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 کتاب:  قراءة في  

االعتداء علی مناضلي حقوق اإلنسان بالبالد التونسیة واستراتیجیة الدولة  "
دراسة في علم اجتماع المناضلین وعلم اجتماع   :) 2007-1991التسّلطیة (

 " الشرطة

 عادل بلکحلة  :لـ

 

 
 

 

   ملّخص:

خنق    مجال   �� طية 
ّ
التسل الدولة  اس��اتيجيات  تجاوز  �سبل  الكتاب  لهذا  األساسية  الفكرة  تّتصل 

وتأبيد منظومة االستبداد والفساد، غ�� أّن ذلك الّتجاوز ال يمكن أن يتحّقق    ا�حر�ات واحت�ار السلطة،

لنقد واملعارضة والتنديد  مادام ا�حقوقّيون لم ينجحوا �عد �� صياغة اس��اتيجيا بديلة ترتقي من مستوى ا

 إ�� مستوى البناء والصياغة واالستشراف.

تتضّمن رؤ�ة األستاذ بلكحلة ملفهوم حقوق اإل�سان ب�ن السلطة وا�جتمع أبرز ا�حاور ال�ي تنت�ي إل��ا  

فكرة املراهنة ع�� مأسسة حقوق اإل�سان بصف��ا اختيارا اس��اتيجيا ضرور�ا ملواجهة اس��اتيجيا السلطة  

 إخماد �ّل األصوات املناوئة لتوّجها��ا.  
ّ
 االستبدادية ال�ي ال شغل لها إال

ف مؤّسسة الشرطة التو�سية   
ّ
و�مكن حصر تلك ا�حاور �� ثالثة عناو�ن ك��ى. يّتصل أّولها �عوامل تخل

وتتّبعهم. ثم محور ثان �عّد  لتعّقب مناض�� حقوق اإل�سان    ال�ي �انت، وما تزال، آلية بيد السلطة األساسية 

طية وناشطي حقوق اإل�سان ع�� حّد  
ّ
توسعة واستكماال للمحور السابق، إذ ��ّم اس��اتيجيات الدولة التسل

ق بتقييم مدى إسهام هذا البحث �� اق��اح بدائل ممكنة  
ّ
سواء لنخلص �� ال��اية إ�� محور تأليفي ضم�ّي يتعل

 �حّر�ات. �� ما يخّص ضمانات مأسسة ا�حقوق وا
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Abstract: 

The main idea of this book relates to ways to bypass authoritarian state strategies 

in the field of stifling freedoms, monopolizing power and perpetuating the system of 

tyranny and corruption. However, this transgression cannot be achieved as long as the 

jurists do not succeed in formulating an alternative strategy that rises from the level of 

criticism, opposition and condemnation to the level of construction, formulation and 

foresight.  

Mr. Belkahla's vision of the concept of human rights between power and society 

includes the most prominent axes to which the idea of betting on the institutionalization 

of human rights belongs as a necessary strategic option to confront the strategy of the 

authoritarian power that has nothing to do but suppress all voices opposing its 

orientations. These axes can be grouped into three major headings. The first relates 

to factors behind the Tunisian police establishment, which has long been the primary 

power mechanism in tracking down human rights activists. Then a second axis is 

considered an expansion and continuation of the previous one, as it concerns the 

strategies of the authoritarian state and human rights activists alike, to conclude in the 

end an implicit compositional axis related to the assessment of the extent to which this 

research contributes to suggesting possible alternatives with regard to guarantees of 

institutionalization of rights and freedoms. 
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 تمهید:  -1

ل�ن �ان زمن إعداد هذا الكتاب يو�� بأّن مداره منعقد حول كشف حقيقة النظام السيا��ي التو���ي  

سقوط  )، فإّن اإلصرار ع�� �شره �عد  2011-1987السابق �� عهد الرئيس السابق ز�ن العابدين بن ع�� (

النظام االنتقال    1�سنوات  ذلك  مسار  ت�حيح  محاوالت  إطار   �� جاء  العمل  هذا  بأّن  االعتقاد  �عّزز 

� بتو�س، وتجاوز "الطفولية السياسية" ال�ي بدا عل��ا الفاعلون السياسيون وا�حقوقيون  
ّ
الديمقراطي املتع�

ن��م االنت
ّ

فاضة التو�سية والعملية االنتخابية من  ممن �انوا "�حايا" املرحلة االستبدادية الشمولية، ومك

 اعتالء سّدة ا�حكم، ولو بنسب متفاوتة. 

طية بمواطن��ا الناشط�ن   
ّ
��ّم اإلش�الية األساسية ال�ي �عا�جها الكتاب عالقة األنظمة الشمولية التسل

 �� ضوئھ  �� مجال الدفاع عن حقوق اإل�سان. و�ذا �انت نوعية العالقات تتحّدد بحسب املستوى الذي يتّم 

أو   والتما��،  اإلقصاء  أو  وا�خارج،  الداخل  مستو�ات  ب�ن  التمي��  مثل  وتقييمها  العالقات  تلك  تحديد 

الواجب وا�حاصل، فإّن الباحث بلكحلة قد حصرها �� عالقة التصادم واإلقصاء أو اإللغاء. ومن ثمة فإّن  

�عامل كيفية  حول  منعقد  عنھ  اإلجابة  حاول  الذي  ا�حورّي  املرحلة    السؤال  تلك   �� التو�سية  السلطة 

التار�خية املهّمة مع عناصر ا�جتمع املد�ي ال�ي اختارت الدفاع عن حقوق اإل�سان ألسباب مختلفة ذاتية  

 وموضوعية. 

وملا �ان هذا البحث ينت�ي إ�� مجال علم االجتماع بحكم تخّصص صاحبھ فيھ، فإّن سؤال بلكحلة قد   

محّددة �� مرحلة أو��، ثم مقار�ة نوعية بحثت �� الب�ى   مئو�ة دقيقة، و�سب  ُع�ي بتقديم معطيات إحصائية  

ف �� لفظة "االعتداءات"
ّ
 .2العميقة املوّجهة لعالقة التصادم ال�ي اخ��لها املؤل

الدولة    اس��اتيجيات  تجاوز  �سبل  تّتصل  الكتاب  ع��ا  ينافح  ال�ي  األساسية  الفكرة  فإّن  املع�ى  ��ذا 

طية �� مجا 
ّ
ل خنق ا�حر�ات واحت�ار السلطة، وتأبيد منظومة االستبداد والفساد انطالقا من �جم التسل

لم   يتحّقق ما  أن  يمكن  التجاوز ال  أّن ذلك  العزل خاّصة. غ��  ا�حقوقي�ن من مواطن��ا  األفواه ومحاصرة 

مستوى البناء    ينجح ا�حقوقيون �� صياغة اس��اتيجيا بديلة ترتقي من مستوى النقد واملعارضة والتنديد إ��

 والصياغة واالستشراف. 

