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«التأسيسي»
م��ع «ال �ن �ه �ض��ة» .أم��ا ع�ل��ى ص�ع�ي��د مالمح
املرحلة السياسية املقبلة على البالد ،فقد
تحدثت مصادر تونسية لـ«األخبار» عن
مالمح خالف بني رئيس الحكومة املؤقتة
الباجي قائد السبسي من جهة ،والجيش
ال�ت��ون�س��ي م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ب �ش��أن ال ��دور
امل�ن��اط باملجلس التأسيسي املنبثق عن
االنتخابات األخيرة ،وما إذا كان تأليف
ال �ح �ك��وم��ة امل�ق�ب�ل��ة س �ي��أخ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ار
التقسيمات ال�ت��ي أف��رزت�ه��ا االن�ت�خ��اب��ات،
أو أنها ستكون حكومة تكنوقراط ،فيما
تنحصر مهمة امل�ج�ل��س التأسيسي فب
إعداد الدستور الجديد.
وكانت االنتخابات التاريخية ليوم األحد
ق��د ن��ال��ت ث �ن��اء ال �ع��ال��م ب��أج�م�ع��ه ت�ق��ري�ب��ًا،
خ �ص��وص��ًا ب �ع��دم��ا أك ��د م��راق �ب��و االت �ح��اد
األوروبي «شفافيتها» ،رغم إشارتهم إلى
«تجاوزات ال معنى لها» تخللتها عملية
االقتراع.
ول�ف�ت��ت ال�ب�ع�ث��ة األوروب� �ي ��ة إل ��ى أن «ه��ذه
االن �ت �خ��اب��ات ت��رج�م��ت اإلرادة ال��واض�ح��ة
للشعب التونسي في أن تحكمه سلطات
منتخبة ديموقراطيًا».
ب��دوره��م ،أش��اد م��راق�ب��و املنظمة الدولية
للفرنكوفونية ب�ـ«ال�ت�ن�ظ�ي��م ال��رائ��ع ألول
ان� �ت� �خ ��اب ��ات ح � ��رة وش� �ف ��اف ��ة ف� ��ي ت ��اري ��خ
ت��ون��س» ،كذلك أش��ادوا على نحو خاص
«باإلقبال الكثيف للتونسيني عليها».
وحذت واشنطن حذو االتحاد األوروب��ي
وروس �ي��ا وع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن زع �م��اء ال�ع��ال��م
ب �ت �ه �ن �ئ��ة ال �ت ��ون �س �ي�ي�ن ع� �ل ��ى إن� �ج ��ازه ��م.
وأش � � � ��ادت وزي� � � ��رة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ه� �ي�ل�اري
كلينتون بأول انتخابات حرة في تونس،
ً
واص� �ف ��ة إي ��اه ��ا ب��أن �ه��ا «م� �ث ��ال» ي�ح�ت��ذى
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وال � �ع ��ال ��م ،ودع� � ��ت امل �ج �ل��س
ال�ت��أس�ي�س��ي ال ��ذي س�ي�ت��أل��ف نتيجة ه��ذه
االنتخابات الى العمل بشكل «مفتوح».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ال �ح��ال �ي��ة ل �ي �ص �ل��وا إل� ��ى إق� � ��رار دس �ت ��ور،
