األمين 
يوجه رسائل غامضةً للمعارضني الالجئني يف      ، التونسية-للصـداقة الفرنسية  

، ليحدد يف رسالٍة    »أنا مدرٌك لوجود تصلٍّب تونسيٍ    «: مـن منط  ، بـاريس 
، أنه ال ينبغي أن أجهر على املأل بتقديري للوضع يف تونس          أظن  «: أخـرى 

سـيقلل ذلـك من جدوى املساعدة اليت استطيع تقدميها ألعماٍل مثل اليت             
 .»تقومون هبا

كان فيليب سيغان قد قُلِّد سابقًا وسام       . التونسـيون ليسـوا جباحدين    
 شقةً يف   ،] م 1997 نيسان   24[يف  ، مث أُهدي ، اجلمهوريـة من مرتبة الشرف    

كان يسكنها  ، يف الدور األول من عمارٍة يف شارع لندن       ، تونـس العاصمة  
 .»]9[إّبان طفولته
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وفيليب سيغان ليس الوحيد من حزب التجمع من أجل اجلمهورية الذي           
ُنظِّمت ، ] م 1996[يف حزيران عام    . يدافع جمامالً عن نظام صديقنا بن علي      
 أظهرت  ق بني االحتاد األوريب وتونس    مناقشـةٌ يف اجمللس النيايب حول االتفا      

، )Jean-Jaques de Péretti(جان جاك دو بريييت . الـتزام الديغوليني لصاحله 
دافع ، )Alain Juppé(وزير التجمع من أجل اجلمهورية يف حكومة أالن جوبيه 

 ،». .هناك تطوٌر يكتمل يف ميدان حقوق اإلنسان        «. حينها عن نظام بن علي    
النساء «ن دون أن يضحك أنه يشعر بشكٍل خاٍص حبقوق          وأضاف الوزير، م  

 .»واألطفال
فهو أحد القالئل يف اليسار     ، أمـا مـا يتعلق باالشتراكي برتران دوالنويه       

ويشرح ، وهو مقرر مشروع االتفاق مع أوربة     . الذين يكفلون النظام التونسي   
: م قائالً تلميٌح مجيلٌ يصل به إىل أن خيتت      . »متناقٌض«أن وضع حقوق اإلنسان     

ينـبغي أن تتأسـس عالقاتنا على املساواة بني بالٍد كبريٍة متحاشني عد أن              «
 .»البعض يتحلى إىل األبد بكل الفضائل والبعض اآلخر ليس كذلك

8/@4[‰bîÛa@¿@æë‰…bã@ćõbÓ†•c@ 
يف ، املرشح اإلفتراضي ملنصب عمدة باريس    ، يبدو اسم برتران دو النويه    

: ولذلك سببٌ . الشبكات الصديقة لتونس يف فرنسا    املكان الصحيح دوًما يف     
الذي كانت  ، رئيس وزراء فرانسوا ميتريان السابق    ، مـنذ وفاة بيري برييغويف    

مل يعد لدى اليسار شخصيةٌ من      ، لديـه نقطة ضعٍف جتاه السباحة يف تونس       
رئيس جمموعة الربملانيني للصداقة    ك. قصر قرطاج الدرجـة األوىل مقربةٌ من      

 يف االخنراط   ال يـتردد هذا املنتخب الباريسي أبًدا      ، التونسـية  -الفرنسـية 
، يف جملس الشيوخ  ، ] م 1998[عام  ، هو الذي نظّم  . شخصـًيا يف املسـائل    

، إفطـاًرا لألعضـاء مل يكـن الضيف فيه سوى السفري الفرنسي يف تونس             
كان هذا اللقاء   «: وتقول نشرة جملس الشيوخ   ). Lanxade(األمريال النكزاد   

تاريخ وصول بن   ، ] م 1987[ لقياس الطريق اليت اجتزناها منذ عام        مناسـبةً 
دعته إىل  ، علي إىل السلطة واإلشارة إىل العقبات لدى ظهور معارضٍة حقيقيةٍ         
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وختم املشاركون يف هذا اإلفطار     . »تشـجيع دمقـرطة نظامه من األعلى      
 .»بروح حواٍر«التارخيي بأن على فرنسا أن متاشي هذا التطور 

بروًدا يف العالقات بني    البكوش  رحـيل رئيس الوزراء اهلادي      وأحـدث   
أصدرت ، ] م 1991[منذ تشرين األول عام     . احلـزب االشـتراكي وتونس    

حتدثت عن  . األمانة الوطنية للحزب االشتراكي بياًنا الذًعا حول تطور النظام        
، مؤلفهوكتب  ،  واختفاء املعارضة الليربالية والتقدمية    »حميط الرئيس املنحط  «

هو منطق ثنائية القطب ، إن مـنطق النظام «): Alain Chenal(آالن شـينال  
وإذا كان من الطبيعي أن تدعم الدولة الفرنسية        . اإلسالميون أو حنن  ، املطلقة

 أظن أن على احلزب االشتراكي أن ينتبه إىل عدم        ، الـنظام لعدم وجود بديلٍ    
. »توري الدميوقراطي قدر اإلمكان مع التجمع الدس    تعـريض نفسه للشبهة     

 لكـن اشـتراكيني آخرين يف الربملان األوريب، وعلى رأسهم كلود شيسون            
)Claude Cheysson (   وزيـر اخلارجـية السابق، عملوا ما بوسعهم، لقلب

 . معاديٍة لنب عليقرارين أو ثالثة قراراٍت
، على مثال جيزيل حليمي   . واليسار املترف ممثّلٌ على حنو جيٍد يف تونس       

دعم ، باسم النساء ، جاهزةٌ دوًما لتسويغ  ، حمامـيةٌ من أصٍل تونسيٍ    وهـي   
مع أهنا نفسها اخنرطت    (احلصن يف وجه األصولية     ، تونـس اجلنرال بن علي    

إن ما مييز تونس    «: وقد قالت . احنرافات امللكية املغربية   بشدٍة يف النضال ضد   
 اليت اختارها    أظن أن  السياسة    ]...[. والعزم، هو الشجاعة ، وسياسة رئيسها 

 مع وجود   .»]10[بن علي ذكيةٌ وجتعل من تونس بلًدا يف طليعة الدول العربية          
فإن رضى النظام التونسي الذايت     ، ندين مبعظمها إىل بورقيبة   ، حقيقيٍة  تطوراٍت

يبقى األب رئيس األسرة الوحيد؛ وما زال املرياث        . عـن حترر املرأة  مفرطٌ     
 .]11[طي ثلثي التركة للصبيان والثلث للبناتيتبع الشريعة اإلسالمية اليت تع

8/@5[pbßbà§a@Énß@ 
، ضاحية باريس الكبرية  ، إن مـتعة بضعة أياٍم مشمسٍة يف تونس العاصمة        

ضيوف تونس يزدادون خلواً من التعقيد طاملا بقي        . تفسـر دعـم الـنظام     
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رحالت الطريان يف عطل هناية األسبوع حتمل دوًما على         . االسـتقبال حاًرا  
ـ  / غريسولد(رئيس سلسلة متاجر    ، احلبيب غريدا : نها زبـائن مداومـني    مت

Guerrisoldes( ،املدير املساعد إلذاعة املتوسط إف إم ، وطارق مامي)FM 

Radio-Méditerranée( ،       أو ". البنعلية"ناشـطٌ يسارٌي سابٌق مؤمن بفضائل
 لويب يف   اآليت من إذاعة الشرق وعضو    ،  اللبناين رغيد الشماع   -أيًضا الفرنسي 

). Euromed Group/ جمموعة أوروميد(الصـف األول مبؤسسـته الصغرية   
املقربة جًدا من ليلى    ، تصحبه غالًبا زوجته  ، وراغد ذلق اللسان ومدعٌو دوًما    

 .بن علي
الرئيس السابق جمللس اإلشراف ، )Jean Miot(نصادف جان ميو ، أحياًنا

 رئيس وكالة الصحافة  قبل أن يصبح›Le Figaro/ الفيغارو‹عـلى صحيفة  
ومبظهره الفطري وحبه لرخاء    . إنه حيب السهرات التونسية الناعمة    . الفرنسية
وهكذا كان  . كان جان ميو على الدوام متساًحما مع بعض املستبدين        ، العيش

وجـيه الصـحافة الكـبري هـذا معجـًبا يف ما مضى بالروماين نيكوالي               
دحةً على حنو يدعو    مقاالٍت كاذبةً وما  «وكـان يكتـب     ، تشاوِشسـكو 

احلياة باللون  ‹ عـن الطاغية كما أشار إليه يف تلك الفترة مؤلفا            »للسـخرية 
يف اجتياز  وقـد جنح ميو ذو اخليال الواسع  .]La Vie en rouge‹]12/ األمحـر 

الذي نشر صفحةً   ، ›الفيغارو‹يف أحد أعداد    ". حبريٍة"شـوارع بوخارست    
بعد «: تردد هذا اجلامح يف أن يكتب     مل ي ، "القائد"كاملـةً عـن مقابلٍة مع       

حيث تصنع  ، بلٌد باسم يتحدث الناس فيه بالالتينية وليس بالسالفية       ، التفكري
وحيث النساء أنيقاٌت، والذي بىن هونغ كونغ على        ، )فرنسيةٌ(مخـوٌر رائعةٌ    

 .»البحر األسود ال ميكنه أن يكون شيوعًيا على حنو كامٍل
هذه هي   ،والنجاح االقتصادي ، مر اجليدة واخل، والنساء، النطق بالفرنسية 

). النموذج التونسي ( ب املكونات اليت جندها يف إعجاب كثٍري من الفرنسيني       
حىت . نقل ميو إعجابه بتشاوِشسكو إىل مضيف قصر قرطاج       ، بكـل طبيعيةٍ  

مقاالً مغالًيا يف امتداح    › الفيغارو‹كتب يف   ، ] م 1987 تشرين الثاين    7[قـبل   
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ويقول اليوم ألصدقاٍء    .]13[»قدر مستشار الظل هذا   «ذاكـًرا   ، بـن عـلي   
 .»بن علي هو احلصن املنيع أمام األصولية«صحفيني حول مائدة طعاٍم 

، كان، بال منازعٍ  ، طيلة عدة سنواتٍ  ، لكن أكثر أصحاب النظام تأجًجا    
. فِردريك ميتران ›France 2/ 2فرنسا ‹ابن أخ الرئيس السابق واملذيع جنم قناة 

تستهويه الرؤوس  ،  عملـه ملدٍة طويلٍة على جنوم السينما، واليوم        اعـتمد يف  
 خلفًا  ] م 1999[وقام بالتعليق على جنازة احلسن الثاين يف متوز عام          ، املتوجة

 ).Léon Zitrone(لليون زيترون 
مع أن فِردريك   ،  ميجد فيها النظام   مناسبةًرفيق الدرب هذا    قـلما فوت    

يف .  خيبةٌ عاطفيةٌ؟  يأه. آلونة األخرية املـتحمس أصـبح أكـثر حتفظًا يف ا        
مثل رئيس الوزراء اإليطايل السابق     ، حيث ميلك دارةً مجيلةً للغاية    ، احلمامات

، غري أنه . مسح بأسوار املدينة القدمية   تيأيت البحر منذ قروٍن لي    ، بتينو كراكسي 
مسحت السلطات العامة بإلقاء    ، وسوسة، وبرترت، كمـا يف تونس العاصمة    

ـ   ، ُشوِّه املنظر مثًريا غضب فِردريك ميتران     . نان األنقاض يف املكان   آالف أط
  أحًدا الذي كان مع ذلك قد نال تأكيد وزيري السياحة والبيئة األخريين أن           

كان األمر بتعلق بتمتني الردم الذي يثّبت       ، رمسًيا. القدمية" مدينته"لـن ميس    
 السلطة ميلك مقالع    رًبا من قوتصادف أيًضا أن صناعًيا م    . الشـواطئ الرملية  

ومر . ضـخمةً وأن هـذه األشغال تساعده يف التخلص من فائض احلصى           
يرنو إىل مرتٍل يف    ، ابن أخيه ، يف اإليليزيه؛ وفِردريك  " العم"ومل يعد   . الوقت
 .جتذبه األهبة املغربية، مراكش

إلسكان ، صودرت ممتلكاهتم ، وفرنسيون آخرون مل يكن هلم نفس احلظ      
غري ، فإن أصحاب مرتٍل يف ساالمبو    ، وهكذا. ج غالًبا أقـارب لقصـر قرطا    

مؤسس ، )Henri Hedt(كان مكاًنا ألعمال هنري هدت ، بعيٍد عن العاصمة
طردوا ، )la station océanographique tunisienne(حمطة علوم البحار التونسية 

ومل يسترجع ورثة هنري    . زوج رئيس الدولة  ، بقوة السالح إلسكان أم ليلى    
مثل هذه التصرفات   . مثرة نصف قرٍن من األحباث    ، أبًدا مكتبته اهلائلة  هدت  

 .اخلرقاء جعلت كثًريا من األجانب يهربون
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8/@6[l@ćõbÔÛ@IæìnÛa@HÖaŠÏ@†Èi 
أخفـق املسؤولون التونسيون يف حتويل التعاطف إىل        ، بوجـه اإلمجـال   

اليت جتهل على   ، باستثناء إعادة لقاٍء ناجحٍة مع اجلالية اليهودية      . شبكاٍت فعالةٍ 
ويف عام  . ]14[ما يبدو عالقات النظام املذنبة مع بعض عناصر اليمني املتطرف         

جيب «:  قـال مسـؤولٌ سـابٌق يف األجهزة التونسية يف باريس           ] م   1994[
رًبا إلينا من الفلسطينيني الذين آويناهم      قاليهود أكثر   . استدراك الوقت الضائع  
 .]15[»مل يعد لديهم ذرة احتراٍم لبالدنا، بدوالراهتم، طيلة سنواٍت والذين

عندما نظمت السلطات يف أحد     ، ] م 1992[ويعود اللقاء إىل صيف عام      
يف . فنادق تونس العاصمة حفل استقباٍل للمصطافني اليهود من أصٍل تونسيٍ         

يف الضاحية الشمالية   ، أعيد فتح الكنيس اليهودي يف حلق الواد      ، نفس الوقت 
ة اليهود من أصٍل تونسٍي جميء احلاخام األكرب يف         ونظمت رابط . للعاصـمة 

وكان لقاء ). Joseph Sitruk(جوزيف سيتروك ، فرنسـا إىل تونس العاصمة 
، بذل الرئيس التونسي جهده إلرضاء ضيفه     . بـن عـلي وسيتروك ناجًحا     

: مذكًرا إياه ، وطاف أرجاء قصر قرطاج مطلًعا احلاخام الكبري عليها يًدا بيد         
هلم نفس حقوق اآلخرين   ، هم تونسيون بصورٍة كاملةٍ   ، لديهـود هـذا الب    «

 .»وواجباهتم
واصفًا إياه بالرجل   ،  بالثناء على رئيس الدولة     جوزف سيتروك  مل يـبخل  

عصر التغيري  «وحرص احلاخام على حتية     . »وذي البصرية  ،املعتدل، الشجاع«
 .]16[» والذي شجع روح التسامح] م1987[الـذي حدث يف تونس يف عام      

 مسي طبيٌب يهودٌي تونسٌي من مونتروي خازًنا للحساب        ،  هـذه األثناء   يف
يستقبل استقبال  ، وخـالل زياراته لتونس العاصمة    .  يف بـاريس   ]26,26[

وانتخب يهودٌي تونسٌي نائب    . وتوضع حتت تصرفه سيارةٌ وسائقٌ    ، املسـيح 
 .رئيس أرباب العمل احملليني

، )الغريبة(ة لزيارة كنيس    وتـنظم رحالت حٍج منتظمةٌ إىل جزيرة جرب       
 أحضره  ]كذا  ز م   [املبين على حجٍر من معبد سليمان       ، األقدم يف كل إفريقية   
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وقد دفع رئيس الدولة بنفسه من      . ]ز م ! كذا[أتـباٌع بعد أن خربه البابليون       
 .ماله الشخصي لترميم الكنيس الكائن يف مركز تونس العاصمة

 آالف يهودٍي من فرنسا     أتـى قرابة مخسة   ، ] م 1999[يف أيـار عـام      
صالح ، وقال هلم وزير السياحة واِحلَرف    ، وإسـرائيل للمشـاركة يف احلج     

أن أراكم يف تونس بلدكم واليت      ، فخوٌر جًدا ، إين فخورٌ «: عاوياملالديـن   
مث أضاف، على إيقاع    ،  »ستسـتقبلكم دوًمـا بأيٍد مفتوحٍة وبقلٍب مفتوحٍ       

طرب الفرنسي إنريكو ماسياس    وامل، تصـفيق حاخام تونس العاصمة الكبري     
الذي ، شالوم كوهن ، ورئـيس مكتب املصاحل اإلسرائيلية يف تونس العاصمة       

اجلالية اليهودية هي جزٌء ال «: ] م1999[تـرك وظيفـته يف أثناء صيف عام       
 .»والسالم، والتسامح، أرض الضيافة، يتجزأ من هوية تونس الوطنية

) tunes(عودة التون   : هوديتبنت تونس الفولكلور الي   ، بوجـه اإلمجال  
استقبال ، صيفًا إىل جربة  ) االسـم الشـائع املعطى لليهود من أصٍل تونسيٍ        (

، ] م 1994[زواج املمثل بوجناح يف حلق الواد خالل صيف عام          ، احلجـيج 
 . .ومنو املطاعم اليهودية 

8/@7[@_Ý•aìnÛa@µg@òíbÇ†Ûa@åß@N@N 
، ليهودية لبناء سياسة تواصلٍ   ال تكفـي هذه النقاط املكتسبة مع اجلالية ا        

من هو  . مصـابٍة بالعجـز بسبب اآلثار االستبدادية لنظام اجلنرال بن علي          
جييب أحد املقربني من سفارة     ، »ال أحد « املؤهل ألن يتحدث باسم تونس؟،    

إذا سألتم السيد  «: ويتابع املصدر نفسه  . هنا تكمن املشكلة  . تونس يف باريس  
يذهب على الفور   ، ن كان اجلو صاحًيا اليوم    إ، الـناطق الرمسي  ، عـبد اهللا  

، يف موضوع التواصل  . ]17[ليستأذن رئيس الدولة يف الرد كيال خيسر وظيفته       
 .]18[»هذا غري فعاٍل البتة
كانت مهمة الوكالة التونسية لالتصاالت اخلارجية تطوير       ، ولفترٍة طويلةٍ 

يس اجلديد  عيَّن الرئ ، ] م 1990[عام  . شـبكاٍت صـديقٍة لتونس يف فرنسا      
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بتقوية احلضور اإلعالمي   «خاًصـا ليهتم هبذا اجلهاز املكلف       " مستشـاًرا "
يكلف . »لتعريف بالسياسة الوطنية يف كل القطاعات     الـتونس يف اخلارج و    

تتجاوز املنحة املخصصة له كثًريا ميزانية وكالة صحافة  : التواصـل غالـًيا  
ويقيم ممثل  . ٍياليت تستخدم مع ذلك أكثر من مئة صحف       ، إفريقـية -تونـس 

يف مكاتب  ، العماميحممد  ، الوكالة التونسية لالتصاالت اخلارجية يف باريس     
 .فخمٍة يف قلب الدائرة السابعة عشرة

 عام . لكـن إجنـازات الوكالة بعيدةٌ عن أن حتقق اآلمال املعقودة عليها           
عصابة (يف قضية ، شقيق الرئيس، نصف بن عليامللـدى اهتـام   ، ] م 1992[

. وجـد مـدراء الوكالة صعوبةً يف إجياد األجوبة املالئمة         ، )الكوسـكوس 
ال توجد أي روابط قرابٍة بني املشتبه به        «وأكـدت الوكالـة يف البداية أنه        

إنه استغاللٌ  «: مث دافع مذيعو النظام فيما بعد قائلني      ، »والرئـيس التونسـي   
التوقيف حبق  سياسـٌي مـن اإلسالميني الذين حياكمون ويستغلون مذكرة          

 .»نصف بن علي إلثارة محلٍةامل
وحللت . قـرر النظام إغالق مجيع مكاتبها يف اخلارج       ، ] م 1997[عـام   

:  ذلك قائلةً  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان     إحـدى دراسـات     
هوائيات أجهزة الدعاية هذه اليت     مثل هذا القرار يعرب عن اعتراف بإخفاق        «
 .» عليها الزمنعفا

قرر ، ] م 1997[عام  .  اجتاهاتٍ عدةيلعب النظام على    ، من اآلن فصاعًدا  
 Anne(قصـر قـرطاج أن يبدو أكثر عصريةً باللجوء إىل خدمات آن ميو   

Méaux( ،    الـيت تديـر مؤسسـة)إمياج ست /Image Sept .( ٌوهي ملحقة
من الليربايل  مقربةٌ  ، صـحفيةٌ شابةٌ بقصر اإلليزيه يف زمن جيسكار ديستان        

، هذه الفائقة املوهبة يف ميدان التواصل تدافع، )Alain Madelin(آالن مادالن 
امللياردير ، )François Pinault(عن مصاحل فرانسوا بينو ، بـيديها وأسـناهنا  
 ما واملقرب من جاك شرياك،) Le Printemps/ لوبرنتان(صـاحب خمـازن   

تلقوا « ،حافة االقتصادية وخصوًصا التابعني للص  ، الصحفيني يوحـي بـأن   
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ال يوجد مدير حتريٍر مل ُيَشد      . أثناء جوالهتم يف تونس    يف» تعلـيماهتم جيًدا  
. أمامـه مبزايا االقتصاد التونسي، أو برفاهية فنادق الشواطئ التونسية الكبرية          