وال جدال �� أّن هذا املطمح والّرهان من مقتضيات عمليات االنتقال الديمقراطي ا�حقيقية، بل �عّد من   

شروطها األساسية ل�ي تضع حّدا ��ائيا ل�ّل عملية تالعب محتملة بقضايا الديمقراطية وحقوق اإل�سان  

 . وت�افؤ الفرص والعدالة االجتماعية

 
فشل تلك المحاولة.  -1

ٔ
مات الحقوقية من واجب نشره ا

ّ
ف إلى محاولته نشر كـتابه في عهد بن علي. لكن تنّصل بعض المنظ

ّ
شار المؤل

ٔ
ا

طية (راجع عادل بلكحلة، 
ّ
) دراسة في 2007-1991االعتداء على مناضلي حقوق اإلنسان بالبالد التونسية واستراتيجية الدولة التسل

طرش للكـتاب المختّص، تونس، علم اجتماع المناضلين وع
ٔ
 . 5، ص2016لم اجتماع الشرطة. مجمع اال

 .21، صالمصدر نفسه -2
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لعملية    إس��اتيجية  رؤ�ة  ضمن  اإل�سان  حقوق  مأسسة  أهمية  ع��  ال��هنة  إ��  الكتاب  ف 
ّ
مؤل س�� 

 �� سابقا  اعتمدت  ال�ي  اآلليات  نفس  اتباع   �� االستمرار  خطورة  �ستشرف  بتو�س  الديمقراطي  االنتقال 

يا عن مرحلة  اعتبارا إ�� أن مرحلة البناء تختلف    2011جانفي    14مواجهة النظام السيا��ي ما قبل  
ّ
اختالفا �ل

 املعارضة. وهو ما يفرض يقظة دائمة وجهودا مضنية ل��ك�� دولة القانون واملؤّسسات ا�حقيقية. 

ف جهاز   
ّ
ق ا�حور األّول بالبحث �� األسباب العميقة لتخل

ّ
توّزع هذا العمل ع�� ثالثة محاور أساسية: �عل

ز ا�حور الثا�ي  الشرطة التو���ي من منظور علم اجتماع الشرطة 
ّ

ومقار�ات متعّددة التخّصصات، بينما رك

ع�� رصد اس��اتيجيات السلطة االستبدادية �� التعامل مع معارض��ا وطرق مواجهة تلك املعارضة لقمع  

الق��اح فخّصص  الثالث  ا�حور  أما  املعاصر.  تو�س  تار�خ  من  حاسم  منعرج   �� املمكنة   السلطة  البدائل 

 �ات تزامنا مع مرحلة االنتقال الديمقراطي. ملأسسة ا�حقوق وا�حرّ 

 عوامل تخّلف مؤّسسة الشرطة التونسیة:   -2

أش�ال   من  شكال  التو�سية  الشرطة  مؤّسسة  ف 
ّ
تخل عوامل   �� ا�حديث  عّد  املمكن  من  �ان  ل�ن 

) املدروسة  الف��ة   �� التو�سية  السلطة  العوامل  2007-1991اس��اتيجيا  تلك  تفصيل  إ��  ا�حاجة  فإّن   ،(

لفهم كيفية  وتح افتتا�� مستقّل، وهو عبارة عن مهاد  �عنصر  إفرادها  إ��  قادنا  لتجاوزها، قد  توقا  ليلها 

طية وهيمن��ا ع�� األفراد وا�جتمع والدولة ذا��ا. 
ّ
 اشتغال آليات الدولة التسل

املراقبة    �� السلطة  اس��اتيجيات  عن  الشرطة  مؤّسسة  ف 
ّ
تخل عوامل  انفصال  إ��  إشارتنا  تنطلق    ال 

ما �ستند إ�� عدد من املعطيات م��ا ما يّتصل بطبيعة السلطة �� العالم الثالث. إذ  
ّ
والعقاب من فراغ، و�ن

�� سلطة تقوم ع�� استثمار �ّل ما يمكن أن يدعم نفوذها أطول مّدة ممكنة، ولو �ان ذلك ع�� حساب  

عاصرة الراهنة ميل تلك السلطة  تجديد مفاصل منظوم��ا واستمرار���ا. فقد أثبتت التجارب التار�خية امل

، من ذلك أّ��ا لم تتوّرع عن 1إ�� مراكمة عوامل فنا��ا بطر�قة عبثية �سبب غياب الرؤ�ة التار�خية السليمة

. وهو ما  2محاولة تحو�ل النظام ا�جمهوري إ�� نظام تور��ي أطلق عليھ أحد الباحث�ن �سمية "ا�جملو�ي"

 حدث �� سور�ا ع�� سبيل الذكر.

الشرطة أ  ف مؤّسسة 
ّ
تخل  �� املسهمة  العوامل  أّن  فهو  ذلك،  �ّل  من  األهّم  بة،   ّما 

ّ
بتو�س عوامل مرك

محّددات    ثالث يتقاطع ف��ا التار��� بالثقا�� والسيا��ي، والداخ�� با�خار��. وسنحاول تناولها انطالقا من  

 ثالثا ثقافية.  سوسيوتار�خية، ثانيا سياسية،  ��: أّوالأساسية 

بالثقا�� والسيا��ي  العوامل السوسيوتار�خية-أ التار���  ف��ا  يتقاطع  بة 
ّ

ذا��ا أسبابا مرك �� حّد  �عّد   :

باالجتما��. وهو تقاطع يصدر من طبيعة الظواهر ا�حضار�ة وم�ّونا��ا باعتبارها تأليفة �جملة من العناصر  

 املتعّددة.