خ��اص��ة م��ع ب��داي��ات وج ��ود ت�ك�ت�لات في
ص �ل ��ب امل� �ج� �ل ��س .إذًا ،ال� �ت� �ح ��دي األب � ��رز
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال �ع �ب �ي��دي اآلن ه ��و خلق
وفاق وطني بني القوى السياسية التي
نجحت في االنتخابات.
ورغ��م م��ا تطرحه التحديات السياسية
اآلن� �ي ��ة ف ��ي ت ��ون ��س ،ف� ��إن م �ح �م��د ط��وي��ر،
اإلع�لام��ي واملحلل السياسي التونسي،
ي � ��رى أن ت��رك �ي �ب��ة امل �ج� �ل ��س ال �س �ي��اس��ي
معقولة ج �دًا بعد االن�ت�خ��اب��ات ،ويشرح
موقفه بأنه ال يوجد أي تيار يستطيع
فرض أجندته السياسية« ،إذًا ،ال بد من
وفاق بني تلك األحزاب ،لتحقيق ما يرنو
إل�ي��ه الشعب التونسي م��ن االنتخابات
التأسيسية».
ويشير محمد في تصريحه لـ«األخبار»
إل ��ى أن امل �ع��ارض��ة امل�ق�ب�ل��ة س �ي �ك��ون لها
شأن كبير في مراقبة تصرف الحكومة،
مضيفًا أن مفهوم امل�ع��ارض��ة «س ّ
ـيتغير
بعد ال�ع��رس ال��دي�م��وق��راط��ي التونسي».
ورغ � � � � ��م ك � � �ث � ��رة االن � � � �ت � � � �ق � � ��ادات ل� �ن� �ت ��ائ ��ج
االن �ت �خ��اب��ات ،إال أن محمد متفائل بما
أف��رزت��ه ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع ،حيث يفسر
ذل ��ك ال �ت �ف��اؤل ب ��أن ت��ون��س «ل ��ن ت�ت��راج��ع
ً
إل ��ى ال� � ��وراء» ،م�ع�ل�لا رأي ��ه ب ��أن األغ�ل�ب�ي��ة
ال �ت��ي س�ت�ن�ش��أ ف��ي امل �ج �ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي
ه ��ي ال �ض��ام �ن��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ أح�ل��ام امل�ج�ت�م��ع
التونسي م��ا دام أح��د ل��م يحقق أغلبية
امل �ق��اع��د ف ��ي امل �ج �ل��س امل �ق �ب��ل ،وأن م��دة
املجلس عام واحد .فإذا لم تحقق النهضة
م��ا قدمته ف��ي برنامجها ،فسيكون ذلك
بمثابة «حفر قبرها بيدها».
وع��ن كيفية تعامل ال�غ��رب م��ع الحكومة
ال �ت ��ون �س �ي ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة ،ي �ش �ي��ر امل �ح �ل��ل
ال�س�ي��اس��ي إل ��ى أن ال �غ��رب ودول ال�ع��ال��م
ب �ص �ف��ة ع ��ام ��ة ت �ن �ت �ظ��ر ن �ت��ائ��ج «ت �ج��رب��ة
دي �م��وق��راط �ي��ة ن��اش �ئ��ة» ف ��ي أول � ��ى دول
الربيع العربي.

