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  مـــــا العمــــــل ؟

التاریخ الرسمي المعاصر في تونس كتبتھ   
بشكل كبیر المخابرات األجنبیة وخاصة 

بیة واألمریكیة وقد سبق لرئیس األورو
المخابرات اإلیطالیة القول: نحن من كان 

نوفمبر، وقبل  7وراء انقالب بن علي في 
ذلك ھناك األطروحة القائلة أّن المخابرات 
األمریكیة خططت النقالبین في تونس في 

 8نوفمبر وانقالب  7نفس الوقت انقالب 
نوفمبر حتى تتفادى أّي فشل فإذا اخفق 

ل كان الثاني وإذا نجح األول تُسلّم األو
أوراق االنقالب الثاني لھ. ومعلوم أّن 
االنقالب األّول ھو انقالب دساترة على 
دساترة أّما االنقالب الثاني فھو انقالب 
إخواني على الدساترة، وكال االنقالبین كانا 
بتخطیط المخابرات األمریكیة واألوروبیة، 

خبارات والطریف في الصراع بین االست
األوربیة قبل انقالب بن علي أّن رئیس 
المخابرات الفرنسیة قال لنظیره االیطالي: 
ال تقتربوا من تونس فھي جزء من 
امبراطوریتنا!!!!! وإذا دفعنا ھذا التحلیل 
إلى نھایتھ أمكننا استنتاج أنّھ بعد أن استنفد 

نوفمبر غرضھ وأصبح  7االنقالب األّول/
طلّب األمر مع مرور الوقت مشكلة ت

التخلي عنھ واستعمال فرسان االنقالب 
الثاني ونعني اإلخوان وحلفائھم وھو ما 

جانفي وما تاله. ولكن  14حصل في 
ضمن أوضاع أشد تعقیدا وفي غمرة 

دیسمبر أدت شیئا فشیئا إلى  17انتفاضة 

ازدواجیة السلطة بین الدساترة المعاد 
 بناؤھم واإلخوان.

الطرفین الذي ترعاه غیر أّن التوافق بین    
دول رجعیة عربیة وإقلیمیة وعالمیة لن 
یطول كثیرا فھو محكوم بتناقضات وإن 
كانت ثانویة في عالقة بالتناقض الرئیسي 
مع الشعب فإنھا سائرة نحو االنفجار فكل 
قوة تعدّ نفسھا للمواجھة المقبلة فاإلخوان 
لن یقبلوا طویال بأن یكون الطرف الثاني 

إنما الطرف األول وھنا في التوافق و
بالذات نفھم تخزین السالح من طرف قوى 
على صلة بھذا الطرف أو ذاك من ذلك 
النفق الذي تم الكشف عنھ في المنستیر 

أّكدت مصادر إعالمیة أّن أحد   والذي
المتورطین في إقامتھ مسؤول محلي في 
حزب النھضة فضال عن الصواریخ 

ورة في المكتشفة حدیثا في بنقردان والمطم
األرض وھي من النوع المتطور جدا وھي 

  صواریخ حراریة مضادة للطائرات.
وھذا كلھ یعني أّن ھناك استعدادات     

متواصلة إلعالن الحرب على الشعب من 
طرف قوى تتمترس اآلن في الجبال وھي 
ال تزال تبحث عن الحاضنة الشعبیة قبل 
المرور من الھجمات الصغرى إلى 

وأن قوى أخرى ال الھجمات الكبرى 
تختلف جذریا عنھا وتشرب معھا من نفس 
المنابع االیدیولوجیة الدینیة التكفیریة تسیر 
في االتّجاه ذاتھ ولكن باعتماد تاكتیكات 
"دیمقراطیة" أما اللیبرالیة المرتبطة 
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باالمبریالیة فإنھا مستعدّة للتحّول متى 
استوجب األمر إلى سفّاح یرتكب المجازر 

اعا عن مصالحھ، وحتى یكون الدمویة دف
الشعب في صف نفسھ ال في صف أعدائھ 

یجب أن تتطور وتترّسخ لدیھ أكثر فأكثر 
فكرة الدفاع عن نفسھ بنفسھ ومسؤولیة 
األحزاب والنقابات والجمعیات الوطنیة 

 والمثقفین وغیرھم كبیرة لبلورة ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------------  

  في تــونس االجتمــاعیّةتصاعد االحتجاجات 

في المدّة  تونسعدید الجھات في تشھد    
األخیرة تصاعدا في وتیرة االحتجاجات 
االجتماعیّة في ظّل ثقل األوضاع 

عاني منھا أصبح ی االقتصادیّة التي
كادحون في المدن وفي األریـاف. ویظّل ال

یتصدّر قائمة مطالب المطلب الذي 
المحتّجین خالل ھذه التحّركات ھو مطلب 
التّشغیل الذي لم تكّل السواعد واألصوات 
عن المطالبة بھ أمـام التّزاید المستمّر في 
أعداد العاطلین والمعّطلین عن العمـل 
وأمـام غیـاب أّي مؤّشر یدّل على اقتراب 
إیجاد حّل ولو جزئّي لمشكل البطـالة وھو 

ّكد تواصل إن لم نقل تأبید حالـة ما یؤ
الحرمان التي یعاني منھا مئات اآلالف من 

ق عدد كبیر التح نالشبّان والشابّـات الذی
منھم بفئـة الكھول والمتقدّمین في السن. 
وغیـاب أّي مؤّشر لتحّمل السلطات 
الرسمیة لمسؤولیتھا تجاه ھذه اآلالف 

د المؤلّفـة من العاطلین تجعل اقتصاد البال
محرومـا من طاقة ھذا الجیش الجّرار 
وبالتّالي خسارة جزء كبیر من القوى 
المنتجة وتركھا خارج دائرة اإلنتـاج وھذا 
طبعا لن یساھم إالّ في مزید تعمیق األزمـة 
االقتصادیّة والحـال أّن حّكام ھذه الدّولة ال 

یتوانون عن البكاء والتذّمر من ضعف 
یّة وھم بدل اإلنتاج االقتصادي والمردود

أن یولوا اھتماما بھذه الّطاقـة المھمـلة 
یوّجھون أنظارھم إلى مـا وراء الحدود 
والبحار استعطافا للمستثمریـن الذین 
سیحلّون ھذه األزمة حسب اعتقادھم بل 
إنّھم یحّملون ھؤالء المحرومین من حقّھم 
في الشغل المسؤولیّة عن عدم قدوم أولئك 

  . القتصاد وللدّولـةل المستثمرین المنقذین

و قد أدّت ھذه االحتجاجات، التي    
اتّخذت أحیانا أشكاال تصعیدیّة تجاوزت 
االعتصامات إلى قطع الّطرقات 
والمسیرات ومنع خروج شاحنات 

والتھدید باالنتحار  وقطارات نقل الفسفاط
، إلى حصول مواجھات الجماعي الخ...

بین المحتّجین من جھة وقّوات األمن من 
لجھة المقابلـة مّما اِنجّر عنھا اعتقال ا

بعض الشباب المعّطل عن العمل وتحویل 
ملفّاتھم إلى القضـاء لمحاسبتھم عن 
مطالبھم االجتماعیّة المشروعة، وھو نفس 
األسلوب الذي دأبت السلطات الحاكمة 
على اعتماده في إطار تنفیذ سیاستھا 
القائمة على حرمان الكادحین من حقوقھم 
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ل وتجریمھا لالحتجاجات االجتماعیّة تلك ب
وقد تزامن تنفیذ ھذه السیاسة في ھذه المدّة 
مع تأكید الحكومة الجدیدة المسّماة زیفا 
حكومة الوحدة الوطنیّة على مواجھتھا 
للتحركات االجتماعیّة التي تنعتھا 
بالعشوائیّة وغیر القانونیة وغیر الشرعیة 

. لـة"في إطار تحقیقھا لشعار "ھیبة الدّو
كما أّن ھذه السیاسة وحملة القمع األمني 
والقضائي المندرجة في إطارھا قد تزامنت 

الدّعوة إلى تحریم ھذه االحتجاجات  مع
 التي أطلقھا المفتي في إحدى تصریحاتھ.

وتتزامن ھذه السیاسة أیضا باالحتفال الذي 
تعدّ لھ الدّولـة منذ مدّة والمتمثّل في مؤتمر 
االستثمار الذي سیعقد في شھر نوفمبر 

  بھدف إنقاذ االقتصاد التونسي.

بھكذا تصریحات وممارسات فإّن  و   
الدّولـة تحاول أن تجد شرعیّـة لتطبیق 

ت سیاستھا ھذه، غیر أنّھا بھذه الممارسا
تؤدّي إلى مزید تأجیج الوضع وتساھم في 
انفجاره في ظّل تفاقم أزمـة المجتمع 
وخصوصا طبقاتھ الكادحة وكذلك تفاقم 
أزمة الدّولـة التي لم یعد أمامھا خیارات 
لمواجھة التقھقر االقتصادي والمدیونیة 
المتفاقمة والعجز المالي والتدھور في قیمة 

قد  العُملة وغیرھا من المشاكل التي
تعصف بكّل تلك الوعود التي أطلقتھا 

  حكومة الّشاھد إبّـان تنصیبھا.