 
مجد حسين، ط -1

ٔ
وسط، ترجمة ا

ٔ
يوبي، تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق اال

ٔ
، مركز دراسات الوحدة  1نزيه اال

 ص.973، 2010العربية، بيروت، 
 د الدين إبراهيم. المفّكر المصري المعروف سع  وهو -2
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ستبداد وما يّتصل ��ا من حكم مطلق وقمع  تحيل العوامل السوسيوتار�خية أساسا ع�� جذور ظاهرة اال  

ومصادرة ل�حر�ات، بل إّ��ا تف�ح منظومة �املة م��ّ�خة ع�� امتداد قرون إ�� حّد أ�حت فيھ عالمة ممّ��ة  

 التصقت بالعرب خاّصة.

 ) ا�حفصية  الدولة  الصّدد، عهد  �� هذا  بلكحلة،  الباحث   الق��ان مفهوم    1)1574-1228يحّدد 
ً
بداية

�سمية  الشرطة   اصط�حت ع��  العامة  بأّن  مقّدمتھ   �� خلدون ذكر  ابن  أّن  حّد  إ��  والقهر  الغلبة  بمع�ى 

نظرا ملباشرة أ�حا��ا سلطة الزجر والقهر وتنفيذ مقّررات األم�� والقا��ي.   2صاحب الشرطة بـ "ا�حاكم"

�حاكم ا�حقيقي (الدولة، ويشرح بلكحلة هذا األمر شرحا بليغا بالقول: "وذلك ألّن العامة أصبحت ال ترى ا

ما ترى عمليا أداتھ ال�ي أصبحت قمعية �عد أن �انت رقابية"
ّ
 .3السلطة، امللك)، و�ن

الب�ى   إ�� مجال  األّول  ا�حّدد  ينت�ي  يقّل عن محّددين:  �� ما ال  التار�خية  اال�عطافة  تكمن قيمة هذه 

بة للظواهر ا�حضار�ة. إذ ليست ظاهرة االستب
ّ

داد أو القمع أو الفساد سلوكيات سياسية  ال��اكمية املرك

صال  
ّ
ما �� �� حقيق��ا ترّسبات لب�ى مادية وثقافية كث��ة متنّوعة. وهو ما يجعلها شديدة االت

ّ
فردية عابرة، و�ن

 .4بال��كيبة الذهنية والنفسية لل�خصية القاعدية للمجتمع

فتھ �لم 
ّ
ة "ا�حاكم" �� ا�حقبة املعاصرة والراهنة. إذ  أّما ا�حّدد الثا�ي، ف��ّم األثر أو الصدى الذي خل

مارست   ��حنة معنو�ة  التو�سية  الشرطة  و"ا�حاكم" و�� مؤسسة  "الشرطي"  �لم�ي  ترادف داللة  ى 
ّ

غذ

بمقتضاها صالحيات ا�حاكم الفع�ّ�، أو ع�� األ�ّح الصالحيات ال�ي �ستنكف ا�حاكم الفع�� من إلصاقها  

 .5بھ مباشرة

ة التار�خية ا�حادثة �� نقطة مفصلية من تار�خ ا�حضارات، حيث تّم بمقتضاها  تدّعمت تلك اال�عطاف

با�عطافة تار�خية ثانية تّمت ف��ا اإلشارة إ�� ظرفية �شأة    6االنفصال ب�ن األزمنة ا�حديثة واألزمنة القديمة

سنة   بتو�س  "الضابطية"  ا�خالفة  1861جهاز  ع��  االم��يا��  الضغط  تزايد  شهدت  تار�خية  ف��ة  و��   .

العثمانية و�ياال��ا، فصدرت "التنظيمات". و�� هذا الظرف العام تّم �عث جهاز "الضابطية" الّساهر ع��  

 .7املشبوهة" ةسماه: “الوالد لذلك لم ي��ّدد الباحث بلكحلة �� �عت هذه النشأة بما   تنفيذ األح�ام.

 
سهمت في انتصار الموحدين. لكن لما ضعفت الدولة الموحدية  -1

ٔ
ترجع جذور الدولة الحفصية إلى قبيلة هنتاتة البربرية التي ا

بو زكرياء الحفصي عن الخالفة الموحدية
ٔ
جزاء من الجزائر وليبيا طيلة ما يقارب   استقل ا

ٔ
فاّسس الدولة الحفصية التي حكمت تونس وا

و تزيد. راجع حسن حسني عبد الوهاب، خالصة تاريخ تونس، تحقيق حمادي الساحلي، دار الدنوب للنشر، الثالث
ٔ
 . 2001ة قرون ا

 .71، صمصدر سابق...، . نقال عن بلكحلة، االعتداء223ص، 2003ابن خلدون، المقّدمة، دار الجيل، بيروت،  -2
  نفسها.مصدر سابق، الصفحة بلكحلة، االعتداءات...،  -3

4- Ralph Linton, le fondement culturel de la personnalité, édition Larousse, Paris,1953. 
 . 72-71، ص مصدر سابقوهي ممارسات العنف المادي والقمعي تحديدا. راجع بلكحلة، االعتداءات...،  -5
ّن عصر ابن خلدون يمّثل بداية تباين مستوى  -6

ٔ
شار بعض الباحثين إلى ا

ٔ
الحضارتين العربية والغربية واختالل التوازن بينهما. ففي ا

ر للتقّدم. راجع محمد عابد 
ّ
صاب العالم اإلسالمي كان كوندروسيه مثال ينظ

ٔ
الوقت الذي كان فيه ابن خلدون يؤّرخ لالنحطاط الذي ا

 .811، مركز دراسات الوحدة العربيةـ بيروت، ص2الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ط
 .72، ص مصدر سابق...، بلكحلة، االعتداء -7
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يمكن فهم وصف الباحث لنشأة جهاز الضابطية التو���ي باملشبوهة، إذا أخذنا �ع�ن االعتبار تطو�ر   

قسم   وميالد  �خم  استخبارا�ي  جهاز  "ترك��  خالل  من  ا�جهاز  لذلك  الحقا  االستعمار�ة  األمن  السلطة 

سنة  1السيا��ي" الداخ��  االستقالل  إعالن  �عد  التو�سية  األمنية  االتفاقية  بإمضاء  ذلك  �ّل  تّوج  وقد   .

19552. 