كما تشرح إحدى   ، »بـالذوق الرفـيع لوشـاحات الطوارق      «أو أيًضـا    
 .]20[مساِعدات آن ميو

8/@8[@DÛaÕí†•@đ†Üi@Ýuc@åß@òÛa†ÈC 
، يف اليسار . كانـت الصحافة الفرنسية ملدٍة طويلٍة تراعي النظام التونسي        

.  بن علي   احنرافات  كانت متساحمةً على حنو خاٍص جتاه      ›لونوفيل أوبسرفاتور ‹
بدأت بعض  ، ] م 1992[يف هناية عام    . مل يـتلقَّ سـوى الثناء     ، يف الـيمني  

هتاجم احلماية اليت يتمتع هبا يف فرنسا        الصحافة   االنتقادات النادرة بالظهور يف   
كان .الذي جلأ إىل تونس هرًبا من القضاء الفرنسي       ، منصف، شقيق الرئيس 

الذي ، جان دانييل ، ›لونوفيل أوبسرفاتور ‹ذلـك أيًضا أكثر مما حيتمله مدير        
والقادحة أحياًنا جتاه   ، وغري الصحيحة ، التعليقات غري املؤكدة  «أمام  ، بـادر 
: نقرأ فيها . »العدالة لبلٍد صديقٍ  « عريضٍة عنواهنا    -إىل نشر رسالةٍ  ، »نـس تو
نود أن نذكِّر بقوٍة أن تونس هذه القريبة        ، اسـتنكاًرا لرؤيٍة سلبيٍة متعمدةٍ    «

ليس بال  ، تبين يوًما بعد يومٍ   ، والتعلق باحلوار ، وبثقافة التسامح ، للغاية تارخيًيا 
، جمتمًعا عصرًيا ، ٍة ومنطقيٍة يف الوقت نفسه    أخطاٍء أحياًنا ولكن بطريقٍة سلمي    

 كره األجانب طردت منه كل أشكال     مـتزًنا ومنفتًحا على العامل      ، تعددًيـا 
 .]21[»ورفضهم

كانال (مدير القناة التلفزيونية    ، عدةيظهر خصوًصا سريج    ، بـني التواقيع  
،  جتاوزهالذي ال ميكن، )Frédéric Mitterrand(وفِردريك ميتران ، )أوريزون

كلري منديس -وماري) Jean Lacoutour(اللذان ساعدمها بقوٍة جان الكوتور 
اللذان تعود روابطهما الثقافية مع ، )MarießClaire Mendès France(فرانس 

 .تونس إىل عهد بورقيبة
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ال توجد كلمةٌ يف هذه الرسالة الطويلة حول الشرائط اإلباحية اليت نشرت            
الصحافة املقيدة أو التشريعات املتعلقة باجلمعيات اليت       وال عن   ، عن املعارضني 

 .تنظم السيطرة على اجملتمع املدين
يساعد بن  ، مع آخرين ، عدةكان سريج   ، قبل هذه العريضة ببضعة أشهرٍ    

الرابطة وإعادة السيطرة على    عـلي عـلى ضـبط ناشطي حقوق اإلنسان          
باسم .  األقل استقالليةً بكثٍري بعد اآلن     ،عن حقوق اإلنسان  التونسية للدفاع   

 .اخليارات الدميوقراطية املفترضة للرئيس التونسي
  عام ›valeurs actuels/ فالور أكتويل‹نشـرت األسـبوعية   ، يف الـيمني 

 عـدًدا خاًصـا ميجـد النظام التونسي مبناسبة رحلة بن علي إىل              ] م 1997[
الصحف يف مجيع أرجاء العاصمة للمجلة      خصصت خلفيات أكشاك    . باريس

أن ، لدى هبوطه الشانزليزيه بسيارٍة رمسيةٍ    ، حيـث أن اجلنرال الصاحل شعر     
 .املدينة بأسرها متتدحه

ونضرب صفًحا  .  مل تعد مدينةً   والصحف النادرة جًدا املتخصصة بإفريقية    
اليت غريت ، ›le nouvel Afrique-Asie/ آزي-لو نوفيل أفريك‹عـن جملـة   

واألسبوعية . متغنيةً بفضائل النظام بعد أن اهتمته بكل املساوئ       ، لدها كلًيا ج
اليت دعمت فيما مضى كثًريا من القضايا العادلة يف العامل          ، ›افريكجـون   ‹

، بن أمحد بشري  ، ›افريكجون  ‹كتب مدير   . تبدي اليوم تساًحما ُمداًنا   ، الثالث
عسكرٌي أن يشعر بأنه موهوٌب يف      يسـتطيع   «: ] م 1999[يف ربـيع عـام      

كثريون فعلوا ذلك بسعادٍة وخدموا بالدهم      ، السياسـة ويرغب يف ممارستها    
 ،)Compaoré(وكومباوريه  ، وبن علي ، وحسين مبارك ، وناصر، ديغول: جيًدا

إن هوِجمت تونس يف موضوع ظروف اعتقال النساء        . ]Lebed(«]22(وليبيد  
ينربي أحد أعضاء ، قاسية واالغتصاباتٍ املتسـمة باملعاملـة ال    ، يف السـجن  

لريد فوًرا على صفحات    ، املكلف بشؤون املرأة واألسرة   ، احلكومـة التونسية  
، متعن بتأهيٍل مهينٍ   يت إهنن. ستفاجؤون برؤية ظروف حياهتن   «: األسـبوعية 
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، وطبيب أطفالٍ ،  وحديقةٌ، لديهن التلفزيون . والندوات ،وممارسـة اهلوايات  
 .». .فسيٌّ وطبيٌب ن، وطبيٌب

جرميتها؟، بضعة أسطٍر   .  صودرت مرةً يف تونس    ›افريكجون  ‹بقـي أن    
الذي يكفي ذكر امسه    ، حول آخر كتاٍب لرئيس الوزراء السابق حممد مزايل       

حياة املعارضني يف املنفى    . ]23[لـترتعد فرائص النظام الذي يفترض أنه قويٌ       
 .ختلو فعالً من الراحة
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من ، ظافرةً ومضطربةً، اليت تصعد) route Napoléon/ طريق نابليون(عرب 
يبلغ ، )Alpes-de-Haute-Provence( بروفنس   -هوت-دو-غـراس حنو ألب   

ولكن ينبغي أيًضا مغادرة مركز     . الصغرية) Digne(املرء أخًريا مديرية دينيي     
واجتياز خط  ، دئة ذات السبعة عشر ألف ساكًنا     هـذه القرية الساحرة واهلا    

، منحرفًا قليالً عن الطريق اإلقليمية    . والوصول إىل الضواحي  ، سـكة احلديد  
-Saint/ سان ميشيل (يوجد فندق نزل    ، وبعـيًدا مـن كل أثٍر حلياٍة مدنيةٍ       

Michel (  يف الطابق  ،  من هذا الرتل   ]14 و 11[يف الغرفتني   . العائـلي املتواضع
قصٌري ، رجلٌ يبلغ الواحدة واخلمسني من عمره     ،  بناٍء من دون روحٍ    األول من 
وزوجته وأوالده الستة يعيشون يف املنطقة      . حتت اإلقامة اإلجبارية  ، وقـويٌ 

 .الباريسية باستمراٍر
بن هادي بن   صاحل  غري أن   . مـثل هذا اإلجراء اإلداري هو مؤقٌت غالًبا       

منفٌي منذ ست   ، ] م 1987[ة عام   الزعيم املؤقت حلركة النهض   ، حسن كركر 
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هذا مع اللجوء السياسي الذي حصل عليه من السلطات الفرنسية          . سنواٍت
 .كل ذلك يسبب الفوضى بعض الشيء. بأكثر الطرق شرعيةً يف العامل

9/@1[@@b•Š×Š×@L@ñ…†’½a@òaŠ§a@o¤@ćïbî@ćøuüN@N 
هذا ، بنظر النظام التونسي  . كركر شيٌء ثقيلٌ  صاحل  ما ينوء حبمله كاهل     

هو ، أحد أطول االعتقاالت يف تاريخ اجلمهورية اخلامسة      ، االعـتقال اجلائر  
لقد . هذا الداء املطلق  ، رمـز دعم السلطات الفرنسية للنضال ضد األصولية       

بعد كل  .  السنوية قلقها بشأن مصريه    منظمة العفو الدولية  أبـدت تقاريـر     
مل تتح له أبًدا فرصة  .  أبًدا لالمتحان يف فرنساكركرصاحل مل يتعرض ، شيٍء

يف جواهبا املوجه إىل منظمة حقوق      . التعـبري عـن نفسه أمام سلطٍة قضائيةٍ       
أكدت وزارة الداخلية اإلجراءات املتخذة حبق      ، ] م 1999[اإلنسـان عـام     

كركر صاحل   اليت يوجد فيها     »الظروف املادية «مضيفةً أن   . التونسي البائس 
. ال تضع هنايةً هلذه القضية    ، مالحظةٌ غريبةٌ . »مدعاةً للرضى متاًما  « كانـت 

 .وُحوِّل الرتاع من اآلن فصاعًدا إىل جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
 ،]1[ بعد أن ُحِكم عليه غيابًيا باملوت     ] م 1987[بعـد وصوله إىل فرنسا عام       

 وخالل بضع   .على اللجوء السياسي  ، بعد سنةٍ ، حصـل الزعـيم اإلسالمي    
وأحد . عـاش رجل األعمال املاهر هذا من جتارة التمر مع املغرب          ، سـنني 

عباسي الوهو حماٍم جزائرٌي قريٌب من      ، شركائه ليس سوى أمحد سي مزراق     
املنة املالية السعودية ليست بعيدةً     ). إلنقاذلاإلسالمية  بهة  اجل(زعيم  ، مـدين 
يدير جملًسا عاًما من املسامهني     ، سنواتوهكذا شوهد كركر يف تلك ال     . جًدا

الذيـن يرغـبون يف امتالك فندٍق من فئة ثالث جنوٍم يف حي مونبارناس يف               
 La(االستخبارات العامة وكالء ، أحياًنا. مقّدٍر بتسعة ماليني فرنكًا، باريس

direction de la surveillance du territoire, DST ( ، تنصـتون عليه ي الذيـن ،
 ذي شجوٍن حول الوضع اجلزائري أو       جل حديثٍ يرسـلون يف طلـبه من أ      

 .حرب اخلليج
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مبثل هذا  ، راشد الغنوشي ، مل حيظ زعيم النهضة اآلخر    ، يف تلـك الفترة   
 ] م 1989[تـرك هذا النيب املرتوع السالح بلده بعد انتخابات عام           . احلـظ 

طلب منه األمن العسكري اجلزائري مغادرة      ، وبعد عامني . وذهب إىل اجلزائر  
ورفض الفرنسيون استقباله، لسببني    . بعد انتشار تأثري املد اإلسالمي    ، الـبالد 

لن يتحمل التونسيون حتًما أن متنح فرنسا مأوًى لزعيٍم آخر من           : على األقل 
بعد إيواء كركر؛ مث كان الغنوشي أحد اإلسالميني القالئل         ، زعمـاء النهضة  
ٍل شديد  مواقف تدعم العراق بشك   ، خالل حرب اخلليج  ، الذيـن اختـذوا   

يعيش الزعيم اإلسالمي بسالٍم يف بيته الريفي       ، منذ الرفض الفرنسي  . احلماس
 .األنيق يف ضواحي لندن

وسـاءت األمور كلها لكركر عند تسمية شارل باسكوا وزيًرا للداخلية           
ُخطف ثالثة عناصٍر من    ، حيث يتوتر الوضع  ، يف اجلزائـر  . ] م 1993[عـام   

وأمطر التونسيون فرنسا بوابٍل من     . ضٍةالقنصـلية الفرنسـية يف ظروٍف غام      
وبدأ الرعب من   . تقاريـر الشـرطة حـول التواطؤ املزعوم حلركة النهضة         
 .االعتداءات يف األراضي الفرنسية جيتاح الدوائر الفرنسية

الذي ال يعد خصًما    ، طار شارل باسكوا  ، ] م 1993[يف أيلـول عـام      
يف . ت اإلقامة اجلربية  قرر وضع كركر حت   ، وبعد شهرٍ . إىل تونس ، للـنظام 

أُوِقف مثانون  ): أقحوان(نظمت الشرطة عمليةً امستها     ، غمـرة األحـداث   
، ونفي هذا األخري إىل واغادوغو    . ومن ضمنهم سيمورزاق  ، إسالمًيا جزائرًيا 

 .حيث ما زال يقطن حىت اليوم، عاصمة بوركينا فاسو
ن م، إىل برست ) Ouessant(وهكـذا ُنقـل كركر من جزيرة أويسان         

 ] م1995[ومل يغري رحيل شارل باسكوا عام . إىل دينيي) Haut Loire(اهلوتلوار 
وهو الرجل الذي   ، وسيأيت انتخاب جاك شرياك للرئاسة    . مـن مصريه شيئًا   

وبالعكس إن  . التونسي-ليقوي التفاهم الفرنسي  ، "املعجزة التونسية "ميـتدح   
سواٌء يف ماتينيون   . ما يدعو أكثر للدهشة هو موقف حكومة ليونيل جوسبان        

)Matignon (  تبدو األوساط الوزارية منتقدةً بشدٍة لوضع      ، أو وزارة اخلارجية
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، )Jean-Pierre Chevènement(وحىت جان بيري شوفينمان . احلريات يف تونس
يبدو أكثر تدرًجا يف دعمه     ، الـذي مل يكـن ذا رأفة باألصوليني مع ذلك         

 Mouvment des/ حركة املواطنني(س رئي، ] م1997[يف أيار عام . للتونسيني

citoyeus, MDC( ،  نوفيل ‹كتب يف ملحٍق جمللة ،الـذي مل يكـن وزيًرا بعد
 التونسية  -العالقات الفرنسية «: يف متجـيد النظام التونسي    ، ›آزي-آفـريك 

. »ميكـنها أن تسـتبق ما جيب أن تصبح عليه العالقات بني ضفيت املتوسط             
فّضل زعماؤها عدم   ، اطيني االشتراكيني حركة الدميوقر ولكـن خالل مؤمتر     

حزب السلطة يف تونس    ، دعـوة ممـثٍل من التجمع الدستوري الدميوقراطي       
 .العاصمة

إن ترك كركر حتت    «): Beauvau(ويعـترف موظـٌف يف ساحة بوفو        
اإلقامـة اجلربية يف دينيي هو نتيجة نوٍع من عدم الفعالية اإلدارية أكثر من              

ختلى رجال الشرطة احملليني    ، ويف مكان إقامته  . »ٍةكونـه نتيجة إرادٍة سياسي    
وبعد أن تعب من هذه احلياة      . عـن مطالبـته بالتوقـيع عـلى دفتر املخفر         

قرر ، الالمعقولـة ومن اخلمسة عشر كيلومتًرا من املسري الذي يقوم به يومًيا           
 أن يلتحق بأسرته اليت بقيت يف املنطقة        ] م 1998[كركر يف آذار عام     صـاحل   

أتى عشرةٌ من رجال الشرطة يف ثالث       : وأتـاه من ذلك أذىً    . لباريسـية ا
سـياراٍت ليقـتادوه من أمام مدرسة أصغر ابنائه، وحكم على كركر بستة             

 .أشهر سجٍن مع إيقاف التنفيذ ألنه مل يتقيد باإلقامة اجلربية
 ،] م 1997[يف أيلول عام    . لكـن مل تبد هذه العزلة كافيةً يف نظر التونسيني         

نشر يف باريس كتاٌب عنوانه     ، ل رحلـة بن علي إىل فرنسا بستة أسابيع        قـب 
مؤلفته تونسيةٌ امسها سامية    . ›]أخـي األصويل واإلرهايب السابق    ، كـرمي [‹

: كتبت تقول . كركرصاحل  الـيت هي ليست سوى أخت زوجة        ، العبـيدي 
، ينمثل كثري . أحكي قصة أخي كرمي املأساوية واملثالية     ، عرب هذه الشهادة  «

كـان جندًيا وضحيةً لشبكٍة ضخمٍة كان هدفها زعزعة احلكومات واحلكُم           
إهنا األصولية اإلرهابية   : االستبدادي املفروض على اجلميع من عقيدٍة وحيدةٍ      

تلك هي أسلحة   ، وقتلٌ، ومتويل منظماٍت مافيويةٍ  ، ودعايةٌ، خداٌع. اإلسالمية
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على  تها هجوٌم حسب األصول   حكاي، يف الواقع . ]2[»الزعماء الذين يديروهنا  
يتعلق باجلدران وبالعقول مثل    «، »العني السوداء «الذي تصفه ب  ، كركـر 
يتألف من حتويلنا إىل جنوٍد طّيعني آللة احلرب        ، مشروعه النهائي . .العلـق   

حتت تأثري  ، لقد تشّرب اليافع كرمي   . »املخصصـة لـلجهاد اإلسالمي املقبل     
اليت أثارت لديه عفاريت    ، »ملقدسةتصورات احلرب ا  «، كركر الرهيب هذا  

، توقٍف من أجل إضعاف املسلمني  غربيني يعملون من    «تقـنعه بأن    ، خمـيفةً 
 »واالستيالء على أمواهلم، وقمعهم

، مبيٌع متواضٌع جًدا للكتاب   : كـان هلـذه اخلبطة الصحفية ثالث نتائج       
ازٌم  وعزٌم ج  ]3[وقضـيةٌ بالتشهري رحبها كركر من اجللسة األوىل ضد شقيقة         

أكان ذلك . »مل أعد أخشى أحًدا ، دفعت مثًنا باهظًا  «: للزعـيم اإلسـالمي   
ال شك يف أن أفكار هذا الناشط األصويل قد تطورت          . تـأثري مناخ األلب؟   
حنن ، مل نكن ، يف بداية الثمانينات  «: فقد اعترف قائالً  ، عـلى مـا يـبدو     

حنن نتغري  ، لوقتمع ا ، نشعر كثًريا بأمهية مسائل حقوق اإلنسان     ، اإلسالميني
 .]4[»على األقل، ظاهرًيا«: خافًضا صوته،  وتابع». .

9/@2[ñŒèuþa@´i@ĞïÐ@ćæëbÈm@ 
كان التعاون بني األجهزة    ، خـالل سـنوات القمع األوىل لإلسالميني      

املكتب (إهنا احلقبة اليت كان فيها      . الفرنسـية والتونسية خفًيا ولكن منتظًما     
 Office Français pour les  réfugiés et les/ تبعيٍة الفرنسي لالّجئني والذين بال

apatrides, OFPRA( ،  ينكر إنكاًرا واضًحا جور ، الـتابع لـوزارة اخلارجية
وتقابل . الـنظام ويرفض أغلب امللفات اليت يقدمها ناشطو النهضة املنفيون         

ت وزارة الداخلية   وهكذا دع . األجهـزة الفرنسـية بانتظاٍم نظريهتا التونسية      
وبذلت ،  عدة موظفني من وزارة الداخلية الفرنسية      ] م 1992[التونسـية عام    

وُعِقد اجتماع عمٍل يف فندق إفريقية يف       . قصـارى جهدها إلرضاء ضيوفها    
وأعلن عندئٍذ أحد رؤساء األجهزة ألصدقائه      . مركـز تونـس العاصـمة     
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قولـوا للمعارضـني الالجئني لديكم أننا مستعدون إلعادة         «: الفرنسـيني 
 .]5[»فور عودهتم إىل هنا سنعرف كيف هنتم بأمرهم. جوازات السفر إليهم

كان املرء  .ازداد الـتعاون على أعلى املستويات     ، حتـت إدارة باسـكوا    
مستشار ، )Bernard Guillet(يصـادف غالًبا يف تونس العاصمة برنار غييه  

، )Jean-Charles Marchiani(أو جان شارل مارشياين ، بلوماسيالوزيـر الدي 
 نائًبا يف الربملان األوريب     ] م 1999[الذي سيصبح عام    (رجل املهمات السرية    

 ).ومرشًحا غري معلٍَن ملنصب عمدة تولون
لقد أتعبت  . أُهِنك التعاون ، يف السنوات األخرية  . مل يعـد الوضع كذلك    

عندما حيدث أن يترك الغنوشي     . هتا الفرنسية مطالـب األجهزة التونسية نظري    
كانت الشرطة الفرنسية تغض    ، جملسه احلريب يف لندن إلقامٍة خفيٍة يف باريس       

مينح اللجوء  ) ]املكتب الفرنسي لالّجئني والذين بال تبعيةٍ     [(وأصبح  . الـنظر 
ختشى األجهزة الفرنسية خصوًصا غلطةً من      . السياسـي بسخاٍء أكرب بكثريٍ    

يشهد على ذلك ما باح به      . ا التونسيني وتعمل على محاية املعارضني     مراسليه
الرئيس السابق  ، شّماريالأحـد موظفـي االستخبارات التونسية خلمّيس        

حنن «: ] م1997[املنفي إىل باريس منذ عام ، للرابطة التونسية حلقوق اإلنسان  
الذين إهنا الطريقة الوحيدة ملراقبة التونسيني      ، مـرغمون عـلى مالحقـتكم     

 .»يتجسسون عليكم يف باريس وميكن أن يهامجوكم
اجلالية التونسية  . شرطةتفسر النفعية الربود بني أجهزة ال     ، ولكـن الـيوم   