   

--------------------------------------------------------------------------------------  

  وتدّخل أمني وقضائياحتجاجات :  ـفصـةڤ

شھدت منطقة الحوض المنجمي في    
اآلونة األخیرة جملة من االحتجاجات 
االجتماعیّة ارتبطت بمطالب التشغیل قـام 
بتنفیذھا المعّطلون عن العمل في عدد من 

ي عدد آخر مراكز إنتاج الفسفاط وكذلك ف
من المعتمدیات التابعة لوالیة قفصة على 

  غرار معتمدیة القطار ومدینة قفصة.
مجموعة من  تذنفّ  أكتوبر 6ففي یوم   

من معتمدیّـة القطار المعطالت عن العمل 
ل وقفة احتجاجیة على خلفیة تجاھ

مطالب الحكومات المتعاقبة لمطالبھن و
قد تمحورت بالجھة و نمعطلیمجمل ال

نتداب صلب حقیتھم في االمطالبھن حول أ
اجعة ة مرشركة فسفاط قفصة وضرور

شروط االنتداب بما یسمح لكل المعطلین 
عملة كما من حق الترشح من إطارات و

ات بما سمینھ تغییب كامل ت المحتجّ دندّ 
ولویة االنتداب بالمرافق وأ لھن في حق

باإلشراف والي قفصة بعد أن قام  العمومیة
االجتماعیة دون  ح دار الخدماتعلى افتتا

غورات دون تعویض للشّ انتدابات تذكر و
ؤّسسات و المرافق العمومیة الحاصلة بالم

من أجل ة تفعیل القرارات العالقة وضرور
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بتفعیل معمل االسمنت والمدرسة  اإلسراع
  .بالجھـة المنطقة الصناعیةاإلعدادیة و

لون عن نّظم المعطّ  في نفس الیـوم    
بمدینة قفصة مسیرة احتجاجیّة العمل 

انطلقت من أمام مقر الوالیة وجابت 
شارك في قد الشوارع الرئیسیة للمدینة. و

ھذه المسیرة المعتصمون بمقر المندوبیة 
الجھویة للتربیة وأمام مقر الوالیة. وقد 
طالب المحتجون بحقھم في التشغیل بسبب 

  بطالتھم. أمـدطول 
عة من مجمو نفّذتو في المتلّوي    

من المعّطلین عن العمـل الذین المعتصمین 
سنة في وقفة  36 تجاوزت أعمارھم

ا غلق موقع ثرھاحتجاجیة وتم على إ
قلیم شركة فسفاط مصلحة النقل الراجع إل

 قفصة بالمتلوي مع حمل قارورات بنزین
تھدیدا منھم باإلقدام على االنتحـار 

ھذا االعتصام جاء حسب  الجماعي.

تصریح أحد المعتصمین للمطالبة بالتشغیل 
في االعتصام بعد أن تم وتم الدخول 

وتسویفھم في عدید من التشغیل ھم استثناؤ
  .الّسابقة المرات

 5قدّ تعّرض قبل ذلك بیوم (و كان    
عدد من المعّطلین أكتوبر) اعتصام ینفّذه 

عن العمـل إلى تدّخل قمعي من طرف 
فّك االعتصام قوات األمن التي تدّخلت ل

بالقـّوة من أجل ضمان مغادرة القطارات 
المحّملـة بالفسفاط لمواقع اإلنتـاج. ولم 
یتوقّف األمر عند ھذا التدّخل األمني، فقد 
وّجھت النّیابة العمومیّة بالمتلّوي 
استدعاءات إلى مجموعة من شباب الجھة 
المعّطلین عن العمل للمثول لدى التحقیق 

تحركات واالعتصامات وذلك على خلفیة ال
األخیرة وتھمة تعطیل اإلنتاج وقطع 

 الطریق.

--------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

  الّطریق یقطعون المعّطلون: بوزیّان منزل

 معتمدیّة في العمـل عن المعّطلون قام   
 5 یوم بوزید سیدي والیة من بوزیان منزل

 الّطریق وسط اعتصام بتنفیذ أكتوبر
 قفصة بین الّرابطة الطریق بذلك قاطعین

 مرور المحتّجون منع قدو .وصفاقس
 الحوض من القادمة الفسفاط شاحنات

 وفي التشغیل في بحقھم مطالبین المنجمي
 العمومیّة النیابة قامت ذلك وعقب. الثروة

 المحتّجین من لعدد استدعاءات توجیھب
 إثر الجھة شھدت وقد القضاء أمام لمثولھم

 لجوء بسبب االحتقان من حالة ذلك
  .اإلجراء ھذا إلى السلطات

  
  
  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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البطالة والتّنمیة تواجھان : فرنــــانة 

  الدّراساتبإنجاز و الفضفاضة وعودبال

عاش متساكنو معتمدیّـة فرنانة من    
والیـة جندوبـة أیّـاما طویلة عّمت خـاللھا 

التي اندلعت الجھـة موجة من االحتجاجات 
على  وسـام النصريعلى إثـر إقدام الشاب 

أمام مقّر البلدیّـة وذلك حرقـا االنتحـار 
بسبب تتالي المضایقات التي كان یتعّرض 

والتي بلغت لھا من قبل بعض المسؤولین 
الذي حدّ إغالق السلطات البلدیّـة للمقھى 

وبالتّالي مورد رزقھ الوحید مھدّدا  یمثّل
    بطوابیر العاطلین عن العمل.جعلھ یلتحق 

سبتمبر  7اِندلعت ھذه االحتجاجات یوم 
حیث بدأ الغاضبون من سّكان  2016

الجھة المھّمشـة بالتّعبیر عن غضبھم الذي 
أخذ یتصاعد فقـام المحتّجون بقطع الّطریق 

وبین الّرابطة بین مدینتھم ومدینة طبرقـة 
أجل  نة جندوبة ومدینة طبرقـة وذلك منمدی

إبالغ أصواتھم للّرأي العـام وللسلطات 
الّرسمیّة. ومع حلول الیوم الثّالث الندالع 
االحتجاجات ُشلّت الحركة االقتصادیّة 
بالمدینة مع إغالق المؤّسسـات العمومیّة 

  أبـوابھا مساندة للمحتّجین ولمطالبھم.

وقد رفـع المحتّجون خالل ھذه    
المفقّـرة  االحتجاجات مطالب تھّم الشرائح

وخصوصا العاطلین والمعّطلین عن العمـل 
وكذلك مطالب تخّص الجھة بأكملھا وفي 
مقدّمتھا التشغیل والتنمیة وتحسین البنیة 

التي  التحتیة وتوفیر الخدمات الضروریّة
  .تفتقد إلیھا الجھة وتحسین الموجود منھا

لم تھـدأ حالة الغضب التي عّمت الجھـة   
ون عن مـواصلة ولم یتراجع المحتجّ 

تحّركاتھم، بل إّن موجـة الغلیان االجتماعي 
استمّرت واتّخذت منحى تصاعدیّا أمام 
تواصل سیاسة الالمباالة التّامة من قبل 
السلطات الرسمیة بعد أسبوع من حـالة 
الغلیان. فبحلول العام الدّراسي الجدید، 

 15یوم لم تستقبل وعلى غیر عادتھا، 
س والمعاھد في المدار 2016سبتمبر 

 معتمدیّة فرنانة من والیة جندوبة تالمیذھا،
تجاجات الشعبیّة في وذلك إثر تواصل االح

ھذه المعتمدیّة من أجل الحّق في التنمیة 
والشغل والثروة وھي احتجاجات متواصلة 

  سبتمبر. 6منذ 

و قد اتّسعت دائرة االحتجاجات تدریجیّا،    
تزاید  فبحلول ھذا الیوم في الجھـة، ومع

وتیرة االحتقـان االجتماعي، قـام المحتّجون 
على  17بغلـق الّطریق الرئیسیّة عدد 

مستوى منطقة وادي غریب بالقرب من 
مدرسة المناخ وقد عبّر المحتّجون عن 
تمّسكھم بمطالبھم المشروعة في التنمیة 
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والتشغیل وعن سخطھم من سیاسة الّصمت 
ي التّعامل التي تعتمدھا السلطات الّرسمیّـة ف

  مع قضیّتــھم.

و في عالقة بھذه االحتجاجات التي    
طالت في فرنانة، اتسمت سیاسة الدّولة 
باالرتباك والتذبذب. فبعد أیّـام من الّصمت 
والالمباالة تجاه المطالب المرفوعـة 
وتواصل حالة الغلیان وفي خطوة تذّكر بما 

 17أقدم علیھ بن علي إبّان اندالع انتفاضة 
الشاھـد  قرر رئیس الحكومة یوسفدیسمبر 

أیّام كاملة  10سبتمبر، أي بعد  16مساء 
من اندالع االحتجاجات، إعفاء كل من 

و الكاتب العام  فرنانة ومعتمد جندوبة والي
من مھامھم. وقد اعتقدت  فرنانة لبلدیة

الحكومة أنّھا بھذا اإلجراء ستخمد 
االحتجاجات غیر أّن الدّعوات التي أطلقھا 

لك الصباح عدد من نّواب مجلس باردو ذ
والتي نفّذھا الشاھد لم تقم بالدّور المرجّو 
منھا، حیث تواصلت االحتجاجات واعتبر 
المحتّجون أنّھا مجّرد ذّر للّرماد في 
العیون. عند ذلك، وخشیة تصاعد 
االحتجاجات واتّساع رقعتھا إلى مناطق 
أخرى، تحّركت الحكومة ومجلس النّواب 

نة... وطار عدد من المسؤولین إلى فرنـا
  فمــاذا قدّموا للجھـة ولكــادحیھا ؟ 

سبتمبر طار كاتب الدولة لدى  18یوم 
وزیر الفالحة المكلف بالموارد المائیة 
والصید البحري ووزیر الفالحة ووزیر 
الشؤون المحلیة والبیئة والوزیر لدى رئیس 
الحكومة مكلف بالعالقة مع مجلس النواب 