: �عّد هذه العوامل امتدادا للعوامل السابقة، بل يمكن القول دون مبالغة إّ��ا  العوامل السياسية-ب

قة السبب بالنتيجة. فخيارات املنظومة ا�حاكمة  نتيجة لها. ومن ثمة فالعالقة بي��ما �شبھ إ�� حّد ما عال 

) بورقيبة  ا�حبيب  التو�سية  ا�جمهور�ة  مؤّسس  عهد   �� سواء  الرئيس  1987-1957التو�سية  عهد   �� أو   (

ت محتكمة إ�� شروط الظرفية  2011-1987السابق ز�ن العابدين بن ع�� (
ّ
ما ظل

ّ
) لم تصدر من فراغ، و�ن

 التار�خية وخاضعة لها. 

ساق  مسؤولية    وقد  حّملھ  إذ  البورقي�ي،  العهد  إ��  خط��ة  اّ��امات  الصدد  هذا   �� الكتاب  صاحب 

لـ والسماح  االستعمار�ة،  األمنية  القمع  منظومة  ع��  ��   ا�حافظة  باالستمرار  الوطنية  ا�حركة  دي 
ّ
"جال

ق بضمان وال��م لھ وخضوعهم 
ّ
 .3لتوّجهاتھان��ا�ا��م، وا�حافظة ع�� امتيازا��م ألسباب سياسية تتعل

ير�ط الباحث هذا ا�خيار السيا��ي واألم�ي ل�حبيب بورقيبة با�خالف السيا��ي التو���ي الذي اندلع �عد  

بينھ و��ن صا�ح بن يوسف األم�ن العام ل�حزب الدستوري    1955توقيع اتفاقية االستقالل الداخ�� سنة  

ل عمليا "ميليشيا" ا�حزب الذي قاد  آنذاك. إذ �ان �� نّية ا�حبيب بورقيبة إدراج "الشبيبة املدر 
ّ
سية" ال�ي تمث

دود صا�ح بن يوسف  
ّ
ا�حركة الوطنية ضمن قوات األمن. غ�� أّن والء أغلب أعضاء تلك الشبيبة لغر�مھ الل

دي ا�حركة الوطنية ضمانا لوال��م
ّ
� عن فكرتھ األو��، واالستعاضة ع��م بجال

ّ
 . 4دفعھ إ�� التخ�

تقاليد التعا�� ع��  “بـ  ب�ن ذلك ا�خيار البورقي�ي ال�ار�ي واستشراء ما سّماه  وقد أوجد الباحث عالقة   

األمنية" باملؤسسة  املنتشرة  العدوانية  والن�عة  اللفظي  والعنف  والتعذيب  لعقيدة  5الناس  يمكن  ال  إذ   .

 واملواطنة والعدالة.استعمار�ة حاقدة التحّول إ�� عقيدة أمنية قائمة ع�� قيم ا�جمهور�ة والوطنية  

وقد �عّمقت الهّوة ب�ن الواجب وا�حاصل �� ما يخّص ص��ورة املنظومة األمنية التو�سية �عد استالم بن   

. فع�� خالف ما أوهمت بھ ال��و�اغندا  2011جانفي    14إ�� غاية    1987نوفم��    7ع�� ل�حكم بذاية من يوم  

ال النظام  بإّن  الّسلطة  وأيديولوجيا  و�حّقق  اإلعالمية،  للبورقيبية،  ت�حيحا  ل 
ّ
سيش� ا�جديد  تو���ي 

األمنية   القبضة  استحكمت  العليا،  الدولة  هيا�ل  مستوى   �� والشع�ي  الرس�ي  ا�جانب�ن  ب�ن  مصا�حة 

 
ثناء فترة الحماية. راجع الهامشين رقم  -1

ٔ
من بالبالد التونسية ا

ٔ
كاديمي موضوعه إدارة اال

ٔ
شار الكاتب في دعاويه إلى بحث ا

ٔ
  2و 1ا
 .73ص

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -2
 . 73ص المصدر نفسه، -3
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -4
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -5
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ا�حديدية و�عّززت روح االستعالء واملغالبة �� املؤّسسة األمنية بحكم أّن رئيس الدولة نفسھ هو �� ا�حقيقة  

 .1"حاكم" م��م

الباحث ضمنيا �� هذا املضمار ع�� املهام ال�ي اضطلع ��ا ابن ع�� ضمن وزارة الداخلية سواء  يحيل   

، ح�ن قاد بنفسھ قمع أحداث ما �عرف با�خميس  1977بصفتھ مديرا عاما لألمن الوط�ي بداية من سنة  

يوم   ال 19782جانفي  26األسود  نفس   �� األو��  والوزارة  الداخلية  وزارة   �
ّ
تو� ا 

ّ
مل أو  ا�حكم  ،  أيام  آخر  وقت 

 . 1986البورقي�ي سنة 

الثقافة متعّددة مادية ورمز�ةالعوامل الثقافية-ج أ�عاد  ا �انت 
ّ
مل ھ من املنتظر أن �شمل هذه  3: 

ّ
، فإن

إ��   نا أ�حنا 
ّ
بأن �� هذا املضمار  إ�� القول  الثقافية أطيافا مختلفة معنو�ة ومادية. ولسنا بحاجة  العوامل 

األ  هذه  إرهاصات  بالعوامل  �عض  ق�ن 
ّ
املتعل الّسابق�ن  الفرعي�ن  العنصر�ن   �� الثقافية  طياف 

نا سنقتصر ع�� اإلشارة إ�� أهّمها. 
ّ
 السوسيوثقافية والسياسية، لذا فإن

�عتمد ال�اتب �� مقار�تھ األن��بولوجية ع�� توسيع فهمھ ملؤّسسة الشرطة سواء �� الواقع أو املتخّيل أو   

الستعمال الشائع الذي درجت عليھ شرائح واسعة من التو�سي�ن عند اإلشارة إ��  �� �ل��ما معا، فيستدّل با 

. 4أهّم مؤّسسة أمنية حيث �ستعيضون عن حرف "الشاء" بحرف "الس�ن" فيقولون "سرطي" بدل "شرطي"

  وهو تداول بليغ عميق الداللة، يخ��ل وظائف تلك املؤّسسة �� الوظيفة "السّر�ة التجّسسية" ع�� األفراد 

 .5وا�جمعيات واألحزاب. فالشرطة �� الالو�� ا�جم�� التو���ي �� "سرطة" فحسب

ھ أوجد كثافة داللية   
ّ
أن و�قدر ما تكشف هذه املقار�ة تقاطع مكر اللغة �عمق املتخّيل وخصو�تھ بما 

ذلك   العل�ي.  البحث  لضوابط  مالئمة  غ��  مبالغة  ع��  ينطوي  ھ 
ّ
فإن �عيدة،  أقا��ي  إ��  باملع�ى  أّن أوغلت 

للمؤّسسة أدوارا أخرى من غ�� اإلنصاف حج��ا، مثل حفظ األمن العام ومالحقة ا�جر�مة ومقاوم��ا، وغ��  

 ذلك من املهاّم املسهمة �� استقرار ا�جتمع واستمرار�تھ.

