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ما العمل ؟
تتسارع األحداث في مصر وأقطار 
عربیة أخرى مثل سوریا  وتونس و یشھد

الوطن العربي بأسره إعادة ترمیم 
األنظمة القائمة من جھة وتصاعد مقاومة 
الكادحین من جھة ثانیة لإلطاحة بتلك 

ناك موجات ھتنطلق ھنا واألنظمة و
ثوریة من االحتجاجات واالعتصامات 

ھي التي بلغت ذروتھا واالنتفاضات، و
في مصر التي  ضرب فیھا الكادحون في 

یات البطولة ونة األخیرة أروع آاآل
لمرشد الفداء من أجل اإلطاحة بسلطة او

، مما مقدمین قوافل من الشھداء والجرحى
النقسام بین الرجعیتین الدینیة غذى ا

من ورائھما االمبریالیة اللیبرالیة وو
الممكنة إلنقاذ ، حول أفضل السبل العالمیة

قطع نظام االستغالل واالضطھاد و
كان الطریق أمام انتصار الكادحین، ف

تدخل البیروقراطیة العسكریة لحسم 
لیة االنقسام مؤقتا لصالح الرجعیة اللیبرا

، بینما التي استفادت رئیسیا مما حدث
بتخلصھ من سلطة استفاد الشعب ثانویا

، و ال تزال أمامھ معارك الرجعیة الدینیة
أخرى سیخوضھا حتى یحقق ضاریة

لرجعیة اللیبرالیة ویسقط  انصره على
مصر يلقدیم برمتھ ویبناالنظام

.الدیمقراطیة الشعبیة 
لقد ألحق انعدام تنظیم الجماھیر ثوریا 
حتى اآلن الضرر بنضال الكادحین مما 
جعل الرجعیات المتناحرة تستعمل قوة 

اة ضغط في صراعھا مع الشعب كأد
، وھو ما یستوجب عاجال بعضھا البعض
اتحاد الثوریین الكادحین وتنظیم صفوف

برنامج الثورة الوطنیة على قاعدة
الدیمقراطیة المتحولة إلى االشتراكیة في 
ا مصر وغیرھا من األقطار العربیة، أمّ 

إذا ظل الكادحون دون تنظیم وبقیت 
أسیرة برامج القوى الوطنیة الدیمقراطیة  

الیمینین الدیني واللیبرالي والجبھة 
دون امتالك خطة مستقلة اإلصالحیة

تیجة ستكون كارثیةللعمل الثوري فإن الن
يمثلما كانت غداة رحیل مبارك وبن عل

، يعبد هللا صالح ومعمر القذافيوعل
عندما استثمر الیمین الدیني كفاح الشعب 

.فھ لصالح مشاریعھ الظالمیة و وظّ 
ومن ھنا فإن قوى الثورة مدعوة إلى 
االتحاد قبل فوات األوان، فكل انخراط 

ین في عمل عفوي  یصب في صالح الیم
ء فوضوي  اللیبرالي سواء تم تحت غطا

الجبھوي أو غطاء  یتنكر للتنظیم الحزبي و
اطیة إصالحي یروج للجبھة الدیمقر

، آو ذاكيالواسعة مع ھذا الطرف الرجع
أساة ثانیة بعد المأساة د مسیكون مجرّ 

شكل لكنھا ھذه المرة ستتخذ األولى و
ن التخلص من حكم الیوم فإمسخرة، و

غدا حكم الشیخ في صر والمرشد في م
تونس رغم أھمیتھما كحدثین ثوریین ال 
غبار علیھما لن یحال لوحدھما المشكلة 

ء بعدھما حكم الرجعیة إذا ما جا
ومن ثمة فإن كفاح الكادحین . اللیبرالیة

یجب أن یصب راھنا و بصورة رئیسیة 
في حل المسألة الوطنیة الدیمقراطیة بما 

، یة وعمالئھاذلك من دحر االمبریالیعنیھ 
فال تمرد و ال عصیان و ال انتفاضة و ال 
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ثورة إن لم تكن البوصلة تشیر استراتیجیا 
.الوطنیة و الطبقیةإلى  مصالح الكادحین