ت إلى جندوبـة وقد عقدوا مع السلطا
دورة جلسة أطلقوا علیھا اسم ال الجھویّة

ستثنائیة للنیابة الخصوصیة للمجلس اال
. وقد تمّخضت عن ھذه الجھوي بجندوبة

التي خّصت الجلسة عدید القرارات 
  وھي:معتمدیة فرنانة 

تسویة وضعیة أرملة المرحوم وسام  -
النصري وتوفیر مورد رزق لھا قبل نھایة 

  .2016شھر سبتمبر 
ة المرحوم تحقیق حول مالبسات وفافتح  -

وسام النصري من قبل اللجنة الجھویة 
والتفقدیة العامة بوزارة الشؤون المحلیة 

 .والبیئیة
تمویل مشاریع المسلخ البلدي والسوق  -

البلدي بمدینة فرنانة عن طریق صندوق 
  .القروض ومساعدة الجماعات المحلیة

حداث فرع محلي للدیوان الوطني إ -
  .للتطھیر بمدینة فرنانة

االنطالق في أشغال تھیئة دار للخدمات  -
  .بفرنانة قبل نھایة السنة

االنطالق الفوري في إعداد ملفات طلب  -
أحیاء شعبیة بمدینة  3العروض لتطھیر 

  .فرنانة
نجاز تھیئة حي بني مازن تقدیم آجال إ -

 ینارألف د 950بمدینة فرنانة بكلفة قدرھا 
  .2018عوضا عن  2017 إلى بدایة سنة

إعداد دراسة توسعة المنطقة الصناعیة  -
  .بفرنانة

االنطالق في دراسة توسعة المنطقة  -
السقویة بفرنانة قبل نھایة الثالثي األول من 

  .2017سنة 
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تجھیز كل بلدیات الوالیة بمعدات نظافة  -
  .تسلم قبل نھایة السنة

  .إعداد دراسة توحید تعریفة میاه الري -
إعداد دراسة لتزوید منطقة السواني  -

الصالح للشرب بالتوازي مع تقدم  بالماء
جل إنجاز مشروع المحاور الكبرى في أ

  .2016نوفمبر  10أقصاه 
إعداد تنقیح لمجلة الغابات قبل نھایة  -

السنة من قبل وزارة الفالحة والموارد 
  .المائیة والصید البحري

حتّجون غداة نشر ھذه القرارات عبّر الم   
وعدد من سّكان فرنانة أنّھا ال ترتقي إلى 
مستوى المطالب االجتماعیّة واالقتصادیّة 

  التي رفعوھا.

علیھا  تالتي غلب ،ھده القراراتوتثبت    
د بإنجاز الدّراسات إلى جانب لعض والوع

عدد من اإلجراءات التي تخّص إحداث 
مراكز الخدمات العمومیّة بینما غابت عنھا 

أّن ال حلول لھذه الدّولة  بالتشغیل، أّي وعود
في مواجھة األزمات االجتماعیة 
واالقتصادیّة المتفاقمة، وأّن ما تّم اتخاذه 
من قرارات لن یحّل المطالب التي رفعھا 

المحتّجون في فرنانة والتي ترتبط بالتشغیل 
والتنمیة، وھي قرارات تؤّكد محاولة 
الحكومة امتصاص غضب الكادحین في 

لجھة ولو مؤقّتا، وھي قد تنجح مؤقّتا تلك ا
في محاولتھا تلك لكنّھا لن تستطیع إطفاء 
الغضب الذي یتأّجج في عدد من الجھات 

  .في صفوف الّطبقات الّشعبیّة الكادحة

لقد توقّفت التحّركات االحتجاجیّة في    
بوسـام فرنــانة، لكّن العـوامل التي دفعت 
ار ثّم النصري إلى اإلقدام على االنتحـ

االجتماعیّة المحرومـة  بمختلف الّشرائح
إلى شّن تلك التحّركات لم تتوقّف، ولن 
یطول الـوقت حتّى یشتعل فتیل االحتجاج 
من جدیـد، ألّن قائمة ما اتّخذه المسؤولون 
لفائدة فرنــانة لن یبرح رفوف الوزارات 

، كما حدث مع عدید الحكومات إلى التنفیــذ
المناطق والجھات الّسابقة ومع عدید 

وفي أحسن الحــاالت  األخرى منذ سنوات،
سیتّم إنجـاز بعض الدّراسات التي تّم الـوعد 
بھا إلى أن تأتي علیھ نیران الغضب ذات 

  یوم.

-------------------- ----------- ------------------------------------------------------------------

 الكادحون یحتّجون مجدّدا ضدّ قـــانون العــملفرنسا:    

عاد الشغّالون في فرنسا إلى االحتجاج    
مجدّدا ضدّ قانــون العمل والتنقیحات التي 

عدید شھدت أدخلتھا علیھ الحكومة. فقد 
مظاھرات  2016سبتمبر  15المدن یوم 

اختلط فیھا العّمال والّطلبة داعین إلى 

قاط القانون في مواصلة لمعركتھم التي إس
 المنقضي والتي منذ شھر مـارسانطلقت 

إلى  تخلّلت بعض االحتجاجات في إطارھا 
عنیفة بین  واشتباكات مواجھات حدوث

وإلى عدید المحتّجین وقـّوات البولیس 
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االعتقاالت والمحاكمات في صفوف العّمال 
إلى الحدّ وإلى حرق عدد من آلیات الشرطة 

ذي دفع بالسلطات الفرنسیّة إلى اتّخاذ ال
 قرار بمنع التظاھر.

 سبتمبر 15 یومقد شملت مظاھرات  و    
مدینة تخلّلت بعضھا مواجھات  110

وإیقافات من قبل قوات البولیس لبعض 
المحتّجین كما ھو الحـال في مدن باریس 

  ونانت وران.
------------------------------------------------------------------------------ -------------------  

  مواجھات بین المتقاعدین وقوات البولیس :الیونان  

في الف من المتقاعدین نّظم عشرات اآل   
مظاھرة  2016أكتوبر  3الیونان یوم 

رفضا لقوانین االقتطاع التي أقّرتھا 
الحكومة من مستحقّاتھم، وقد توّجھت 
حشود المتظاھرین صوب القصر الحكومي 

أثینا وحینھا تدّخلت قّوات في العاصمة 
البولیس بوسائل قمعھا في محاولة منھا 
لتفریقھم واشتبكت معھم مّما أدّى إلى 
حصول عدید اإلصابات یجروح وبحاالت 

  اختناق في صفوف المحتّجین.

 خالل مظاھرتھم قد ھتف المحتّجون و  
أورو" وعبّروا  400"ال نستطیع العیش بـ 

عن التدھور الكبیر في مستوى معیشتھم 
التي ما فتأت  وفي ظروفھم االجتماعیّة

تتعّمق نتیجة ھذه السیاسات التي تتّبعھا 
الحكومة الیونانیّة وتستھدف الّطبقات 
الشعبیّة الكادحة والتي تأتي تنفیذا إلمالءات 

  األوروبیّة.صندوق النقد الدولي والبنوك 

--------------------------------------------------------------------------------------  

  یتلقّى مزیدا من الخسـائرالجیش التّركي    

تتواصل الحرب التي تشنّھا الدّولة      
التّركیة ضدّ مناضلي حزب العّمال 
الكردستاني وأنصاره، وتتواصل المقـاومة 
البطولیّة التي تبدیھا مقاتالت ومقاتلو قّوات 
الدّفاع الشعبي ال في المناطق ذات األغلبیّة 
الكردیّة فحسب وإنّما تجاوزتھا إلى بعض 
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ة التّركیّة في المناطق التي تعتبرھا الّرجعیّ 
، وقد أنصار الحزبمنأى عن ھجمات 

أصبح بإمكان الحزب تنفیذ عملیّات فدائیّة 
داخل المدن التركیة الكبرى وحتّى في قلب 

  العاصمة اسطنبول.

 2016أكتوبر  6 یومففي صبیحة    
تفجیر بواسطة دّراجة ناریّة استھدف 
مراكز الشرطة بإحدى  أحدمفّخخة 

غیر بعید عن ضواحي العاصمة اسطنبول 
وحسب مصادر رسمیة فإّن  مطار أتاتورك.

 كبیرة الذي أوقع خسائر مادیّة ،االنفجار
القریبة منھ المباني و مركز الشرطة طالت

إلى في حصیلة أّولیّة أدّى  ،والسیارات
أفراد بجروح أحدھم حالتھ  10إصابة 

ان لوسائل إعالم رة. وذكر شھود عییخط

عملیّة  عقبیة أّن تبادال إلطالق النّـار ترك
بین عدد من مناضلي حزب العّمال  التّفجیر

  وقّوات البولیس.

أّما في المناطق التي یرتكز فیھا مقاتلو    
 30تل أكثر من قُ قّوات الدّفاع الشعبي فقد 

 ً ً تركیا خالل االشتباكات التي اندلعت  جندیا
وقوات الدولة التركیة في  الكریالبین 

  منطقة تندورك.
و قالت مصادر میدانیة في المنطقة، أن    

كریال قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، 
نفذت عملیة ضد قوات الدولة التركیة أثناء 

  قیامھا بحملة تمشیط في منطقة تندورك.
خالل تلك قُتــل ھ نّ دت المصادر أوأكّ    

  اً تركیا.جندی 30االشتباكات أكثر من 

------------------------------------------------ ------------------------------ -------------------  

  تونس/الوالیات المتّحدة: تعاون عسكري أم استعمار مباشر ؟   

صّرحت مصادر في الحكومة األمریكیة    
أّن  2016أكتوبر  26یوم األربعاء 

الوالیات المتحدة تستخدم اآلن قاعدة جویة 
على األرض التونسیّة لشن عملیات ضد 
تنظیم داعش في لیبیا باستخدام طائرات 

ذكرت صحیفة ن جھتھا، م .دون طیار
واشنطن بوست في نفس الیوم أن طائرات 
دون طیار تابعة لسالح الجو األمریكي 
بدأت عملیاتھا انطالقا من قاعدة جویة في 
تونس منذ أواخر شھر جوان الماضي للقیام 

 بعملیّات عسكریّـة في األراضي اللیبیة.