يّتصل البعد اآلخر بثقافة ت�و�ن الشرطي ونوعي��ا. إذ �� ثقافة قائمة ع�� اإلخضاع واإل��اك البد�ي   

ف، �� هذا املع�ى، معطيات عاّمة ��ّم ظروف عمل الشرطي الذي ي�ون  
ّ
واملعنوي ع�� حّد سواء. ويسوق املؤل

. وً�لزم باإلعالم عن تنّقالتھ �املة قبل ثمانية وأر�ع�ن ساعة من  6عمليا ع�� "ذّمة الدولة" �� �امل األوقات

 .7حدو��ا ليتّم ال��خيص لھ �� ذلك

 
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها -1
حداث ناجمة عن اإلضراب العام الذي دعا له االتحاد العام التونسي للشغل وانسداد العالقة مع السلطة البورقيبية فنزل   -2

ٔ
وهي ا

كـثر من 
ٔ
 ة.جريح حسب تقديرات منظمات حقوقي 1000قتيل وقرابة  400الجيش إلى الشوارع وسقط ا

مريكية مع لنتونوكردينار وميد...راجع: -3
ٔ
لة بالعودة إلى تعريف الثقافة عند مدرسة علم االجتماع اال

ٔ
 يمكن التعّمق في هذه المسا

Pierre Kofman, Culture et Culturalisme, Encyclopédie Universalis, France. S/A 1993. 
 . 74، صابقس صدربلكحلة، االعتداءات...، م -4
 در نفسه، الصفحة نفسها. المص -5
 .74ص .المصدر نفسه -6
 . 82-74ص صالمصدر نفسه،  -7
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ملمارسات وغ��ها عقيدة االنضباط، فإّ��ا �ستلب وعيھ. وهو ما سينعكس ع�� أدائھ  و�قدر ما �عّزز هذه ا  

 عالقتھ با�جتمع والسلطة.  لوظيفتھ، وع��

نوعية    ع��  تأث��  لھ  سي�ون  املدروسة  الف��ة   �� التو�سية  الشرطة  مؤّسسة  ف 
ّ
تخل عوامل  �عّدد  إّن 

 قعي�ن وا�حتمل�ن.االس��اتيجيات ال�ي انت�ج��ا السلطة ضّد معارض��ا الوا

 استراتیجیة الدولة التسّلطیة وردود فعل الحقوقیین:   -3

بھ اق��نت  الذي  العسكري  للمجال  متعّدية  وعلما  مفهوما  االس��اتيجيا  داللة  �انت  يمكن  1ل�ن  ھ 
ّ
فإن  ،

يات والتخطيطات واآلليات املعتمدة �� تحقيق أهداف أو  
ّ

رهانات ما. ففي  القول بأّ��ا تتقاطع مع مع�ى التمش

اعتمدت   قد  املدروسة  التار�خية  الف��ة   �� التو�سية  الدولة  بأّن  القول  يمكن  ا�حّددة  الداللة  هذه  ضوء 

 اس��اتيجيا محّددة لتطو�ق �ّل األصوات املعارضة لها ووأدها. 

السلطة    تلك  أخطاء  ترّصد  مبنيا ع��  الّتو�سي�ن  ا�حقوقي�ن  �ان موقف  ا 
ّ
حقوق  ملباد   وان��ا�ا��اومل ئ 

ھ ظّل 
ّ
أقرب ما ي�ون إ�� ردود الفعل القاصرة ع�� التحّول إ�� اس��اتيجيا بديلة تّؤّمن انتقاال   اإل�سان، فإن

 ديمقراطيا حقيقيا وتكريسا فعليا �حقوق اإل�سان.

ثم   وسنحاول �� هذا العنصر تحديد اس��اتيجيا السلطة بتو�س �� مجال محاصرة ا�حركة ا�حقوقية، 

 طر�قة �عاطي ا�حقوقي�ن التو�سي�ن معها. نناقش الحقا  

طية: تنّوعت اس��اتيجيا السلطة االستبدادية و�عّددت، إذ برعت �� ابت�ار �ّل  -أ
ّ
اس��اتيجيا الدولة التسل

ما يمكن أن يديم سلط��ا ويعصف بمخالف��ا. لذا يجد الباحث صعو�ة �� تبو���ا تبو�با جامعا شامال. و�مكن  

، وأخرى ال مرئية بحكم الّسّر�ة ال�ي تنت�جها السلطة أساسا �� معاقبة املعارض�ن  ا�حديث عن وسائل مرئية

والقمع   الّردع  آليات  بقية  استباقية. فضال عن  وأخرى  آنية،  يات 
ّ

تمش ا�حديث عن  يمكن  كما  لتوّجها��ا. 

 ا�ختلفة.

ال�ي    املؤّسسات  من  انطالقا  السلطة  اس��اتيجيا  ضبط  ع��  رأينا  مثل  استقّر  ممارسا��ا   �� اعتمد��ا 

. و�� مؤّسسات خاضعة للّسلطة الشمولية رغم محاوالت التمو�ھ باّدعاء حر�ة اإلعالم  2اإلعالم والقضاء

يات الداخلية باس��اتيجيات إرادة القوة  
ّ

واستقالل القضاء...كما سنس�� إ�� البحث عن عالقة هذه التمش

لة �� �عض الدول الرأسمالية الغر�ية. والهيمنة ال�ي تمارسها مراكز صنع القرار ا
ّ
 لّدو�� ممث

املؤّسسات● القانونية  توظيف  ومقّوما��ا  الوطنية  الدولة  مؤّسسات  بمختلف  التالعب  تّم  لقد   :

ا�حكم   الدولة ومنظومة  تداعيات خط��ة حّ�ى ع�� مستوى استقرار  التالعب  لهذا  والدستور�ة. وسي�ون 

 ع العر�ي. ال�ليانية عقب أحداث ما �عرف بالر�ي 

 
1 - Bertrand Sain-Sernin, Stratégie et tactiques, Encyclopédie Universalis. Op. cit. 