طبقات واألمم  الال یمكن للشعوب و
واحدة فطریق تحقیق نصرھا بضربة

عب وشاق وفیھ تعرجات الثورة ص
كثیرة، وموجة بعد موجة وھزیمة بعد 

ن ، یتقدم الكادحوونصر بعد ھزیمةنصر 
نحو تحقیق أھدافھم في التحرر 

ي یرتسم أمام أعینھم فواالشتراكیة، و
األفق عالم خال من االستغالل 

ضطھاد ینعمون فیھ  بحریتھم كاملة، االو
تضحیات في سبیل ھذه الغایة تھون الو

الكادحون ، لذلك یتوافدمھما كانت كبیرة
حات السافي مصر على المیادین و

جھون آلة القمع االخوانیة بالمالیین ویوا
، ویستعد الكادحون في تونس بشجاعة

لبذل تضحیات مشابھة فباألمس تعلم 
الكادحون المصریون من الكادحین 

ین شعار الشعب یرید إسقاط التونسی
نسیون من الیوم یتعلم التوالنظام، و

یسقطون حكم المصریین كیف یتمردون و
.دین الشیوخ المتاجرین بال

كشفت المظاھرات الشعبیة في لقد
مصر زیف الشرعیة االنتخابیة وخواء 

الشكلیة فالمحرومون من الدیمقراطیة
الثروة وضحایا األمراض واألوبئة 

ساكني القبور ال یعرفون للدیمقراطیة و
تعجز عن  حل مشاكلھم من معنى عندما

رئیسي ، التي كانت السبب الاالجتماعیة
عندما فشل م مبارك والنتفاضتھم ضد حك

ي اإلخوان في االمتحان االجتماع

وواصلوا بیع مصر لالمبریالیة 
، و فيوالصھیونیة سقطوا سقوطا مدویا

يتونس سقط حكم الشیخ راشد الغنوش
، وھو ینمنذ مدة طویلة في أعین الكادح

یستمر واقعیا إال بفعل القمع والترویعال
زاب  ــؤ األحـــتواطاد وـــواالضطھ

إلصالحیة و االنتھازیة ، فشرعیتھ ا
شرعیتة القانونیة انتھت منذ أشھر أما

ما جرى في الشعبیة فلم تتوفر أصال، و
مصر مؤخرا كان ممكن الحدوث قبل 

خاصة في مناسبات عدة، وذلك في تونس 
عندما ھب مئات اآلالف من البشر یوم 

بلعید تندیدا بحكم يد شكرجنازة الشھیــ
كید أكید الغنوش قتل أ: الشیخ مرددین 

، و لكن اإلصالحیة خانت مرة بلعید 
شود أخرى الشعب فعوضا عن دعوة ح

الساحات المشیعین الحتالل المیادین و
.  دعتھا إلى العودة إلى المنازل 

لملموسة حلوھا لقد أثبتت الوقائع ا
مرھا مرات ومرات أن صراع الطبقات  و
يءحرك للتاریخ الذي یتقدم رغم كل شم

األمام ، طاویا في طریقھ صفحات إلى
ضطھاد ، و ما مشینة من االستغالل و اال

اآلن من أحداث  یشھده الوطن العربي
ھا الفرح باأللم لن تكون ثوریة   یمتزج فی

طریق إال لصالح الكادحین فنھایتھا
علىالثورة یتوج دوما باالنتصار

تتلعثم الرجعیین الذین ترتعش أیادیھم و
ھب الكادحون إلى الكفاح م كلما ألسنتھ

الثورة فھم أول من یعي ذلك الدرس و
.منتظرین یوم السقوط الحزین 

*************************************************
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تواصل تجریم االحتجاجات الشعبیّة
تتعّرض االنتفاضة التونسیّة إلى 
ھجمات مضاّدة موّجھة ضد جماھیر 