كشف أّما من الجانب التونسي، فقد    
نسي، في حوار لوكالة وزیر الدفاع التو

تونس إفریقیا لألنباء، أّن الدّولة التونسیّة 
تحصلت في المدة األخیرة من الوالیات 
المتحدة األمریكیة، على طائرات استطالع 
واستعالم، وعلى منظومة طائرات دون 
طیار تم وضعھا على ذمة جیش الطیران 

، وذلك األمریكیّةحكومة البالتعاون مع 
الجیش واستعمال ھذه  قصد تدریب أفراد

التجھیزات في مراقبة الحدود الجنوبیة 
 وكشف أیة تحركات مشبوھة.
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وأضاف الوزیر أّن ھذا التعاون مع 
الوالیات المتحدة األمریكیة یـأتي في إطار 
نقل المعرفة والتكنولوجیا، وعزم تونس 
على اقتناء معدات مماثلة لدعم عمل 

مراقبة الوحدات البریة والبحریة في مجال 
  .الحدود ومقاومة اإلرھاب

التونسي لم یتعّرض، في  غیر أّن الوزیر
وحتّى لم یشر مجّرد إشارة حواره ھذا، 

قاعدة  أو عدم وجود عابرة إلى وجود
عسكریّـة أمریكیّة أو استعمال الطیران 
الحربي األمریكي لقاعدة جویّة تونسیّة 
ینطلق منھا لتنفیذ ھجماتھ داخل األراضي 

ة في إطار ھذه الحرب على اإلرھاب اللیبیّ 
وخصوصا على تنظیم داعش في مدینة 

  سرت.

أكتوبر  27لكنّھ بعد ذلك، ومساء    
، ینفي الوزیر وجود قواعد 2016

عسكریّـة أمریكیّة في تونس ویؤّكد أنّھا "ال 
توجد ولن توجد" مكّررا نفس العبارة أكثر 

  من مّرة.  

ر و ھذا التصریح الذي صدر عن وزی   
الدّفاع ال یختلف في فحواه عن التصریحات 
التي كان یطلقھا المسؤولون في مختلف 

الحكومات الحكومات حول ھذه المسألة. ف
التونسیّة المتعاقبة كانت إّما تلتزم الّصمت 
تجاه انتشار أخبار حول وجود قواعد 

عسكریّـة أمریكیة في تونس أو تسارع إلى 
سواًء تكذیبھا، مع أّن مصادر أجنبیّة 

إعالمیّة أو سیاسیّة رسمیّة كانت قد 
تعّرضت في أكثر من مّرة إلى استعمال 
الجیش األمریكي للتراب التونسي في 
مھّمات عسكریّة لھ في تونس أو خارجھا 
بل وتحدّثت عن وجود قاعدة عسكریّة 
أمریكیّة في الجنوب التونسي كما أشارت 
صحف إیطالیّة إلى اعتزام حلف الناتو 

قاعدة عسكریّة لھ في الھّواریة في إنشاء 
  شمال تونس.

و للتّذكیر أّن الباجي قائد السبسي كان قد    
أمضى على اتفاقیة شراكة استراتیجیة مع 
الدّولة األمریكیّة وكانت ھذه الدّولة قد 
أعلنت أّن تونس ھي حلیف استراتیجي لھا 
من خارج حلف النّاتو. وال شّك أّن ھذه 

ة بین الدّولتین یخّول العالقات المتطّور
لالمبریالیّة األمریكیّة استعمال التّراب 

للقیام بمھّمـاتھا العسكریّـة  التونسي
بالمنطقـة وھذا ال یتطلّب بالضرورة إقامة 
قاعدة عسكریّة أمریكیّة إذ یمكن االكتفاء 
باستعمال قاعدة جویّة تونسیّة من قبل عدد 

ھذه  من الجنود األمریكیین وطائراتھم لتنفیذ
المھّمات التي یلّخصھا المسؤولون 
التونسیون في حمایة الحدود ومراقبتھا 

  والحرب على داعش في لیبیا.

  
  
  
  

------------------------------------------------------------------------------- ------------------  
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  حزب الكادحین یدعم الشعب الّسوري في تصدّیھ للعدوان اإلمبریالي والّرجعي   

 2016أصدر حزب الكادحین یوم أكتوبر     
بیـانا أوضح فیھ أّن الحرب التّي تدور في 

فیھا جیوش من القوى القطر الّسوري تشترك 
یمیة قلریالیة ومن الرجعیات العربیة واإلاالمب

رھابیة وھي تدعم مجموعات وتنظیمات إ
تكفیریة ولیبرالیة وذلك بھدف استعمار سوریا 
وأّكد أّن ھذه القوى تمارس حربا على األّمة 

رغم  العربیّة لمنع تقدّمھا وتحّررھا ووحدتھا
وفي أنّھا تدّعي في خطبھا الّرسمیة 

تصریحات قادتھا الدّفاع عن الّشعب السوري، 
وقد اعتبر أّن لـلشعب السوري الحّق في 
تقریر مصیره بنفسھ وأّن حّل األزمة الحالیة 

  في سوریا تنبع منھ وحده.

و حذّر الحزب حسب مـا ورد في بیـانھ من    
اندالع حرب بین قوات حلف األطلسي من 

قابلة جھة والقوات الروسیة من الجھة الم
نظرا لالنعكاسات الخطیرة لمثل ھذه الحرب 
ال على المنطقة العربیة فحسب وإنّما أیضا 

  على العالم بأكملھ.

و قد دعا الحزب القوى االشتراكیة الثوریة    
والوطنیة في العالم وفي تونس إلى ضرورة 

شّن الذي یُ  سوریا في مقاومتھا للعدوانمساندة 
إلى ضرورة  ضدّھا، كما دعا الشعب السوري

الوحدة في كفاحھ وفي مواجھة ھذا العدوان 
على قاعدة السیادة الوطنیة والدیمقراطیة 

     الشعبیة وعدم السقوط في المذھبیة والطائفیة.
  و ھذا نّص البیـــان :  

  بیـــان

تزدحم في سوریا قوات عسكریة تابعة للدول  
واإلقلیمیة االمبریالیة والرجعیات العربیة 

الفصائل التكفیریة واللیبرالیة  وتتلقّى
واإلعالمي المتوّرطة في الحرب الدعم المالي 

والعسكري في وضح النھار لمواصلة 
والتھجیر جرائمھا ضد شعب أنھكتھ المذابح 

  والتخریب والتدمیر. 

وتتبادل القوى االمبریالیة المتدخلة في  
األزمة السوریة التھم وتصدر التھدیدات ضد 
بعضھا البعض ویدّعي كّل منھا الدفاع عن 

من سوریا بینما تدافع عن مصالحھا وترید 
ھذا البلد العربي أن یكون مستعمرة من 

   مستعمراتھا.

و یمكن أن تتحول الحرب الحالیة إلى حرب  
القوات م فیھا قوات الناتو مع شاملة تصطد

الروسیة وھو ما سوف تكون لھ المزید من 
العربي االنعكاسات السلبیة على الوطن 

والعالم كلھ، وفي عالقة بذلك یعبر حزب 
   الكادحین عما یلي :

أّوال: إن الحرب على سوریا ھي جزء من   
األمة الحرب العدوانیة التي تُـشّن اآلن على 

یتھا ونھب ثروتھا واستعمارھا العربیة لتفت
  وعرقلة وحدتھا وتقدمھا.

ثانیا : ینبغي أن ینبع حّل األزمة السوریة   
  من الشعب العربي السوري دون سواه.

ثالثا: دعوة كل القوى الوطنیة واالشتراكیة   
جنب الثوریة العربیة والعالمیة إلى الوقوف 

سوریا في كفاحھا ضد االمبریالیة واألصولیة 
  لتكفیریة.ا
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رابعا : دعوة كل مكونات الشعب العربي   
السوري بغض النظر عن الطائفة والدین 
والمذھب إلى االتّـحاد في مواجھة االمبریالیة 
وأعوانھا على قاعدة السیادة الوطنیة 

  والدیمقراطیة الشعبیة.

دعوة الكادحین في تونس إلى  : خامسا  
لعدوانیة المشاركة في وقفة التندید بالحرب ا

على سوریا والمطالبة بعودة العالقات 
الدیبلوماسیة بین تونس وسوریا التي ستقام 

أمام المسرح  2016أكتوبر 8یوم السبت 
  البلدي بتونس العاصمة.

  حزب الكادحین 
  2016أكتوبر  6تونس  

و قد شارك مناضلو حزب الكادحین في    
مساء الوقفــة المساندة لسوریا التي انتظمت 

أكتوبر وفي المسیرة التي تبعتھا  8السبت 
وتّم خاللھا توزیع البیـان  بوسط مدینة تونس

  .المذكور

من جھتھ، صّرح الّرفیق فرید العلیبي، في    
حوار إذاعي أّن الّشعب الّسوري أصبح 
ضحیّة لتعارض وتناقض المصالح االمبریالیة 
والرجعیة في سوریا وفي الوطن العربي، فھو 

ل ھذه الحرب  بحارا من الدّم ومئات یدفع مقاب
اآلالف من المشّردین إضافة إلى الدّمار 
الھائل في المنشآت والبنیة التحتیة، وھذه 
القوى المتصارعة تسعى إلى مزید إغراقھ 

بھدف إجباره على االستسالم في سبیل تحقیق 
مصالحھا االقتصادیّة والتي من بینھا 

وأّكد  االستحواذ على الثروات الطبیعیة.
الّرفیق أّن األسوأ مازال لم یحصل بعد في 

ذلك أّن ھذه القوى تزید في الدّفع  ھذه الحرب
بجیوشھا وآلیاتھا الحربیّة إلى المنطقة بّرا 

  .وبحرا وجّوا

وقد استخلص أّن العرب یدخلون مرحلة    
جدیدة من الكفاح ومقاومة القوى االستعماریّـة 
وأنّھم مھما طال الّزمن سینتصر الشعب 
العربي في مواجھة أعدائـھ مستندا إلى 
تجارب الشعوب التي قاومت المعتدین وكان 
النّصر حلیفھا رغم ضعف عتادھا الحربي من 

كبّد الجیوش ذلك الّشعب الفیتنامي الذي 
األمریكیّة خسائر فادحة اضطّرھا إلى 
االنسحاب وتمّكن من توحید بلده التي قّسمھا 

  االمبریالیون.