يأيت ، فيما لو ُوجد  ، خطر االعتداءات األصولية  . هادئـةٌ عـلى حنو خاصٍ     
وقال عسكرٌي من االستخبارات الفرنسية     . خصوًصا من األوساط اجلزائرية   

مل «: ]DGSEla Direction Generale de la Securite Exterieure(]6 ,(اخلارجية 
ويقول . »لقد أعطينا امللف ألحد املتمرنني    ، يعـد حيصـل شيٌء يف تونس      

نشهد مظاهرةً أو اثنتني يف موعٍد حمدٍد       «: موظـٌف من االستخبارات العامة    
جيب أن تكون كل    ، إهنم حلٌم حقيقٌي ملوظف الشرطة    ، التونسيون. كل عامٍ 

كل شيٍء  ، ةٌإهنا جاليةٌ صغري  «: وأضاف. »اجلالـيات األجنبية هادئةً هكذا    
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، ُيعـَرف، ورجال شرطة بن علي كثريون بالقدر الكايف ومنظمون يف فرنسا           
ال يتحرك  «: ويقول موظفٌ . »ليسـوا حباجٍة إلينا ليحصلوا على معلوماتٍ      

 .]7[»بسبب الالمباالة واخلوف، التونسيون أبًدا

9/@3[@bĆàöa…@ñŠ™by@òibÓ‰@N@N 
، أمن الدولة املخيف للغاية كاتب  ، قرتوعيالوضع رجال شرطة    ، وبالفعل

يعيش : بنتائج ال ميكن إنكارها   . اجلالـية التونسـية يف فرنسـا حتت الرقابة        
كان ، يف باريس ، ] م 1999[يف أيار عام    . املعارضـون التونسيون يف خوفٍ    

 يف ساحة كنترسكارب   ، نقـاٌيب قـدٌمي مسـتقٌر يف فرنسـا يتناول غداءه          
)Contrescarpe( ،   ٍمن ، يف قلب العاصمة  ،  وهاهو .بصـحبة صحفٍي فرنسي

يتحدث بصوٍت منخفٍض ليحكي عن سنوات العمل       ، دون أسـباٍب ظاهرةٍ   
الزعيم اآلسر  ، وذكرياته مع احلبيب عاشور   ، النقايب السعيدة يف عهد بورقيبة    

مع أن هذا البائس    . أو أيًضا عن فترات سجنه    ، لالحتاد العام التونسي للشغل   
فض أن يرفع صوته وأشار إىل عاملني       فقد ر ، كـان غـري مسـموٍع تقريًبا      

رمبا يكونان خمربي شرطٍة حلقا  «: مهاجـرين جمهولـني يف آخر صالة املطعم       
الذي يعود إىل تونس يف     ، املخاطرة غري واردٍة لدى هذا الناشط القدمي      . »بنا

ينظر النقايب حبذٍر أيًضا    ، قبل اخلروج من املطعم   . فتراٍت متباعدٍة أكثر فأكثر   
 .قبل أن يبتعد حاثًا اخلطى. مينةً ويسرةً

بائع . ونـرى نفـس الـتوتر لدى معارضٍٍ علٍين مثل حممد منري بلطيفة            
تعرف على عصابة   ، سياراٍت متواضٌع يف تونس العاصمة يف هناية الثمانينات       

شقيق الرئيس التونسي الذي حكمت عليه العدالة الفرنسية        ، نصف بن علي  امل
 تتعلق باسترياد السيارات تشاجر مع     وبسبب قصٍص كاحلةٍ  . ] م 1992[عـام   

ويشهد . وقضى عدة أياٍم يف السجن وجلأ إىل فرنسا       ، أصـدقائه القدامـى   
معرًضا ، خالل حماكمة شقيق بن علي    ، ] م 1992[عام  ، مليئًا باملرارة ، بلطيفة

. وقدم شكوًى برشوة شاهدٍ   . هددته القنصلية . لشـىت أنـواع الضـغوط     
 .وُحِفظت القضية من دون متابعٍة
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سـنواٌت طويلةٌ من اإلجراءات وجلوٌء إىل جملس الدولة كانت ضروريةً           
الّجئني والذين  املكتب الفرنسي ل  (ليحصل بعدها على اللجوء السياسي من       

كان هذا  ، خالل هذا االنتظار الطويل   . ] م 1999[يف شباط عام    ) تبعيةبـال   
أقل تفتيٍش  . الـرجل شبه املختبئ يكسب عيشه من عمله سائق سيارة أجرة          

 من »مسّيًرا عن بعٍد«كان يبدو له  ، حىت أكثرها بساطةً، للشـرطة الفرنسية 
 .غدا مليئاَ بالشك واخلوف. شرطة بلده

اجلالسني إىل مائدٍة يف مقاهي جادة سان       ، بعـض املعارضني  ، وأخـًريا 
مقتنعون بأهنم رأوا فالشات أجهزة تصوير عمالء النظام املختبئني يف          ، ميشيل
يتفاخر بعض  ، خالل تناول العشاء يف مطاعم تونس العاصمة      .  عاديةٍ سياراٍت

اخلوف من الوشاية بلغ    . مستشاري بن علي بالفعل بامتالك مثل هذه الصور       
 .ومنقسمةً، حًدا أصبحت معه املعارضة يف باريس غري منظمٍة

لقد اختذ النظام اجلزائر الظافرة     . خمـاوفهم ليست فقط أوهامٍ    ، بالـتايل 
كانت السنوات التالية   . جلزائـري السابق بومدين مثاالً يقتدي به      للرئـيس ا  

لالستقالل سنوات حياكٍة بطيئٍة للبالد من مجعية الصداقة اجلزائرية يف فرنسا،           
نتيجة وساوس بوجود مراقبٍة    ، الـيت ابـتعدت شـيئًا فشـيئًا عن جاليتها         

يةً مبليوين  قو، كـان لدى اجلزائر أوراٌق جيدةٌ تلعب هبا يف فرنسا         .بوليسـيةٍ 
لكن اجلزائر العاصمة مل    . شخٍص وشبكات تضامٍن عديدةٌ ُوِلدت من احلرب      
 .تنجح أبًدا يف حتريك هؤالء األتباع بشكٍل فعلٍي

قرابة عشرة موظفني   . األفق أمٌين حبزمٍ  . وبدت تونس مصابةً بالشلل نفسه    
 الداخلية  ويقال لوزارة . تونسـيني من املراتب العليا يتابعون اجلالية يف فرنسا        

 .]8[»بعشرات وعشرات املخربين الصغار كتبة التقارير     «الفرنسية إهنم يستعينون    
، )Martyrs(جند أحياًنا هؤالء العمالء الظرفاء يف مطعٍم لطيٍف يف شارع مارتري            

حيث تتصدر املكان صورة بن علي      ، يف قلـب احلـي اليهودي يف باريس       
 . .بالطول الكامل 

يأيت عشرون أو ثالثون    ،  اإلنسان اجتماًعا عاًما   إذا نظمت رابطةٌ حلقوق   
يهدد خمربو النظام السريون    ، أحياًنا. فوًرا إىل املدخل   مـن الرجال األشداء     
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ويعاقب . ]9[عـلى اهلاتف مباشرةً احملامني الفرنسيني املدافعني عن املعارضني        
س يكفي أن يشتغل منفٌي مثل مخيّ     . النظام حىت العائالت اليت بقيت يف تونس      

، ليزعج النظام شقيقه عبد الرؤوف    ، شـّماري مع املنظمات غري احلكومية     ال
نشر أنباٍء  «بعد اهتامه ب  . املقـاول ونائب رئيس بلدية تونس العاصمة سابقًا       

، سجن يف زنزانٍة غاصٍة بالسجناء    ، ] م 1999[ يف بداية صيف عام      »كاذبـةٍ 
 .]10[ومع مشاكله القلبيةمع أنه مصاٌب بالداء السكري . جمردٍة من املاء اجلاري

تستجوب الشرطة عدًدا من املهاجرين ساعاٍت      ، ولدى عودهتم إىل تونس   
آخـر مبـتكرات رجال الشرطة املبدعني هؤالء هي توقيفهم قبل           . طويلـةً 

تتركهم . بعد أن يكونوا قد عربوا حاجز اجلمارك      ، سفرهم إىل فرنسا بدقائق   
لن يقلق أحٌد قبل بضعة أياٍم،      . ساوكل واحٍد يظنهم يف مأمٍن يف فرن      ، العائلة

من ، ما يعطي االستخبارات التونسية فرصة القيام ببعض االستجوابات العنيفة        
 .دون صدًى ال لزوم له يف اخلارج

كان كل شيٍء قد    ، ] م 1987[بعد استيالء بن علي على السلطة يف عام         
/ الفرنسيةمجعية الصداقة التونسية    (كانت  ، بـدأ مع ذلك حتت أفضل رعايةٍ      

L'Amicale des Tunisien en France (   قـد زالـت تاركـةً مكاهنا ل) جملس
 Conceil des Communautés tunisiennes en/ اجلالـيات التونسية يف فرنسا 

France( ،            شارع ، ]36[وهـو حـركةٌ جتمعـيةٌ واسعةٌ اختذت مقًرا هلا يف
 ]7[ان يصاَدف فيها غداة     ك.  يف باريس  ]19[يف الدائرة   ، )Botzaris(بوتـزاري   

وشيوعيون منشقون وإسالميون معتدلون يؤمنون     ، نوفمـرب بعثـيون تائبون    
 .املعلن" التغيري"مجيعهم ب

، حزب السلطة ، ولكـن سرعان ما أوفد التجمع الدستوري الدميوقراطي       
، )جتمًعا تونسًيا يف فرنسا   (أحد كوادره الرئيسني إىل شارع بوتزاري لينشئ        

كان نور الدين   ، ] م 1999[وحىت عام   . الية حتت الوصاية  مهمـته وضع اجل   
الرئيس احلايل للجنة التنسيق للتجمع الدستوري الدميوقراطي يف        ، فصـي احل

إن إطار اجلالية ال    . هو الذي قام باملهمة على حنو فّعالٍ      ، تونـس العاصـمة   
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قدرةٌ أكرب على التغلغل يف     : مركـزٌي على حنو كبري، ولذلك ميزةٌ مزدوجةٌ       
 .ألوساط املعادية، واألمل يف احلصول على أمواٍل من الفرنسينيا

أقيمت مئات اجلمعيات الصديقة جتمع ذوي      ، وعلى هنج شارع بوتزاري   
وكذلك املالكمني أو سائقي    ، أو الكّتاب ، أو الشعراء ، اإلعاقـة احلركـية   

العيب كرة القدم من    (أو أيًضا   ، والنساء، وكذلك الطالب . سيارات األجرة 
أنصار النظام هؤالء ). footballeurs du Sud tunisien/ وب التونسـي اجلـن 

اليت هي كذلك   ، تدعمهـم بالطبع القنصليات العشرون املنتشرة عرب فرنسا       
 .ملحقاٌت ألمانة السر التونسية لألمن

 ] م 1997[ومن شارع بوتزاري انطلقت على حنو منتظٍم يف فرنسا ومنذ عام            
حمشوةٌ . ›Les Masques/ ]األقنعة[‹اٍص امسها نشـرةٌ مغفلـةٌ بذيئةٌ بشكٍل خ  

وزعت هذه الشتائم رابطةٌ    ، بالشـتائم واإلشاعات ضد املعارضني يف فرنسا      
يف الواقع كان كاتبها ). Amis de la Tunisie/ أصـدقاء تونس (غامضـةٌ ل 

بعد حتقيٍق  ، شرطًيا فرنسًيا سابقًا ترك االستخبارات العامة يف بداية الثمانينات        
 تطلق هتديداٍت بالقتل ضد     ›األقنعة‹كانت   .]11[جرته وزارة الداخلية  حوـله أ  

أحد املدراء األساس للجنة احترام     ، جندويبكمال  وخاصـةً   ، املعارضـني 
اليت تقوم بعمٍل إعالمٍي هاٍم حول      ، ]12[احلـريات وحقوق اإلنسان يف تونس     

 .أساليب النظام العنيفة
أخالقيات اإلسالميني اجلنسية   .  هتمها  تفتقر إىل مواضيع   ›األقنعة‹مل تكن   

 ]%80[: تعرض على حنو منتظٍم يف صحف الفضائح هذه       ) افتراضًيا(الفاسدة  
مصابون مبرض نقص املناعة    ، كمـا تزعم إحدى النسخ    ، "امللـتحني "مـن   

؛ وزوج راشد الغنوشي تزوجت زواًجا اتفاقًيا من حسن         )اإليدز(املكتسب  
 . .داين الزعيم اإلسالمي السو، الترايب

نشرت عدًدا من   ، ، وسـط فيضان الشائعات هذا     ›األقـنعة ‹بقـي أن    
. وحتركاهتم وأوساطهم ، املعلومات الدقيقة حول أعمال املعارضني وتصرفاهتم     

يف ) Fresnes/ نزافر(إن ُعقـد اجـتماٌع حـول النساء يف العامل العريب يف             
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لةً جديدةً أو   وإذا اشترى معارٌض بذ   . ›األقنعة‹تعلم بأمره   ، ضـواحي باريس  
 . .تسارع النشرة إىل تغطية اخلرب ، سافرت زوجته

9/@4[ćpaõaÏaë@ćpbÔyýß@ 
عندما أنشئت يف باريس عام     . كل شيٍء خييف تونس العاصمة    ، يف الواقع 

من أجل استقالة الرئيس بن علي وتشكيل حكومٍة        ( جلـنةٌ مبهمةٌ     ] م 1992[
يرأسها ناشطٌ فاقد   ، )جلمهوريةمؤقـتٍة للمصاحلة الوطنية ومحاية املؤسسات ا      

وعندما . اشتكى النظام للسلطات الفرنسية   ، االعتـبار بسـبب آرائه السلبية     
، ُدعي الزعيم اإلسالمي الغنوشي لالشتراك يف أحد برامج التلفزيون القطري         

 .اتصل بن علي شخصًيا بأمري قطر ليعلن معارضته ملثل هذه املشاركة
، ثابتةٌ حول رئيس وزراء بورقيبة السابق     للنظام فكرةٌ   ، وعلى حنو غريبٍ  

هذا الرجل الذي بلغ    . مع أن قدرته على اإليذاء حمدودةٌ جًدا      ، حممـد مزايل  
ال يطمح إال إىل قضاء     ، من دون جيٍش وراءه   ، الـرابعة والسبعني من عمره    

وسّبب . حيث ينعم بشعبيٍة واسعةٍ   ، فترة تقاعٍد هادئٍة يف مدينته الطيبة املنستري      
اآليت من  ، عبد الوهاب عبد اهللا   ،  تلقّي صواعق الناطق الرمسي للرئاسة     له ذلك 

 .نفس املدينة والذي خيشى املنافسة
إن جمرد كون مزايل استطاع يف وقٍت مضى إعطاء         ، ولكن بصورٍة خاصةٍ  

كان سبًبا يف تعرضه    ، الذي كان مدير األمن حينذاك    ، أوامـر لـنب عـلي     
، ومتآمًرا، جعل النظام منه نصاًبا   ، وعـلى التوايل  . باسـتمراٍر لالفـتراءات   

وهاوًيا لعمليات شد   ، ومريًضـا بنقص املناعة املكتسب، األيدز     ، وأصـولًيا 
كما أن مزايل استحق أن تصنع له األجهزة  . جنسًياالوجـه وأخًريا مهووًسا  

 .]13[التونسية شريط فيديو حول مآثره الغرامية املفترضة
يف األلعاب األوملبية عام    . ض املالعب حىت على أر  ، وطارده النظام بعقابه  

عضو اللجنة الدولية   ، كـان رئيس احلكومة السابق    ،  يف أطلـنطا   ] م 1996[
انسحب التونسي فتحي   ،  آب ]4[يوم  . يوزع امليداليات ، لأللعـاب األوملبية  
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روت ، يف الغد . خفيةً قبل هناية املراسيم   ، الذي نال ميداليةً برونزيةً   ، اويتمس
بأيدي ملطخة  « رفض البطل األومليب املكافأة املعطاة       صـحافة تونس كيف   

على وقع تصفيق   «وذلك بالطبع   . »وقتلت، وسـجنت ، سـرقت ، بـالدم 
 .]14[»احلاضرين

وهكذا : ال يسـتنكف النظام عن أشد الكذبات فحًشا من أجل دعايته          
) abattoirs islamistes d'Amiens(ادعى أن مزايل يدير مساخل أميان اإلسالمية 

جيب بأي مثٍن عزل    . .  يغتين من بيع البقر اجملنون لألفغان واجلزائريني         وأنـه 
 إن ُدعي إىل قطر عام     . وقطع كل صالته الباريسية   ، رئـيس الوزراء السابق   

) Georges Pompidou( بصـحبة الوزيـر السابق جلورج بومبيدو   ] م1996[
التونسي هذا يأخذ السفري ، )Michel Jobert(ميشيل جوبري ، وفرانسوا ميتران

هذا . »إسالمٌي خطريٌ ، مزايل هو رئيس املعارضة   ، انتـبه «: األخـري جانـًبا   
الذي ، االنـتقام غـري الئٍق خاصةً وأن بن علي يدين لرئيس الوزراء السابق            

 .أعاده من منفاه يف فرصوفيا حيث كان يقبع سفًريا
، كرًها خاًصا ألمحد بّنور   ، رجل االستخبارات ، ويكـّن اجلنرال بن علي    

مسحت له مثل  . كاتـب الدولة السابق للدفاع والداخلية إّبان حكم بورقيبة 
. هـذه الوظـائف احلساسة مبتابعة جزٍء من حياة بن علي املهنية عن قربٍ             

وشـاءت الصدف أن يكون املدير املباشر للرئيس احلايل يف احلني الذي كان             
هذه . الرباطفـيه هذا األخري رئيس األمن العسكري مث امللحق العسكري يف        

 .الذي يريد حمو املاضي، بالتأكيد هي غلطته الرئيسة يف نظر قصر قرطاج
أمحـد بّنور علماينٌ راسٌخ يظن بإمكانية دمج جزٍء من          ، يف مـا تـبقى    

فعالقته ، وهو يعد رجالً ذا صالٍت فعالةٍ     . اإلسـالميني يف تونـس املتصاحلة     
وخصوًصا مع ، ينيأفضـل مـا ميكن مع العديد من الزعماء العرب والفرنس       

نصف املبعد قضية حماكمة    . حميط الرئيس اجلزائري احلايل عبد العزيز بوتفليقة      
اليت أخذت أبعاًدا إعالميةً واسعةً     ، ] م 1992[عام  ، شقيق الرئيس ، بـن علي  

وتتحدث الصحافة  . ُيعـد وجوده وحده هتديًدا خميفًا لقرطاج      ، يف بـاريس  
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 صادرٍة يف باريس ضد معارض      التونسـية عـن مالحقاٍت قضائيٍة مفترضةٍ      
وتتهمه خصوًصا  . الذي يقدَّم طبًعا كشريٍك إلرهابيني اإلسالميني     ، الـنظام 

يف قتل الفلسطيين عاطف    ، املخابرات السرية اإلسرائيلية  ، بأنه شريك املوساد  
ولكي .  يف باريس  ] م 1992[يف أيار عام    ، املقرب من ياسر عرفات   ، بسيسو

حيث قتل أحد   ، يف تونس ، شطاله قضية محام    ترمي على كاهل  ، تسخو أكثر 
 .] م 1985 تشرين األول    1[يف  ، مـرافقي عرفات إثر قصٍف للجيش اإلسرائيلي      

. وقـيل إن حمكمـة الثورة الفلسطينية يف بريوت حكمت على بّنور بالقتل            
، لقد أعلن بّنور على املأل    . هكذا ُتعِلمنا هذه الصحف العاملة حلساب السلطة      

 .»اهتم أجهزة االستخبارات التونسية«: ته املعتادخارًجا عن صم
مل تنـته محلة اإلفتراء والكذب هذه إال بعد بياٍن شديد احلزم من منظمة              

، عندها. اليت أنكرت روايات وسائط اإلعالم التونسية     ، الـتحرير الفلسطينية  
. تبنت احلكومة الفرنسية موقفًا ال لبس فيه      ، وخشـية تكرر قضية بن بركة     

كانت الرسالة للتونسيني   . سفري فرنسا يف تونس العاصمة إىل باريس      استدعي  
امتنع رئيس  ، منذ ذلك احلني  . ال جيب أن يتعرض بّنور ألي اعتداء      : واضحةً

 .مثن محايته من دون شٍك. بن علي السابق عن اإلدالء بأي تصريٍح للصحافة

9/@5[@´İ‘bäÛa@…bèİ™a@N@N 
ألن ، نفى أبًدا لالعتداء اجلسدي   مل تـتعرض الشخصـيات املعارضة يف امل       

مل تكن تلك حال الناشطني األقل شهرةً والذين        . صـالهتم حتمـيهم نسـبًيا     
موظٌف سابٌق يف املنظمات    ، ناعياملفإن أمحد   ، وهكذا. يضـطهدهم الـنظام   

عاش من وقتها   ، ] م 1989[الدولية ومرشٌح مستقلٌ لالنتخابات التشريعية لعام       
وقد ، ]15[»أصولًيا متطرفًا مصاًبا جبنون العظمة    «اية  لقد جعلته الدع  . يف جحيمٍ 

 .]16[روى هذا الناشط السياسي بالتفصيل كيف ُعذِّب بوحشيٍة يف تونس
دائًما بنوٍع  ، ناعي يرتدي قفازاٍت ليهاجم   اململ يعد أمحد    ، منذ ذلك احلني  

