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تونس صنعت تاريخها ...م

رصد

«ثورة الياسمين» ...بقايا صور
بيار أبي صعب

ّ
ّ
الليبرالية ،منذ سنوات،
يبشرنا أنبياء
بنهاية الحلم العربي ،وغرقه في مستنقع
ال�ف�تن األه �ل� ّ�ي��ة ،أو تفتته إل��ى انعزاليات
ق� �ط ��ري ��ة :أرخ � �ب � �ي �ل�ات ت ��ائ �ه ��ة ف� ��ي خضم
ّ
ال�ع��ومل��ة ،ف��اق��دة ل�ه� ّ
ومرجعياتها،
�وي�ت�ه��ا
م �خ� ّ�ي��رة ب�ين اس �ت�لاب ل�ل�ن�م��وذج املهيمن
أو ان� �غ�ل�اق ع �ل��ى ع �ص �ب� ّ�ي��ات ب�ل�ا قرار...
ّ
الشعبية ال�ت��ي ع� ّ�م��ت العالم
لكن ال�ف��رح��ة
ال �ع��رب��ي م �ش��رق��ًا وم �غ��رب��ًا ب �ع��د انتصار
«ث��ورة الياسمني» في تونس ،تشير إلى
عكس ذل��ك .ماليني العرب عاشوا الثورة
من بعيد ،على النت وفي التلفزيون ،وهم
مقتنعون تمامًا أنها ثورتهم ضد أنظمة
ت�ف�ت�ق��ر ال ��ى ال �ش��رع� ّ�ي��ة ،وت�ح�ك��م بالخوف

والتهويل والخداع والجريمة املنظمة.
صارت تونس ّ
أليام مختبر الحلم العربي
ّ
ب��ام�ت�ي��از ،ال�ع��اص�م��ة ال �ن �م��وذج��ي��ة ،املثال
األع �ل� ّ�ى ال ��ذي ينبغي االق �ت��داء ب��ه ،الحلم
ال� �ه ��ش ال � ��ذي ن �خ��اف أن ي �ج �ه��ض .هكذا
ص��رن��ا م��دم�ن�ين ع�ل��ى س�ي��ل ال �ص��ور التي
ض��اق��ت ب �ه��ا ال �ص �ح��ف امل �ح �ل� ّ�ي��ة ،صباح
اليوم ّ
األول بعد الكابوس.
ّ
اللحظة التاريخية ال�ت��ي ش�ه��دت انهيار
ال� �ط ��اغ� �ي ��ة ال � �ت� ��ون � �س� ��ي ،وش� � � ّ�رع� � ��ت بالد
االحتماالت (بما فيها
عوليسة على كل ّ
الخيبة املريرة) ،تعشش اآلن في ذاكرتنا
ال�ج�م��اع� ّ�ي��ة .ط��ال��ب ج��ام�ع��ي ب�ين الجموع
ّ
بانكليزية
امل� �ح� �ت� �ش ��دة ،ي ��رف ��ع ي ��اف� �ط ��ة
ت�ق��ري�ب� ّ�ي��ة« :أرأي �ت ��م رئ�ي�س��ًا يعتبر شعبه
ّ
الصبية
أحمقًا إل��ى ه��ذا ال �ح��د؟» .أو تلك

العشرينية ذات الجبني األسمر العريض
والشعر الكث والكنزة الفوشيا ،محمولة
ع �ل��ى األك� �ت ��اف ت�ب�ت�س��م ب�ث�ق��ة وه ��ي ترفع
ك��رت��ون�ت�ه��ا ال �ص �غ �ي��رة ال �ت��ي ك �ت��ب عليها
ّ
باالنكليزية أيضًا« :انتهت اللعبة» .شباب

رجل يدور حول نفسه
كاألسد الجريح ،صوته
يمزق الصمت في
ّ
جادة بورقيبة المقفرة

ّ
ّ
االنكليزية
ت��ون��س ال�ف��رن�ك��و ّف��ون ،ف��ض�ل��وا
�وا ي �ع��ون تمامًا
ل�ش� ّع��ارات�ه��م .ل�ع��ل�ه��م ك��ان� ّ
أهمية ّاللحظة ،ويعرفون أنهم يخاطبون
العالم كله ذلك اليوم.
رجل البوليس الذي انتابته حالة يأس
أو تعب أو ندم ،بعدما أشبع املتظاهرين
ّ
الداخلية ،فرفع حجاب
قمعًا أمام وزارة
ال � � �خ� � ��وذة ال� �ب�ل�اس� �ت� �ي� �ك ��ي ال� � ��واق� � ��ي عن
وج�ه��ه ،أم�س��ك رأس��ه وأخ��ذ يبكي .وتلك
ال �س� ّ�ي��دة ك��ان��ت ع�ي�ن��اه��ا ت�ق��دح��ان شررًا،
وه��ي ت ��ردد أم ��ام ال �ك��ام �ي��را« :ال تخافوا
ال �ط �غ��اة .ال ت�خ��اف��وا ال �ط �غ��اة .ال تخافوا
الطغاة» .على مقربة من هنا ميليشيوي
باللباس املدني والكاسكيت قبض على
م �ت � ًظ��اه��ر ،ب �ط �ح��ه أرض � ��ًا وان� �ه ��ال عليه
رك�ل�ا وض��رب��ًا ب��ال �ه��راوة ،ق�ب��ل أن ينضم