-------------------- ------------------------------ -----------------------------------------------

 ! .. والّشھداءحّمــام الشط .. عرفات .. بیریز .. عبّـاسمن الذّاكــرة:    

لم یكن صباح الثالثاء األّول من أكتوبر من    
صباحا عادیًا في حّمام الشّط،  1985سنة 

حیث كانت ھذه البلدة المحاصرة بالبحر 
المتوسط من جانب وجبل بوقرنین من الجانب 

Impossible d’afficher l’image.
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المقابل والواقعة في الضاحیة الجنوبیة 
 للعاصمة، عند الساعة العاشرة صباًحا

 15ف ات اتحدیدًا، ھدفـا لصواریخ طائر
، وقد استھدفت مقّر منظمة ةالّصھیونیّ 

التّحریر الفلسطینیة موقعة مجزرة رھیبة 
  ودمارا عظیما بالبلدة.

أدّت العملیة حسب تقریر السلطات التونسیة    
 50الذي قدّمتھ لألمم المتّحدة، إلى استشھاد 

ً و ً وجرح  18فلسطینیا آخرین  100تونسیا
تي قدّرت بـ إضافة إلى الخسائر المادیة ال

مالیین  8.5دیناًرا تونسیًا أو   5.821.485
  دوالًرا أمریكیًا.

الكیان الّصھیوني أعلن مسؤولیتھ عن     
العملیّة التي أطلق علیھا اسم "الّســاق 
الخشبیّة" وكان عمالء الموساد یتتبّعون 
أنشطة المقاتلین الفلسطینیین في تونس منذ 

في ترحیلھم من لبنان إثر حصار بیروت 
بعد أن تّم وضع شروط لعملیّة  1982صائفة 

الترحیل ووجھة المقاومین باالتّفاق على أن 
تكون تونس ھي المحّطة القادمة بمباركة من 
الوالیات المتّحدة األمریكیة وفرنسا وقد قبلت 
بھا الّرجعیات العربیّة ومنھا النظام التونسي 
المطیع إلمالءات أمریكا والناتو. ورغم أّن 

األمن أدان العملیّة بعد الشكوى التي  مجلس
رفعتھا الدّولة التونسیّة إالّ أنّھ لم یصدر عنھ 

  إدانة للكیان الصھیوني.
وقعت مجزرة حّمــام الشط تحت قیادة     

ولّى رئـاسة حكومة شمعون بیریز الذي كان یت
وني وكان الھدف من علیّـة الكیــان الصھی

ت منظمة الساق الخشبیّة القضاء على قیادا
التحریر الفلسطینیّة وفي مقدّمتھم یاسر 
عرفات الذي نجا من تلك المجزرة بعد أن تّم 
إلغاء االجتماع الذي كان مقّررا لقیادة المنظمة 

قبل وقوع الصواریخ بنصف ساعة فقط... 
وتمضي السنوات، و یشاھد العالم على 
شاشات التلفزیون عرفات الذي خّولت لھ 

الء كرسي السلطة في رام اتفاقیات أوسلو اعت
ووزیر الخارجیة الصھیوني بیریز   هللا

دماء  یتصافحان !! بعد أن فـّرط عرفات في
شھداء رفاقھ الذین خّطط بیریز لقتلھم وقام 

 قــام مثلما بدفنھم تحت األنقـاض تماما
 وفي العـودة حقّ  وفي األرض في بالتفریط
 الـوطن لتحریر وحید كسبیل البندقیّة

    .المغتصب
ثّم تمّر الّسنــوات وتمضي مسرعــة    

محّملـة بقـوافل الّشھداء العرب المقاومین 
الل الّصھیوني، ویخلف محمود عبّاس لالحتــ

 ثمّ ..  عرفـات إثـر وفـاتھ على كرسي السلطة
" السالم رجل"بـ الملقّب بیریز شمعون  ھو ھا

 الشط حمام مجزرة ذكرى إحیاء قبل یموت
 معبّرا بسخـاء دموعھ عبّــاس فیذرف بیومین

 وأحد الفدائیّین قاتل رحیل على تأثّـره بالغ عن
 العربیّـة لألرض الغاصب الكیان زعمـاء
 تقتیل بین االضطھاد أسالیب في والمتفنّن
 فلسطین في العربي للشعب وتشرید واعتقال

  .العربي الـوطن امتداد وعلى
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  حوار مع الّرفیق فریــد العلیبي   

بعد مشاورات ماراطونیة بین الشاھد    
واتحاد الشغل واألعراف حول الترفیع في 
الضرائب وتأجیل الزیادة في األجور إلى ما 
ستؤول األوضاع االقتصادیة في رأیكم إذا 
استعصى على الشاھد الخروج بحل من ھذه 

  األزمة؟ 
علینا أن نتذكر أن یوسف الشاھد عندما قدم    

برلمان قال إن ّ ھناك حكومتھ لنیل ثقة ال
إجراءات قاسیة ستتخذ وانھ قد یجبر على 
اعتماد سیاسة التقشف وعندما واجھ بعض 
الضغوط أثناء تدخالت لنواب تدارك األمر 
في رده مؤّكدا أن حكومتھ لیست حكومة 
تقشف ولكن ما حصل بعد ذلك وخاصة 

تبین أنھ  2017مقترحاتھ المتعلقة بمیزانیة 
نحو سیاسة تقشفیة  یمضي بخطى متسارعة

وھذا مغایر لالتفاقیات المبرمة مع االتحاد 
العام التونسي للشغل الذي سارع إلى القول 
انھ یقف بشكل بات ضد أي تراجع عما تم 
االتفاق علیھ فالزیادات یجب أن تصرف في 
وقتھا وإال فإنھ سیعتبر ذلك خرقا التفاقیة 
قرطاج التي علیھا تأسست حكومة الشاھد 

ا ترتسم مرة أخرى مالمح صراع بین ومن ھن
الحكومة والمنظمة النقابیة األشد تأثیرا مما 
یعني أن البالد مقبلة على توترات اجتماعیة 
قد تستغل من طرف قوى داخلیة وخارجیة 
ھدفھا تقریر مصیر التونسیات والتونسیین 
بمعنى أّن األزمة االقتصادیة ستتحّول إلى 

ى صراعات توترات اجتماعیّة ومن ثمة إل
سیاسیة ضاریة قد تتحول بدورھا إلى موجة 

  عنف.

كیف تقیّمون عمل    
الحكومة بعد ما 
یناھز الشھرین من 

  تسلم مقالید الحكم؟
ظلت الحكومة    

حتى ھذه اللحظة في 
وضع تخبط فالمھمات الكبرى التي وضعھا 
الشاھد لم ینجز ولو القلیل منھا فالتوترات 

یة أیضا والفساد ازدادت والعملیات اإلرھاب
یتفاقم من یوم آلخر والعملة في انحدار الخ... 
والوزراء یبدون على غیر إلمام بالملفات 
الكبرى في وزاراتھم وھو ما یتجلى في 
ترددھم حتى أن وزارة ذكرت أنھا ستعید 
العمل بالتوقیت اإلداري القدیم الذي یتضمن 
شغال یوم السبت ثم سرعان ما تراجعت مّما 

مة الصنادیق االجتماعیة وھذا كلھ عقّد مھ
ینعكس على البالد بأسرھا فالثقة بین الحاكم 
والمحكوم مفقودة أكثر من أي وقت مضى 
ویجري أكثر فأكثر التسلیم بما یشبھ العجز 
عن حل المشاكل الكبرى وھو ما عبّر عنھ 
الباجي قائد السبسي بمرارة في تصریحھ 

خرت األخیر لجریدة القدس العربي، فقد تب
الوعود االنتخابیة وتراجعت نبرة التفاؤل 
وھذا یشیع مناخا من الترقّب والتوّجس 

  والخوف.

أثار بیع صابة التمور بضیعة ستیل على    
إثر عقد بتت عمومیة من طرف جمعیة 
حمایة واحات جمنة وبحضور عدد من 
النواب جدال واسعا بین مؤیّد ورافض 

ة واعتبرت كتابة الدولة ألمالك الدول
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والشؤون العقاریة أّن ھذا اإلجراء غیر 
قانوني وھو استیالء على أموال عمومیة. ما 

  ھو تقییمكم لما وقع في جمنة؟
للحكم على ما حدث ینبغي العودة بالمشكلة    

إلى جذورھا فاألمر یتعلق بأرض تعود 
ملكیتھا لفالحین فقراء في جمنة ثم جاء 

دما االستعمار الفرنسي ووضع یده علیھا وعن
وقع الجالء الزراعي لم تعد تلك األرض 
لمالكھا األصلیین وإنما وضعت تحت 
تصرف الدولة التي تصرفت فیھا لبعض 
الوقت قبل أن تفرط فیھا بالكراء مقابل أثمان 
بخسة على مدى سنوات طویلة وعندما جاءت 
االنتفاضة األخیرة استردّ الفالحون أرضھم 

ى الضیعة واستصلحوھا مما انعكس ایجابیا عل
التي غرسوا فیھا المزید من أشجار النخیل 
وشغّلوا فیھا عشرات العاطلین وأصبحوا 
یبیعون محاصیلھا بمئات المالیین بینما كان 

ألف دینار في العام  16كراؤھا ال یزید عن 
وفضال عن ذلك كان لھذه التجربة إشعاعھا 
على الجھة بأكملھا من حیث االعتناء بالبنیة 

الصحة والتعلیم والثقافة وغیرھا التحتیة في 
وأثناء ذلك كلّھ كانت الدولة غائبة وفجأة 
أصبحت تطالب اآلن باستردادھا متذرعة 
باعتداء ھؤالء الفالحین على الملك العمومي 
وتجاوز القوانین بینما كان علیھا التفكیر في 
األمر من زاویة المنفعة الحاصلة وشكر 

والتفكیر في  ھؤالء الفالحین على ما قاموا بھ
تعمیم التجربة لتشمل جھات أخرى تعاني من 
نفس المشكلة حیث نجد أراض شاسعة وقد 
تركت لعبث العابثین حتى أّن أشجارھا في 
بعض الحاالت أصبحت خشبا للفحامین ومن 
ھنا فإّن القوانین یجب أن تتماشى والمنفعة 

الحاصلة ال أن تكون حجرة عثرة أمامھا فھي 
ھا روحھا التي توجد مصلحة حیة ومتغیرة ول
  الشعب في قلبھا.