ي الّشغل وفي الكادحین المطالبین بحقّھم ف
وتلجأ الّدولة إلى . األرض والحریّة

استعمال مختلف أجھزتھا في مواجھة 
مختلف االحتجاجات وفي الرّد على 
المطالب التي ظلّت مرفوعة منذ اندالع 

دیسمبر  ، وھذه األجھزة 17انتفاضة 
التي تواجھ بھا الّدولة االحتجاجات 
االجتماعیّة ال تتمثّل في برامج تنمویّة 

صادیّة وال في توفیر حلول لألوضاع اقت
االجتماعیّة للمحتّجین كما تّم وعد 

أكتوبر  وإنّما 23المنتخبین بھ قبل 
تنحصر في استعمال الجھازین األمني 
والقضائي،  ، كما  یتّم اللّجوء إلى جھاز 

رابطات حمایة "غیر رسمي و نعنى 
التي تلقى دعما وحمایة من قبل " الثّورة

. المؤتمرحزبي النھضة و
وبعد المعالجات األمنیّة القمعیّة 
لالحتجاجات االجتماعیّة التي أسفرت في 
كثیر من المناسبات عن سقوط ضحایا في 
صفوف المحتّجین  ، نشطت اآللة 
القضائیّة في تتبّع الغاضبین بإحالتھم على 
المحاكم ذنبھم الوحید في ذلك أنّھم إّما 

بین شاركوا في المظاھرات التي امتّدت
أو 2011جانفي 14و2010دیسمبر 17

في االحتجاجات المتفّرقة التي شھدتھا 
عدید المناطق ضّد الظروف  االقتصادیّة 
واالجتماعیّة القاسیة رافعین نفس قائمة 

: المطالب التي انتفض من أجلھا الّشعب

الّشغل، األرض، الحریّة، الكرامة، 
...التّنمیة

ّسنة بین وقد حمل شھر جوان من ھذه ال
طیاتھ عدید المحاكمات التي طالت عددا 
غیر قلیل من أبناء الّشعب في جھات 
متفّرقة من البالد، وتعود جذور بعض 
المحاكمات إلى احتجاجات حدثت قبل 
حوالي سنة فیما تعود محاكمات أخرى 

ففي . إلى تحّركات غیر بعیدة في الّزمن
منطقة الّدخیلة من والیة منّوبة تتّم 

شابّا من متساكني المنطقة 12محاكمة
بسبب مشاركتھم في احتجاجات كانت قد 

طالب 2012انطلقت في شھر أوت 
خاللھا الكادحون بحقھم في الشغل و 
التنمیة    بعد أن قام أحد كبار المالّكین 

عامل فالحّي من 500العقاریّین بطرد 
ضیعتھ وقد نظّم المحتّجون إضرابا عاّما 

وتاله تنظیم 2012سبتمبر 27یوم 
اعتصام مفتوح جابھتھ الّسلطة بالقمع 
فتّمت مداھمة المنازل وإیقاف مجموعة 
من الشبّان وتوجیھ تھم جنائیّة إلى عدد 

وإلى الیوم ال یزال ثالثة من ھؤالء . منھم
الشبان في حالة إیقاف فیما تحّصن ثمانیة 
بالفرار وآخر في حالة سراح، وسیتّم یوم 

كمتھم بعد أن تّم محا2013جویلیة 12
. تغییر التّھم من جناحیّة إلى جنائیّة

وھكذا، فإّن الّسلطة القائمة لم تجد غیر 
طریق القضاء والمحاكمة الجماعیّة 
لتواجھ بھ مطالب الكادحین الذین ال شغل 
لھم أوالذین أُطردوا من شغلھم وھي بذلك 
تقف إلى جانب  قلّة من كبار المالّكین 
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سیطر على أراضي اإلقطاعیین التى ت
واسعة وتتحّكم في ثرواتھا بینما یُحرم 
الفالّحون الفقراء حتّى من االشتغال لدى 