إل �ي��ه رج ��ال أم ��ن ب�ل�ب��اس�ه��م وهراواتهم.
الرجل األشيب يقول للشباب إن الطريق
مفتوحة أم��ام�ه��م اآلن ،ث� ّ�م ي �غ� ّ
�ص« :نحن
أفنينا عمرنا ف��ي انتظار ه��ذه اللحظة».
رجل أربعيني في الليل ،يدور ّحول نفسه
ك��األس��د ال�ج��ري��ح ،ص��وت��ه ي �م��زق الصمت
ف��ي ج ��ادة ب��ورق�ي�ب��ة امل�ق�ف��رة« :ي��ا توانسة
مبروك عليكم وليتوا أحرار ،الكلب هرب».
ّ
أما «البرفورمانس» الحقيقي ،فقد أعد له
محمد ب��وع��زي��زي ج� ّ�ي�دًا .ك��ان باسمًا ذلك
اليوم في سيدي بوزيد رغم كل شيء .قال
مونولوغًا أم��ام الكاميرا ،ختمه بعبارة
«تصبحون على وط��ن» التي استعارها
م ��ن م �ح �م��ود دروي � � ��ش .رش ال� �ك ��از على
ّ
ليغير وجه
مالبسه وأشعل عود الثقاب،
التاريخ في بالده.

حكاية
(إلكترونية)
ّ
تستحق أن
ّ
تروى
إعدام «الديكتاتور
الجبان»؟

الرياض ــ بدر اإلبراهيم
ك��ان��ت ل�ح�ظ��ة ت��اري �خ �ي��ة ب��ام �ت �ي��از! يمكن
استخالص العديد من العبر من الثورة
ال �ت��ون �س �ي��ة غ �ي ��ر امل �س �ب��وق ��ة ف� ��ي العالم
العربي .لكن ال بد من اإلضاءة على جانب
م �ه � ّ�م ،ه ��و م �س��اه �م��ة ال �ش �ب��اب التونسي
ف��ي إس �ق��اط ال�ط��اغ�ي��ة ع�ب��ر ُالتكنولوجيا
الحديثة .حكاية تستحق أن تروىُ .حكاية
السلطة الخامسة (اإلنترنت) حني تسقط
ال �س �ل �ط��ة األول � ��ى امل �ط �ل �ق��ة (الديكتاتور)
ف ��ي ظ ��ل ن �ظ ��ام م �س �ت �ب��د ي �خ �ش��ى اإلعالم
وال �ك ��ام �ي ��را ،وي � ّح �ج��ب م ��واق ��ع اإلنترنت
ً
عداء
ح�ت��ى ب��ات مصنفًا ك��أك�ث��ر األن�ظ�م��ة
للحريات اإلعالمية.
لكن الحجب والتضييق لم يمنعا الشباب
من تطويع التكنولوجيا ألهداف التحرك
املطلبي الذي صار ثورة شعبية ناجحة.
ال� �ت ��وان� �س ��ة ت � � �ج� � ��اوزوا آل � �ي � ��ات الحجب

عامر شوملي ــ فلسطني
ّ
املتخلفة لينقلوا ال�ت�ظ��اه��رات بالصورة
وكتبوا
عبر «يوتيوب» ،و«ديلي موشن»ّ ،
يوميات تحركهم في امل��دون��ات ،وشكلوا
م �ج �م��وع��ات ع �ل��ى «ف��اي �س �ب��وك» لتعريف
ال �ع��ال��م ب �م��ا ي� �ح ��دث .س ��ان ��د املهاجرون
ف��ي ال �خ��ارج ال�ث��ائ��ري��ن ف��ي ال��داخ��ل .نقلوا
ص � ��ورة ال �ق �م��ع ال �ب��ول �ي �س��ي إل� ��ى العالم،
ّ
وأم ��دوا وسائل اإلع�لام التقليدية بمادة
التغطية املطلوبة ،وأحرجوا دول الغرب

التي أرادت التعتيم على الثورة ،وكشفوا
مجددًا ازدواجيتهاّ .
النموذج التونسي يمثل سابقة تاريخية
ع��رب �ي��ة ،وس��اب �ق��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى العالم
م� ��ن ح �ي ��ث ح �ج ��م اس� �ت� �خ ��دام اإلنترنت،
ووس��ائ��ل االت �ص��ال ال�ح��دي�ث��ة ف��ي تدعيم
ال �ث��ورة الشعبية وال�ض�غ��ط ع�ل��ى النظام
الديكتاتوري ،ما يعني زيادة حجم تأثير
اإلنترنت مقابل محدودية ق��درة وسائل

اإلعالم التقليدية.
ّ
يبشر هذا النموذج بدور أكبر لإلنترنت
ف� ��ي ت �ف �ع �ي��ل ال� �ح� �م�ل�ات واالحتجاجات
الشعبية .وه��و ما تتحسب له السلطات
ع�ب��ر تقييد ّ اإلن �ت��رن��ت ب��ال�ح�ج��ب وفرض
ال�ق�ي��ود .ل�ك��ن ه��ذا ل��ن ينجح ف��ي ترويض
الطاقات الشبابية التي ّ
حولت اإلنترنت
إلى ساحة حركة منتجة وقلبت الطاولة
على رأس الديكتاتور.