انقسام جديد في الشارع التونسي

اإلسالميين :خيبة وفرحة وامتعاض
فوز
ّ

منذ اللحظات األولى لبدء خروج نتائج انتخابات املجلس التأسيسي في تونس ،ظهر
االنقسام العمودي بني املهللني بانتصار اإلسالميني ،واملحذرين من «الكارثة املرتقبة».
ّ
غير أن جميع املشاعر ال تزال مضبوطة في خانة سلطة ــ معارضة
ُب �ع �ي��د ب � ��روز ال � �ش� ��ذرات األول� � ��ى ل�ن�ت��ائ��ج
انتخابات املجلس التأسيسي التونسي،
وإع �ل ��ان ح ��رك ��ة «ال �ن �ه �ض��ة» اإلس�ل�ام �ي��ة
ف��وزه��ا ب�ن�ص�ي��ب األس� ��د ،ت �س��ارع خ��روج
ردود الفعل على النبأ منذ بزوغ الخيوط
األول� ��ى م��ن أش �ع��ة ش�م��س ي ��وم أم ��س في
الشوارع التونسية ،وعلى أثير اإلذاعات
وش ��اش ��ات ال �ت �ل �ف��زي��ون امل �ح �ل �ي��ة .بشكل
منطقي ،انقسمت ردود الفعل تلك بني
خ��ائ��ب وم ��واف ��ق ع �ل��ى م �ض��ض وس�ع�ي��د.
ب�ي�ن ال�خ�ي�ب��ة وال �س �ع��ادة ،ك��ان��ت ال��وج��وه
ف��ي ال �ش ��ارع ت�ع� ّ�ب��ر ع��ن ن�ف�س�ه��ا م��ن دون
أي س��ؤال ،وح�ت��ى م��ن دون أي إش��ارة أو
إيماءة .يجيبك أحد الخائبني« :النهضة
استولت على السلطة ،واليوم دخلنا في
عهد من ظ�لام دام��س ،قد ندخل معه في
دوام��ة عنف ال طائل منها» .هكذا يعرب
ع � �ص ��ام ،أح � ��د ط �ل �ب��ة ال� �ح� �ق ��وق ورئ �ي��س
ج�م�ع�ي��ة ت�ع�ن��ى ب��ال �ت �ع��اون األوروب � � ��ي ـــــ
ال �ت ��ون �س ��ي ،ع ��ن م� �ش ��اع ��ره ،م �ت��وق �ع��ًا أن
يصبح الدين «هو املعيار الذي ستقيس
�اس».
ب��ه النهضة ،صاحبة السلطة ،ال�ن� ّ
وف��ي س�ي��اق ت �ش��اؤم ع �ص��ام ،ف��إن��ه ي�ح��ذر
من أن عهدًا جديدًا من الطغيان سيبدأ،
ول�ك��ن ه��ذه امل��رة ف��ي «نسخة دي�ن�ي��ة» مع
حكم الشيخ «ق��ائ��د ال �ث��ورة» (ف��ي إش��ارة
إلى زعيم النهضة راشد الغنوشي).
عصام الغاضب ي��رى أن «أفضل ما فعله
ال��دي�ك�ت��ات��ور زي��ن ال�ع��اب��دي��ن ب��ن علي كان
إقصاء اإلسالميني عن الحياة السياسية»،
ليستنتج أن «النهضة» اليوم ستتدخل
ف��ي ك��ل «م�ج��ري��ات ح�ي��ات�ن��ا» ،وأن تونس
«ستصبح مثل إي� ��ران ،حيث سيحكمنا
قائد الثورة اإلسالمية التونسية» ،مثلما
ي �ح �ك��م امل�ل�ال ��ي ف ��ي ط� �ه ��ران وق � ��م .وج�ه��ة
نظر ّ
يعبر عنها هذا الشاب الغاضب من
ص �ع��ود ال �ت �ي��ار اإلس�ل�ام ��ي ع �ل��ى ح�س��اب
ال �ت �ي��ارات «ال��وس �ط �ي��ة» ذات ال�ت��وج�ه��ات
«الحداثية» ،بحسب تعبير وليد ،الصديق
املقرب لعصام.
وب ��ال ��ده� �ش ��ة واالس � �ت � �غ� ��راب ن�ف�س�ي�ه�م��ا،
استقبلت ح �ي��اة ،إح ��دى ال�ن��اش�ط��ات في
املجتمع امل��دن��ي ،نبأ ص�ع��ود «النهضة»
ك � ��أق � ��وى ج� �ه ��ة س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ال � �ب�ل��اد،
م��ؤك��دة أن االن�ت�خ��اب��ات «شابتها بعض
التجاوزات التي ال بد للقضاء من الحسم
فيها قبل إعالن النتائج النهائية» .كالم
ح �ي��اة ل��م ي �ط��اب��ق ال �ب �ت��ة م��ا أورده ب�ي��ان
بعثة م��راق�ب��ي االت �ح��اد األوروب � ��ي ،ال��ذي
ّ
أقر بنزاهة االنتخابات رغم أنها شابتها
ب �ع��ض ال �ت �ج ��اوزات ال �ت��ي ل��م ت��ؤث��ر على
العملية اإلنتخابية «بما أنها لم تتجاوز
 3في املئة من مكاتب االقتراع».
تلك النظرة املتشائمة إزاء فوز «النهضة»،