شخصا الذین 500ھؤالء ذلك أّن الـ 
أطردوا من شغلھم كانوا یعملون في 

ھكتار 2300ضیعة تمسح أكثر من 
ومالكھا لھ عالقات وطیدة مع أصھار 

.الرئیس السابق  بن علي
وبسبب المطالبة بالحّق في نفس الّشھر، 

في التشغیل، تّمت إحالة سّت نساء من 
منطقة منزل بوزیّان بوالیة سیدي بوزید 
على التّحقیق بتھمة مشاركتھّن في 
اعتصام دام أكثر من أربعین یوما كان قد 
انطلق داخل بھو معتمدیّة المنطقة قبل أن 
یقمن بنقلھ إلى مستوى السّكة الحدیدیّة 

ینة وقد رفعت النسوة التي تمّر بالمد
: اعتصام المرأة"المعتصمات شعار 

بعد ھذه المّدة من ". كرامتي في شغلي
االعتصام تلقّت النساء الستّة استدعاءات 
من قبل فرقة األبحاث العدلیة للحرس 
بسیدي بوزید تحت ذریعة شكایة تقّدمت 

.بھا شركة السكك الحدیدیّة
وما یثیر االستغراب في ھذه القضیّة 

مرتبطة باالحتجاجات التي نفّذتھا النّسوة ال
العاطالت عن العمل بالجھة، أّن ال 
الّسلطات المحلیّة وال الّسلطات الجھویّة 
المسؤولة أعارت اھتماما لالعتصام لّما 
كان ببھو المعتمدیّة الذي استمّر مّدة 
طویلة وقد رفعت النساء خالل ھذه األیّام 

عي عن و" ال تكسیر وال تسكیر"شعار 
وقصد في رسالة واضحة الّدالالت إلى 

. الّسلطات المسؤولة وإلى الّرأي العام

ولكن عندما مللن ازدراء المسؤولین 
لتحّركھّن انتقلن إلى سّكة الحدید وعندھا 
فقط تحّرك المسؤولون بكّل ثقلھم وبدل 
أن یبحثوا عن حّل جذرّي لمشكلھّن أعّدوا 

من لھّن ملفّا قضائیّا متستّرین بشكایة
. شركة النّقل الحدیدي

في منطقة المظیلة من والیة قفصة، 
، أصدرت 2013جوان 20ویوم 

المحكمة االبتدائیة بقفصة أحكاما بالسجن 
بثالثة أشھر مع تأجیل التنفیذ في حّق 
خمسة معطّلین عن العمل تّم إیقافھم یوم 

جوان و تھمتھم الوحیدة أنّھم شاركوا 11
ل في اعتصام في تحّرك احتجاجي  تمثّ 

نفّذه المعطّلون عن العمل أمام مقّر 
معتمدیّة المنطقة للمطالبة بحقّھم في 

ھؤالء المعطّلین لم یقطعوا . التشغیل
طریقا ولم یعطّلوا مرور القطارات ولم 
یحتجزوا ال حافلة وال أجھزة ولم یضّروا 
باألمالك الخاّصة وال باألمالك العمومیّة، 

طلبھم بل اختاروا التعبیر عن م
االجتماعي المشترك أمام مقّر المسؤول 
الجھوي إلسماع صوتھم بحثا عن حّل 
ألزمتھم المزمنة فما كان من الّسلطات 
المسؤولة إالّ التعجیل بإحالتھم على 
القضاء في محاولة منھا للقضاء على 
إرادتھم في المطالبة بحقوقھم لیس فقط 
في الّشغل وإنّما أیضا في التّعبیر وفي 

وبھذه الطّریقة في . اھر واالحتجاجالتظ
مواجھة المشاكل االجتماعیّة للكادحین، 
فإّن الّسلطة تساھم بشكل مباشر في دفع 
ھؤالء الشباب وغیرھم، من خالل بّث 
الیأس في أوساطھم، إلى اللّجوء إلى 
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حلول أخرى كالھجرة غیر الّشرعیّة أو 
. االنتحار أو سلوك طریق الجریمة