. »السلطة السياسية التونسية ومسانديها يف فرنسا     «، كما يقول ، من التعايل 
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ال تستند الديكتاتورية التونسية إىل أي عقيدة ميكن جعل         «: شـرح قائالً  وي
يف عهد بورقيبة   . الشـعب حيلم هبا أو تعطي مثالً لشعٍب أو لطبقٍة اجتماعيةٍ          

لكنها تؤدي  ، كانت تونس دولةً ذات هيكليٍة ومؤسساٍت ناشئةٍ      ، على األقل 
تآكلت قليالً يف هناية    وظيفتها نسبًيا وتستند إىل شرعيٍة شعبيٍة وإن كانت قد          

وما . أصبحت تونس صحراء ثقافًيا وفنًيا    «: ويضيف قائالً . ]17[»فترة احلكم 
إن اتفاق الشراكة األوربية    : ال يعرفه الناس هو أن االقتصاد ليس بأفضل حاالً        

الذي فاوضت عليه على عجٍل سلطةٌ عطشى للسيولة يهدد بتسريع التفكك           
الذي يكرره  ، هذا اهلجوم . »ائلة الرئاسية الذي بدأ مع اخلصخصة وفساد الع     

جلب لصاحبه اثنيت عشرة قطبةً     ، ] م 1997[قبل سفر بن علي إىل فرنسا عام        
ينتظرانه أمام  ، مسلحان بعصا بيسبول  ، كان شخصان : وإقامـةً يف املشـفى    

 .مرتله
 la/ ال فرييتيه‹، النظام الرديئون صـحيفةٌ رديئةٌ طبعها يف باريس كّتاب 

Vérité ‹ـ ك ت قـد نشرت قبل بضعة أشهٍر قائمة املعارضني الذين جيب           ان
إهنم أعداء الشعب وعصابةٌ متآمرةٌ ضد      «: ناعياملومـنهم أمحد    ، إسـكاهتم 

 .»فلننهض بقوٍة ال تقاوم لنقمعهم وحنمي تونس من شرورهم. الوطن
، ›L`Audace/ ]اجلرأة[لوداس  ‹كان على الالئحة السوداء أيًضا مسؤوال       

كان األول  . ةقمنذر صفر وسليم ب   ، ]18[  الوحيدة يف باريس   صحيفة املعارضة 
بعد مدٍة قصريٍة   ، ] م 1996[قـد تعرض العتداء لدى خروجه من مرتله عام          

 للبابا يوحنا بولس الثاين الذي كان       »رسالٍة مفتوحةٍ «مـن جترئه على كتابة      
قته يف  حماولةٌ إلحراق ش  : والثاين مالحٌق منذ سنواتٍ   . يهم بالسفر إىل تونس   

ضغوطٌ على أسرته   ، مكاملـاٌت هتديديـةٌ منذ السادسة صباًحا      ، أوبرفيليـيه 
لقد ذهبت . مع أنه موظٌف سابٌق يف وزارة الداخلية    ، وخصوًصـا على والده   

لقد حاولت  . ›لوداس‹ إىل فرنسا لترجوه أن يوقف إصدار        ةقأخـت سليم ب   
يف نابل قبل أن    االسـتخبارات التونسـية حىت بيع جمموع ممتلكات العائلة          

 .تتخلى عن ذلك
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 مقابلةً مع   ›لوداس‹الـيوم الذي نشرت فيه      ، ] م 1994[يف ربـيع عـام      
اتصاالً هتديدًيا يف منتصف الليل من حممد علي        بقة  تلقـى سـليم     ، كركـر 

. كاتـب الدولة لألمن وذراع بن علي املسلحة يف ميدان األمن          ، قرتوعـي ال
ئًا فشيئًا مواطنني مصابني بالطاعون لسائر      أصبحنا شي «: بقةويقـول سـليم     

األصدقاء القالئل الذين ما زال يستطيع أن يدعوهم إىل العشاء           . ]19[التونسيني
 .»حيرصون على إيقاف سياراهتم بعيًدا عن مرتله كيال يكشفهم خمربو النظام

بعد أن تعبوا من    ، كـثٌري مـن املعارضني مستعدين للتخلي عن القضية        
على عكس  ، ولكن.  منذ اثين عشر عاًما من دون آفاٍق مستقبليةٍ        معركٍة تدور 

تونـس عاجزةٌ عن استرجاع املعارضة من املنفى أو حىت إبطال           ، املغـرب 
، وزير داخلية احلسن الثاين مث حممد السادس      ، يف املغرب ، وهكذا. مفعوهلـا 

حممد أوفقري وأمحد   ، جيزم بعنف سابقيه  ، احلقوقي الالمع ، إدريـس البصري  
رجـل الـنظام القوي حىت اليوم حيب أن حييط نفسه بالبحاثة            : لدلـيمي ا

وعرف كيف يربط بامللكية الشريفية معارضني كانوا قد ُعدوا غري          ، واملثقفني
السنغايل عبدو ضيوف الذي أبدى نفس      ، ومثالٌ آخر . قـابلني لإلصـالح   

اج رئيس  قصر قرط   -اجلنرال. القدرة على أن يضم إىل صفوفه خصوًما تائبني       
 .غري قادٍر على مثل هذه األمور الدقيقة

 .حتل أنانية رجٍل حمل السياسة، يف تونس العاصمة
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10[…@ñŠíbß@òîbßìÜi 

كـان الطقس رائًعا ذلك اليوم يف تونس العاصمة وكان جاك شرياك يف             
، مهوريةرئيس اجل . ] م 1995 تشرين أول    5[كان اليوم اخلميس    . مزاٍج ممتازٍ 

هتدهده هتافات مجهوٍر طيٍب    ، كان يف زيارٍة رمسيةٍ   ، املنَتَخُب من زمٍن قريبٍ   
كانت . العاصمة التونسية " شانزليزيه"على  ، حمتشٍد يف جادة احلبيب بورقيبة    

تذهب رأًسا إىل قلب صديق العامل      ، والشعارات الصديقة ، كلمات الترحيب 
 .العريب هذا

10/@1[B@Ûa@Úa‘@Úbu@ñŒvÈßòîãìnB 
صديق بن  ، كـان اسـتقبال البعثة الفرنسية، اليت برز منها فيليب سيغان          

كان شرياك مسترخًيا   . وتلقائًيا يف جزٍء منه   ، طافًحا، عـلي الكـبري، حاًرا    
وأعرب عن ذلك ملضيفه قبل االنطالق لزيارة القريوان        ، ومبتسـًما وسعيًدا  

 .ومساجدها
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طيلة أيام  . ن راضًيا بدوره  كـان رئيس الدولة التونسية يستطيع أن يكو       
كان ذلك فيًضا متواصالً من املديح      . كان شرياك قد غمره بالثناء    ،هذه الزيارة 

بن علي وضع بلده على     . »لرجل الدولة الذي ميثل تونس اجلديدة     «موجًها  
. والسلم اإلجتماعي، وكانت احلصيلة إجيابيةً    ، والدميوقراطية، طريق احلداثة «

شروط املعيشة اليت حتسنت    ، »جناح التجربة التونسية  «: باإلمجال وبالتفصيل 
، »ممثلي خمتلف تيارات الرأي   «فتح جملس النواب أمام     ، »على حنو استثنائي  «
مل يكن ينقص شيٌء    . . » روح االنفتاح «، »اجلرأة االقتصادية واالجتماعية  «

 يكن  دولةٌ مبثل هذا السلوك املثايل مل     . يف هذه احلصيلة الغنية كما يتمىن املرء      
أعلن شرياك مضاعفة   .  التامة واملتعثرة لباريس   الرعايةباإلمكان إال أن تتمتع ب    
 .املساعدة املادية لتونس

مل يذكر شيٌء   . ُمِسح من الربنامج كل ما كان ميكن أن يضايق بن علي          
. مل تستقبل البعثة الفرنسية أي ممثٍل للمعارضة      . عن انتهاكات حقوق اإلنسان   

وحذفت . ا الرئيس الفرنسي عندما جترأ على ذكر بورقيبة       جرأةٌ وحيدةٌ قام هب   
 .الصحافة احمللية املقطع

هذه الرغبة يف رؤية كل شيٍء عرب منظاٍر وردٍي مل يكن           ، هـذه الدماثة  
عندما أتى إىل تونس    ، قبل ثالث سنواتٍ  . باإلمكان أن ُتدِهش سوى اجلهلة    

ك الذي مل يكن بعُد     ذا، »من أجل املتعة والصداقة   « ] م 1992[يف متـوز عام     
بالد «،  !وبأية عباراتٍ . كان قد امتدح بن علي ونظامه     ، سوى عمدة باريس  

املعجزة ، ]...[باملبادئ الدميوقراطية    املندجمة متاًما ، ]...[التقالـيد العـريقة     
كان خطاب رئيس اجلمهورية نفس خطاب عمدة       ، يف النهاية . ». .التونسية  
 .بكلماٍت خمتلفٍة، باريس

ما . يل املديح بإفراٍط للحاكم الفرد يشجعه على أن يغدو مستبًدا         لكن ك 
، كـاد الرئيس شرياك يدير عقبيه حىت اعتقل مسؤول أهم أحزاب املعارضة           

، مواعدةكان حممد    .»]ليبيا[االتصال بدولٍة أجنبيٍة    «بتهمة  ، مواعدةحممـد   
،  كما رأينا  ،قد عوقب ، حلـيف بـن علي القدمي يف نضاله ضد اإلسالميني         
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أعلن اإلليزيه أن   ، بعد هذه اإلهانة  . النتقاده علًنا احنرافات النظام االستبدادية    
. »شفافةً«كانت تنتظر من العدالة أن تبدو       .»باهتماٍم«فرنسـا ستتابع امللف     
 .ونعلم كم حتققت األمنية

مل متـنع هـذه التصرفات السيئة الرئيس شرياك من العودة إىل تونس يف              
رئيسة مجعيٍة خرييٍة تعلن    ،  بصحبة زوجته برناديت   ] م 1998[خـريف عام    

الذي تويف ىف تونس العاصمة     ، )القديس لويس (انتماءها للملك لويس التاسع     
زيارةٌ خاصةٌ كانت تتعلق باملعاجلة     . خـالل إحـدى احلمـالت الصليبية      

يف أثناء حفل   ، مع ذلك . حبمامـات البحر وزيارة اآلثار أكثر منها بالسياسة       
ـ   على شرف   ،تقباٍل أقامه عمدة مدينة قرطاج، رئيس جملس النواب أيًضا        اس

، تعلمني«بضع كلماٍت أُِسرَّ هبا يف أذن برناديت شرياك،         ، الزوجني الرئاسيني 
، أثارت قضية   »العائالت التونسية الكبرية كعائلتنا هي اليت حتكم البالد       ، هنا

وأُخِطر الرئيس بن   . ربٍةكانت أذن حاكم تونس احلليفة على مق      . دولٍة صغريةً 
 .ودام زوال احلظوة بضعة أشهٍر. وأُقصي عمدة مدينة قرطاج. علي

10/@2[òîãŠÐÛa@òîu‰b¨a@ñ‰a‹ë@@L@đõa‰…‹biN@N 
حىت وإن عقد مع    . وتاريخ املسايرة الفرنسية ال يعود إىل زمن جاك شرياك        

مل يفعل  ، )يتحادث الرجالن هاتفًيا على حنو منتظمٍ     (بـن علي صالٍت وطيدةً      
تعميق الثلم الذي حفره فرانسوا ميتران الذي كان راسخاً         سوى  رئيس الدولة   

 .] م1987 تشرين الثاين 7[ يف »االنقالب الطيب«يف اإلليزيه عندما حصل 
. كـان سوء التفاهم كامالً بني باريس وتونس العاصمة        ، ذلـك الـيوم   

تشيح ، وذة على حني غرةٍ   املأخ، املبعدة، )الفرنسية(الديبلوماسية مثلثة األلوان    
ال تعرف إن كان عليها إدانة أو تأييد التغيري احلاصل          ، باريس تتردد . بوجهها

أليست فرنسا املستثمر   . على رأس بلٍد ناطٍق بالفرنسية ُيَعدُّ جزًءا من حممياهتا        
األجـنيب األول يف تونس وُمقِرضها الرئيس؟، أال يعيش يف فرنسا عدة مئات             

 .آالف التونسيني؟
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بفرنسا " اجملاهد األكرب "العديـد مـن الروابط التارخيية والعاطفية تربط         
أمل تكن تونس بورقيبة طفل     . لدرجـة أن بـاريس تـتردد يف تأييد إزاحته         

الديبلوماسـية الفرنسية املدلل؟، أمل يضع بيري منديس فرانس برضى اجلميع           
هول الذي ميثله   واجمل، باسم هذا التاريخ املشترك   . تفاصيل استقالٍل منوذجٍي؟  

للديبلوماسيني الفرنسيني، مييل البعض إىل إدانة      ، بـن علي، رجل األمريكيني    
، وعدم إراقة دٍم يف هذا االنقالب     ، لكن شيخوخة بورقيبة املؤكدة   ". التغيري"

، واإلمجـاع الـذي يتمتع به رجل الدولة القوي اجلديد يف تونس العاصمة            
ت الدميوقراطية اليت يعلنها ترجح     واملعـتقدا ، وتصـرحياته األوىل املطمئـنة    
وهو اخليار الذي دافعت عنه سفارة فرنسا       . بـالعكس كفة التأييد الصريح    

 .وأجهزة االستخبارات
يكرِّم النص  . ال يبدو تصريح اخلارجية الفرنسية جازًما     ، حبـذٍر ماكـٍر     

 تشرين ]7[ بتغيري »أخذ العلم«املراوغ عمل بورقيبة لكنه يف الواقع يكتفي ب  
ـ  حمادثاٌت هاتفيةٌ أكثر حرارةً بكثٍري بني      ، بسرعٍة، وحىت لو تلت ذلك   . ثاينال

اهلادي ، كما بني رئيس الوزراء جاك شرياك ونظريه      ، ميـتران وبـن عـلي     
فـإن نص اخلارجية الفرنسية مل َيُرْق يف املستويات العليا لقصر           ، الـبكوش 
تتاحية الالذعة اليت   وقد شرحت املقاالت اإلف   . مل يكن هو املُنَتظَر   . قـرطاج 

 . نشرهتا الصحافة احمللية ذلك لباريس بسرعٍة
يصحبه لوي  ، األمني األول للحزب االشتراكي   ، وكـان ليونيل جوسبان   

املكلـف بالعالقات الدولية يف احلزب  ، )Louis Le Pensec(لـو بنسـيك   
 تشرين  18[أول سياسٍي فرنسٍي ُيسَتقبل يف قصر قرطاج، منذ         ، االشـتراكي 

فضَّل . كـان بإمكانـه أن يطلب مقابلة الرئيس املخلوع  . ] م1987  الـثاين 
بورقيبة . . غري ضرورٍي وال ُمسَتَحبٍّ     «وقال إن ذلك    . االمتـناع عن ذلك   

عاد األمني األول للحزب االشتراكي     ، باملقابل. »أصـبح جـزًءا من املاضي     
 فيها  حـامالً رسـالةً من رئيس الدولة اجلديد موجهةً لفرانسوا ميتران جمد           

كانت تلك هي املوسيقى الناعمة     . » التونسية -استمرار العالقات الفرنسية  «
 .اليت كان اإلليزيه يتمىن مساعها
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لدى جميئه إىل . رمبا أكمل التقسيم) Pierre Joxe(كمـا أن بيري جوكس  
قاس وزير الداخلية ،  مع أسرته  ]  م  1987[تونس لقضاء عطلة عيد امليالد عام       

العهد "حالة احلبور اليت تسود تونس      ، رتني للمناطق األثرية  بني زيا ، السابق  
السلطات التونسية  . هل نقل ذلك للرئيس الفرنسي لدى عودته؟      ". اجلديـد 

إن وجود هذا الصديق احلميم لرئيس الدولة الفرنسية ليس         . مقتـنعةٌ بذلك  
، يف احلقيقة . حلساب اإلليزيه ، مكلٌف مبهمةٍ ، إنه هناك . وليد الصدفة بنظرها  

 .ذلك أكيٌد
 يف كانون الثاين عام    ، وسـتتبدد كل حتفظات باريس النهائية بعد شهرين       

من اإلليزيه  . إىل باريس البكوش  مع زيارة رئيس الوزراء اهلادي      ، ] م 1988[
حيث ما زال جاك شرياك     ، ]مقر احلكومة، ز م   [ )Matignon(إىل ماتينـيون    

يعطي رئيس احلكومة   ، راكيمروًرا مبقر احلزب االشت   ، رئيًسـا لـلحكومة   
. انتهى َمطَْهُر بن علي   : ورجع وقد أمت مهمته   . . وُيطَمِئن  ، وَيِعُد،ضـماناتٍ 

لن . تسـتطيع تونـس االعتماد كما يف السابق على دعم، وأموال، باريس           
 .يساومها أحٌد عليهما أكثر مما يف املاضي رغم الشقاقات اليت ستحصل

كما لو كان األمر    ، يارات الوزارية تتابعت الز ، ولتأكـيد هذه املصاحلة   
بعد وزير اخلارجية جان برنار     . نوفمرب/ تشرين الثاين إخفاق  حماولـة حمـو     

الـذي يرى حصيلة زيارته الرمسية إىل  ، )Jean-Bernard Raymond(رميـون  
، »مدعاة إعجابٍ «،  !تونـس العاصمة، اليت دامت مخس ساعاٍت، أو تكاد        

كما ، »وزيٌر عظيمٌ «شارل باسكوا   ، ير الداخلية اسـتقبل بن علي زميله وز     
مث سيأيت دور وزيره املفّوض     . ] م 1988[، يف كانون الثاين عام      البكوشيؤكد  

مت توقيع ، وما بينهما). Robert Pandraud(روبري باندرو ، املكلـف بـاألمن  
ال ، وكما قال جاك شرياك   . اتفـاق لتبادل املعلومات يف ما خيص اإلرهاب       

 .»حق القيام باضطرابات« مع »حق اللجوء«ن خنلط جيب أ
 ] م 1988[عدا عن أن سنة     . باريس تعددت اللقاءات أيًضا   -باجتاه تونس 

استقبل اإلليزيه  . لـن تنتهي من دون زيارٍة أوىل للرئيس بن علي إىل باريس           
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، !رقٌم قياسيٌ ،  ومخسة عشر شخًصا يف حفل العشاء      ناسـتقباالً حافالً، مئتا   
كيف حيل، من دون مأساٍة، مشكلة خالفة السيد بورقيبة         «رف  هذا الذي ع  

زيارةٌ دون مظهٍر خاٍص ال نتذكر منها       . ]1[كما كتبت لوموند  ، »الواخـزة 
، الذي أصبح ثانيةً عمدة باريس    ، عندما استقبله جاك شرياك   : سـوى طرفةً  

اضـطر رئـيس الدولة التونسي أن يصغي من دون تعليٍق إىل النشيد الوطين              
الذي كان مع ذلك قد استبِدل      ، "اجملاهد األكرب " الذي يتغىن بعظمة     القـدمي 

 . تشرين الثاين]7[غداة 

10/@3[B@òîãaî½a@BõaŠz–Ûa@¿ 
مل يبق سوى تنظيم زيارة ميتران إىل تونس ملهر ما سيدعوه رئيس الدولة             

 ومت ذلك يف حزيران عام     .  بني البلدين  »الصداقة القدمية واملتينة  «الفرنسـي   
يف العام   انتهت جتربة التعايش  ، يف فرنسا . واختـيار الفترة جيدٌ   . ] م 1989[

غدا ، بعد أن ختلص من خصومه    . هبزمية اليمني يف االنتخابات الرئاسية     الفائت
استبدل بن علي ثيابه كمزيٍل لبورقيبة      ، يف تونس . فرانسوا ميتران حر احلركة   

أتت . على شكل استفتاءٍ  اقتراٍع   بتلك األفضل مظهًرا كرئيٍس منتخٍب بفضل     
األوىل لرئيس دولٍة غربيٍة    ، يف رحلة اليومني الرمسية   " اجملموعة امليترانية "كـل   

، بيري برييغويف ، روالن دوما ، بيري جوكس ": التغيري"إىل تونس العاصمة منذ     
يف : أعطى بن علي تعليماٍت) . . Thierry de Beaucé(تـيريي دوبوسـيه   

يف تلك السنة اليت كان     . ف األشخاص ميتران  استقبل عشرات آال  ، العاصمة
، نشرت يافطاٌت يف املدينة   ، حيتفل فيها بالذكرى املئوية الثانية للثورة الفرنسية      

ال غبار على   . »األوريب-التضامن اإلفريقي « و »1789القيم العاملية ل  «متتدح  
 التونسية-مل تفقد العالقات الفرنسية   «. الواجهـة والوئام كاملٌ من الطرفني     

 .مازًحا، كما علق فرانسوا ميتران، »شيئًا من صبغتها العاطفية
الذي كان قيد التفاوض منذ عهد      (أكثر نتائج الزيارة أمهيةً كان االتفاق       

نصٌر مكلٌف  .  يف األراضي التونسية تدرجيًيا    )2القناة  (عـلى بث    ) بورقيـبة 
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عدة (ل البالد   لباريس اليت عليها حتمل كلفة البىن التحتية املوجهة لتغطية جمم         
لكنه نصٌر رمزٌي كبٌري على جبهة الفرانكوفونية       ، )مـئات ماليني الفرنكات   

اليت تغطي تونس العاصمة    ) RAIUNO(القناة التلفزيونية اإليطالية األوىل      أمام
: التحفظ الوحيد الذي مل يلتفت إليه أحٌد يف البدء        . وضواحيها منذ الستينات  