ج�ع��ل ب�ع��ض ال �ش �ب��اب ال�ع�ل�م��ان��ي ي�خ��رج
ص��راح��ة ف��ي ت�ظ��اه��رات ف��ي ش��ارع محمد
ال�خ��ام��س قبالة مقر هيئة االن�ت�خ��اب��ات،
ليعرب عن سخطه من فوز هذه الحركة.
ت�ظ��اه��رة ش�ه��دت شتمًا واض �ح��ًا لبعض
وج � � ��وه ال� �ح ��رك ��ة اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ،ول��زع �ي��م
ق��ائ�م��ة «ال�ع��ري�ض��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة» الهاشمي
ال �ح ��ام ��دي .وق ��د اس �ت �غ��رب امل �ت �ظ��اه��رون
صعود الحامدي بتلك الطريقة املفاجئة،
وح �ص��ول��ه ع �ل��ى  30م �ق �ع �دًا م ��ن م�ق��اع��د
«امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي» ،ف �ي �م��ا س�ق�ط��ت
أح� � � � ��زاب «ت� ��اري � �خ � �ي� ��ة» أخ� � � ��رى ف � ��ي أول
اخ�ت�ب��ار للديموقراطية ف��ي ت��ون��س .ذلك
االختبار السياسي الصعب هو «عسير
الهضم» بالنسبة إلى الناشط السياسي

والدة فكر معارض
جديد لم يكن حاضرًا
في تونس عند ناشطين
يرفضون فوز «النهضة»

اليساري الشاب أيمن ،الذي أقر صراحة
ب��دي�م��وق��راط�ي��ة االن �ت �خ��اب��ات ون��زاه�ت�ه��ا،
م� �ب ��دي ��ًا ف � ��ي ال � ��وق� ��ت ن �ف �س��ه م �ع��ارض �ت��ه
لصعود الحركة اإلس�لام�ي��ة إل��ى ص��دارة
انتخابات «التأسيسي» .وت�س��اءل أيمن
ف��ي ح��دي��ث م��ع «األخ �ب��ار» ،م��ن أم��ام مقر
ه �ي �ئ��ة االن � �ت � �خ ��اب ��ات ،ع� ��ن أس � �ب� ��اب ه ��ذا
التشكيك باالنتخابات من املتظاهرين،
ّ
مضيفًا أن «االن �ت �خ��اب��ات ك��ان��ت بمثابة
ع � ��رس ل �ل��دي �م��وق��راط �ي��ة ،ول� �ك ��ن ال �ك �ل �م��ة
األخ � �ي� ��رة ج� � ��اءت م ��ن ال �ش �ع ��ب ،وع�ل�ي�ن��ا
بالتالي قبول النتائج والرضوخ لإلرادة
ّ
الشعبية» .ويتابع أيمن أن على القوى
ال �خ��اس��رة أن ت�ل�ج��أ إل ��ى امل �ع��ارض��ة ،وأن
ت��راق��ب م��ا ت�ق��وم ب��ه «ال�س�ل�ط��ة ال�ج��دي��دة»
ال �ت ��ي س�ت�ن�ب�ث��ق م ��ن ن �ت��ائ��ج ان �ت �خ��اب��ات
«ال�ت��أس�ي�س��ي» .ك�ل�ام ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن ح��ال��ة من
ال��رض��ى ع�ل��ى م��ا آل��ت إل�ي��ه األوض� ��اع في
ت ��ون ��س ب �ع��د االن �ت �خ ��اب ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة،
ول �ك �ن��ه ي �ت��رج��م ف ��ي ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه ح��ال��ة
تخوف من املستقبل السياسي للبالد.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ت �ش �ي��ر ال �ن��اش �ط��ة ف ��ي أح��د
األح � � ��زاب ال �ق��وم �ي��ة ال �ت��ون �س �ي��ة خ��دي�ج��ة
بن ساسي ،إل��ى أن «النهضة» انتصرت

