
 تضامن باريسي مع تونس الياسمين

 طه رشيد

 

أمسٌة تضامنٌة مع ، بارٌس  وسط ً ،نظم الحزب الشٌوعً الفرنسً فً مقره الرئٌس

السابع والعشرٌن من شهر كانون الثانً  انتفاضة الشعب التونسً الشقٌق وذلك فً مساء

 .ت مختلفة وقد حضرها عدد كبٌر من الفرنسٌٌن والتونسٌٌن وأجانب من جنسٌا،  3122

 

 توقٌع بٌان تضامن مع تونس الثورة

 

كانت األعالم الفرنسٌة والتونسٌة ترفرف على مسرح قاعة المؤتمرات الكبٌرة والتً ضمت مجموعة 

 Pierre) من ممثلً األحزاب السٌاسٌة ومنظمات المجتمع المدنً التونسٌة وبحضور الرفٌق 

LAURENT  )فٌق سكرتٌر الحزب الشٌوعً الفرنسً والر(Jacques Fath  )  مسؤول القضاٌا

معرفا الحضور بالشخصٌات التً بالحاضرٌن رحب فٌها العالمٌة فً الحزب والذي ابتدأ االمسٌة بكلمة 

اشعار تونسٌة وباألخص للشاعر ابو ب الحضورلتمتع ( نسرٌن ) معه على المسرح وترك الشابة التونسٌة 

 .سٌة القاسم الشابً وباللغتٌن العربٌة والفرن

 

 

 



 

 الرفٌق السكرتٌر وبجانبه السٌدة سهٌر بلحسن

رئٌسة جمعٌة حقوق االنسان فً تونس  معربة عن فرحها ( سهٌر بلحسن ) أبتدأت الحدٌث السٌدة 

ومن اجل صدقاء ناضلوا لفترة طوٌلة من اجل تونس حرة ودٌمقراطٌة أبوجود هذا العدد الغفٌر بٌنهم 

دتها الن تلك الدكتاتورٌة قد ولت واكدت على الرغبة بالعٌش كأي عن سعا عبرتاسقاط الدكتاتورٌة  و

اعذرونا اذا اخطأنا الننا : اٌة حدٌثها هوقالت فً ن. . . مواطن عادي وطبٌعً له الحق بحٌاة حرة كرٌمة 

 !!كطفل ٌخطو الخطوة األولى وشكرا لتواجدكم معنا ، اننا مللنا الكالم وعلٌنا ان نعمل 

بدور القوى الدٌمقراطٌة فً العالم ودورها  من اسئلة على السٌدة سهٌر تتعلقطرح الجمهور بعضا 

القوى األمبرٌالٌة و الراسمالٌة التً سوف لنا تترك بسهولة ان ٌاخذ بوجه  بالتضامن مع تونس والوقوف 

 ، واجابت السٌدة! التغٌٌر مجراه بشكل طبٌعً باالضافة الى اسئلة اخرى حول امكانٌة سرقة الثورة 

سهٌر على تلك المخاوف بان تونس تعتبر االن مثل مختبر ٌتفاعل فً حوضها كل العوامل ، بدأت 

بالحالة االجتماعٌة الضاغطة التً لم ٌستجب لها نظام بن علً  الذي طرح فً شهر اكتوبر الماضً 

لنظام حتى عام امكانٌة ترشٌحه لالنتخابات الرئاسٌة القادمة وهذا ٌعنً فً نهاٌة المطاف الخضوع لنفس ا

حاول بعض رجال ... ر البركان جاءت حركة بوعزٌزي ، الجمٌع ٌشعر بالضغط وانفج، ثم !!  3122

ام السابق سرقة الثورة حٌث الحظنا نفس الوجوه القبٌحة فً الحكومة المؤقتة االولى ، لكن الشعب النظ

...  للنقاش مع بقاٌا النظام السابق التونسً حذر ومستمر بثورته حتى النهاٌة ،ومن جانبنا ال توجد عودة 

