
عىل املدى القصري أو املتوسط  ، دون املدى الطويل، إذ تبدو  األمور أكثر تعقيدا، 
الثورات كان مآهلا االرتداد والرتاجع.  وهذا ما حصل  به من  عدد ال يستهان 
بالنسبة لثورة 1789 التي غرقت خالل سنة 1793 يف الرعب واهللع واملجازر 
1848، يف فرنسا أيضا،  املرتتبة عن ذلك. وكذلك الشأن بالنسبة لثورة فيفري 
عىل  ارتكزت  أهنا  باعتبار  جانفي،   14 لثورة  كبري  حد  إىل  مشاهبة  ثورة  وهي 
بعد مرور  لتتحول  األورويب،  الربيع  منطلق  أهنا  الشغل وقيل  باحلق يف  املطالبة 
 ،1851 أربعة أشهر إىل جمزرة حقيقية، ومن ثم، ويف هناية املطاف، خالل سنة 
وحصيلة  بونابرت  نابليون  لويس  قاده  الذي  ديسمرب  شهر  من  الثاين  انقالب 
الضحايا التي تم تسجيلها. وأخريا ويف نفس السياق، نذكر ثورة أكتوبر، ومنذ 
املعارضني  أطياف  لكافة  واجلسدية  السياسية  التصفية   ،1918 مارس  شهر 
للبلشفيك. عىل املدى القصري أو املتوسط، كان مآل العديد من الثورات االرتداد 
والرتاجع، ولكن ذلك ال ينطبق عىل ثورتنا، عىل األقل من حيث املدى القصري. 
لكن هل يمكن أن تشهد هذه الثورة نفس املصري عىل املدى املتوسط  ؟ يف احلقيقة، 
إذا كنا نؤمن باالستثناء التونيس الذي جينبنا يف هناية املطاف قيام ديكتاتورية معينة 
يف  توفقنا  مدى  عىل  يتوقف  ذلك  فإن  والطغيان،  االستبداد  من  آخر  شكل  أو 
والسيام  الثورة  هلذه  األوىل  الرشارة  مثلت  التي  األولية  لإلنتظارات  االستجابة 

ويف املقام األول تلك التي تتصل باحلق يف الشغل.
هبذا  باالرتقاء  كفيل  مرشوع  وتنفيذ  بصياغة  التونيس  اليسار  يبادر  أن  أمل  عىل 
احلق إىل منزلة احلق الواجب النفاذ، يعتزم هذا الكتيب تقديم ملحة تارخيية هلذا 
فيه   وانخرط  البوعزيزي  حممد  املرحوم  أجله  من  ضحى  الذي  العظيم  املطلب 

شبابنا الذي فقد اآلفاق.                                                                         
 - بتونس  والترصف  االقتصادية  العلوم  بكلية  أستاذ  هو  البكوش  منري  السيد 

جامعة تونس املنار – وهو يشغل حاليا منصب عميد هلذه الكلية.
للبحث  القومي  باملركز  سابقا  البحوث  مدير  اقتصادي،  هو  ليبياتز  آالن  السيد 

العلمي بفرنسا و نائب أوريب سابقا )حزب اخلرض(.  
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