مناصرون لـ «النهضة» يحتفلون بنصر حركتهم (زبير سويسي ــ رويترز)

وامل �ن �ص��ف امل� ��رزوق� ��ي ك ��ذل ��ك ،وب��ال �ت��ال��ي
«علينا قبول ذلك والعمل على عدم إمرار
مشاريعهما في الدستور املقبل» .وتجزم
بأنها ،بقدر ما تستطيع ،وبـ«االستعانة
بقلمها ،أن تفضح م��ا خ�ف��ي ع��ن األع�ين
من تصرفات النهضة وتعرية أجندتها
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة امل �ب �ن �ي��ة ع �ل��ى ال ��دي ��ن ال على
البرنامج السياسي في حد ذاته».
ال �ج��دي��د ف��ي امل ��وض ��وع أن ح��دي��ث أي�م��ن
ً
وخ��دي �ج��ة ي �ع �ب��ران ف �ع�لا ع��ن والدة فكر
معارض جديد لم يكن حاضرًا في تونس،
وهو «فكر موجود في الدول ذات التقاليد
الديموقراطية في أوروبا والغرب» ،على
حد تعبير أيمن نفسه .وقد قسمت نتائج
االن �ت �خ��اب��ات ال �ع��اص �م��ة إل ��ى م�ن�ط�ق�ت�ين:
م�ن�ط�ق��ة م �س��ان��دة ل �ص �ع��ود «ال �ن �ه �ض��ة»،
وخصوصًا في األحياء الشعبية جنوب
ال�ع��اص�م��ة وغ��رب �ه��ا ،وم�ن�ط�ق��ة أخ ��رى في
األحياء الراقية ترفض ذلك «االكتساح»
ال�ه��ائ��ل ل�ل�ح��رك��ة اإلس�لام�ي��ة ف��ي املجلس
التأسيسي .في األحياء الشعبية ،حيث
رص ��دت «األخ �ب��ار» أج ��واء ال�ت�ج��اوب مع
ن �ت ��ائ ��ج االن � �ت � �خ ��اب ��ات ،ي �م �ك��ن م�لاح �ظ��ة
ال�ن�س��اء يطلقن أس��اري��ره��ن ب��ال��زغ��اري��د،
بينما ال��رج��ال يتبادلون التهانئ بفوز
«اإلسالم» على أهل «اإللحاد».
وف��ي ال �س �ي� ّ�اق ،ي�ق��ول ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ،ال��ذي
ت �ن��اه��ز س ��ن ��ه ال � � � �ـ ،70إن «ف � ��وز ال�ن�ه�ض��ة
ه��و تعبير ع��ن ال �ت��زام الشعب التونسي
بهويته اإلس�لام�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة» .ويتابع:
«نريد أن نوصل رسالة إلى العالم تفيد
ب��أن تونس ليست تلك ال�ب�لاد املنسلخة
عن هويتها» .وبلغة ٍّ
تحد ،يختم كالمه
بـ«نحن مع النهضة ومع النهج اإلسالمي
في الدستور ،ولو كره الكارهون».
إح � ��دى ال �ن �س��وة ال� �ح ��اض ��رات أم � ��ام أح��د
امل �ق� ّ�ار امل�ح�ل�ي��ة ل�ل�ح��رك��ة ،ت�ل�ف��ت إل��ى أنها
«غ �ي��ر خ��ائ�ف��ة م��ن ال �ح��رك��ة» ،ع�ل��ى ق��اع��دة
أن حقوقها ك�م��رأة ستضمنها الحركة.
ح �ت��ى إن �ه��ا ت �ش��رح رأي �ه ��ا ب��أن �ه��ا ليست
خ��ائ�ف��ة م��ن ق�ض�ي��ة ت �ع��دد ال ��زوج ��ات؛ ألن
الحركة حسمت املوضوع في برنامجها
االنتخابي .وقد جعل مشهد النسوة أمام
مقر النهضة املحلي ،جنبًا إلى جنب مع
ال��رج��ال ي�ع�ب��رن ع��ن س�ع��ادت�ه��ن ،م��راس��ل
إح � ��دى ال �ق �ن ��وات األم �ي��رك �ي��ة ي �ع �ل��ق ب��أن
ً
«النهضة استطاعت فعال كسب الرهان»
السياسي .رغ��م ذل��ك ،يطرح ه��ذا الرهان
ال �ع��دي��د م��ن اإلش �ك��ال �ي��ات ع�ل��ى امل��راق�ب�ين
الدوليني ،بشأن الكيفية التي ستتعامل
بها البلدان الغربية والقريبة مع سلطة
س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ت� ��ون� ��س ت� �غ� �ل ��ب ع �ل �ي �ه��ا
التوجهات اإلسالمية.
نزار...