تعیش حركة النھضة في المدة األخیرة    
صراعات بین أطراف قریبة لراشد الغنوشي 
وأخرى رافضة لتوجھاتھ. ما ھي أسباب ھذه 
الخالفات في رأیكم؟ وھل یمكن أن تصل 

  الحركة إلى ما وصل إلیھ نداء تونس مثال؟
النھضة حزب سیاسي دیني وصل إلى    

الحكم في تونس بضوء أخضر أمریكي ولوال 
الدعم األمریكي لكانت النھضة الیوم خارج 
اللعبة السیاسیة وربما تكون ھناك اتفاقات 
وعالقة بین ھذا الحزب وبین بعض أصحاب 
القرار في البیت األبیض ومن ھنا فإّن 
توجھات رئیس الحركة تراعي ھذا األمر 
فراشد الغنوشي یعرف أنھ یلعب على ھذا 
الصعید مع الكبار ومن ثمة فإنّھ یأخذ بعین 
االعتبار ما یتطلبھ وما یعنیھ ذلك وھنا نفھم 
الصفقة بینھ وبین رئیس حركة نداء تونس 
أثناء لقاء باریس والتراجع عن مطالب مثل 
قانون تحصین الثورة، وھذا یثیر بعض 

اضبین لن الغضب داخل الحركة ولكن الغ
یذھبوا بعیدا فعندما یتعلق األمر بحزب دیني 
فإّن األوامر في األخیر ال یمكن إالّ أن تطاع 
وھناك ترسانة من الفتاوى التي تقر تلك 
الطاعة وتباركھا لذلك من الصعب أن تصل 
النھضة على مستوى الصراعات واالنشقاقات 
إلى ما وصل إلیھ نداء تونس الذي یختلف 

نھا من ھذه الزاویة غیر أنھ قد وضعھ كثیرا ع
تجد النھضة نفسھا في حاجة إلى إخراج 
بعض األحزاب من كمھا الستعمالھا في اللعبة 
االنتخابیة القادمة فھي تتوّجس من أّن 
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األحزاب المنبثقة عن نداء تونس قد تغري 
الناخبین باإلقبال علیھا. فالندائي الذي یرید 

حھ صوتھ التحالف مع النھضة سیجد شقّا یمن
والندائي الرافض لذلك سیجد شقّا آخر ولكن 
الشقوق ستتحد في األخیر لتشكیل الحكومات 
التي ستعقب االنتخابات القادمة بما یشبھ 

  الروافد التي تصّب في نھر واحد.

كیف یمكن أن تفّسر صعود األحزاب    
اإلسالمیة في البلدان العربیة خالل السنوات 

  غرب)؟األخیرة (تونس، مصر والم
یُفّسر ذلك بجملة من العوامل، فالوطن    

العربي دخل منذ نھایة الحقبة الناصریة أواخر 
الستینات حقبة جدیدة وصرفت الكثیر من 
األموال على نشر الفكر الدیني ودعم 
المجموعات الیمینیة الدینیة وتم توظیف 
وسائل االتصال الحدیثة في ھذا االتجاه 

الخمیني دفعا وأعطى الحدث اإلیراني مع 
على ھذا الصعید وجاءت الحرب األفغانیة 
وسقوط االتحاد السوفیاتي وتفكك المنظومة 
الشرقیة والحرب الیوغسالفیة ثم غزو العراق 
واالنتفاضات األخیرة لتصب في تقویة نفوذ 
الجماعات الدینیة التي أصبحت قوة عسكریة 

في عدد من البلدان بعد أن كانت قوة فكریة 
فقط وقد استثمرت الوالیات المتحدة وسیاسیة 

األمریكیة ذلك كلھ لصالحھا من جھة وسعت 
إلى السیطرة على الظاھرة من جھة ثانیة 
بتقریب البعض من األطراف المكّونة لھا 
وتحجیم دور أطراف أخرى دون القضاء 
علیھا تماما فھي تدرك أنھا قد تجد نفسھا في 
حاجة إلیھا ضمن استراتیجیتھا الشاملة 

  للسیطرة على العالم.
وغنّي عن البیان أنھ یمكن قول الكثیر ھنا    

لشرح ھذه المسائل التي ینبغي أن نضیف 
إلیھا أّن تلك التطورات قد ترافقت مع تصاعد 
األزمات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 
وقد وجدت جموع واسعة من الناس نفسھا 
على حافة الفقر والخصاصة مع تفّشي الجھل 
واألمراض واالنتحار والبغاء وفي وضع كھذا 
فإّن شعارات مثل اإلسالم ھو الحل تغري تلك 
الفئات التي كثیرا تشرئّب أعناقھا إلى السماء 

  بحثا عن حلول.
 14حاورتھ ھاجر الشریف، جریدة المجھر، 

       .7ص. ، 2016أكتوبر 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ةسیــاسیّ  بیـــانــات

  بیان حول فتوى تحریم االحتجاجات االجتماعیة في تــونس
 26أصدر مفتي البالد التونسیة یوم االثنین   

فتوى تقضي بتحریم  2016سبتمبر 
االحتجاجات االجتماعیة من إضرابات 

بالبالد واعتصامات وغیرھا معتبرا أنّھا تضّر 
ود داعیا إلى العمل واإلنتاج مّما استثار رد

سیاسیة وھو فعل منددة بتوظیف الدّین لغایات 

ما دفعھ إلى التراجع قائال أنّھ لم یصدر فتوى 
في عالقة بذلك و رأي،ر عن مجرد وإنّما عبّ 

   یعبّر حزب الكــادحین عّمــا یلي :
أّوال : التنبیھ إلى تزاید توظیف الدولة للدّین في 

االجتماعیة بعد محاولتھا تكفیر االحتجاجاّت 
عجزھا عن تجریمھا بالقوانین واستعمالھا 
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الغرض وذلك في ظرف دیوان اإلفتاء لھذا 
یزداد فیھ الفساد االقتصادي والسیاسي والثقافي 

  واإلعالمي
ھب ثروات وتتالشى السیادة الوطنیة ویتفاقم ن

   الشعب.
ثانیا : لیست ھذه المرة األولى التي یعبّر فیھا 

االجتماعي في المفتي الحالي عن عدائھ للكفاح 
تونس فقد اتّخذ مواقف مشابھة خالل انتفاضة 

حدّ القول في تصریح دیسمبر وذھب  17
إذاعي غداة الفتوى األخیرة إّن هللا ال یحب 

  العمل.العاطلین عن 
ثالثا : تندرج الفتوى األخیرة ضمن سعي دار 

والخاصة اإلفتاء إلى التدخل في الحیاة العامة 

للتونسیات والتونسیین من ذلك إصدار فتوى 
شھرین وھو ما في تحریم لعبة البوكیمون قبل 

شیوخ دین في یذكر بفتاوى مماثلة تصدر عن 
، أدّى الكثیر منھا إلى خاصةالمشرق العربي 

نة واالنقسام الطائفي ضمن األّمـة زرع الفت
  العربیّـة.

رابعا : یدعو الحزب سائر قوى المقاومة 
وجھ والتقدم في تونس إلى الوقوف بثبات في 

إلى المخاطر  خلط الدین بالسیاسة منبّـھا
المذھبیة المحدقة بالشعب جراء إثارة النّعرات 

  والطائفیة المغلّـفة بالدّیــن.
 2016سبتمبر  27ـونس ت، حزب الكـادحین

.  

 ال یصغي لمطالب الّشعب النظام التونسّي یلبّي دعوات نوابّھ و
عفاء قّرر رئیس الحكومة یوسف الّشـاھد إ   

كل من والي جندوبة ومعتمد فرنانة وكاتب 
عام بلدیتھا من مھامھم ویأتي ھذا اإلجراء إثر 
الدّعوة التي أطلقھا صبیحة الیوم عدد من 
النواب في مجلس باردو بإقالة ھؤالء 

  .المسؤولین أو بعضھم

وتؤّكد ھذه اإلقاالت أّن الحكومة ال تھتم 
بالمطالب االجتماعیّة التي رفعھا الكادحون 
المنتفضون في فرنانة منذ مدّة والتي خاضوا 
من أجلھا احتجاجات متنّوعة والتي كانت قد 

ام النصري على ـتفّجرت إثر إقدام وس
ار حرقا أمـام مقّر البلدیّة وھي االنتح

متواصلة إلى حدّ ھذا الیـوم، وفي مقدمة تلك 
  المطالب التشعیل والتنمیة الجھویّـة.