من والیة صفاقس، في جھة جبنیانة 
أحیل تسعة شبّان من قریة أوالد حمد 
خالل شھر جوان المنقضي على أنظار 

. القضاء أحدھم مازال في حالة فرار
ھؤالء الّشباب بعضھم طلبة واآلخرون 
عاطلون عن العمل، لم یطالبوا بالّشغل 
وال باألرض وإنّما شاركوا إلى جانب كّل 

منذ كادحى القریة في تحّركات احتجاجیّة
أشھر طالبوا خاللھا بتعبید طریق ال 

كم بعد أن وعدت 7تتجاوز مسافتھ 
السلطات بالّشروع في عملیّة تعبید 

. 2012الطّریق في منتصف شھر أكتوبر 
وقد وّجھت إلى الشبّان التسعة تھمة 

تكوین وفاق لالستیالء على األمالك "
ذلك أنّھ خالل اعتصام أھالي " العمومیّة

حتجاز حافلة تابعة للشركة المنطقة تّم ا
الجھویّة للنّقل وآلة تابعة لشركة الكھرباء 

.   والغاز

ورغم أّن المطلب الذي تحّرك من أجلھ 
كادحو قریة أوالد حمد مطلب تنموّي 
بسیط كانت السلطات الجھویّة والمحلیّة 
قد وافقت على الشروع في تحقیقھ سابقا، 

على فإّن التھم الموّجھة إلى الشبّان تدلّ 
أّن ال خیار لدى الّسلطة الحاكمة في 
مواجھة مطالب الكادحین المزمنة سوى 
اللّجوء إلى العقاب الجماعي باستعمال 

. أدواتھا األمنیّة والقضائیّة
وھذه السیاسات المعتمدة إن أّكدت 
العجز التام للحكومة عن إیجاد حلول 
للمطالب االجتماعیّة المتفاقمة من جھة 

تؤّكد من جھة ثانیة أّن ھذه أولى، فإنّھا 
السیاسة تھدف إلى بّث الّرعب والیأس 
في صفوف الطّبقات الكادحة من أجل 
جّرھا إلى الخنوع واالستكانة والّرضا 

غیر أّن ھذه السیاسة لن . باألمر الواقع
تثني الكادحین عن مواصلة طریق 
النّضال من أجل التحرر وامتالك 

.    الثّروات
*************************************************

تحصین الثورة أم تحصین السلطة ؟
یتعالى الضجیج من كّل األماكن ویحتّد 
النّقاش داخل مقّر المجلس التّأسیسي 
وخارجھ ، وعبر وسائل اإلعالم المرئیّة 
منھا والمسموعة وكذلك المكتوبة وترتفع 
األصوات المنّددة من ھنا والمساندة من 

وأصبحت العدید من األحزاب ھناك  
تتراشق بالتھم وتھّدد بعضھا البعض 
بالكشف عن أسماء تجّمعیّة تتحّمل 

، یّات حزبیّة في ھذا الحزب أو ذاكمسؤول
ّل جداال بیزنطیّا حول ما ویخوض الك

ویتخندق " قانون تحصین الثّورة"سّمي 
الجمیع في صّف الثورة حتّى أننا كدنا 

فید بكون الثّورة نصّدق تلك الكذبة التي ت
قد تحقّقت وأّن الجماھیر أنجزت مھاّمھا 

حة أّي وكنست أعداءھا ولم یبق على الّسا
فالنھضة . طرف معاد للثورة المزعومة

تقّدم نفسھا على أنّھا من قامت بالثورة 
وتنسب لنفسھا مھّمة تحصینھا من أعدائھا 
والدساترة القدامى والجدد أیضا یعتبرون 

ذه الثورة ویحّق لھم مثل أنفسھم حلفاء لھ
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غیرھم جني ثمارھا وكّل األحزاب 
منھا والیمینیّة واألطراف اللیبرالیة