ط في المرحلة المدروسة. -2
ّ
ّول لفهم دور مؤّسسة الشرطة ضمن منظومة التسل

ٔ
 يمكن مراجعة العنصر اال
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الف��ة    عن  ع��  بن  منظومة  ورثتھ  سيئا  م��اثا  �عّد  املؤّسسا�ي  االنحراف  ذلك  أّن  إ��  الباحث  ينّبھ 

تأث�� املنظومة األمنية االستعمار�ة   الدولة الوطنية. كما ال يذهل عن  البورقيبية املؤّسسة �ختلف أجهزة 

 القائمة ع�� التجّسس والر�بة واالستعالء...

ب �عض األمثلة النوعية واإلحصائيات الدقيقة عن تلك االختالالت املتعّددة. فقد تّم تحجيم  يقّدم ال�ات 

. ويعّد القضاء من أك�� املؤّسسات  1املؤّسسة العسكر�ة وتقليمها مقابل ت�خيم وتدعيم مؤّسسة الشرطة

طية، وتوف�� غطاء قانو�ي الن�
ّ
�ا�ا��ا يحم��ا من مساءلة  ال�ي لعبت دورا وظيفيا �� �عميق قبضة الدولة التسل

حالة تّمت ف��ا إحالة    23املنظمات ا�حقوقية الدولية و�جان حقوق اإل�سان األممية. وقد أح��ى الباحث  

نز��ة رجيبة   املناضلة  إحالة  ��ما كيدية، مثل  �� معظمها  �عّد  ب��م مختلفة،  املد�ي  القضاء  أ�حا��ا ع�� 

 . 2ب��مة إدخال العملة األجنبية إ�� تو�س

ا�حقوقية    املنظمات  ع��  ا�حصار  إح�ام  دور  املتالحقة  القانونية  التعديالت  الصدد  هذا   �� ولعبت 

التو�سية و��ج��ها، لتصبح �� وضعية غ�� قانونية، وهو ما يبيح محاكم��ا ومصادر��ا، مثلما حدث عقب  

ا�خضوع ل�حزب  الذي اس��دف الرابطة التو�سية �حقوق اإل�سان قصد إرغامها ع��    1992�عديل سنة  

 . 3ا�حاكم وانخراط أعضا��ا فيھ

ع��    سواء  كب��ة،  بفعالية  دورها  تمارس  ت 
ّ
ظل فإّ��ا  اإلعالم،  وزارة  حي��ا  التو�سية  الدولة  ألغت  ول�ن 

صال ا�خار��. واس��دفت ا�حمالت اإلعالمية املدافع�ن عن  
ّ
مستشاري رئيس ا�جمهور�ة، أو ع�� و�الة االت

حالة اعتداء.    214هم وتضليل الرأي العام. وقد أح��ى الباحث �� هذا النطاق  حقوق اإل�سان قصد �شو�� 

خذت االعتداءات اإلعالمية أش�اال مختلفة بحسب  
ّ
�ان نصيب العنصر النسائي م��ا أك�� من الرجال. وات

 .4نوعية ال��مة املوّجهة ل�ّل حالة م��ا

طية إ 
ّ
�� رؤ�ة تار�خية سليمة. إذ أّن التالعب بمؤّسسة  لقد أثبت التجر�ة التار�خية افتقار الدولة التسل

ما كذلك �� تقو�ض أسس الدولة  
ّ
القضاء خاّصة لم �سهم �� انخرام أسس العمران البشري فحسب، و�ن

شهدت املؤّسسة القضائية التو�سية اه��ازات عنيفة وصلت    2011جانفي    14واستمرار���ا. فبعد أحداث  

صهاره ب��م الفساد واالستغالل غ�� املشروع للسلطة، فانقلب الّ�حر ع��  إ�� حّد مالحقة الرئيس السابق وأ

 الّساحر.... 

طية  دوليا●
ّ
التسل للدولة  ُمع�ن  خ��  الوطنية  ا�حركة  �� مواجهة عناصر  االستعمار�ة  التقاليد  لت 

ّ
مث  :

ب�ن   إلح�ام ف مماثلة 
ّ
الديمقراطية والتعّددية. وقد عقد املؤل  �� قبض��ا ع�� ا�جتمع املد�ي ووأد �ّل أمل 

 
 . 82- 80، ص صمصدر سابق...، بلكحلة، االعتداء -1

شكال للتوظيف القضائي موّزعة على النحو التالي:  -2
ٔ
حصى الباحث ثالثة ا

ٔ
إحالة -℅17¸39إحالة سياسية-℅65¸22إحالة مدنية -ا

ي والتعبير 
ٔ
 . 68، صالمصدر نفسه. ℅17¸39ضمن تهّم الرا

 .85صالمصدر نفسه،  -3
 . 54، صالمصدر نفسه :والعمالة وغير ذلك. راجعمثل تشويه صورة البالد  -4
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)250( 

"الغر�ية" الرأسمالية  ال�ليانية  والدولة  التسلطية  إطار  1الدولة   �� السّري  العمل  تقن�ن  كيفية  محورها   ،

وتطو�رها لرفع جاهز�ة مختلف  اتفاقيات ملزمة ب�ن الطرف�ن ضمن ترّ�صات �س��دف �عز�ز تلك ا�خ��ات  

األسالك �� هذا العمل النو�� مثل البوليس السّري (أمن الدولة) واملباحث واالستخبارات وا�حرس الوط�ي  

 .2وامليليشيات ا�حز�ية والقبلية والطائفية

  
ّ
ص الباحث �ّل ذلك بطر�قة بليغة قائال: "إّن السّر يراهن �� الوقت نفسھ ع�� سلطة، فهو يول

ّ
د  ي�خ

مت ذلك من شرطة الدولة  
ّ
طية للسّر وقد �عل

ّ
امتيازه من امتداده. ومن أجل اكتشاف شرطة الدولة التسل

اإلم��يالية، منذ التقاليد االستعمار�ة (تحت ا�حكم االستعماري) حّ�ى ال��ّبصات مع شرطة الدولة  -ال�ليانية

الوطنية الدولة  اتفاقيات  حسب  ال-ال�ليانية  الدولة  مع  طية 
ّ
فتخ��ق  التسل سابقا،  املستعمرة  �ليانية 