القرارات أن الحكومة  كما یؤّكد اتّخاذ مثل ھذه 
عاجزة عن حل المشكلة االجتماعیّة وأّن ھذا 
اإلجراء ھدفھ الحقیقي امتصاص غضب 
المنتفضین في فرنانة، وھو ما یثبت أّن المنوال 
التنموي الجدید وشعارات التنمیة وحل مشكل 
التشغیل وغیرھا من الشعارات التي سبقت 
تشكیل حكومة "الوحدة الوطنیّة" ھي شعارات 
جوفاء ولن تغیّر شیئا من واقع األزمة التي 
یتحّمل أعباءھا الكادحون والتي تسیر بالبالد 
نحو الكـارثة طالما ظلت الثروة بید قلة من 
األغنیاء الذین ال ھم لھم سوى زیادة أرباحھم 
ولو كان ذلك على حساب الشعب ومقابل بیع 

 . الوطن
  2016سبتمبر 16  حزب الكادحین

حول تصریحات السفیر الفرنسي الجدید في تونس
ح السفیر الفرنسي الجدید في تونس صرّ    

آر تي آل" “أولیفیي بوافر دارفور إلذاعة 
تتمثل في حمایة الجالیة فرنسیة أن مھمتھ ال

فرنسي ألف  30، وتوفیر األمن لـ الفرنسیة

ألف تلمیذ یدرسون  15مقیمین في تونس و لـ 
الجالیة “أن في المدارس الفرنسیة، مؤكدا 

الفرنسیة بتونس ُعرضة لالستھداف في بلد مثل 
وسنعمل … اإلرھابتونس ُعرف بتصدیر 
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الخالیا النائمة والعائدین على مراقبة ورصد 
  ”.التوترمن بؤر 

ر حزب الكادحین عما وفي عالقة بذلك یعبّ    
  یلي :

ھذه التصریحات عن عمق  أوال : تكشف
الوطنیة استھانة االمبریالیة الفرنسیة بالسیادة 

التونسیة وتعاملھا مع تونس باعتبارھا محمیة 
باستعمارھا المباشر من محمیاتھا بما یُذكر 

تونس حیث تقدم فرنسا نفسھا اآلن على أنھا ل
أمن رعایاھا في تونس وھي المسؤولة عن 

نفس الذریعة التي اُستعملت من قبل قوى 

مختلفة لضم بلدان واضطھاد أممھا امبریالیة 
  وشعوبھا .

ثانیا : تمھد تلك التصریحات لحضور عسكري 
القادمة تحت مباشر في تونس خالل الفترة 

ي لإلرھاب وھو ما تشھده أقطار ذریعة التصد
الھجوم االستراتیجي عربیة أخري في إطار 

الشامل على األمة العربیة لنھب ثرواتھا ومزید 
  تقسیمھا .

ثالثا :ضرورة تنبھ سائر القوى الثوریة في 
وما تونس لما یُحاك ضد البالد من مؤامرات 

یتھددھا من مخاطر وتحمل مسؤولیتھا كاملة 
  الشعب. لوطن وحمایة في الذود عن ا

  2016سبتمبر  16حزب الكادحین،  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ابان جدیدان لفریــد العلیبيــكت

 عن دار اتّحاد الكتّاب التونسیینصدر     
ستاذ الفلسفة في الجامعة ألكتابان جدیدان 

  .، فریـد العلیبيالتونسیّة

اِبـُن رشد یحمل عنــوان " الكتــاب األّول   
 172تضّمن ، "والكشف عن أسباب الفتنة

من الحجم المتوسط، وقد قّسمھ المؤّلف  صفحة
، إضافة إلى المقدمة إلى العناوین التّالیة

 :والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع

ویضّم سم األّول :الفتنة ووحدة المدینة الق -
 فصلین

القسم الثاني: أسباب الفتنة في التأویل  -
 واإلجماع ویضّم فصلین

الفلسفة القسم الثالث: نظر في الفتنة بین  -
وعلم العمران ویتكّون ھو اآلخر من 

 فصلین

ـھ دواعي یوعز المؤلّف في مقدّمــة مؤلّف  
ة إلى راھنیّـة ھذه الكتابة في موضوع الفتن

أصبح  الحینياقع العربي وسألـة، حیث أّن الالم

اھر یعّج بمظ
الفتنـة وھو ما 
دعا الكـاتب إلى 
االھتمــام بھذه 
المسـالة من 
خــالل البحث في 
أسبــابھا انطالقـا 
من أحـد فالسفة 
العرب وھو ابن 
رشد. ویقــول 

  األستاذ فریـد العلیبي في مقدّمة كتــابھ: 

"ال تزال جملة من المفاھیم والمصطلحات    
تأثیرھا في  واألفكار اإلسالمیة التقلیدیة تمارس

واقع عربـي یموج فیھ الناس بعضھم في 
بعض، اقتتاال واحترابا، بما یحیل إلى مشكلة 
الفتنة فـعودة "القدیم" و"الفائت" أمر یسـھل 
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رصده الیوم، وھو ما یفرض طرح سؤال الفتنة 
   من جدید".

"ونبتـغى ھنا االلتفات ناحیة الفلسفة العربیة    
نعني ابن رشد، من خالل أحد أبرز رموزھا، و

لمساءلة كشفھ ألسباب الفتنة ضمن متنھ 
الفلسفـي، وتفكیك موقفھ بھذا الخصوص إلى 

ن ثمة إعادة تركیبھ األجزاء المكونة لھ، وم
للوصول إلى استخالصات ممكنة، دون إغفال 
إقامة مقارنات بینھ وبین غیره من الفالسفة 
والمفكرین السابقین والالحقین لھ، وخاصة 

وابن خلدون، محاولین قراءتھ على الغزالي 
ضوء رھاناتھ النظریة والعملیة، أمال في 

، ة بجانب من جوانب رؤیتھ السیاسیةاإلحاط
وھو ما ال یمكن الوقوف علیھ دون إعادة النظر 
في الصراع الذي دار بین علم الكالم والفلسفة، 
كما عرضـھ وحللھ وشرحھ فیلسوف قرطبة 

من شـأنھ أن  على ھذا الصعید بالذات، بما
یمكننا من رسم الحـدود بین خطابین متضـادین 

  .في السیاسة، لكل منھما آلیـاتھ واستراتیجیاتھ"

   

نقدیّـة مقـاربات الكتــاب الثّـاني صدر بعنـوان "
 152". وقد ورد المؤلَُّف في النبّوة فلسفــة في
، وقد قّسمھ إلى ثالثة حة من الحجم المتوّسطفص

  .أقسام

اِختــار المؤلِّف في كتابھ ھذا أن یلج إلى    
ساحة فكریّـة زلقــة في مرحلـة لم تشھد فیھا 
المنطقة العربیّة ھجوما أشرس من ھذا من قبل 

 الدّینیةالمؤسسات و التكفیریّة التیارات الظالمیة
التي تعتبر مثل ھذه المسائل مجاالت یحّرم 

ود من خارج حد تناولھا بالجدل أو التفكیر فیھا
  .الفكر الدّیني

أستاذ الفلسفة أجاب في مقدّمة كتابھ عن    
التّساؤالت التي تُطرح في عالقة بتناول ھذه 
المسألة اآلن وھنا قائال: "نحن نرى في اإلجابة 
عن ذلك الّسؤال األساسي ولواحقھ أّن المسألة 

ّنھا ة لدى العرب ال تزال معاصرة بل إالدّینیّ 
افیّة موسومة بركودھا منغرسة بقّوة في بنیة ثق

وأّن الفكر الدّیني ال یجب أن تنأى اآلن أیضا 
عن المسائلة، وھي المھّمة التي ال  مضامینھ

یمكن إنجازھا دون االلتفات إلى موجات النّقد 
الّسابقة، ومن ھنا فإّن للفلسفة لدى العرب الیوم 
دور یمكنھا القیام بھ على ھذا الّصعید وھو أبعد 

  أدرك نھایتھ".عن أن یكون قد 

جملة  بتناولوقد اھتّم العلیبي في كتابھ ھذا    
من النّصوص الفلسفیّة والكتابات التّاریخیّة التي 
اھتّمت بمسألة النبّوة یعــود بعضھا إلى العصور 
الوسطى وبعضھا اآلخر إلى التّـاریخ الحدیث 
والمعـاصر سواء في أوروبّا أو في البالد 

ار الفارابي والّرازي ، فقام باستحضالعربیّـة
ومسكویھ وسبینوزا وماركس وأنجلز... 

  .وغیرھم
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  !!! القــتل باسم هللا و باسم الدّیــناغتیال ناھض حتر...    

أُغتیل الكاتب والصحفي والناشط السیاسي    
األردني ناھض حتر، الیوم األحد، إثر إطالق 
النار علیھ أمام مدخل قصر العدل في 
العاصمة عَمان.وقالت وكالة األنباء األردنیة 
الرسمیة (بترا) إن "الكاتب األردني ناھض 
حتر قتل الیوم (األحد) أمام المحكمة بثالث 

  قبض على المجرم".طلقات، وألقي ال
وكان ناھض حتر قد تلقّى سابقا تھدیدات    

بالقتل من داخل الّسجن، بعد أن تّمت محاكمتھ 
في قضیة نشره رسما كاریكاتوریا اُعتبر أنّھ 

عبر صفحتھ في ” یمس الذات اإللھیة“
  الفایسبوك.

وناھض حتر ھو كاتب وصحافي یساري    
، خریج الجامعة 1960أردني من موالید 

ألردنیة قسم علم االجتماع والفلسفة، لھ عدة ا
إسھامات فكریة في نقد اإلسالم السیاسي، 
والفكر القومي والتجربة الماركسیة العربیة. 