   .، نحن فخورون بذلك تونس شرارتها  بلد صغٌرمثل مصر ام الدنٌا تلك الدولة الكبٌرة أخذت من

 



  

 عادل ثابت ، محً الدٌن شربٌب ، جاك فات: من الٌمٌن 

 

 

العمالً فً تونس الذي دعا الحضور الشٌوعً بعد ذلك أخذ الحدٌث الرفٌق عادل ثابت ممثل الحزب 

ام الذي سبق نظام بن علً فكالهما متشابهان فً التعامل مع الشعب التونسً ، وأشار بعدم نسٌان النظ

الى ان تضامن الجمٌع وخاصة الحزب الشٌوعً الفرنسً مع قضٌة الشعب التونسً فً الحرٌة 

م تحدث بتفاصٌل عن حركة الشعب التونسً والدٌمقراطٌة واالستقالل هو محط تقدٌر من قبل الجمٌع ث

 .نرٌد حكومة مؤقتة خالٌة من رجاالت النظام السابق : خالل السنوات االخٌرة واكد فً ختام حدٌثه 

 هاما السٌد محً الدٌن شربٌب الذي ٌمثل لجنة احترام الحرٌات وحقوق االنسان فً تونس فقد أشار الى ان

ثم تحدث ،  بسنتٌن فً تونس النه نظم حملة تضامن مع شعبه عام وحكم علٌه ٠٣ٌعٌش فً فرنسا من 

 .عن تفاصٌل انتهاك حقوق االنسان إبان النظام السابق 

وبعد مجموعة من التساؤالت والتعلٌقات من قبل بعض الحاضرٌن ، تركت الكلمة لسكرتٌر الحزب 

تعطٌنا الشجاعة فً ) النها الشٌوعً الفرنسً الرفٌق بٌٌر الذي عبر عن افتخاره بتنظٌم هذه األمسٌة 

حضور هذه االمسٌة معركتنا ومع االسف لم تستطع الرفٌقة ماري جورج بوفٌه سكرتٌرة حزبنا السابقة 

، وأشار ( من العالقة الطوٌلة بٌن حزبنا ومجموع الحركة الثورٌة فً تونس مهمة عن جوانب لنحدثكم 

سوف تنتقل لبقٌة البلدان العربٌة ، وكان ٌمكن الى ان الثورة فً تونس تركت بصمة ال ٌمكن تجاوزها و

 .نناقش قضٌة أساسٌة وهً الى اٌن سٌقود هذا االنتصار  ان 

واكد الى ان حكومة ساركوزي كانت ترتبط بعالقات وثٌقة مع حكومة بن علً ، وان البلدان األوربٌة لها 

كة الجماهٌر كانت أقوى من اال ان حر مصالح مع حكومة بن علً وحاول الجمٌع انقاذ حكومة بن علً

بكل سرور استقبلنا ما حدث فً تونس ) محاوالت سركوزي والدول األوربٌة ثم ختم كالمه بالقول 

 .وانتهت االمسٌة بتصفٌق حار من قبل الجمٌع  ( .وتكتمل سعادتنا حٌن تحصد الثورة ثمارها



 

 جانب من الحضور

 

شباط الجاري  3و2سٌزور تونس لٌومً   الفرنسً البد من االشارة هنا بان وفدا من الحزب الشٌوعً

رئٌسة ( نٌكول برافو كوهٌن سٌت  )وسٌكون ضمن الوفد الرفٌقة السٌنٌاتورالرفٌق السكرتٌر بقٌادة 

والرفٌق جاك فات مسؤول القضاٌا العالمٌة مجموعة الشٌوعٌن وحزب الٌسار فً مجلس الشٌوخ 

 ,، وهو نائب فً البرلمان االوربً  جرٌدة اللومانٌته رئٌس تحرٌر ( باترٌك لوهاٌارٌاك  ) والرفٌق

 .وسٌقوم الوفد بلقاء عدد من الحركات واالحزاب السٌاسٌة ومنظمات المجتمع المدنً 

 

 : صور من االمسٌة

 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

   

 