ُ
حاملا أعلن عن مغادرة زين العابدين بن
علي األراضي التونسية ،إنتشرت عشرات
املجموعات على موقع «فايسبوك» تدعو
إلى إيقافه ومحاكمته .وذهب بعضهم
أبعد من ذلك حني طالب بقطع العالقات
م��ع السعودية التي قبلت باستقبال
ّ
«الديكتاتور الجبان» .كذلك لم يتردد
بعض الغاضبني بالدعوة إلى مالحقة بن
علي و»تعليقه على حبل املشنقة في
ساحات تونس الخضراء ...ليكون عبرة
لكل رئيس مقبل».

ريموت كونترول

ّ
فارس سعيد يهدئ من روعكم!

«أخبار املستقبل»

< 21:00

ب �ع��د ت��أج �ي��ل االس �ت �ش ��ارات النيابية
ف ��ي ق �ص��ر ب �ع �ب��دا ،ه ��ل ي �ص��ل طرفا
الصراع في لبنان إلى تسمية رئيس
واح��د للحكومة؟ وع� ّ�م��ا سينجم عن
القمة السورية ـــ القطرية ـــ التركية؟
هذه األسئلة وغيرها تطرحها سحر
الخطيب على النائب السابق فارس
سعيد (الصورة).

ّ
الشيخ سعد مرقص األفاعي

nbn

< 20:30

ي� �ف� �ت ��ح ع � �ب� ��اس ض� ��اه� ��ر ف � ��ي حلقة
ال�ل�ي�ل��ة م��ن «آخ ��ر ك�ل�ام» م�ل��ف األزمة
الحكومية في لبنان ،ويناقش مواقف
مختلف الكتل النيابية ،وخصوصًا
بعد خطاب السيد حسن نصر الله
أول م��ن أم��س ،وبعد تسريبات قناة
«الجديد» حول عالقة سعد الحريري
(الصورة) بشهود الزور.

ّ
زياد نجيم ضيفًا على آل سحاب

otv

< 20:30

ّ
يطل اإلعالمي زياد نجيم (الصورة)
ف��ي ح�ل�ق��ة ال�ل�ي�ل��ة م��ن ب��رن��ام��ج «كالم
ه��ون �ي��ك ن � ��اس» م ��ع زي � ��اد وإيزابيل
س �ح��اب .وي �ت �ح� ّ�دث ن�ّج�ي��م ع��ن عمله
ف � ��ي  mtvث � ��م ت � ��وق � ��ف برنامجه،
وع�لاق �ت��ه ب ��األط ��راف ال�س�ي��اس�ي��ة في
لبنان ،إل��ى ج��ان��ب موقفه م��ن األزمة
الحكومية.

أوباما وصل متأخرًا (على الثورة)

وداوني ...على mtv
ِ

ّ
ه ��ل ي ��ؤث ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ر ف ��ي ت��ون��س على
ال �س �ي ��اس ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف� ��ي الشرق
األوسط؟ تنطلق حلقة الليلة من «من
واشنطن» م��ن ه��ذا ال�س��ؤال لإلضاءة
على طريقة تعاطي اإلدارة األميركية
مع الثورة التونسية وإطاحة الرئيس
زي � ��ن ال� �ع ��اب ��دي ��ن ب� ��ن ع �ل��ي األسبوع
املاضي.

ف ��ي ح �ل �ق��ة ال �ل �ي �ل��ة م ��ن ب��رن��ام��ج the
 doctorsن� �ت� �ع � ّ�رف إل� � ��ى ع� � ��دد من
امل � �ش� ��اك� ��ل ال� �ص� �ح� �ي ��ة واألمراض،
املشاكل التي
وسبل معالجتها :من ً
ت��واج��ه األط� �ف ��ال ،وص� ��وال إل ��ى حقن
التخدير التي تستعملها امل��رأة عند
ال ��والدة ،وأس�ب��اب األنوريكسيا عند
املراهقات.

«الجزيرة»

< 19:05

mtv

< 20:45

ّ
يسرا ...عالوحدة ونص

«أبو ظبي األولى»

< 19:00

ال��رق��ص ال�ش��رق��ي ه��و م��وض��وع حلقة
ال �ل �ي �ل��ة م� ��ن ب ��رن ��ام ��ج «ال � �ع� ��رب� ��ي» مع
يسرا .وتتناول الحلقة تاريخ الرقص
ّ
وتحوله مع
الشرقي في العالم العربي،
ّ
الوقت إلى فن يهدف إلى اإلث��ارة .كما
ت�ض��يء على أس�ب��اب غ��زو ه��ذا النوع
من الرقص عالم الغرب في السنوات
األخيرة.