وخصوًصا بني الساعة   ، ببعض فترات البث  حتتفظ السلطات التونسية لنفسها     
وستفهم باريس  . )2القناة  (ساعة نشرة األخبار التلفزيونية يف      ،]2030 و 2000[

 .فيما بعد
الزبون األول واملوّرد األول    ، وعدت فرنسا . مل ُتـنَس املسائل االقتصادية    

، سيلكن وزير االقتصاد واملالية الفرن    . أن تزيد استثماراهتا يف البالد    ، لتونس
منح : أعلن النبأ السعيد يف تونس العاصمة بعد ثالثة أشهرٍ        ، بـيري برييغـويف   

ووضع مساعدٍة ماليٍة قدرها أكثر من مليار فرنك        ، قـروٍض بشروٍط ممتازةٍ   
 .] م1989[حتت تصرف تونس  لسنة 

، مل يتواىن الرئيس ميتران   ، ولكـي يظِهر ملضيفيه كم أن تونس أثريةٌ لديه        
وبالتحديد إىل  ، عن القيام برحلٍة قصريٍة إىل اجلنوب     ، يسقـبل عودته إىل بار    

 كان مييل إليه إدغار فور  بقعةٌ خضراء صغريةٌ على خلفية جبٍل مصفرٍّ، توزر
)Edgar Faure( ،  ٍغري بعيدٍة عن ، يف أقصى اجلنوب، مث إىل واحـات جبلـية

، ضةًمرتدًيا دراعةً رماديةً فضفا   ، وبيـنما كان الرئيس   . احلـدود اجلزائـرية   
ذهب الناطق  ، البكوشحتت خنالت البلح مع رئيس الوزراء اهلادي        يتحادث  

حيمل رسالةً لسجني ، )Hubert Védrin(أوبـري فيدرين  ، الـرمسي لإللـيزيه  
 .»واعًيا لكنه ضعيٌف«وقد روى أنه وجد بورقيبة . املنستري

ه يف هذ . عاد ميتران يف زيارٍة خاطفةٍ    ، غداة حرب اخلليج  ، بعـد سنتني  
. اختذت مطاردة اإلسالميني منحًى يدعو للقلق     ، يف تونس العاصمة  ، األثـناء 

املوضوع . يتم التعذيب والقتل يف مراكز االعتقال وتالحق عائالت املعارضني    
، »مل نتطّرق إىل هذا املوضوع    «: فقد قال . ليس راهًنا بنظر الرئيس الفرنسي    

 ساءت بسبب أزمة    أتـى ميتران إلصالح الصالت بني فرنسا واملغرب اليت        
 .»ومن أجل اإلشادة بالضيافة التونسية اجليدة، اخلليج
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إىل ، يف سيارٍة مكشوفةٍ  ، قبل بضع ساعاتٍ  . وأحسـن الرئـيس الكالم    
 على طول ] م1989[كانوا يهتفون له كما يف عام  ، جـوار الرئيس بن علي 
 »!رانميت! ميتران«يردد األطفال يف اللباس املدرسي      . جـادة احلبيب بورقيبة   

قبل بضعة  ، يف نفس املكان  . بينما ينفخ املوسيقيون يف بوق أو يقرعون الطبل       
بوش «: وكانوا يصرخون . كانوا يتغنون مبزايا الرئيس صدام حسني     ، أسابيع
الرئيس الفرنسي مل يبال وقرر أن ينخرط يف        . »!وميـتران كلـبه   ! قـاتل 
طاء حزب السلطة   كان االحتفال بال شٍك حماطًا بشكٍل متٍني بنش       . اجلمهور

لكننا نشعر أيًضا بوجود فضوٍل َمِرٍح وحسن       . ورجال الشرطة باللباس املدين   
 .هذا جناٌح مليتران الذي يتمىن عودة العالقات مع املغرب. النية

، خـالل املؤمتر الصحفي الذي اختتم به زيارته اليت دامت بضع ساعاتٍ           
بعثتهم الديبلوماسية يف   لقد خفّض األمريكيون حجم     . بـدا الرئيس ُمطَمِئًنا   

ميتران . تونس العاصمة ونصحوا رعاياهم بعدم زيارة هذا البلد ذي املخاطر         
 الفرنسيون الذين حيبون    ]و[تونس بلٌد مضياٌف    «: يربز احملاسن . يفعل النقيض 

هذا . اجمليء إىل تونس لقضاء األجازات خيطئون إذا ابتعدوا عن هذا املسلك          
 .»وف رفاهيٍة وتسليٍة كبريٍةبلٌد ميكن العيش فيه يف ظر

كما لو مل .مل يقل كلمةً عن القمع الذي ينهال على املعارضني اإلسالميني      
غري أن فرنسا تدري وتتعاون مع      . كما لو أنه مل يكن يدري     . يكن موجوًدا 

رفضت ، قبل جميء ميتران بشهرٍ   . تونس العاصمة يف الكفاح ضد اإلسالميني     
لن . راشد الغنوشي ،  النهضة الرئيس  بـاريس جتديـد تأشرية دخول زعيم      
 . لإلسالميني»تسهيالٍت مدانٍة«تستطيع تونس العاصمة اهتام فرنسا مبنح 

10/@4[B@ćïãìm@ćáìßN@N@B 
كذلك لن يثار موضوع وجه النظام التونسي الكاحل هذا عندما افتتح يف            

). saison tunisienne/ موسٌم تونسٌي(، ] م1995[يف بدايـة عـام   ، فرنسـا 
، لسلة التظاهرات الثقافية اليت ُنظِّمت يف باريس ويف عدة مدٍن يف األقاليم           س
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كما كتبت  ، كانت هتدف ، واليت أدارها من اجلهة الفرنسية فِردريك ميتران      
أبناء . فنانني تتنازعهم اإلسالمية والسلطة السياسية    «إىل تكـرمي    ، لومونـد 

ار الناس يف بالٍد    خي .] م 1968[كان عمرهم عشرين سنةً عام      ، االسـتقالل 
 .]2[»تأخر قدومه، ينتظرون بديالً، بال مشروٍع ثقاٍيف

يف هناية الشتاء هذه هتتم فرنسا أكثر خبالفة        . مناسبةً واملـرحلة ليسـت   
من اهتمامها مبسألة   ، يتآكله املرض ، فرانسـوا ميـتران ذي الوجه الفرعوين      

مل يف  ) ملوسم التونسي ا(وما زاد الطني بلةً أن      . الفنانني التونسيني املعاصرين  
التظاهرة الوحيدة السامية هي    . حقًـا بوعوده الفتقاره إىل اإلمكانات املادية      

املعـرض الـذي ُنظِّـم يف باريس حول الثمانية عشر قرًنا من تاريخ مدينة               
 . .يدعو إىل التورط من وجهة النظر السياسية ذو خطٍر ال شيء . قرطاج

 أن ُيلغى يف آخر حلظٍة ويثري عاصفةً        )املوسم التونسي (كاد هذا   ، مع ذلك 
سبب هذه  ". التغيري"األوىل من نوعها منذ     ، ديبلوماسـيةً بني باريس وتونس    

الذي ، ناعي يف فرنسا قبل بضعة أسابيع     املاألزمة؟، نشر كتاب املعارض أمحد      
وذلك الذي يعانيه اإلسالميون    ، حيكـي فيه املؤلف عن التعذيب الذي قاساه       

 .]3[لداخليةيف سجون وزارة ا
مقتنًعا ، وأراد بن علي  . وكان غضب قصر قرطاج بقدر جهله باملشروع      

). املوسم التونسي (إلغاء كل ما يتعلق ب    ، بوجـود تواطٍؤ فرنسٍي ضد بالده     
ومل تنفع تفسريات باريس حول حرية التعبري يف فرنسا وعدم قدرة احلكومة            

 لن يكون هناك    وبالتايل. عـلى مـنع نشر كتاٍب مزعٍج لكنه غري تشهرييٍ         
وال ، )petit palais/ القصر الصغري(معـرٌض حـول احلاضرة القرطاجية يف   

حفلٌ (وال  ، يف معهد العامل العريب   ) الفن التونسي املعاصر  (معـرٌض حـول     
 ) . .Saint-Denis(يف سان دوين ) تونسٌي

مهارة، (وحذاقة سليم شيبوب    عدة  تطلـب األمـر كـل قرحية سريج         
جنح الرجالن اجملتمعان يف . لتهدئة غضب الرئيس، بن علي صـهر   ، )بـراعة 

مكتـب سفري تونس يف باريس خالل حمادثٍة هاتفيٍة يف ثين رئيس الدولة عن              
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باخلروج من  «أقنعاه  ، وأفضل من ذلك  . عـزمه وإقـناعه بالعودة عن قراره      
كان املفروض أن يفتتح وزير الثقافة التونسي املعرض عن         . »األزمـة شاخماً  

رئيس الوزراء حامد قروي شخصًيا هو الذي سينتقل إىل         .  قرطاج؟ مديـنة 
سُترفَع عقوبة منع توزيع صحيفيت      وزيادةً يف الكرم  . باريس وسيمثل بن علي   

بالعالقة ، كان التونسيون قد اختذوا   ، ولتسويغ املنع . ›ليرباسيون‹و› لومونـد ‹
جهة إصرار هذه الصحيفة على احنيازها إىل       «حجة  ، مـع صـحيفة لوموند    

عبد الوهاب عبد   ، وأعلن الناطق الرمسي للرئيس   .  لتونس »العـداء واإلزدراء  
العام (أهنما قُِبلتا من جديٍد مبناسبة      ، جان ماري كولومباين  ، ملدير لوموند ، اهللا

 ).International Year of Tolerance/ الدويل للتسامح

10/@5[ćïÔîÔy@ćÐ@M@òà•bÈÛa@ãìm@¿@ćÑČíŒß@N@N 
بني فرنسا  " النموذجية"ومت احلفاظ على العالقات     .  األزمـة  مت تفـادي  

ناعي املوباملقابل لآلالف الذين اشتروا كتاب أمحد       . ومسـتعمرهتا السـابقة   
مل تعد تونس سوى سجٍن هائٍل حيث       )  قدر الرغبة  الذي صورت نسٌخ منه   (

فهم يتابعون احلديث عن    ، أما احلكام الفرنسيون  . ُيَعـذَُّب فـيه بال ضمريٍ     
 ".النموذج التونسي"

أميكـن أن جيهـل رئـيس الدولة الفرنسية ووزير اخلارجية ما جيري يف             
يتعلق غىن اإلعالم يف جزٍء منه بالسفري       ، ما وراء حتوالت التعايش   . تونـس؟ 
برغبته يف أن يعطي معلوماٍت غري      ، وفضـوله جتاه جمتمٍع جديدٍ    ، املوجـود 

، تاريخ تسميته ، ] م 1995[نذ هناية عام    م. احلرية اليت مينحها ملعاونيه   بو، حمرَّفٍة
، األمريال جاك النكزاد  ، ال نغـايل إذا قلنا إن سفري فرنسا يف تونس العاصمة          

سعى خصوًصا إىل أن يروق     ، رئـيس األركـان السـابق اخلـاص مبيتران        
عـندما نقل إليه مدير االستخبارات العسكرية قائمة معارضني         . للسـلطات 

. وفوقها منديلٌ كبٌري،  وضعها السفري يف جيبه    ،علمانـيني من أفضلهم معشًرا    
لقد ولّى الزمن الذي كان فيه سفري فرنسا يرسل         . ولـن يتصـل بأيٍّ منهم     
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بطاقـة دعوٍة إىل اإلسالمي راشد الغنوشي حلضور حفل االستقبال مبناسبة           
 . متوز]14[العيد الوطين يف 

سية هي أبعد ما    والربقيات اليت يرسلها النكزاد إىل وزارة اخلارجية الفرن       
: ويلخص األمر ديبلوماسٌي يعمل يف باريس بقوله       .تكون عن هجاٍء لنب علي    

كان املستشار السياسي   . وال شيء يتحرك  ، كـان كـل شـيٍء ُمحكًَما      «
 .»للسفارة يشعر بالسأم الشديد

. واملدافعون عن حقوق اإلنسان ليسوا أقل انتقاًدا للسفارة وموقفها اجملفل         
ما إن  «: مصدر رعب قصر قرطاج   ، نصراويالة راضية   وقـد قالـت احملامي    

حىت هرب مين الديبلوماسيون    ، حصـلت يل متاعـب جديةٌ مع السلطات       
بينما كنت يف   ، بالطاعونةً  كمـا لو كنت قد أصبحت مصاب      ، الفرنسـيون 

كانت ، يوم حماكميت األخرية  «: وتابعت قائلةً . »السـابق أدعى إىل السفارة    
كانت تلك إشارةً   . سلت موظفًا إىل قصر العدل    عـدة سفاراٍت غربيٍة قد أر     

واضحةً جًدا موجهةً للنظام لتقول له أنه مل يكن يستطيع التصرف على هواه  
وعندما أتت إىل   . ]4[»مل يكن هناك أحٌد من سفارة فرنسا      . يف كـل شـيءٍ    

ولكن ، استقبل احملامية موظٌف من وزارة اخلارجية     ، ] م 1998[باريس يف عام    
 . تقريًباخفيةً، بتكتٍم

الرابطة نائب رئيس   ، اليت يقضي زوجها  ، قسيلةومن ناحيتها تقول فاطمة     
كما رأينا حكًما بثالث سنواٍت من      ، التونسـية للدفاع عن حقوق اإلنسان     

لقد «): 138انظر ص   (ناقدٍة ضد بن علي     ) رسالٍة مفتوحةٍ (السـجن بسبب    
 .»يون واألملان تضامًنا مل أجده لدى الفرنسينيأظهر األمريكيون والربيطان

احلـذر، إن مل نقل أكثر من ذلك، الذي يربهن عليه السفري النكزاد جتاه              
عندما سألته  . ال جنـده يف تصـرحياته ما إن يتعلق األمر بالنظام          ، املعارضـة 

مل يتردد يف احلديث عن املشاريع      ، ] م 1996[صحيفةٌ تونسيةٌ يف صيف عام      
غري «وإدانة انتقادات الصحافة األجنبية     ، »يف كل امليادين  «ا البلد   اليت حققه 

. .  ]5[ اليت يقودها بن علي    »التنمية والثقافة «وامتداح سياسة   ، »العادلة غالًبا 
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واليت سألته بعد عدة أشهٍر حول      ، املمنوعة يف تونس  ، ولصـحيفة الفـيغارو   
إنه «: هدئ للغضب لدى األمريال هذا اجلواب امل    ، انعدام احلريات يف تونس   
، نالت تونس أعلى عالمٍة يف مجيع القطاعات تقريًبا. تـناذر األول يف الصف  

لـذا منـيل إىل أن نكـون متطلبني أكثر عندما ال حتصل متاًما على العالمة                
 .]6[»الوسطى يف جماٍل ما

، ] م 1999[يف هناية صيف عام     ، قـبل مغادرة منصبه يف تونس العاصمة      
أفيزو (اد على أن يهدي البحرية التونسية سفينةً حربيةً         حرص األمريال النكز  

69 /Avieso 69( لقد . ، مركـًبا قدًميا يقارب عمره اخلمسة والعشرين عاًما
أدهشـت اهلدية، حىت وإن أتت من أمرياٍل، هؤالء الذين يعلمون أن البحرية             

كان من املناسب أكثر    . التونسـية تقتصـر على بعض سفن خفر السواحل        
سفينة عدا عن أن ال   . برأي املختصني ، عطـاء راداراٍت ملراقـبٍة جويٍة أفضل      إ

مثانني مليوًنا من الفرنكات    : والكلفة املتوقعة . حتتاج إىل جتديٍد كاملٍ   احلربية  
 . .ال يريد الفرنسيون إنفاقها وال التونسيون 

10/@6[òãbİjÛa@òİÜË@ 
،  املراكز العالية  كي يسحر حمدثيه األجانب أصحاب    ، ماكٌر بن علي رجلٌ  

. يلجأ منذ سنواٍت إىل نفس اخلطاب الدقيق واملداهن       ، ويسكت االنتقادات 
أو كاتب مقاالٍت إفتتاحيٍة مشهوٌر بشأن      ، أو وزيرٌ ، إذا قلق زائٌر رفيع املقام    

أو إن اقترح عليه أحدهم أن انفتاح اللعبة        ، انـتهاكات حقـوق اإلنسـان     
أو إن لفت انتباهه    ، يكون أمًرا مرغوًبا  الدميوقراطـية بعد هزمية اإلسالمية س     

يوافق رئيس  ، أو ذاك الصحفي  ، أحٌد أنه من غري املثمر اضطهاد هذا احملامي       
انفتاح النظام؟، إنه ال حيلم     . ويكاد أن يزيد على القول    . الدولـة مبلء إرادته   

، جيب أخذ أشراف النظام   ، أنتم تعلمون ، ولكن«: لكـنه ُيِسرُّ  . إال بذلـك  
أنا لست الوحيد الذي    . ومراكز الثقل االجتماعية يف االعتبار    ، يبةوتركة بورق 

ويطلب الرئيس من حمدثيه األوربيني     . »ال أملـك كل قواعد اللعبة     . حيكـم 
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ال ميكن  «. العـون والتفّهم والصرب ليساعدوه يف التغلب على هذه الصعاب         
ي دوالر  بدخٍل يبلغ ألف  . . امنحوين وقًتا   . القـيام بكل شيٍء يف يوٍم واحدٍ      

ال نسـتطيع أن نأمل باحلصول على نفس الدميوقراطية املوجودة يف           ، للفـرد 
 يكفـي هـذا الـنمط من األجوبة يف معظم األحيان إلسكات     .»الغـرب 

تونس " أصدقاء"دو النويه، ومعهم معظم     ، سيغان، شـرياك . االنـتقادات 
إهنم عميانٌ ويريدون أن يبقوا كذلك حىت عندما تكون         . يكـتفون بذلـك   

 .داهنة الرئيس واضحةً كنور الشمسم
ألن . الزعماء الفرنسيني  ويفسـر وضـع تونس اجليوسياسي أيًضا لطافة       

ليبيا العقيد معمر القذايف ال     ، يف اجلنوب . جرياًنـا غري سهلني يتامخون البالد     
، إنه منذ أكثر من جيٍل على رأس بالٍد صحراويةٍ        . ميكـن التكهن بتصرفاهتا   

حاول عدة مراٍت زعزعة    ، يةٌ بدوالرات البترول  قلـيلة السـكان لكنها غن     
مستخدًما الوسائل السياسية حيًنا     ،االسـتقرار يف تونس أو االستيالء عليها      

 .والقوة الصرحية أحياًنا
خالل سنوات  . والوضـع لـيس أكـثر أماًنا البتة على خاصرهتا الغربية          

. ة السياسية حتاشـت اجلزائر بالنار والدم االنزالق يف اإلسالمي       ، التسـعينات 
لو استلم امللتحني السلطة يف اجلزائر العاصمة، وهي        ، وبرأي بعض املختصني  

كان ميكن لتونس اليت    ، ] م 1995 -1993[نظريةٌ كانت واردةً يف السنوات      
تعمـل علـيها اإلسـالمية السياسية هي أيًضا، أن تغرق بدورها كأحجار             

 .الدومينو
عرف بن علي كيف    ، عاليةمـن هـذه اجلرية املزدوجة ذات املخاطر ال        

ملوًحا مبروحة  ، وبصورٍة خاصٍة من فرنسا   ، يسـتفيد لـدى حلفائه الغربيني     
اتُِّخذت كل اإلجراءات   «: ويلخص األمر موظٌف فرنسٌي قائالً    . األصـولية 

 .»للمساعدة على استقرار تونس وجتنيبها املخاطر اجملاورة اليت خلقتها اجلزائر
مع بن  . باريس رعاية    التونسية شجعت  احلكمـة املزعومة للديبلوماسية   

كما يؤكد أستاذ    .ختلت تونس عن أي طموٍح على الساحة العربية       ، عـلي 
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برهن احلبيب بورقيبة على استقالٍل حقيقٍي      ، اجلامعـة الفرنسـي رميي ليفو     
وخصوًصا مقر منظمة التحرير    ، باسـتقباله يف تونـس مقر اجلامعة العربية       

كان الغربيون يصنفون تشكيل ياسر عرفات      ، يف تلك الفترة  . ]7[الفلسـطينية 
مل يعرف بن علي أو مل يشأ أن        ، هذه التركة املتأججة  . كمـنظمٍة إرهابـيةٍ   

واستقرت منظمة التحرير   . انتقلـت اجلامعة العربية إىل القاهرة      .يسـتثمرها 
انفرد الرئيس التونسي بأخذ موقٍف ضد      ، بالتأكيد. الفلسطينية يف قطاع غزة   

وترك الشارع يعرب عن دعمه لنظام      .  يف أثناء أزمة اخلليج    الـتدخل الغـريب   
وقَِبل أن يؤوي على أراضيه طائرات بوينغ تعود لشركة         ، صـدام حسـني   

على أي هامش   . ولكن ما هو وزن هذه التحديات العابرة؟       .الطريان العراقية 
: يؤكد ديبلوماسٌي من وزارة اخلارجية الفرنسية قائالً      . اسـتقالٍل تـربهن؟   

 .»جنح بن علي يف اجتزاز العشب حتت أقدام األصوليني، فه املاهرمبوق«
باسم قوميٍة  ، أن تونس بن علي   ق  هـذا يعين أن أحًدا يف باريس مل يصد        

كانت على وشك االنقالب واالخنراط بصورٍة دائمٍة يف        ، عربـيٍة مشـككةٍ   
باألمة "فإن نوًعا من التعلق     ، يف املقابل . صـف املعسـكر املعـادي للغرب      