منظّمات وكّل الجمعیّات والاالنتھازیة
" حمایة الثّورة "وحتّى میلیشیا ت روابط 

معنیّة بالثّورة ویخال المرء تعتبر نفسھا 
لم یبق أّي طرف یمكن اعتباره عدّوا انھ

.في ھذا القطر لھذه الثّورة
لقد أصبحت الثورة لدى ھؤالء بمثابة 

الذي یمكن ألّي كان المزاد العلني 
المشاركة فیھ، بینما أضحى قانون 

دة یمّكن حصان طروا" تحصین الثورة"
حلیف "ركوبھ الحصول على لقب 

فما ھو الغرض من عرض ھذا . "الثّورة
القانون على أنظار المجلس التأسیسي 

ریّون لمسألة تحصین وكیف ینظر الثو
.الثورة ؟ 

لنتّفق في البدایة حول مسألة ذات أھمیّة 
ھل أّن : بالغة باإلجابة عن السؤال التالي 

الھبّة الّشعبیّة التي انطلقت شرارتھا 
- 17األولى من مدینة سیدي بوزید في 

لتنتشر فیما بعد في كل القرى 12-2010
؟ اف والمدن تعتبر ثورة أم انتفاضةواألری

ّن اإلجابة عن ھذا التّساؤل ستقودنا إ
بالضرورة إلى معرفة األسباب الكامنة 

.وراء طرح ھذا القانون 
- 17فالمتابع لألحداث منذ انطالقتھا في 

ونتائجھا المسّجلة على أرض 12-2010
الواقع ال یمكن لھ التسلیم بحصول ثورة 
في القطر ألن الثورة تؤّدي بالضرورة 

، للنظام القائمريإلى تغییر عمیق وجذ
أثر األمر الذي لم یحدث  ولم نلحظ لھ أيّ 

فالنظام . على مستوى النتائج الحاصلة

إثر الحاكم حافظ على جّل مكّوناتھ
، 2011-01-14ھروب الجنرال في 

والوزیر األّول أو رئیس الحكومة حافظ 
مجلس على منصبھ بینما عیّن رئیس

، كما حافظ النواب فؤاد المبّزع رئیسا
لعدید من الوزراء على وظائفھم وكذلك ا

أغلب كبار المسؤولین سواء على 
المستوى اإلداري أو األمني أو العسكري 

ن تّم إدماجھم وحتّى الوزراء الجدد الذی
ینتمون إلى فإنھمشيصلب حكومة الغنّو

المعارضة الصوریة التي كانت تعمل 
زمن بن علي وكان الغرض من ذلك ھو 

حركة الجماھیریّة التخفیف من ضغط ال
من ناحیة و تحمیل أطراف أخرى جانب 

في التصّدي لھذه الھبّة من المسؤولیة 
ولم یكن الھدف من ھذه . الشعبیّة

التغییرات الطفیفة لبعض المناصب 
اإلداریّة البحث عن حلول لفائدة الجماھیر 
المنتفضة وتلبیّة لمطالبھا المستعجلة بل 

وى كان عمال ممنھجا باتفاق مع الق
خاّصة فرنسا وأمریـكا االستعماریة

لمغالطة الجماھیر أّوال وأخیرا إلجھاض 
والحــّد من تطــّورھا االنتفاضة

تتحّول إلى واستمـــراریتھا حـــتّى ال
ثورة من شأنھا أن تطیح بالنّظام الحاكم 
وتھدم دعائمھ ومرتكزاتھ وتھّدد بذلك 

. مصالح اإلمبریالیین في القطر 
م الذي لقیتھ حكومة الغنّوشي إّن الّدع

من قبل القوى اإلمبریالیّة كان یھدف 
باألساس إلى إسناد النظام حتّى ال یتھاوى 
أمام الضربات الموجعة التي تلقّاھا من 
طرف الحركة الجماھیریّة المتعاظمة فتّم 
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تمكینھا من األموال الّضروریّة للتّرفیع 
في أجور األمنیین والعسكریین لضمان 