ّ
السعودية:
مفتي
ال سياسية في الحجّ
ّ
حذر مفتي السعودية ،الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن
محمد آل الشيخ ،أمس ،الحجاج
من «األعمال والتصرفات
التي تخل باألمن» ،مشيرًا الى
أن الحج «ليس ميدانًا لتنفيذ
أجندات سياسية» .ونقلت
وكالة األنباء السعودية (واس)
عن آل الشيخ قوله ،في رسالة
ّ
وجهها إلى الحجاج ،بمناسبة
اقتراب عيد األضحى ،إن «الله
تعالى لم يجعل فريضة الحج
ميدانًا للمهاترات واملساومات
ورفع الشعارات الجاهلية،
والسعي لتحقيق مصالح
خاصة ،وأهداف معينة ،أو
استغالله ألغراض وأجندات
سياسية ،أو دعوة مذهبية
مقيتة ،أو غير ذلك من األهداف
واملقاصد السيئة»ُ .يذكر أن
صدامات ضخمة وقعت بني
حجاج إيرانيني وعناصر
األمن السعوديني في مكة أثناء
موسم الحج عام  1987أدت إلى
مقتل نحو  400حاج وعنصر
أمن بينهم  275إيرانيًا في
حينها.
(يو بي آي)

األزهر ّ
يحرم العنف
ّ
العربية
ضد االنتفاضات
ّ
جدد شيخ األزهر ،الشيخ
أحمد الطيب (الصورة)،
أمس ،إدانته استخدام العنف

ضد «االنتفاضات الشعبية
السلمية» في البالد العربية
املطالبة بالحرية والكرامة
والعدالة االجتماعية ،مؤكدًا
ُحرمة «املمارسات العنيفة»
التي تمارسها بعض األنظمة
«املستبدة» .وطالب األزهر كل
األطراف بـ«وقف استخدام
العنف ضد االنتفاضات
السلمية ،والكف عن املعاملة
غير اإلنسانية التي ُيعامل بها
الجرحى والقتلى خالل تلك
االنتفاضات».
(يو بي آي)

«الربيع العربي» ّ
سبب قمعًا
كشف تقرير صادر عن
«اتحاد روابط حقوق االنسان
ـ املنظمة الحقوقية» ،التي
تتخذ من باريس مقرًا لها،
أمس ،أن االنتفاضات العربية
ّ
مثلت دافعًا التخاذ تدابير
قمعية في بلدان عدة في
العالم .وقال املسؤولون في
املنظمة الحقوقية إن اعتقاالت
وعمليات تعذيب ال تزال تطاول
أشخاصًا حتى في بلدان
شهدت تغييرات حكومية.
(أ ف ب)

