
 في تونسشهادة على تأخ�ر السلميين في اللتحاق بالثورة 

 هذه شهادة، لكاتبها أمن��اي غان��دي، م��ن ت��ونس. وق��د وردت ف��ي رد�ه عل��ى
 .2013 ين��اير 1مداخلة السيد أحمد عصيد، على موقع ''الحوار المتمد,ن''، بتاري��خ 

 تفسيرا لظاهرة اس��تحواد الس��لميين الص��وليين عل��ى«وكان عنوانها الصلي هو : 
».الثورات

. 1 / 1 / 2013، أمناي غاندي

تحي������������������������ة ح������������������������ارة للس������������������������تاذ عص������������������������يد
 تفسيرا لظاهرة استحواد الس��لميين الص��وليين عل��ى الث��ورات ال��تي أنطلق��ت م��ن
 أناس بسطاء قهرهم الظلم و الس��تبداد ، إل��ى ظه��ور الس��لميين الص��وليين عل��ى
 الس��احة و اقتي��ادهم للث��ورات.. قل��ت لتفس��ير الظ��اهرة سأس��رد واق��ع الح��داث
 التونس��ية ال��تي تابعته��ا و عايش��تها لحظ��ة بلحظ��ة م��ن ت��ونس ليتض��ح كي��ف ظه��ر
الس������������������������������������������������������������لميون فج������������������������������������������������������������أة..
 فبعد نجاح النظ��ام ف��ي قم��ع انتفاض��ة الح��وض المنجم��ي بقفص��ة و ش��يوع مش��اعر
 الس��ى و الم��رارة ل��دى فئات واس��عة م��ن التونس��يين خصوص��ا ف��ي من��اطق الظ��ل
 (المهمش��ة) و ف��ي مقاب��ل اس��تياء عام��ة الن��اس كس��ب النظ��ام جرع��ة إض��افية م��ن
 التس��لط و الس��ادية ف��ي قم��ع أي تح��رك ش��عبي.. فج��اءت واقع��ة الب��وعزيزي ال��تي
 ألهب��ت انتفاض��ة أه��الي س��يدي بوزي��د فك��ان رد الس��لطات مم��اثل لم��ا ج��رى ف��ي
 الح��وض المنجم��ي لك��ن ه��ذه الم��رة ت��أججت مش��اعر الكراهي��ة لفع��ل الس��لطات و
 انتقلت شرارة النتفاضات إلى تال و القصرين و مناطق الظل الخ��رى و ك��ان ال��رد
 عنيفا بإطلق الرصاص و قتل المتظاهرين الشيء الذي حرك الرأي الع��ام و ح��رك
 هيئة المحامين التي تظاهرت و رفعت ش��عار جريء لول م��رة ف��ي زم��ن ب��ن عل��ي
 يافطة ورقية كتب عليها -بن علي نسألك الرحيل- تم ض��رب المح��امي و اعتق��اله
 المر الذي فجر انتفاضة العاصمة و أيضا صفاقص بشعرات جريئة و غير مس��بوقة
 منها -خبز وما و بنعلي ل- .. إل��ى هن��ا تنتف��ض ك��ل أرج��اء البلد و إل هن��ا ل��م أر
شخص����������������������يا أي ب����������������������وادر ل التي����������������������ار الص����������������������ولي..
 لكن مباشرة بعد ارتعاش الرئيس في خطابه التاريخي الشهير -أنعم افهمتك��وم..-

 وتزامن��ا م��ع ب��دء ش��ائعات ه��روب الرئي��س و ترق��ب مظ��اهرة لقص��ر ف��ي الص��باح

http://ahewar.org/guest/ShowCom.asp?searchType=name&Q=%C3%E3%E4%C7%ED%20%DB%C7%E4%CF%ED


 الرئاسةو مع توالي إحراق مقرات المن كنت أتجول كالعادة أتابع الح��داث و آخ��ذ
 50صور لتحركات الشارع و حوالي العاشرة و النصف تكونت مظ��اهرة م��ن ح��والي 

  شخص��ا بلب��اس طويل��ة ولح��ي30 إلى 20 دقائق اقتحمها حوالي 10شخص و بعد 
 طويلة فأوقفوا المظاهرة و بدأوا يصرخون في وجه المنتفضين الذين كانوا ي��رددون
 -إذا الشعب يوما أراد... فل بد أن يستجيب الق��در- فق��ال زعيمه��م ال��ذي يحم��ل

  وليس الق���در..-، الله من يستجيب،مكبر الصوت: أنتم تشركون بالله، أشمن قدر
 فبعض من كان يتظاهر تجنب الشارع و بدأيتفرج و آخرون يلتحقون بالمظاهرة و
 لما عدت لدون على الفيسبوك ال��ذي وج��دته س��هل الول��وج دون بروكس��ي مثلم��ا
 وعد بن علي بإطلق النترنيت وتبين ل��ي أن ظ��اهرة الخون��ج ظه��رت أيض��ا بم��دن
 أخرى و كأنهم تنظيم سري أعلن الخروج للعلن بعدما أحسوا بالزلزال يه��ز ع��رش
الرئي�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������س..
 و ف��ي نقاش��ات م��ع أص��دقاء تونس��يون عص��اميون: الك��ثير ق��ال ه��ذا ه��و الب��ديل و
 القليل قال تونس ستهوي أك��ثر م��ن زم��ن ب��ن عل��ي و كن��ت م��ن أنص��ار م��ن توق��ع

الهاوية بالنظر إلى ما شهدته في تسيير المظاهرة فما بالك بتسيير دولة