ارھم في الدفاع عن النظام القائم استمر
كما أّن استبدال  الغنّوشي  . والّذود عنھ 

بالباجي  قاید السبسي على رأس الحكومة 
لم یكن سوى مسرحیّة الھدف منھا ھو 

االحتجاجیةالتخفیف من وطأة الحركة 
والتصّدي لھا بكّل حزم ، ھذه الحركة 
التي بدأت تنحو في معظمھا بحكم األوھام 

ثتھا في صفوفھا كّل األطراف التي ب
نحو المطلبیّة وكأّن واالنتھازیةالرجعیّة 

جانب  كبیر من ھذه الجماھیر الشعبیّة قد 
ك الفترة ما تّم ترویجھ من صّدق في تل

الثورة تحقّقت بھروب الجنرال في "كون 
وبالتالي تكون قد أنجزت 14-01-2011

وبدأ في المطالبة بنصیبھ من " مھاّمھا
.ة الغنیم

لقد كانت المھّمة الموكولة للباجي 
االنتخاباتوفریقھ الحكومي ھي إنجاز 

المنتفضةوالعمل على إقناع الجماھیر 
ا بأّن الحلول الحقیقیّة لمشاغلھا ومطالبھ

نسبة (ھي الخروج مـن دائرة المؤقّت 
حكومة (إلى الّشرعي) للحكومة المؤقّتة
لذي األمر ا) االنتخاباتشرعیّة تفرزھا 

ھا في ؤتمّسكت بھ حركة النھضة وحلفا
ما بعد في مواجھة خصومھا الّسلطة في

االحتجاجیةوكذلك في مواجھة الحركات 
وردود فعل الجماھیر الشعبیّة على 
السیاسات الفاشلة واإلخفاقات المتعّددة 

. للترویكا الحاكمة
و أّدى كّل ذلك إلى إعاقة استمرار 

ة خاطئة وبالتالي توجیھھا وجھاالنتفاضة

والسیطرة علیھا وإجھاضھا فلم تكمل 
مسارھا الثوري ولم تتحّول نتیجة لذلك 
إلى ثورة شعبیّة وبالتالي حافظ النظام 
القائم على وجوده فاستمرت نفس 

والسیاسیة االقتصادیةالخیارات 
والثقافیة الّسابقة والتي واالجتماعیة

اكتوى بنارھا جّل الكادحین مّما أّدى إلى 
يفاقم بؤس الجماھیر الشعبیّة الذتمزید 

فعن . االنتفاضةفاق ما كانت تعانیھ قبل 
.أّي ثورة یتحّدثون إذن ؟ 

أّن ھدف الحكومات من المعلوم
المتعاقبة منذ ھروب الجنرال كان إیھام 

- 14الكادحین بأنّھا حقّقت ثورتھم یوم 
واستكملت مھامھا وما علیھم 01-2011

التي (ومة لحكاآلن سوى فسح المجال ل
للعمل لصالحھم  ) ولدت من رحم الثورة

باعتبارھا حكومتھم وحازت مشروعیّتھا 
منھم وأّن القائمین علیھا قد أفرزتھم 

تبارھم یمثلون قادتھا الثورة باع
، أصبح الیمین المیدانیین، وبھذا المنطق

اللیبراليالدیني بزعامة النھضة والیمین 
زياالنتھابزعامة نداء تونس والیسار 

ثوریین وحلفاء لھذه الثورة المزعومة 
و والمطروح على جدول أعمالھم الیوم ھ

فمن . ضرورة تحصین الثورة من أعدائھا
.ھم إذن أعداء الثّورة یا ترى ؟ 

رة یعني حمایتھا من إّن تحصین الثّو
، وھذا الخطر لن یتأتّى خطر محدق بھا

سوى من أعدائھا الذین تّمت اإلطاحة 
، على سلطتھماالستیالءتّم بنظام حكمھم و

وعندما نتكلّم عن ثورة فنعني بذلك أّن 
القوى الثوریّة ھي التي أنجزت مھاّم 
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الثورة وأّن مھّمة حمایتھا محمولة على 
ھذه القوى دون غیرھا وذلك بمقاومة 