، من جهةٍ . يفسر تأرجح السلطات التونسية وترددها جتاه إسرائيل      " ربـية الع
 إنشاء مكتٍب لرعاية املصاحل اإلسرائيلية يف       ] م 1995[قبلـت تونـس عـام       

: العاصـمة، صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني ناتانياهو يف تلك الفترة          
املبادالت بطريقٍة  آمل أن تنمو    ، اآلن وقد قامت العالقات الرمسية بني بلدينا      «

مسؤول املكتب إىل هناية جناٍح من      أقصي  ، من جهٍة أخرى  ، ولكن، ملموسٍة
 .»فندق هيلتون

مع انزعاج السلطات اإلسرائيلية    ، ] م 1999[دام  الوضع الراهن حىت عام       
مث غري قصر قرطاج وجهته     . الـيت كانـت تفكـر جدًيا يف إغالق املكتب         

رةً ومكاتب بينما أرسلت وزارة     عـرض عـلى ممثل إسرائيل دا      : جذرًيـا 
. ملَ هذا التغري املفاجئ؟   .اخلارجية التونسية موظفَني رفيعي املرتبة إىل إسرائيل      

بعيدةٌ كل البعد عن تلك اليت قام هبا يف         ، سياسةٌ خمجلةٌ ومشوشةٌ  . غمـوضٌ 
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كيف ميارس  ، رغم بعد بالده جغرافًيا   ، نفس الفترة ملك املغرب الذي عرف     
ولكن ليس  . ي ال يستغىن عنه يف الرتاع العريب اإلسرائيلي       دور الوسـاطة الذ   

 .باستطاعة أيٍّ كان أن يكون احلسن الثاين

10/@7[@ñŠfl–n‚Žß@òÜy‰@N@N 
. بزيارة دولٍة لفرنسا  ، ] م 1997 تشرين الثاين    21 و 20[يف  ، قـام بن علي   

ةً لكنه كان زيارةً رئاسيةً شاقةً وخميب     ، كـان على االنتقال أن يكون تكريًسا      
 .لآلمال لتونس العاصمة

أُجِّلت الزيارة  . التوقيت أوالً . ليقود إىل اإلخفاق  تضامًنا  مبدا كل شيٍء    
كان املشهد السياسي قد تغري كلًيا يف       ، غري أهنا عندما حصلت   . ثالث مراتٍ 

وأهم ، عاد اليسار إىل السلطة، وحل ليونيل جوسبان حمل آالن جوبيه          .فرنسا
ان إىل ترك رئاسة اجمللس النيايب إىل لوران        اضـطر فيليب سيغ   ، مـن ذلـك   

رأى رئيس الدولة التونسية آماله ، هبذا الرحيل .)Laurent Fabius(فابـيوس  
) Palais-Bourbon(األخـرية يف إلقـاء خطاٍب من فوق منصة قصر بوربون            

تذهـب أدراج الـرياح، مثل ملك إسبانيا خوان كارلوس والعاهل املغريب            
  فندق على بن علي االكتفاء حبفل استقباٍل يف قاعات       . كاحلسن الثاين قبل ذل   

ومهما حاول بطانة   . مقـر إقامـة رئيس اجمللس النيايب      ، )Lassay(الّسـاي   
، فقد كانت صفعةً  ، فابيوس أن يدافعوا بأن هذا ما ُيعَمل عادةً لرؤساء الدول         

 .بال جداٍل
، لبيئةستة نواٍب من حزب ا    . حفل االستقبال  كما ذهبت انسحاباٌت بألق   
ورئيس جلنة ، )Alain Bocquet(آالن بوكيه ، ورئـيس اجملموعـة الشيوعية  

، مع أن هذين األخريين )Jack Lang(الناري جاك النغ ، الشـؤون اخلارجية 
قرروا أن يقاطعوا حفل االستقبال     ، مـع اجلنراالت اجلزائريني    متسـاهالن 
 .وأعلنوا ذلك
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كان ، األزيل ق الصدي،، حىت جاك شرياك!وليـت األمر اقتصر على ذلك 
كان االستقبال ذا   . أكثر تلوًنا يف جمامالته   ، أكثر تقتًريا ، أقل حرارةً من املعتاد   

امتدح الرئيس الفرنسي   ، وخالل العشاء الذي أقيم يف اإلليزيه     ، أهبٍة بالتأكيد 
بوضع «وصرح أنه   ، »النجاح النموذجي للتجربة املّتبعة منذ عشر سنواتٍ      «

واالنفتاح ، والعدل اإلجتماعي ، الح االقتصادي تونـس عـلى طريق اإلص     
 املتطرفني من اإلحباطات واألحقاد اليت كانت       ]حـرم بن علي   [، السياسـي 
. لكن هذه الزهور املوزعة كان لديها بعض األشواك للمرة األوىل .»تغذيهم

وهكذا تطرق جاك شرياك على حنو غري مباشٍر إىل موضوع حقوق اإلنسان            
يستطيع احلق والدميوقراطية أن يتقدما بشكٍل      «: قالف. خـالل إحدى اجلمل   

حفظها الرئيس  قيلت بصوٍت خافٍت واليت     هذه هي الكلمات اليت     " »أفضل
 .التونسي

حيث ُدعي بن علي إىل الغداء خالل اليوم        ، )مقر احلكومة (يف ماتينـيون    
بعد . لكنه حازمٌ ، مغلفًا باحلالوة ، كـان االنتقاد جمامالً   ، الـثاين لـزيارته   

 »تعميق«أحل ليونيل جوسبان بشدٍة على ضرورة       ، اجملامالت والتهاين املعتادة  
ذكّر ضيفه بأن هذا اخليار     ، مورًدا دخول تونس يف أوربة    . وضـع القـانون   

كيف ال ُيرى يف    . »سيقود إىل انفتاٍح أوسع على قيم الدميوقراطية والتعددية       «
 . للقلق؟وضٍع تراه باريس مدعاةً هذه الكلمات العادية إقرار

10/@8[B@âý⁄a@ñ‰ìÏbÌäB 
حتًما إن حفنةً من الصحف     !. وماذا نقول عن موقف الصحافة الفرنسية     

لو نوفيل ‹، ›أفريكجون ‹، ›Valeurs Actuels/ فالور أكتويل‹. قامت بصفعٍة
لكـنها ليسـت باالمساء الالمعة ومصداقية مدحيها تتأثر         ، ›آزي-أفـريك 

منوذٌج تونسٌي  «، »ثورةٌ هادئةٌ «. ثناءها  تغلّف بصـفحات الدعايـة الـيت     
اليت ، ›فالور أكتويل ‹األكثر محاًسا هي    : »غًدا سنغافورة اإلسالم  «، »مدهٌش

 Marc Ladreit(كان ميلكها حينها رجل األعمال مارك الدريت دو الشاريري 
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de Lacharrière .(    واألكـثر مكافـأةً بسـخاٍء عرب شراء احلكومة التونسية
 .سات العامة الكبرية لعشر صفحات دعايٍةواملؤس

/ ليفينمان دو جودي  ‹ إىل   ›Parisien/ الـباريزيان ‹بقـية الصـحافة،من     
L'événement du Jeudi‹ ،›لوكانار‹ مروًرا ب ›ليرباسيون‹ إىل ›لوموند /Le 

Canard‹         لوفيغارو‹حىت  . ، تـتأرجح بـني احلـياد املساير واإلدانة القاسية‹ 
 »ديكتاتورية بن علي العجيبة   « و »د الليربالية التونسية  حدو«تذكر  ، منقسمةٌ

 بقلم صحفيها اإلخباري آالن جريار سالمة       »تونس ثناًء على «لكـنها تنشر    
)Alain-Gérard Slama.( 

كان رئيس الدولة التونسي    . الصحافة الفرنسية ليست الصحافة التونسية    
حيفٍة وطنيٍة قبل   لقد رفض إجراء مقابلٍة لص    . يعـرف أهنا لن تكون مسايرةً     

مقتنًعا بأهنا ستسأله عن وضع     ، عكس كل ما هو معتادٌ    ، قدومـه إىل فرنسا   
كما رفض أن خيضع للمؤمتر الصحفي التقليدي يف هناية         .]8[ حقـوق اإلنسان  

 télévision/ما وراء البحار التلفزيونية(االستثناء الوحيد كان لقناة . الـزيارة 

d'outre-mer, RFO( . قال للصحفي الذي يسأله أن .  أذًىوأصـابه من ذلك
وأهنى عكس احلقائق   . هـؤالء الذين ينتقدون نظامه هم متطرفون إسالميون       

. ليس لدينا سجناء رأي   ، ليس لدينا معتقلون سياسيون يف السجن     «: اجللـية 
 .»!اذكر يل حالةً واحدةً

أقل تعنًتا من بعض األقالم      ،كـان بـن عـلي يأمل مبوقٍف مسايٍر أكثر         
ألـيس ذاك جان دانييل، الذي مايزال رهن إشارة قرطاج، الذي           . الكـبرية 

للكوادر » اإلذالل الذي ال يطاق   « عن   ›لـو نوفيل أوبسرفاتور   ‹حتـدث يف    
على التخلي عن كل نشاٍط     » بوليسيةٌ بامتياز «التونسيني الذين ترغمهم دولةٌ     

 .مدٍين أو سياسٍي؟
 بالطبقة السياسية    فجةٌ وسطحيةٌ  وليس لدى الرئيس التونسي سوى معرفةٌ     

أفضل ما يعرفه عن البالد يف هناية األمر هو مدرسة سان      . واجملـتمع الفرنسي  
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حاملا ، وهبذا اجلهل ، ويشعر املرء  هبذه الثغرات    ). Saint-Cyr(سـري احلربية    
، وقرر رئيس الدولة اختصار زيارته لفرنسا     . تـأخذ الزيارة منحًى غري منتظرٍ     

،  كان قد خطط لتمديدها ألربٍع وعشرين ساعةً       .مقتـنًعا بأنه ضحية مؤامرةٍ    
ولقاء اجلالية التونسية اليت تعيش يف فرنسا والذهاب لزيارة فيليب سيغان يف            

بعد عشاٍء  ، مساء الثالثاء . مل يفعل شيئًا من ذلك    ). Épinal(مدينـته إيبينال    
ركب الرئيس بن علي طائرته، باجتاه ، موجـٍز محـيٍم على انفراٍد يف اإلليزيه      

 .تونس العاصمة
مل تعد صورة تونس هي فقط صورة        .رحبـت منظمات حقوق اإلنسان    

حيث يستطيع السواح ، املتساحمة والدافئة، بلد اليامسني املفتوحة أمام األجانب   
إهنا أيًضا صورة دولٍة تسجن معارضيها وال       . أن يتجولوا ليالً من دون خماطر     

 .تقبل االعتراض
 .لربكة؟ترى هل فقد اجلنرال بن علي ا
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مدير ، وجترٌيب معروفٌ ، فهو صحفٌي موهوبٌ  . ال يقدم املرء جان دانييل    
ُجِرح . إنه أيًضا صديٌق قدٌمي لتونس    . لونوفيل أوبسريفاتور هو رجلٌ ذو مكانةٍ     

 يف أثناء تغطيته للصدامات بني اجليوش الفرنسية        ] م 1961[يف بـرترت عام     
اليت كانت ترغب يف استرداد القاعدة العسكرية اليت بقيت يف          (والتونسـية   

ظـل لدى الصحفي تعلٌق حقيقٌي هبذا البلد        ، )أيـدي املسـتعمر السـابق     
يذهـب إليه يف عطلٍة وخيتلط بكل من يف تونس العاصمة من            . املتوسـطي 

 بقي جان دانييل موضع ثقة الرئيس احلبيب      . مـثقفني وفنانني ورجال سياسةٍ    
وكان هذا  . وفتح أعمدة لونوفيل أوبسرفاتور لنب علي     ، بورقيـبة حىت َعْزِله   

 .األخري يعامل فيها على حنو جيٍد ملدٍة طويلٍة
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أي شخٍص كان حمظوظًا الستطاعته االعتماد على مثل هذا احلليف عليه           
الذي " اإلجناز"مع ذلك كان هذا هو      . أن يفعـل كـل شيٍء كيال خياصمه       

 .نسي إثر غلطٍة رمبا مل تكن غري مقصودٍةحققه الرئيس التو

@òÛë…Bđòiˆèß@ËB 
نشر الصحفي  ، قبل بضعة أشهرٍ  . ] م 1999[تعـود القضية إىل ربيع عام       

كانت هناك  ، ضائعةً وسط أكثر من ستمئة صفحةٍ     . ]1[جـزًءا من صحيفته   
، بضعة أسطٍر الذعٍة تدين الثقافة البوليسية ] م1997 آذار   1[بـتاريخ السبت    

عشاٌء لدى  ، مساء البارحة : تونس العاصمة «:  تلقي بثقلها على تونس    الـيت 
رجلٌ من جنس املغريب    . وزير التعليم الوطين التونسي السابق    ، حممـد شريف  

بعد سطرين حرجني من افتتاحييت حول      . واجلزائـري اإلبراهيمي  ، بوعبـيد 
اتفٌي اتصال ه : وألغي موعٌد مع أصدقاء   : ألغيت املقابلة مع الصحافة   : تونس

بوليسٌي إىل درجة يصبح    " التقدمي"هذا البلد   ". احلزين"مـن وزيـر الثقافة      
أمٌر ال  : عبادة الشخصية اليت تنقصها الشرعية البورقيبية     . معهـا غري مهذبٍ   

وأقلهم سعًيا ، إىل درجة أن املرء يصل إىل الشك بأكثر الناس إخالًصا      . حيتمل
 أمل يكن سببه أهنم تلقوا أوامر       ،إذا استقبلوك على حنو جيدٍ    : وراء املصـلحة  

وال وألن حسن ضيافتهم التفعل سوى ترمجة اخلضوع لألمري؟،         . بذلـك؟ 
 .»يف هذا األداء اخلبيث) جالل(أو ) شريف(ينخرط مثل 

ال من املعارضة يف اخلارج اليت      ، مل ميـر املقطع من دون أن يلحظه أحدٌ        
ولكن خشية  . توال من السلطا  ، ]2[نشـرته حرفـًيا يف إحـدى مطبوعاهتا       

فضلت هذه األخرية السماح ببيعه يف      ، بـدل منع نشر الكتاب    ، الفضـيحة 
ُوِضع الكتاب إذن يف    . وللجمهور الفرنسي فقط  ، مكتبٍة وحيدٍة يف العاصمة   

 .الواجهة لكن التونسيني ال يستطيعون اقتناءه
دعت سفارة فرنسا جان دانييل للقدوم إىل تونس        ، بعـد بعـض الوقت    

دايـة أيار حيث تعد زوجته ميشيل معرض صوٍر فوتوغرافيٍة          العاصـمة يف ب   
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وافق . ]3[اليت ينظمها املركز الثقايف يف قرطاج     ) أيام ميشيل فوكو  (ضمن إطار   
على إلقاء بضع   ، وكذلك عدة أساتذة جامعٍة تونسيون    ، الصـحفي الفرنسي  

سيقدم مدير لونوفيل أوبسرفاتور    ، ويف الوقت نفسه  . كلماٍت عن الفيلسوف  
مث ، ضمن مبىن سفارة فرنسا   ، به األخري وسيوقعه يف مكتبة شارل ديغول      كتا

 .يف إحدى مكتبات العاصمة
. وسيكون عنيفًا . ونظم رد الفعل  . كـان ذلك فوق طاقة احتمال النظام      

 le/ لوتان‹" املستقلة"نشرت الصحيفة ، قـبل جميء جان دانييل ببضعة أيامٍ 

temps ‹   بقـلم سـلفاتوِره لومباردو)Salvatore Lombardo) ( مؤلف كتاٍب
، مكتوٌب  ]4[نقًدا مشوًها لكتاب الصحفي   ) خاٍص بتمجيد بن علي كما رأينا     

أحببت نفسي «: حتت عنوان.  ال مثيل له لكنه شريٌر على حنٍو، بأسلوٍب رفيٍع
صرٍح «و، »أفكاٍر عسرية اهلضم  «و، »كتّيٍب ال يطاق  «يتحدث عن   ، »كثًريا

 »ال يالحظ شيئًا  «جان دانييل   ، يوجهه لومباردو لوٌم فائٌق   . . » مـن الغرور  
ثورة اليامسني التونسية لدى جميء بن      «، ] م 1987 تشرين الثاين    7[بـتاريخ   

يتمتع الغري معقول   كان  ،  صحيٌح أنه عشية التغيري الكبري التونسي      ]...[علي  
 .»]...[فوق جسر ريالتو يف البندقية

قررت السلطات  ،  دون إخطار أٍي كان    من. مـا تاله كان أشد خطورةً     
وأعلن العمدة  . إغالق املركز الثقايف يف مدينة قرطاج الذي ُبّدلت مجيع أقفاله         

، )أيام ميشيل فوكو  (إلغاء  ، مديرة املركز ، املنـتدب لقرطاج جلليلة حفصية    
بعد بضعة أياٍم علمت هذه     . »كل التظاهرات الثقافية املربجمة سابقًا    «، ومعها

من الصحافة خرب استبداهلا وإحالتها على      ، لـيت حيترمها اجلميع   ا، السـيدة 
 .مل يبق أمام سفارة فرنسا سوى إلغاء زيارة جان دانييل. التقاعد

أثارت القضية اليت كشفتها صحيفة ليرباسيون ضجةً كبريةً        ، يف بـاريس  
وأكد . وأرغمت املسؤولني التونسيني على حماولة إمخاد احلريق الذي أشعلوه        

؛ ويف  »آخر كتب جان دانييل مل يصادر     « حاسم من سفارة تونس أن       بـيانٌ 
اتصـال هاتفٍي حمَرٍج طمأن السفري منجي بوسنينة مدير لونوفيل أوبسرفاتور           



 صديقنا اجلنرال زين العابدين بن علي

 

224

 

 يف  »يرغبون بوجوده «وحىت  ، »ينتظرونه«باسـم الرئيس بن علي إىل أهنم        
 .»يف بيته«، تونس

حتدث جان  ، ع التايل يف األسبو ، يف افتتاحيته . ومل يـتأخر اهلجوم املضاد    
الذي تاله محاٌس عدائٌي وفوضوٌي من      ، مزاج األمري االستبدادي  «دانييل عن   

ال ، ألين أعدُّ نفسي على الدوام صديقًا لتونس      «: وخـتم قائالً  ،  »الـبالط 
املهانون يزداد عددهم ويتحملون بصورٍة     : استطيع إال أن أقلق هلذه املالحظة     

 أن االنتصار املثايل على اإلسالمية ينتهي       أقـل ممـا كانوا يفعلون منذ سنتني       
 .]5[»بتعاقب اإلحتقار والترهيب

إهنا . روايةً فحسب) affaire Jean Daniel/ قضية جان دانييل(وليسـت  
مداٍن بتهمة الوعي   " صديٍق"الرغبة يف االنتقام من صحفٍي      . ذات قيمٍة رمزيةٍ  

صورة تونس يف   ، ذهيف هناية التسعينات ه   : تفسـر ظاهرةً أخرى أكثر أمهيةً     
حمامني متيقظني  ، مثل جان دانييل  ، هؤالء الذين كانوا  . سـبيلها إىل االحنالل   

بينما يزعج سلوك قصر قرطاج من اآلن فصاعًدا        ، لـتونس وحكامها ابتعدوا   
إن موقف الرئيس التونسي من     . العديـد من املسؤولني احلكوميني الفرنسيني     

بدًءا ،  اخلارجية الفرنسية إثارة عميٍقة     أثار وزارة  ›لونوفيل أوبسرفاتور ‹مدير  
حىت لو حرص على أال جيعل منها قضيةً        . أوبري فدرين ، مـن الوزيـر نفسه    

مع . يبدو هذا األخري بعد اآلن مقتنًعا أن عدم معاقبة النظام قد انتهى ، عامـةً 
فهي مل تعد مستعدةً لتحمل كل      ، أن فرنسـا كانـت حليف تونس املفضل       

والوضع يف اجلزائر أو يف     ، وتركة بورقيبة ،  اإلسالمية شيٍء باسم النضال ضد   
 .الشهري) الظرف اإلقليمي(وباختصاٍر باسم ، ليبيا

@pbÄÐ¤Bòîäîjì¦aN@N@B 
يطلق موظفون يف مراكز رفيعٍة وحفنةٌ      ، يف اإلدارة أو يف املكاتب الوزارية     

 ذكر  مستترين بالتكتم على  ، من الناشطني حكًما قاسًيا على النظام التونسي      
ال حيرك بن علي هذا غري غريزة       «: وقد قال سفٌري سابٌق يف تونس     . امسـائهم 
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تتلخص «:  ويسرُّ ديبلوماسٌي آخر يف الوزارة     .»الـبقاء يف قصره يف قرطاج     
، للبلد صورةٌ إجيابيةٌ  . السيطرة على كل شيءٍ   : سياسـة بن علي بكلمة سرٍ     

ة اليت متضي قدًما    وبعض القطاعات الصناعي  ، وبـًىن حتتـيةٌ وتشريٌع عصريٌ     
كانـت لديه الشجاعة ليكون األول الذي راهن على التشبث          . كالسـياحة 

حناول أن  . والرشوة فيه أقل من تلك اليت تدفع للجنراالت اجلزائريني        . بأوربة
لديك كل مقومات النجاح وأنت تؤذي «: أن نقول له ، نتحاور مع بن علي