بسبب كتاباتھ ومواقفھ سجن مرات عدیدة وقد 

كما أنّھ  1998ض لمحاولة اغتیال سنة و تعرّ 
وعاش  یّةاألردنالّصحف ممنوع من النشر في 

  .ن ألسباب أمنیةلفترة في لبنا
ناھض حتر لیس األّول الذي تبیح دمھ   

األیادي الظالمیّة والتكفیریّة في الـوطن 
العربي، ومثلما خلّدت عملیّات االغتیال التي 
نفّذھا الجبناء أسماء من سبقـوه بسبب أفكارھم 
فإّن اسمھ سیظّل خالدا في قلوب وعقول 
أعـداء الّظالم واالنحطاط بینما سترمى أسماء 

 التّـاریخ. قتلتھ في مزبلة

 --------------------------------------------------------------------------------------------------   
  أربـعون عــاماَ على رحیــلھ       

  
  
  
  
  
  
  

  
           

  

  ونغـــت مـاوتـسي  تطویـــر
  للماركسیّة اللّیـنیـنــیّة            

الشیوعیون في العالم یوم التاسع من  ىـأحی  
القائد  لرحیل الذّكرى األربعین 2016سبتمبر 

العظیم ماوتسي تونغ البرولیتاري الّشیوعي 
الذي ارتبط اسمھ بالحزب الشیوعي الصیني 
والثورة الصینیة وبناء االشتراكیة في الصین 

ة داخل الحركة الشیوعیة ومقاومة التحریفیّ 
قافیة البرولیتاریة. ولم یكن العالمیة والثورة الث
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التطویر الخالّق الذي قام بھ للماركسیّة لیرتبط اسم ماوتسي تونغ بكّل ھذا لوال 
بفضل  ارتقتحتّى  مكّوناتھامختلف باللینینیّة 

  الماركسیّة اللینینیّة الماویّة. إلى ذلك

  الفلسفة في حقل 
قانون التناقض ھو  أنّ  تونغ ماوتسي أّكد -1

للمادیّة الجدلیة في الطبیعة  القانون الجوھري
قد حلّل بعمق قانون و .المعرفةوالمجتمع و

 التناقض الرئیسي موّضحا الفرق بینالتناقض 
ل مرحلة خاصة من في ك والتناقضات الثانویّة

تطّور سیرورة ما كاشفا التحّوالت بین طرفي 
  .كّل تناقض وأشكال حّل التناقضات

طّور ماوتسي تونغ النظریة المادیة  -2
دارسا بعمق القفزة  وعّمقھا الجدلیة للمعرفة

إلى النظریة ثم القفزة  العملیّة من الممارسة
مشدّدا على  العملیّة من النظریة إلى الممارسة

 باعتبارھا المظھر الرئیسي العملیّة الممارسة
  .للمعرفة

كي والمیكانیناضل ضد الفھم المیتافیزیقي  -3
لقد  .البنیة الفوقیةللعالقة بین البنیة التحتیة و

قال إنھ و إن كانت البنیة التحتیة تؤثر في 
ھذا ھو المظھر البنیة الفوقیة وتحدّد طبیعتھا و
 ر ھي أیضا فيالرئیسي فإن البنیة الفوقیة تؤثّ 

انطالقا البنیة التحتیة وأحیانا تحدّد طبیعتھا. و
السیاسة "  أنمن ھذا، طّور وجھة نظر لینین 

الوعي  ووضع بذلك" قتصادز لالتعبیر مركّ 
موقعھ من العالقة بینھ وبین  الثوري في

"ال  شعار لینین التحویل الثوري للعالم مطّورا
  .حركة ثوریة دون نظریة ثوریة"

توّصل ماوتسي تونغ إلى تبلیغ الفلسفة إلى  -4
أوسع الجماھیر، فأخرج بذلك الفلسفة من 

وحّررھا من احتكار  الكتب والمكتبات
  الفالسفة وحّولھا إلى قّوة مادیة نشیطة.

  االقتصاد السیاسيفي حقل 
طّور ماوتسي تونغ االقتصاد السیاسي  -1
لبناء االشتراكي إنجاز ا من خالل شتراكیةلال

االقتصاد  خصائصفي الصین ناقدا بعض 
 بناء االشتراكیة. ورّكز على السوفیاتي في

قاعدة خّط  على تحریك مبادرة الجماھیر
نشر السیاسة صحیح ودفع اإلنتاج و

لیس عبر واالقتصادیة في صفوف الشعب 
األوامر البیروقراطیة ورّكز العالقة بین 

صاغ الشعار الشھیر الثورة وتطویر اإلنتاج و
  .القیام بالثورة مع دفع اإلنتاج" "
" القائمة الدیمقراطیة الجدیدة"ماو  صاغ -2

القضاء على اإلقطاعیة بتطبیق سیاسة على 
 انتزاع ملكیة كل"األرض لمن یفلحھا" و

الوطنیة ذات المؤسسات االقتصادیة األجنبیة و
مال ال رأسوقیادة  "الطبیعة االحتكاریة"

الخاص و مراقبتھ و تحدیده حتى "ال یسیطر 
  على وسائل معیشة الشعب".

حدّد طبیعة الرأسمال البیروقراطي  -3
رأس مال تغرسھ اإلمبریالیة في  باعتباره

ھیمنتھا ومن المستعمرات وأشباھھا لتكریس 
لإلطاحة بھیمنة نزع ملكیتھا  الّضروري
  .البناء االشتراكيإلرساء واإلمبریالیة 

السیرورة  التطویرات خاللو تّمت ھذه     
الطویلة للثورة الدیمقراطیة الجدیدة في الصین 

سنة رتكاز ثوریة أّول قاعدة امنذ تركیز 
مثّلت أرضیة إلى الثورة االشتراكیة و 1927

  .الصین بناء االشتراكي فيال

  االشتراكیة العلمیة في حقل 
الثورة صاغ ماوتسي تونغ إستراتیجیا  -1

البرولیتاریة العالمیة في ظّل الھیمنة 
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االمبریالیة في المستعمرات وأشباه 
ثورة المستعمرات مطلقا علیھا اسم "

باعتبارھا ثورة  "راطیة الجدیدةالدیمق
دیمقراطیة من الّطراز الجدید یقودھا الحزب 

لتركیز دیمقراطیة شعبیة تتّجھ نحو الشیوعي 
تعتمد ثورة الدیمقراطیة تركیز االشتراكیّة. و

الجدیدة على قیادة الحزب الشیوعي لنضاالت 
الشعبیة المناھضة لإلمبریالیة  الطبقات

على وموحدة  جبھة وطنیة وعلىلإلقطاع و
  .جیش التحریر الشعبي

طریق الثّورة الوطنیة  عبّد ماو -2
الدیمقراطیة (الدیمقراطیة الجدیدة) عبر 

لیست مجّرد  . وھينظریة حرب الشعب
إستراتیجیا عسكریة و إنما ھي تعبیر عن 

الصراع  أتون العنف البرولیتاري الثوري في
نتصار وفقا اال إلىالطبقي لقیادة الثورة 

من فوھة الّسلطة السیاسیّة تنبع " لمقولتھ
   ".البندقیة

مختلف في  الطبقيراع صّ نظریة الطّور  -3
اتھا االقتصادیة واالجتماعیّة والسیاسیة ھرتمظ

استمرار بنظریة واإلیدیولوجیة، فأغناھا 
مرحلة بناء  الصراع الطبقي على طول

  .إلى الشیوعیةاالشتراكیة والسیر 
راع بین البرولیتاریا الص أنّ  وقد أّكـد  
ظّل االشتراكیة معقّد وطویل  البرجوازیة فيو

أّن ھذا الّصراع سیتواصل في ظّل جدا مؤّكدا 
دكتاتوریّة البرولیتاریا ما دامت ھذه المرحـلة 
تقوم على استمرار وجود الّطبقات وبالتّالي 
استمرار الّصراع الّطبقي خالل ھذه المرحلـة 

حي إالّ ببلوغ المرحلة واّن ھذا الّصراع لن یمّ 
صاغ منھج النضال ضد إعادة والشیوعیّة. 

 قادالمجتمع االشتراكي و تركیز الرأسمالیة في
 ألجل ذلك الّصراع ضدّ التحریفیّة السوفیاتیة

ة الثقافیة البرولیتاریة الكبرى الثوروأعلن 
من أجل منع عودة البرجوازیة إلى  وقادھا
  .الحكم

 مساھمة عظیمة فيبذلك ماوتسي تونغ وقدّم    
رفع الثورة البرولیتاریة العالمیة و علم تطویر

لطبقات والصراع النظریة الماركسیة حول ا
  .تماما الطبقي إلى مستوى جدید و أرقى

أقّر ماوتسي تونغ بوجود الّصراع بین  -4
الخّطین داخل الحزب الشیوعي، واعتبر ذلك 
 انعكاسا للّصراع الّطبقي داخل المجتمع ألنّ 

الحزب یتأثّر بالواقع الموضوعي وتناقضاتھ، 
ویقول ماو بھذا الخصوص:"إّن الصراع بین 
الخطین في صلب الحزب سیتواصل مدة 

عتباره انعكاسا لھذه التناقضات، طویلة أیضا با
ھ سیحصل أیضا عشرة مرات، عشرون نّ إ

مرة، ثالثون مرة وسیظھر عدید من لین 
اإلنسان".  بیاو... إنّھ أمر ال یخضع لمشیئة

والخّطان المتصارعان ھنا ھما الخّط الثوري 
أي الماركسي اللینیني من جھة والخط 
االنتھازي التحریفي من الجھة المقابلة. وقد نبّھ 
ماو إلى خطر الخط االنتھازي وخاض صراعا 
دائما ضدّ العناصر المعادیة للثّورة وللبناء 

من أجل  االشتراكي في صلب الحزب الشیوعي
  ا.ره ومواصلة الثورة قدمتطھی
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