 .3سيادي��ا"

طية والرأسمالية ا�جال األم�ي واالقتصادي إ�� ا�جال ا�حقو��  
ّ
وقد تتجاوز العالقة ب�ن الدولت�ن التسل

نھ من إلقاء  
ّ

أيضا من خالل ا�حظوة ال�ي �سبغها ع�� الز�ارات الدولية لرمز تلك السلطة االستبدادية، فتمك

 .4�ا ومجالسها املنتخبة ديمقراطيا ور�ما حّ�ى تكر�مھا�خطب ب��ملا�

والعقاب● اقبة  إلح�ام  املر طية 
ّ
التسل للدولة  إضافية  قدرات  السابقة  ا�خ��ة  عناصر  رت 

ّ
وف لقد   :

قبض��ا ع�� ا�جتمع�ن املد�ي والسيا��ي، بل إّن" أعضاء الزمرة ا�حاكمة عاجزون عن إدراك موقعهم ��  

 . 6بحكم التداخل ال�جيب ب�ن "السلطة السر�ة الواقعية و��ن تمثيلها اإل��امي" 5تراتبية السلطة السّر�ة"

دراسة     �� حجازي  مصطفى  اعتمدها  ال�ي  السي�ولوجية  املقار�ة  إليھ  خلصت  بما  الباحث  �ستع�ن 

اإل�سان املقهور. إذ نّبھ إ�� أّن السلطة القمعية تقوم ع�� نظر�ة االشتباه االف��ا��ي الدائم، حّ�ى بالنسبة  

. 7سواء بالتلّون الظاهر أو بطلب العفو م��ا  دما �عإ�� من أبدى مواقف معارضة �� مراهقتھ، ثم �غّ�� ع��ا ��  

ما كذلك �ّل أ�حاب الفكر النقدي  
ّ
و�� ال تقتصر �� اشتباهها ع�� ا�حقوقي�ن واملعارض�ن السياسي�ن، و�ن

 . 9، فتحّولهم جميعا من عدّو مف��ض إ�� "عدو موضو��"8و"املناضل االع��ا��ي"

 
 .75، صالمصدر نفسه -1
طية في المشرق العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -2

ّ
. نقال عن 24-22، ص 2011خلدون حسن النقيب، الدولة التسل

 .77المصدر السابق، ص 
 .76-75، صصنفسه المصدر -3
س السلطة.  -4

ٔ
 وهو ما حدث لبن علي خالل زيارتيه لفرنسا وإيطاليا مثال عندما كان على را

 .82، صنفسه المصدر -5
 . نفسه، الصفحة نفسها المصدر -6
 .83، صنفسه المصدر -7
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -8
 . 83. نقال عن المصدر السابق، ص186مصطفى حجازي، مدخل إلى سيكولوجية اإلنسان المقهور المركز الثقافي العربي، ص -9
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مات ا�خالفة لها وفق تلك الرؤ�ة الّس�ونية الضّيقة.  و�ناء ع�� ذلك، ف�ي �عمل ع�� تدم�� األفراد   
ّ
واملنظ

�حركة   حصل  مثلما  داخليا،  واألحزاب  املنظمات  واخ��اق  وا�حاصرة  العزل  ع��  تدر�جيا  التدم��  و��ون 

 .19941الديمقراطي�ن االش��اكي�ن �عد انتخابات سنة 

ف �� تفصيل نوعية االعتداءات وطبيع��ا، س 
ّ
واء �انت لفظية أو جسدية أو ع�� املسكن  ول�ن أطنب املؤل

باعتبارها   وتفريعها  اج��ارها  إ��  حاجة   �� لسنا  نا 
ّ
فإن لها،  للمخالف�ن  واالجتما��  العائ��  وا�حيط  والعمل 

�� مداخل  ف 
ّ
ال�ي اعتمدها املؤل البيانية  تحصيل حاصل. ع�� الرغم من أهمّية اإلحصائيات والرسومات 

 . 2مقار�تھ السوسيولوجية

ا�حقوقي�ن-ب أفعال  الس��اتيجيا  ردود  مقابلة  الس��اتيجيا  ا�حقوقي�ن  امتالك  املنتظر  من  �ان  إذا   :

تصّورات   انحصار  تثبت  رات 
ّ

املؤش فإّن  لها،  بديل  واقع  و�شكيل  تجاوزها،  قصد  االستبدادية  السلطة 

اتمة بحثھ باعتباره  ا�حقوقي�ن وسلوكيا��م ضمن دائرة ردود الفعل. وهو ما أشار إليھ الباحث صراحة �� خ

 . 3نتيجة من نتائجھ

وسي�ون لهذا الوضع ا�ختّل امتدادات خط��ة ح�ن يصل �عض ا�حقوقي�ن واملعارض�ن إ�� دوائر صنع 

القرار وسّدة ا�حكم. فال �سعفهم قدرا��م بإحداث �غي�� حقيقي ملنظومة ا�حكم وتوزيع الّسلطة ح�ى �عد 

سنة   تأسي��ي  مجلس  ج  2011إحداث  سنة  ودستور  ��يئة    2014ديد  �سّ�ى  ما  مثل  الهيئات  من  وعدد 

 ا�حقيقة والكرامة وغ��ها.

شه�� اإلعالمي سواء 
ّ
ع�� وسائل اإلعالم التقليدية أو    4اقتصرت ردود فعل ا�حقوقي�ن التو�سي�ن ع�� الت

السفارة األمر�كية  . كما تّم �� هذا الصدد االستعانة ببيانات السفارات األجنبية، خاّصة  5ع�� اإلعالم البديل

 .6لت�جيل االن��ا�ات و�عالم ا�جتمع الدو�� ��ا

السيادة    باخ��اق  أساسا  تّتصل  عّدة  إش�اليات  السفارات من  مع  التعامل  يطرحھ  عّما  النظر  و�قطع 

الوطنية، و�م�انية التالعب باملبادئ ا�حقوقية العادلة لفائدة مصا�ح ام��يالية جيواس��اتيجية، فإّن ذلك  

بيانا��ا  لم   �� �عض  السفارات قد أصدرت  تلك  أّن  بدليل  ثابتة،  يكن مبنّيا ع�� قواعد أخالقية حقوقية 