العامل «ن علي سيقبل هذا     ظن أن ب  ) وزير اخلارجية (أوبري فدرين   . »نفسـك 
. لكنه ال يريد أن يفهم شيئًا     . »الذي يقول فيه كل واحٍد ما يظنه عن اآلخر        

ننتظر من الديكتاتور . أن بن علي لن يرحل عما قريبٍ  ، ومـا يسترعي القلق   
 .]6[وبن علي ما يزال شاًبا. املسن أن يزول

 تونس يف  ومع االعتراف باجلميل الذي يسترعيه خيار     ، يف مقـر احلكومة   
لقد روى أحد مستشاري    . فاستبدادية النظام مزعجةٌ  ، الـتقرب مـن أوربة    
جوسبان مقتنٌع بأن التهديدات األمنية ال تسوغ القمع        «رئـيس الوزراء أن     

بن : ومهامجة الدميوقراطيني ، مطاردة الصحفيني . وقال ذلك لنب علي   . احلايل
 اليت نقلها دومينيك    يف رسالته األخرية لرئيس الدولة    . عـلي يـبالغ يف ذلك     

وهذا يعين  ، ذكّره جوسبان أن تونس اختذت خيار أوربة      ، كان-شـتراوس 
 .]7[»عدًدا من القيم الدميوقراطية وأن من الواجب احترامها

وُيذكّر أحد رجال   . ويأسـف موظفـون آخـرون على مماطلة فرنسا        
نعةً مل تقل سلطاتنا العامة أبًدا بوضوٍح إن كانت مقت        «: املخابـرات قـائالً   

إن كان األمر   ، بوجـود كـل املؤامرات اإلسالمية اليت اكتشفها التونسيون        
لكن امللفات اليت   . مل نكن لنرفض إبعاد األشخاص املطلوبني     ،  بالفعل اإرهاًب

والرباهني املادية اليت تدعم الطلبات      .مل تكن مقنعةً   أرسـلتها تونس العاصمة   
 .»ول مل يكن هلا رأٌس وال ذيلٌواملذكرات املرسلة عن طريق األنترب. ناقصةٌ

كان على أوبري   . لن تتوقف االحتكاكات  ، بـني تونس العاصمة وباريس    
القيام بزيارٍة رمسيٍة مع زميله جان جاك       ، ] م 1999[يف شباط عام    ، فـيدرين 



 صديقنا اجلنرال زين العابدين بن علي

 

226

 

وقرر ، كاتب الدولة يف وزارة الداخلية، )Jean-Jacques Queyranne(كريان 
 قصر قرطاج أعلن أن أحد الصحفيني الذين        يف آخـر حلظٍة إلغاء زيارته ألن      

كما أن وزارة اخلارجية أدانت     . كـانوا سريافقونه شخٌص غري مرغوٍب فيه      
، توفيق بن بريك،  يف تونس›الكروا‹االعتداء الذي تعرض له مراسل صحيفة  

، حيث كسر له ذراعه رجال شرطٍة باملالبس املدنية ، ] م1999[يف ربيع عام 
تأكيد «فريها التدخل لدى السلطات التونسية من أجل     وطلبت الوزارة من س   

 إجالء غموض كل مالبسات هذا ]...[ أمهـية أن يسـتطيع حتقـيٌق         ]...[
 .»االعتداء

ï×ßþa@Õí†–Ûa 
اآلتية من  " النصائح"ال نغـايل إن قلـنا أن قصر قرطاج كان سلبًيا جتاه             

 هي  ›كرواال‹وقد أكد وزير اخلارجية التونسي أن أقوال صحفي         . بـاريس 
أن تأخذها سلطاٌت رمسيةٌ فرنسيةٌ على حممل       « و »ادعـاءاٌت ال أساس هلا    «

لقد رأت وكالة الصحافة الفرنسية نفسها      . »اجلـد هلـو أمر مستغرٌب أكثر      
. ألهنا رددت اخلرب،  بدرٍس يف علم الواجبات   ةًبالعصا مرفق " علقـة "ُتعطـى   

 »ائع بانعداٍم خاٍص للموضوعية   إىل قواعد احلياد ملعاجلتها للوق    «تفتقر الوكالة   
 .]8[»احنياًزا ال يليق بوكالٍة عامليٍة ال ترى إال ما تريد أن تراه«وهي تبدي 

منذ ذلك احلني   ، ] م 1999[يف أيلول عام    ، ويف ساعة كتابة هذه السطور    
وضمن إمكانية زيارة   . مل تـأت أية أزمٍة جديدٍة تزيد  األزمة بني العاصمتني          

، ] م 2000[املقررة يف الشهور األوىل من عام       ، يل جوسبان رئيس الوزراء ليون  
-متثلها زيارة وزير االقتصاد دومينيك شتراوس     ، يشعر املرء برغبٍة يف التهدئة    

إىل ، من أصوٍل تونسية، )Jacqeline Fellous(جاكلني فلّوس ، الذي أمه، كان
-لفرنسيةوقد استقبله بن علي يف مقابلٍة خمصصٍة للعالقات ا        . تونس العاصمة 

فقد قال  . كان سخًيا باجملامالت   و -خرج بعدها دومينيك شتراوس   ، التونسية
تونس هي  «: ]الذين اختريوا حلضور مؤمتره الصحفي    [للصـحفيني احمللـيني     
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 كل شيٍء   ]...[البلد الذي جنح أكثر من سواه يف شراكته مع االحتاد األوريب            
 الذين يزورون تونس     الفرنسيون ]...[يسـري جـيًدا ويـنمو بإيقاٍع ُمرٍض         

وجيب على حنو آٍيل أن يشعر التونسيون       ، يشعرون نوًعا ما وكأهنم يف بلدهم     
وأكثر صدقًا من   ، هناك مصاحلاٌت أكثر تكتًما   . »أهنـم يف بلدهم يف فرنسا     

 .دون شٍك
القوة العظمى  ، ملاذا ال نلتفت حنو الواليات املتحدة     ، فرنسا خميبةٌ لآلمال  
أال يشجع البيت األبيض هو أيًضا منذ أشهٍر إقامة         . ؟العاملـية الوحيدة فعالً   

من جهة قصر قرطاج،    . مـنطقة تبادٍل حٍر بني املغرب والواليات املتحدة؟       
على األقل إلعطاء درٍس    ، اإلغـراء موجوٌد للعب ورقة واشنطن ضد باريس       

عندها دفعت  . لفرنسـا املـتهمة بتنمية شعور احلنني إىل احلقبة االستعمارية         
-بعلنادي هنّ ( إنشاء   ]م 1998[مت عام   . لعاصمة بيادقها عرب األطلسي   تونس ا 

هدفه ، مببادرٍة من بن علي) club Hannibal-États-Unis/ الواليـات املتحدة 
يرأسه السفري السابق روبري    . املعلن محاية املصاحل التونسية يف الواليات املتحدة      

وحفنةٌ من ، وراتويضـم بعـض السـينات   ، )Robert Pelletreau(بيليـترو  
يف متوز عام   . . ونصف دزينٍة من الصحفيني     ، الديبلوماسيني وكبار املوظفني  

جزر هاواي . . لسيناتور  مـنح لـلمرة األوىل جائزته السنوية  ، ] م1999[
مل تكن تلك سوى البداية بال ). Daniel Inouye(دانييل إينوي ، الدميوقراطي

 .شٍك
كان .  استقباالً حافالً  ننتستقبله الرئيس كل  كان األمر املثايل لنب علي أن ي      

 فذلك ألن رئيس الدولة     ] م 1999[املشروع موجوًدا وإن مل ميكن حتقيقه عام        
، طلب تنظيم عشاٍء على شرفه يف البيت األبيض       . التونسـية بدا جشًعا جًدا    

بينما مل يكن لدى الرئيس كلننت ما       ، األفضـل يف عـامل الديبلوماسية العام      
اليت مل يعلق ، ومن أجل أسباب املطبخ احلقرية هذه.  سوى غداٍءيقدمـه له  

وعلى واشنطن أن تنتظر    . بقي بن علي يف تونس العاصمة     ، علـيها رمسًيا أبًدا   
 ".التغيري"أيًضا قبل أن تستقبل صانع 
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ïãìnÛa@×bÈ½a@x‡ìàäÛa 
كما كانوا يفعلون   ]  م 1999[يعـيش احلكام التونسيون ويفكرون يف عام        

فهم مقتنعون  ، سواٌء استداروا حنو باريس أو جاملوا واشنطن      . شر سننيٍ منذ ع 
دولةٌ صغريةٌ علمانيةٌ عالقةٌ    . بأن بالدهم ستستمر بالتمتع مبعاملٍة مراعيٍة خاصةٍ      

بني ليبيا غريبة األطوار وجزائر فريسٍة احلرب األهلية ال ميكنها إال أن تسترعي             
 . متعاطفًا، من القوى العظمىالتعاطف الفعال، وبأسوأ األمور حياًدا

استخدمت كلمة السر يف    : جتنيـب تونس مصري جارهتا الكبرية اجلزائر      
مضاعفةً سياسة  ، كما أن تونس بن علي    . إخفـاء العـورات خالل سنواتٍ     

، أمل يكن هذا البلد   . تبدي بفخٍر متسكها بالغرب وباقتصاد السوق     ، بورقيبة
 الذي أعطى القدوة يف إبرام اتفاقية       األول، اجملـرد مـن موارد طبيعيٍة كبريةٍ      

 .الشراكة مع بروكسل؟
مجهوريةٌ مشهورةٌ بتساحمها أعطت األفضلية     . هل تقاَرن تونس مع املغرب؟    

تفوز دوًما  ، وتشجع وصول اجلميع إىل التعليم والصحة     ، للمساواة بني اجلنسني  
ومتكني كل  ، القضاء على األمية  . وحمافظٍة، عفا عليها الزمن  ، على ملكيٍة مطلقةٍ  

وتأمني تكافؤ الفرص هي شعاراٌت خاليةٌ غالًبا من        ، شـخٍص من تلقي العالج    
بينما يف تونس ختفي هذه     ، املعىن يف مغرب هناية القرن هذه اخلالية من املساواة        
 .الكلمات وراءها سياساٍت ملتزمةً منذ أكثر من جيٍل

هذه وصـحيٌح أن تونـس بورقيبة مث بن علي عرفت كيف تستفيد من              
التهديد برؤية هذا البلد    . من سلوك جرياهنا  ، وأكثر من ذلك أيًضا   ، اإلجنازات

" اخلطر األخضر " أو يتعفن ب   السيطرة الليبية الصغري احملب لفرنسا ينتقل إىل      
اآليت من اجلزائر سوغ كثًريا من الضعف واجلنب من قبل الغربيني وخصوًصا            

 .فرنسا
، من مثٍل حيتذى به   . لك لقصر قرطاج  وإن مل يرق ذ   ، املفهوم اليوم خمتلفٌ  

هي اليت كانت ُتمتَدح    . تونـس يف طريقها إىل أن تصبح النموذج املعاكس        
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هاهي ، الستقرارها السياسي وإدارهتا احلازمة ولكن الفعالة لإلسالم السياسي       
وهذا التحول يعود سببه على حنو كبٍري إىل احنرافات         . يشـار إليها باإلصبع   

شالل احملاكمات ضد   ، موجـات االعتقال يف مجيع االجتاهات     ". الِبْنْعِلـيَّة "
اإلزعاجات املستمرة اليت يقع ضحيتها املعارضون      ، ناشـطي حقوق اإلنسان   

العلمانيون تثري بصورٍة متزايدٍة سخط املسؤولني الغربيني الذين يعرفون أن ال           
مل تعد حجة   .يسوغ هذه املمارسات  ، سوى اهلاجس بن علي األمين    ، شـيء 
 .ال ميثلون هتديًدا" امللتحون: "ديد اإلسالمي املهترئة تنفعالته

ويـزيد تطور البلدان اجملاورة من سوء السمعة اليت تعاين منها تونس بن             
كانت . تعقَّلت ليبيا العقيد قذايف كيال يبقيها اجملتمع الدويل معزولةً        . عـلي 
 .تدعو لالبتسام، بعد اآلن. رئيسها ختيف فيما مضى حذلقات
 أيقظ آمال   ] م 1999[رحـيل احلسـن الثاين يف متوز عام         ، غـرب يف امل 

خطأً أم ، اجملموعـة الدولـية اليت تريد أن ترى يف ابنه الشاب حممد السادس      
يصبح يف املستقبل نوًعا من خوان      ، ملـيكًا مسـتنًريا ودميوقراطًيا    ، صـواًبا 

هي موقعةً  ، معتنقةً ثوابت صندوق النقد الدويل والبنك الدويل      . كـارلوس 
حسب هذه  ، قد تكون اململكة  ،  األخـرى اتفاق شراكٍة مع االحتاد األوريب      

تثري اجلزائر أيًضا   . يف طريقها إىل التحول إىل ملكيٍة دستوريةٍ      ، احلبكة املتفائلة 
عازمةً على قطع   ، وعلى رأسها عبد العزيز بوتفليقة    ، فهي تبدو ، آماالً كثريةً 

صرفاٍت لرئيس الدولة خالل ربيع تذهب عدة ت  . صـالهتا بسـنواهتا الكاحلة    
بقي عليه أن يظهر أن إقامة دولٍة قويٍة        .  يف هذا املنحى   ] م 1999[وصيف عام   

اجلزائر اليت حيلم هبا بوتفليقة     . وعصريٍة ميكن أن يتآلف مع تياٍر إسالمٍي كبريٍ       
التعاطف الذي حييط جهود الرئيس اجلزائري يف       . هي عكس تونس بن علي    

الوزارية املتواصلة إىل اجلزائر العاصمة هي املقياس الدقيق         الزيارات   -الغرب
بعد أن قضت   . لذلـك، تظهر سوء السمعة الذي ينصب على نظام بن علي          

هل قُضي على تونس أن     ، زمًنا طويالً توضح جلرياهنا الطريق الواجب اتباعه      
 .تبقى يف املؤخرة؟
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@òÈj@ÕzÜß}2002{Z@ 
ïÜÇ@åi@L_ñbî§a@ô†ß@bĆîö‰ 

لقد  . وسيبقى هنا ألن األمر يتعلق بسالمته      ] يف السلطة  [ بـن عـلي هنا    «
حمكوٌم عليه أن يبقى رئيًسا مدى احلياة       . ومل يعد يستطيع التراجع   ، ذهب بعيًدا 

معارضةً سخيفةً جمزأةً   ،  بن علي هنا وسيبقى هنا ألن أمامه طريقًا ممهدةً         ]...[
زعماؤها هم شركاٌء   ، وعال مشر و، إىل جمموعـاٍت صـغريٍة ال جيش لديها       

-التقريرالذي يضعه الصحفي  . ]1[»ومـثقفون من نوعيٍة غري جيدةٍ     ، سـابقون 
 ،] م 2001[املنشور يف هناية عام     ، ›مذكرات الواشي ‹الكاتب توفيق بن بريك يف      

قرر الرئيس بن علي أن يتقدم لفترٍة       ، نعم. يدعو لليأس وصحيحٌ  ، مريٌر وواضحٌ 
حادٍث صعب  " وال نرى جيًدا كيف، خال       ]م 2004[رئاسـيٍة جديـدٍة عام      

 .كاملرة السابقة، ]%99[لن يفوز من جديٍد بنسبة ، "التوقع
 وقواعده ضعيفةً؛ يف بداية عام     ، كان وضعه قد أصبح هًشا    ، قـبل عـامٍ   

الرجل الذي كان يقال إنه ال يعاَشر أصبح        . تغري الوضع بأكمله  ، ] م 2002[



 صديقنا اجلنرال زين العابدين بن علي

 

232

 

ي كان ُيظنُّ أنه ُمضَعٌف من محالت       الغـرب يتملقه من جديٍد؛ الرئيس الذ      
ما سبب هذه   . االستغناء عنه خصـومه األكـثر عزًما يبقى من غري املمكن          

 .العودة؟، وإىل من يعود الفضل يف هذا العمل البطويل؟

@lýÔãa11ÞìÜíc@ 
فأوربة يائسةٌ من بلدان    . عـرف بـن علي كيف يستغل الوضع الدويل        

العقيد ال يعد   ، يف الشرق . كن إنكاره واستعادت تونس ألقًا ال مي    ، املغـرب 
كانت نزوات  ،معمر القذايف النرياين أبًدا شريكًا ميكن الوثوق به؛ ويف الغرب         

الرئيس بوتفليقة وكذلك عدم قدرته على التحرر من عّرابيه العسكريني خميبةً           
فهو يسري أكثر فأكثر    ، "ملك الفقراء "، لآلمال؛ أما يف مغرب حممد السادس     

 .تبدو تونس فردوًسا، ضمن هذه الظروف. . يه احلسن الثاين على خطى أب
 .] م 2001 أيلول   11[واستفاد الرئيس التونسي على حنو خاٍص من أحداث         

نضاالً ال هوادة فيه ضد     ، ] م 1990[مـنذ بدايـة سـنوات       ، ألنـه يقـود   
وها هو يرقى إىل مرتلة املدافع عن النور والدميوقراطية؛ ألنه مل           ، اإلسـالميني 

أو " لندنستان"املنفيني يف   " ذوي اللحى "قف عن إدانة تراخي الغربيني جتاه       يتو
وها هو حيتفى به كأحد أكثر رجال السياسة وعًيا يف العامل العريب            ، سـواها 
هكذا يهتف  ، كم كان عليهم أن يسمعوه بدل أن ينتقدوه       ! آه. واإلسالمي

 .مادحوه بلهجٍة ذات مغزًى
إن االعتداءات  . ى حنو يدعو لإلعجاب   لقد اشتغل بن علي عل    : ولنعترف

، وضد البنتاغون يف واشنطن ، عـلى برجي مركز التجارة العاملي يف نيويورك       
ما كادت تقترف   ، والـيت أعلن أسامة بن الدن وأصحابه مسؤوليتهم عنها        

مقابلةً قدميةً منحها بن علي لصحيفٍة منساويٍة        حىت نبشت الصحافة التونسية   
. وهذا ما قمت به يف بلدي     . اإلسـالميني جيـب اجتـثاث     : (موضـوعها 
 ).ترون اليوم أين كنت على حٍق. انتقدمتوين

جنـح هـذا االستحواذ على مأساٍة، تغوص جذورها يف أحداث الشرق            
 الكثيفةشهد على ذلك احلركة     ت. األوسـط على حنو مؤٍمل، فاق كل اآلمال       
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 ريف عام   لـزيارات احلكام الفرنسيني إىل تونس العاصمة منذ خ         ةاملتواصـل 
كانت باريس تبدو مستاءةً عندما كان األمر ، قـبل ذلك التاريخ . ] م 2001[

كان قد حدث هناك    . يـتعلق بإرسال مسؤوٍل حكومٍي إىل تونس العاصمة       
 شارل جوسالن  ، فعـالً ذهـاٌب وإيـاٌب للوزير املفوض بشؤون التعاون         

)Charles Josselin( ،أن رئيسهلكن ذلك كان لكي ُينسى  .يف بداية الصيف ،
وكان شارل جوسالن قد    . كان قد قاطع تونس ورئيسها    ، أوبـري فـيدرين   

يف ، وكان قد حدث هناك أيًضا    . حـرص على استقبال ممثلي اجملتمع املدين      
 Marie-Georges(جورج بوفيه -ماري، زيارة وزيرة الشباب والرياضة، آب

Buffet( ،         لكـن ذلـك كان ضمن اإلطار الرياضي، وبعبارٍة أخرى ،) غري
حركٍة "يف  ، كما حرصت السيدة الوزيرة   . لدورة ألعاب املتوسط  ) سياسـيٍ 

 .الصورة الرمزية للمعارضة التونسية، على مقابلة سهام بن سدرين، "رمزيٍة 
مل يعودوا يذهبون إىل    . مل يعد هذا التشنج مناسًبا    ،  أيلول ]11[وبعد مرور   
بسحنٍة مشروحٍة وصوٍت   ، خلسةً تقريًبا؛ صاروا يهرعون إليها    ، تونس مكرهني 

يف إطار جولٍة سريعٍة    ، يف بداية تشرين األول   ، وأول الزوار أوبري فيدرين   . عاٍل
 ومل تكن هناية السنة     .كحذا حذوه الرئيس شريا   ، للمغرب العريب؛ بعد شهرين   

باحلج بدوره إىل   ، برتران دو النويه  ، قـد أتـت بعُد عندما قام عمدة باريس        
. هو من مرتادي املكان) Jean Tibéri(ان تيبريي صحيٌح أن ُمزيح ج. قـرطاج 

ف أن يوزيادةً يف القول نض. أمل ميـض يف تونس أول عطلٍة له كعمدة باريس؟  
، جان بيري   "شو" مـا كـادت تنقضـي حىت حذا حذومها           ] م 2002[سـنة   

،  يف العامل العريب   »واحة االستقرار «، شوفينمان،  وراح ميتدح تونس بن علي      
 . . على طريق التقدم »ةخطواهتا السباق«و

ماذا فكر عن هذا االستعراض      .هـل تلـذذ الرئيس بن علي بانتصاره؟       
مل يكونوا جيرؤون على الظهور     ، أمس. لمسـؤولني السياسيني الفرنسيني؟   ل

علـًنا يف قصـر قرطاج؛ وعندما أعلن عن مالحقٍة مفتوحٍة لإلسالميني يف             
، وتعود اجلائزة  .املةًولساهنم يقطر جم  ، ركضوا ركضة رجٍل واحدٍ   ، الغـرب 

