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يدي بوزيد بعة أحزاب  تقى ا س%حول  س% (مل   ل
شعب تفاضة ا تفاف /ىل ا بقي و1 سمل ا لأو جهبة ا ن ل لط   ل

  
شعب يف يف تفاضـة ا يدي بوزيد الـيت انطلقـت مهنـا ا لـ والية  ن سمرب 17س% ، C2010ـ د

نـك تإEدى الوال� نقـد اKويل وا ندوق ا ياسات  ب اليت اكنت من أكرب حضا�  ل ص لس%
به  تغالل الرأسـاميل  تفضت ضد أشد أنواع 1 شـ%العاملي، إEدى الوال�ت اليت ا سـ% ّن

[ش الفالEة وتفقري  تعامري وأمه مظاهره  هتم1 بطـاf املؤبـدة س% g ـني، احلـمكEلالفال
kة  به لكي  ياب  نا/ة،  به لكي  ياب  ساكن، رشات األلوف من ا بq/ىل  ش% غ tلص ش% غ tلل ع

kة ثقا ية وا ية وا به لكي tلمرافق ا ياب  ية،  فا ل مي لصح ش% غ لتعلت يف هذه الواليـة أ/لـن . لتح
ــد«مــؤخرا عــن ~كــو|ن  يدي بوزي ية  يا س%تقــى األحــزاب ا س% س% ــمل ) ــ بعة »ل ســ% يــضم 

يني واحلـزب أحزاب نذ�ر مهن يني اKميقـرا طم gخلصوص حركة ا�هنـضة وحركـة الـو طن
تو�يس يوعي ا تقديم وحزب العامل ا لاKميقراطي ا ش%   .لل

  
ها هــدف  تقــى أو اجلهبــة وضــعت  لنفــسهــذا ا ثــورة يف احلريــة «ملل لkــق أهــداف ا حتق

يـــة يـــة . »عوالكرامـــة والعـــداf 1ج� سأل األطـــراف الـــيت تـــدعي الو نوحنـــن  ط�ـــ
ية وح ية«ىت طواKميقرا يو عا  هـل »حركة الـو اK« و»حزب الع الش الت« أي »لش%

kق  ثورة«حتقميكن  �ـت يف املـايض »لأهداف ا ت�ـالف مـع حركـة ا�هنـضة الـيت أ g ثب ل
سمى gلعامل اإلساليم  بأهنا قـوى Cويف احلارض سواء يف تو�س أو يف ش%ىت ب�ان ما 

يــة والمكربادوريــة  يــارات 1مرب� شلك ســوى إEــدى ا يــة وال  لمــو£¢ يف الر خل ¤ــ جع
ية، أمل ~كن لمك جتربة مر|ـرة مـع هـذه  بقات الر ية وا نة 1مرب� يد وتقوية  جعتأ لط ل مي ب هل

ثورة«احلركة يف    .»لا¨لس الوطين محلاية ا
  

ثـورة«هل ميكن  لkق أهـداف ا يـأ ل مـع احلـزب اKميقراطـي ا»حتق |هتتقـديم ا©ي اكن 
ي¢  نـويش ا ®ـل فـراره والعمـل معـه، ا©ي اخنـرط يف حكومـة ا لعمـإلنقاذ °ن /يل  لغ ق
يـني، ا©ي سـارع  متـدهيا ووالهتـا ووزراءهـا ا لتجمعومحل لـواء اKفـاع عهنـا وعـن  مع



يـة،  تواصـل اخنـراط تـو�س يف العوملـة 1مرب� ية  kة والفر لبطمأنة اKوا¶ر األمر ب �س% |ك
يـار 1مـرب�يلهذا احلزب ا© المكـربادوري -خلي ال يعدو بـدوره سـوى أن |كـون ا

يـد »احلدايث«ربايل أو يtلاآلخر، ا يد شـكري  بـذها ا بارة الـيت  تعامل ا g بلع س% حي لع لـس%
  .ومن معه

رش بـني جامهـري  بعة هذه سوى أن ~كون جهبة  تqـهبذه املكو«ت ال ميكن جلهبة ا س%ل
kــق  بقــي واألوهــام  سمل ا ــد ا بتحقيدي بوزي لط ــ ل ــة ســ% ن هميحتــوالت ¿ذريــة يف ظــل 

ية وأÀزهتـا بقات الر ية وا جع1مرب� لط تفـاف . ل لال ميكـن أن ~كـون سـوى جهبـة لال
Áعـه  هـورة و هـات ا يدي بوزيد و£ريها من ا ثوري املوضوعي يف  م/ىل الوضع ا ملق جل س% ل
تفـضت مـن  kق الفعيل ملطالب امجلاهري اليت ا نمن 1نفÃار من ¿ديد من أ¿ل ا لتحق

ها انطالقا سمرب 17 من ¿لأ   . C2010 د
  
  عز اK|ن °ن عÄن احلديدي
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