طية أحيانا. 
ّ
 تنو��ا بتوّجهات الدولة التسل

ر   
ّ

و�ذك وقصورها.  ا�حقوقي�ن  فعل  ردود  ضعف  ع��  قاطعا  دليال  القضائي  ا�جهاز  مع  التعامل  ل 
ّ
مث

من اعتداءات بدنية    8وسهام بن سدر�ن  7ا�حقوقيتان سامية عبوبلكحلة �� هذا الصدد بما �عّرضت لھ  
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ومعنو�ة، لكّ��ما لم �ستطيعا محاكمة املعتدين، لصعو�ة إثبات هوّ�ة املعتدين الذين �انوا يرتدون الّزي  

حّ�ى  لر�ما  أو  ا�حاكم،  ا�حزب  ومليليشيات  السّري،  األمن  �جهاز  انتما��م  ع��  ضمنيا  يدّل  ما  املد�ي، وهو 

 .1جرمي ا�حّق العام الذين يقع مساوم��م للقيام ��ذه االعتداءات مقابل اإلفراج ع��م�

 : خاتمة  -4

هذه   مثل   �� �عّودنا  كّنا  ول�ن  �عد.  ُ�شبع  لم  بح�ّي  مجال   �� نوعية  مقار�ة  بلكحلة  كتاب  �عّد  إجماال 

إ�� إش �� تحو�ل قضية حقوقية  الباحث قد نجح  �الية معرفية عّززها  املواضيع ع�� أدبيات مج�ّ�ة، فإّن 

 بتدقيق عدد من املفاهيم ا�حور�ة واإلحصائيات واالستبيانات الكمّية والنوعية. 

طية"  2و�قدر ما �عّد مفهوما "املناضلة" 
ّ
مفهوم�ن محور��ن �� هذا الكتاب، فإّن مفهوم   3و"الدولة التسل

استعاض بھ عن مفهوم "االس��اتيجيا"  "الَسوق" (بفتح الس�ن وس�ون الواو) يتمّ�� ع��ما ب�ون الباحث قد  

الشائع �� ا�خطاب العر�ي املعاصر والراهن، إذ عاد إ�� مقّدمة ابن خلدون واستنبط م��ا مفهوم "الَسوق"  

 .4املرادف �� نظره لداللة "االس��اتيجيا"

ابت أّ��ا محاولة اج��ادية   
ّ
تتوافق مع ضوابط األ�ساق  و�قطع النظر عن مدى �ّحة تلك املماثلة، فإّن الث

املعرفية ا�حقيقية. إذ ال قيمة ألّي مفهوم نظري أو إجرائي ما لم �ستجب ملقتضيات ا�جال التداو�� املشتّق  

 منھ. 

ونقد    طية 
ّ
التسل الدولة  ان��ا�ات  برصد  اكتفائھ  أهّمها  لعّل  الهنات  �عض  من  يخلو  ال  الكتاب  أّن  بيد 

املع لألحزاب  السياسية"  االن��ا�ات  "الطفولية  �� مواجهة  ا�حقوقي�ن الس��اتيجيا وا�حة  وافتقار  ارضة، 

ا�حقوقية   املسألة  ملأسسة  طر�ق  خارطة  املفروض رسم  �ان من  بينما  تصّورا��م.  وتفعيل  عل��م  طة 
ّ
املسل

وتفعيلها، خاّصة أّن املرحلة ال�ي صدر ف��ا هذا البحث �شهد عملية انتقال ديمقراطي، وتأسيس العدد من  

 ّسسات الرقابية مثل ا�حكمة الدستور�ة وغ��ها. املؤ 

مّتصلة    وانّتقائية  من�جية  العتبارات  ر�ما  ا�حقوقي�ن  من  عّينة  ع��  بحثھ   �� اقتصر  الباحث  أّن  كما 

إذ �ان من املمكن توسيع دائرة اهتمامھ لتشمل ما   �� عهد بن ع��.  طية 
ّ
التسل الدولة  إثارة عنف  بتجّنب 

الحي�ن من الّداخل. فقد شهد منتصف �سعينيات القرن املا��ي قبول السلطة  يمكن أن نطلق عليھ باإلص

الصفة   استغالل  النواب  �عض  حاول  برملانية. وقد  ��ا من مقاعد  املع��ف  املعارضة  أحزاب  �عض  تمك�ن 

ال��ملانية لنقد السياسات العقيمة للنظام الرس�ي، مثلما حصل مع محمد مواعدة وأحمد ا�خ�خو��ي 

 .5ري...وخميس الشما
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بيد أّن السلطة سرعان ما �جرت م��م، فرفعت ا�حصانة ال��ملانية عن مواعدة، وحاكمتھ وسعت إ��   

 أّ��ا تراجعت �� آخر �حظة بحكم الضغوطات ال�ي مورست عل��ا من أطراف  
ّ
ذلك أيضا مع ا�خ�خو��ي، إال

ل من بن ع�� �خصيا
ّ

 .1نافذة ف��ا، و�تدخ

ن طرحھ، �عد أن كشفت تحّوالت "الر�يع العر�ي"، سواء بتو�س أو غ��ها من  إّن السؤال املهّم الذي يمك 

وحقوق   والعدالة  الديمقراطية  مسألة  انحصار  مدى  ��ّم  اجتماعيا،  حرا�ا  شهدت  ال�ي  العر�ية  البلدان 

ما   أمام  خاّصة  دولية،  معاي��  وفق  انتخابات  بإجراء  وتبّدلها  السياسية  األنظمة  زوال   �� العر�ي  اإل�سان 

االقتصادية   اال��يارات  من  سلسلة  وسط  شكالنية  ديمقراطية  إ��  الديمقراطية  تحّول  من  الحظناه 

واالجتماعية وتمّدد نفوذ عدد من القوى النافذة ال�ي ارتبطت وظيفيا بالنظم الّسابقة مما جعل ا�حديث 

نا أمام ثقافة  عن تحّول من استبداد قم�� إ�� استبداد ناعم أمرا واقعيا. وال جدال �� أّن �ّل  
ّ
هذا يثبت أن

يخّص   ما   �� سواء  مشّوهة  ��ٍخ  إنتاج   �� �ستمّر  لذلك  وتجديدها.  قواها  تطو�ر  �ستطيع  ال  ة 
ّ
معتل

 الديمقراطية أو ال��بية املواطنية أو العدالة االجتماعية. 
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