خالل مؤمتٍر صحفٍي   . إىل رئيس اجلمهورية بال منازعٍ    ، من وجهة النظر هذه   
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 -املثالية«حتدث جاك شرياك عن السياسة      ، موجـٍز يف تونـس العاصـمة      
 . اليت يقودها قرطاج يف ميدان الكفاح ضد اإلرهابيني»النموذجية

لك تعليقات الصحف تشهد بذ. كـان هـذا خبًزا مباركًا للنظام التونسي    
 - للعالقات الفرنسية  »لالنطالقة اجلديدة «، يف افتتاحياٍت رنانةٍ  ، تصفق. احمللية

وعن ، »حواٍر مثمٍر«وتتحدث عن ،  العاصمتني»لقـاء «التونسـية؛ وحتـيي    
 . بني طريف املتوسط»شراكٍة«

يبدو وكأن اعتداءات ". اخليانة"خيبة أمل معارضي النظام  هي بقدر هذه        
، وألغت أشهًرا ) يف واشنطن أيًضا  (لـول أعادت بن علي إىل موضعه         أي ]11[

بالوجه «من العمل على تعريف الرأي العام األوريب        ، إن مل نقـل سـنواتٍ     
رًدا على أتباع   ، ويقول الدكتور منصف املرزوقي   . »اآلخر للمعجزة التونسية  

ال ، منذ عشر سنواتٍ  ، جيب تذكري الرئيس الفرنسي أنه    «: اجلدد" البنعلـية "
. »ولكن حيارب الدميوقراطيني  ، حيـارب السيد بن علي اإلسالميني يف بالده       

األمني العام للحزب الدميوقراطي    ، شايبالونفس املرارة يف أقوال احملامي جنيب       
السياسة «عندما يالحظ أن ، )Partie démocrate Progressiste, PDP(التقدمي 

تاركةً املشكلة األساس   ، دميوقراطيةالتونسـية مل ُتفْـِض إال إىل اجتـثاث ال         
وإمنا ، ليست مثاالً للنجاح  «ويرى احملامي أن تونس     . »لألصـولية كاملـةً   

من يصغي إليه يف باريس؟، من      ، ولكن يف أوقات التشوش هذه    . »للـتراجع 
 .جيرؤ على مناقضته؟

وجب على أنصار بن علي الفرنسيني أن يستفيدوا من الظروف اجلديدة           
اجمللة األسبوعية  ، وهكذا.  أيلـول لـيدعموا موقفهم     ]11[الـيت خلقهـا     

مل يكن تصرفها   ، الـيت متيزت يف السابق مبعارك مشّرفٍة أكثر       ، ›لكسـربس ‹
، »بن علي مقابل بن الدن    «يف افتتاحيٍة بعنوان    ، يف بداية تشرين الثاين   . سامًيا

غري الذي يرى أنه انُتقد ب    ، انطلق رئيس حتريرها مدافًعا عن سيد قصر قرطاج       
أن يتحالف بال ضمٍري مع معظم الديكتاتوريات       «بينما يقبل الغرب    ، حـقٍ 

منذ بضع ، بالتايل«): Denis Jeambar(وقـد كتب دين جانبار  . »النفطـية 
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بينما هذا البلد هو األكثر تقدًما يف العامل العريب         ، حتاملنا على تونس  ، سنواٍت
 هناك وقت لتولد احلريات     مل يكن ،  بالتأكيد ]...[يف ميدان احلريات املدنية     

لكن نظام بن علي ، السياسـية فـيه كمـا قُِمعـت األصولية هناك بقسوةٍ       
وخصوًصا عرب  ، االستبدادي حيتاج إىل وقٍت ليخلق أسًسا دميوقراطيةً حقيقيةً       

ال تولد الدميوقراطية بني    : ليس األمر أن نساير بل أن نكون واعني       . التربـية 
وختم هبذه اجلملة   . »أخرت على الطريق  بالدنا نفسها ت  ، عشـيٍة وضـحاها   

أصبح واضًحا على أي    ، منذ االعتداءات على الربجني التوأمني    «: النهائـية 
وكما الحظ أحد قراء    . ]2[»حـاٍل أنه جيب مقابلة بن علي وأسامة بن الدن         

يولد أمثال بن الدن ويعيثون فساًدا ألن       «: بعد بضعة أسابيع  ، ›لكسـربس ‹
األنظمة :  هو حتت سياط الديكتاتورات القاسية     اإلسالمي-العـامل العـريب   

وعرف قارٌئ آخر أن    . » واحدةٍ البوليسية واملتطرفون املتدينون وجهان لعملةٍ    
: يسـتخلص مـن هـذه الديـباجة املـنمقة فكتب، متحدثًا عن بن علي              

مع شهادة  . . الدميوقراطي اجليد يعدل الدستور ليصبح رئيًسا مدى احلياة         «
 .»›لكسربس‹ياها حسن سلوٍك منحته إ

¿@‰aŠànüa@D†ÜjÛa@õbjÇdi@ìèäÛaC 
ألن طريق واليٍة رابعٍة مفتوحةٌ بعد اآلن أمام بن علي، كما يعترف بذلك             

يستعد «: حممد شريف ، حليٌف قدٌمي للرئيس التحق متأخًرا بصفوف املعارضة      
ص مع أن النصو   ،»]3[لرئاسٍة مدى احلياة  ، استعداًدا واضًحا ، السـيد بن علي   

:  إىل أنه  توفيق بن بريك  ويشري  . السـارية متنع رئيس الدولة أن خيلف نفسه       
مل يعد بن علي يستطيع أن يتقدم       ، حسـب تعـابري الدسـتور التونسـي       «

؛ سيكون قد أمت والييت اخلمس سنوات       ] م 2004[النـتخابات الرئاسة عام     
كنةً إال   مل تكن مم   ] م 1999[إعادة انتخابه عام    . »]4[اليت ينص عليها الدستور   

 ] م 1994 و 1987[مل تؤخذ الفترة ما بني عامي       : عرب قراءٍة مراعيٍة للنص األساس    
من قبل التونسيني   ةً  جديدةً وجيعلها مقبول  بقي عليه أن جيد حيلةً      . باحلسـبان 

 .والرأي العام العاملي ليبقى على رأس الدولة
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 احلايل  الدستورمل تكن استراتيجية قصف رقبة      ، ]م 2002[يف بدايـة عام     
قـد كُشفت بعُد عندما كانت الستارة قد ُرِفعت عن الفصل األول من هذه              

يف أول  ، عندما، ] م 2001[وكان ذلك يف خريف عام      . امللهاة- املأساة اخلدعة
 اللجنة املركزية للتجمع الدستوري     »حّضت«، أيام اجتماٍع يف جلسٍة سريةٍ    

خالل . يٍة جديدةٍ وال بن علي على التماس      ،حـزب الرئيس  ، الدميوقـراطي 
 يف الذكرى الرابعة عشرة     ] م 2001 تشـرين الثاين     7[اخلطـاب امللقـى يف      

 مل يذكر رئيس الدولة طبًعا كلمةً واحدةً عن نواياه لعام          ،لقدومه إىل السلطة  
لكـن هـناك إشاراٍت تذكر عن األمر أكثر مما تفعله تصرحياٌت            . ] م 2004[

اعترف ُمزيح بورقيبة   ، متحمٍسمتحدثًا أمام مخسة آالف شخٍص      . حمـَرجةٌ 
مبظاهر الوالء اليت أظهرها يل التونسيون  . . شديد التأثر واالنفعال    «كم كان   
والنداء الذي  ، طوال الفترة املنصرمة  ،  من كل الفئات واآلراء   ، والتونسيات
يف الساعة اليت   ، على أنه ، لنراهن. »يف القيام بأعباء البالد   ألستمر  وجهوه يل   

سيفعل الرئيس بن علي كل شيٍء كيال خييب أمل ، بت فيها هذه الكلمات  كٍُت
هل يستطيع املرء أن    . واليةً رابعةً ن يلتمس   هـؤالء الذيـن يتوسلون إليه أ      

 .يعارض رغبة شعبه العميقة؟
الذين جيرؤون على القول إهنا متثيليةٌ ، الذيـن ال يصدقون ، إىل املشـككني  

 القائمة اليت ال تنتهي للجمعيات من       عرض حمظوظًا ب  قرطاجكان قصر   ، وخدعةٌ
من ، من الكاف إىل احلمامات   ، من مشايل تونس إىل جنوهبا    ، كل األجناس اليت  

يف األسابيع اليت سبقت    ، توسلت إىل بن علي   ، تونـس العاصمة إىل صفاقس    
كل ما تضمه أعماق    . الترشحأن يرغم نفسه على     ، خطـاب رئـيس الدولة    

الصحافة أغرقت     مهنيةٍ ومجعياٍت،  رياضيةٍ ونواٍد،  فولكلوريةٍ تونـس من فرقٍ   
أي رجٍل يستطيع أن يقاوم الدعوة اليت تتصاعد        .  لرئيس الدولة  برسائل تشجيعٍ 

مل ،النقابة الوحيدة ، للشغلالتونسي  العام  وحده االحتاد   . مـن شعٍب بأكمله؟   
ة انعقاد  مبناسب، ] م 2002[وقام بذلك يف شباط عام      . يكن قد انضم بعد للدعوة    

 .مؤمتره
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أعلن الرئيس بن علي عن     ، وبنفس الوقت الذي كان فيه يشكر مواطنيه      
 ] م 2004[ مبناسبة انتخابات عام     »لتثبيت التعددية « للدستور   »أساٍس«إصالٍح  

ويـندرج هذا على حنو حمتمٍل يف استراتيجية رئيس الدولة قبل           . الرئاسـية 
حيث ،  أمام كل منافسي الرئيس    يف الواقع يغلق الدستور الطريق    . االنتخابية

غري . جيب مجع ثالثني توقيًعا من النواب أو العمدات       ، إنه من أجل الترشح     
ال تسيطر املعارضة املشروعة    : ال أحد من ضمن املعارضة يستطيع مجعها      ، أنه

، عـلى أي بلديـٍة ولو كانت متلك واحًدا وثالثني مقعًدا يف اجمللس النيايب             
 .لترشيٍح مشترٍك ومهًاتفرقها جيعل كل اتفاق 

 ] م 1999[وكان رئيس الدولة قد واجه قبالً هذه املشكلة يف انتخابات عام            
على ، كان تعديلٌ للدستور  : الصعوبة على وجوهها  وكان قد قلّب    ، الرئاسية

قد سهل اإلجراء ومسح ألمناء التشكيالت السياسية العامني        ، حنـو استثنائيٍ  
كان الرئيس الفائز   ، وبالتايل.  طلب الترشيح  املمثلني يف جملس النواب بتقدمي    

كما ، مبا أن بن علي   ، من دون خطٍر كبريٍ   . مرشَحني آخَرين " واجـه "قـد   
من احملتمل أن .  من األصوات ]% 99[فـاز باالنتخابات بأكثر من      ، نذكـر 

 يهدف إىل توسيع    ] م 2001[تعديل الدستور املعلن يف بداية تشرين الثاين عام         
 نتخيل عراك السكاكني الذي ستسفر عنه انتخابات عام   . عـدد املرشـحني   

 . . الرئاسية ] م2004[

æìØàní@æì™‰bÈ½a 
، وقّسم اجملتمع ، الرجالبن علي   استعبد  «: كتـب توفيق بن بريك أيًضا     

 خلف هذه الكلمات    .»]5[وبـتر األلسن  ، وحطـم األرواح  ، وداس القـيم  
بن . غوص يف االستبدادية  ال تنفك تونس ت   : كالنصال ختتفي حقيقةٌ  املشحوذة  

ووسائط اإلعالم مكمومة   ، ختدمـه شرطةٌ سياسيةٌ ال خيفاها شيءٌ      ، عـلي 
يف حتطيم  يتفنن بن علي    . والنقابات مروضةٌ ، والقضاء رهن األوامر  ، األفـواه 

كما لو كان قد أقسم على إسكات كل صوٍت ناقٍد       ، كـل أثـٍر للمعارضة    
 .مهما صغر
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تصبح حياهتم اخلاصة جحيًما؛    .  املقاومة الويل هلؤالء الذين جيرؤون على    
، بعد أكثر من أربع سنوات من االختباء      . مسريهتم املهنية تتحول إىل كابوسٍ    

ظن أنه يستطيع استئناف حكٍم      ، رئيس تشكيٍل من أقصى اليسار    ، مها مهامي 
وتقدم إىل  ، خرج من التخفي  . غـياٍيب بتسـع سنواٍت وثالثة أشهر سجنٍ       

مل يعد يستطيع   : ُسِجن، بعد حماكمٍة مشوشةٍ  : ] م 2002 شباط   2[احملكمة يف   
: وعاش الدكتور املرزوقي كابوًسا آخر    . رؤية ابنته األخرية إال بضع ساعاتٍ     

، طبيًبا من دون مرضى   «، كما قال ، أصبح، ألنه جرؤ على مواجهة بن علي     
يف بداية ، إىل أن مسح له . »ورب عائلٍة من دون عائلٍة، وكاتـًبا بـال قراء  

وواجه الرئيس  . مبغادرة تونس إىل فرنسا   ، ] م 2001[ون األول عـام     كـان 
مصًريا ، قسيلةمخيس  ، لرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان     السـابق ل  

 .فَقَد عمله واضطر إىل الذهاب للمنفى مع أسرته: مماثالً
 يتحامل عليه   الذي، يحياويالليس ذلك بعُد حال خمتار      ، يف هـذا اليوم   

غري املهتم  ، البعيد عن املشاكل  " القاضي البسيط "الـنظام مـنذ أن مترد هذا        
، وفضح يف رسالٍة مفتوحٍة إىل      ] م 2001[كان ذلك يف متوز عام      ، بالسياسـة 

ال ، النطق بأحكاٍم معدٍة مسبقًا   «رئيس اجلمهورية وضع أقرانه املرغمني على       
" القاضي البسيط "أوقف  . »]6[ أبًدا وال تطابق القانون  ، يسـتطيعون مناقشتها  

 .] م2001 كانون أول 29[عن العمل وحرم من راتبه مث أقيل يف 
وتلك . يتعلق بعض املعارضني هبذا البلد    ، ومع العنف ، مـع اإلزعاجات  

كان . إحدى مرعبات النظام  ، حمامية املتهورين ، نصراويالحـال راضـية     
لكن . .  مكتبها؛ ولوحق أطفاهلا     وأُرِهب زبائنها ليتركوا  ، مكتبها قد اكُتِسح  

وميكن أن يقال نفس    . هـذه املـرأة الصغرية الصهباء املعروفة جبرأهتا تقاوم        
 حزيران  26[اعتقلت يف   : الشيء عن مناضلة حقوق اإلنسان سهام بنسدرين      

، مل تذعن ،  لـدى عودهتـا من لندن بسبب تصرحياهتا ضد النظام          ] م 2001
رى هذه اليت مل تنجح أربع عشرة سنةً من         وتـبقى لكثريين رمًزا لتونس األخ     

 ).إثر محلٍة دوليٍة قويٍة،  آب]14[أطلق سراحها يف (يف إسكاهتا " البنعلية"
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صالح الدين  ، مـع أن الوزير اجلديد املكلف حبقوق اإلنسان والتواصل        
حنن بالتأكيد ضد كل أشكال     «: ] م 2001[كان يعد يف ربيع عام      ، عـاوي امل

.  لن نسكت عن أي شيٍء بعد اآلن       ]...[ق اإلنسان   املالحقـة لنشطاء حقو   
مثل هذه اجلمل القوية لتستحق أن      . »]7[سـنتحدث بصـراحٍة عن مشاكلنا     

 . .تسجل يف كتاب احلماقات العام 
ال جـدال يف أن الضغط على املعارضني مل خيف؛  أما أن يكون بن علي               

ىت أن  نستطيع ح . فهذا شيٌء آخر  ، عـلى وشـك االنتهاء من كل معارضةٍ       
هذا الشعب الذي كان   ، أن التونسيني ، أمس، من كان لرياهن  . نؤكد العكس 

سيهجر الشواطئ واملقاهي   ، يقال إنه ختلى عن السياسة هنائًيا، وأصبح ضعيفًا       
ذا ، صارًما كموعظة إمامٍ  ، جامًدا، بعـد ظهر األحد ليتابع برناًجما تلفزيونًيا      

 موعد لقاء شعٍب بأكمله     ] م 2001[لكنه أصبح عام    ، نوعـيٍة تقنيٍة متواضعةٍ   
تعمل ، منشأةً يف مستودٍع يف ضاحية لندن الصناعية      . مـع حـرية تعـبريه؟     

ويديرها تونسٌي  ، يعمل هبا صحفيون ليسوا كذلك    ، من دون دعايةٍ  ، باقتصاٍد
هي قناةٌ تلفزيونيةٌ لديها كل     ) املستقلة(، متقلـٌب ال ميكـن اإلمسـاك به       

. حضوٌر ال مثيل له ، لكنها صوٌت. ن انفتاًحااملؤهـالت لتنفر أكثر املشاهدي 
ملاليني ) راديو لندن (ما كانه   ، مـع الفارق  ، هـي للتونسـيني   ) املسـتقلة (

مركز معلوماٍت مضادٍة بفضله ال     : الفرنسـيني خـالل احلرب العاملية الثانية      
 .يعود للكذب الرمسي وجوٌد ويضمحل

ïÛë†Ûa@õbšÔÛa@†í†èm 
بن علي يف اخلارج، وبصورٍة خاصٍة يف       مـن كان لرياهن أيًضا أن صورة        

جيب أن  . هذا الشكل السريع؟  أول شريٍك اقتصادٍي، ستتردى مبثل      ، فرنسـا 
الذي إضرابه عن الطعام يف     " جمنون تونس "، نعـترف بفضل توفيق بن بريك     

من . كثري من أجل تشويه صورة النظام التونسي      ال فعل   ] م 2000[صيف عام   
، صورٍة هنائيٍة إىل زمرة الطغاة بعني الرأي العام       اآلن فصاعًدا ينتمي بن علي ب     
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يتحاشى برتران دو ال    ، علنًيا.  أيلول ]11[حـىت لو مرت من هناك أحداث        
الذي كان حمامًيا ، عدةوسريج . لصديقه بن علي نويهـأن يضفر أكاليل غاٍر      

يت (رأى من غري املفيد دعوة الرئيس التونسي إىل استديوهات          ، كبًريا للنظام 
قناة التلفزيون الناطقة بالفرنسية اليت أصبح رئيسها يف عام         ، )TV5/  سانك يف
 .] م2001[

 بني بن علي وهؤالء الذين أوصلوه إىل السلطة عام         : سـبب آخر لألمل   
صناعٌي على رأس   ، كمال لطيف . دقـت ساعة تصفية احلساب    ، ] م 1987[

 ] م1993[م  تشرين الثاين؛ وكان حىت عا]7[هو أحد صناع  ، ثـروٍة ضخمةٍ  
منذ ذلك  . هبدوٍءلرئيس الدولة قبل أن يبتعد عنه       املستشـار السياسي املستتر     

غري . بقي بعيًدا عن احلياة السياسية    " نائب الرئيس "ذاك الذي لُقب    ، احلـني 
صالته بالنظام  رجل الظل هذا    قطع  ، ] م 2001[يف هناية تشرين أول عام      ، أنه

إهنا . السلطة يف تونس  أنا ضد كل زمرة     « :وهو يتهم ، على حنو مثٍري للدهشة   
اليت حتكم البالد ويدعها بن علي تفعل       ، مرتبطةٌ بعائلة رئيس الدولة   ، مافـيا 
. ومنو الفساد يثري حنقهم   . التونسـيون غري راضني عن نقص احلرية      . ذلـك 
أعرف وزراء  . والوضع سيتحرك . ك معارضةٌ موجودةٌ ضمن النظام نفسه     هنا

 .»وهنا وضد احلزب الذي يف السلطةضد السلطة اليت خيدم
 يف تشرين الثاين عام    ، بضـعة أيام اعتقاٍل يف سجون النظام      ، بالتأكـيد 

الذي جلأ منذ   ، السابق" نائب الرئيس "غضب  بدا أهنا تغلبت على     ، ] م 2001[
هذا ال مينع أن تصفية احلسابات هذه ليست فأل         . ذلـك احلني إىل الصمت    

 .ن اخلائن املقبل؟من سيكو. للرئيس بن عليخٍري 
يف هذا التهديد   ، لكـن األشد مدعاةً للقلق للنظام يوجد يف مكاٍن آخر         

ألهنم . القضائي الذي حيوم من اآلن فصاعًدا حول كل املسؤولني عن القمع          
، ستة تونسيني : بتقدمي حساٍب للعدالة  ، إن وضعوا قدمهم يف فرنسا    ، مهددون

، )عمليات تعذيبٍ (م ضحايا   عادين أنفسه ، اثـنان مـنهم الجئان يف فرنسا      
ضد ، ] م 2001 تشرين الثاين    9[يف  ، قدمـوا بـالفعل شـكوى يف باريس       
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وُعدت الشكوى  . »حيـتلون وظائف هامةً ضمن جهاز الدولة      «مسـؤولني   
كاتب الدولة لشؤون   .  حتقيقًا بدئًيا  باريسالنيابة العامة يف    مقـبولةً وفتحت    

فرج ، يس األجهزة اخلاصة  رئ، قرتوعيالعلي  ، األمـن يف وزارة الداخلـية     
هم جزٌء من عشرات    ، حممد الناصر ، االستخباراتورئـيس فرقة    ، قـدورة 

 .األشخاص الذين تستهدفهم الشكوى
 . للقضاء؟من سيكون أول من يقدم حساًبا

 
  .] م2002 كانون الثاين 15[، باريس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