الرجعیّة المتمثّلة في الیمین األطراف
بكّل اللیبراليالدیني بكّل تفّرعاتھ والیمین 

وسّد االنتھازیینإلى جانبأطیافھ 
على لالستیالءالطریق أمام محاوالتھم 

جدید ألنّھم یمثّلون قوى السلطة من 
إّن الطبقات الرجعیّة بصفة . الرجعیة

عاّمة ھي بالطبیعة عدّوة للثورات الشعبیّة 
راف السیاسیة التي تسعى فھل أّن األط

ھي في " قانون تحصین الثورة"لتمریر 
فة للثورة وأقصد ھنا حقیقة أمرھا حلی

، التي تقوم بھا الجماھیر الكادحةالثورة
بمعنى أدّق الثورة الوطنیّة الدیمقراطیّة 

االشتراكیة أم عدّوة لھا ؟إلىالمتحولة 
للواقع الملموس إّن التحلیل الملموس

یبیّن بكّل وضوح أّن كّل األحزاب 
والجمعیّات التي سعت والمنظّمات
عت أیدیھا في ووضاالنتفاضةإلجھاض 

أیدي أعداء الشعب من إمبریالیین 
وصھاینة ورجعیین عرب تقف في صف 

. الجماھیر الكادحة وأعداء الثّورةأعداء 
ذین عمدوا إلى تضلیل كّل الوبالتالي فإنّ 

الثورة قد المنتفضین وإیھامھم بأّن مھامّ 
طر   ومغادرتھ القأنجزت بھروب الجنرال

جّرموا إّن الذینھم أعداء الثورة و
وسعوا لقمعھا االجتماعیةاالحتجاجات

والزّج بمن قادوھا في الّسجون ھم أیضا 
. أعداء الثّورة 

إّن الذین باعوا خیرات القطر وثرواتھ 
الطبیعیّة وأثقلوه بالدیون ھم أیضا أعداء 

ذین أغرقوا الجماھیر الثورة و كّل ال

والتھمیش البؤس والفقر الشعبیّة في
ألریاف القرى وااتھا فيوزادوا في معان

الذین یتاجرون والمدن ھم أعداء الثورة و
الیوم وغدا وبعد غد بدماء الشھداء وبآالم 

.  اة الجرحى ھم أیضا أعداء الثّورةومعان
فعن أّي تحصین یتحّدثون ؟

ھناك صراع یھدأ في فترات ویتأّجج 
ومن في فترات أخرى بین الیمین الدیني

رالي ومن یدور لیبلّف لفّھ وبین الیمین ال
في فلكھ جوھره الحقیقي تقاسم السلطة أو 

نیمة االستئثار بأكبر قدر ممكن من الغ
فالیمین . ونقصد ھنا السلطة السیاسیّة

الدیني بقیادة النھضة یستمّد شرعیتھ 
حسب زعمھ من الشعب الذي انتخبھ 
وبالتالي یعمل جاھدا على تحصین 

سلطة وتدعیمھا مواقعھ الحالیة في ال
ال السیطرة علیھا لضمان استمراریتھ ولم

لخدمة مصالحھ الحزبیة والحفاظ على 
ن مصالح حلفائھ اإلمبریالیین والرجعیی

رالي بقیادة العرب بینما یسعى الیمین اللیب
نداء تونس إلى تدعیم مواقعھ والظفر 
بجزء ھام من السلطة إلحداث التوازن 

ن قناعتھ المفقود حسب زعمھ انطالقا م
استنادا على بعض ي قاعدتھ الشعبیّةبتنام

اإلحصائیّات الموّجھة والتي تظھر تفّوقھ 
والمقصود ھنا بتحقیق . على النھضة

التوازن المفقود ھو اقتسام السلطة بطریقة 
أي عادلة بین طرفي الصراع الحالي

.رالي الیمین الدیني والیمین اللیب
التناقض الموجود حالیّا بین ھذه إّن ھذا 

ف سیظل تناقضا ثانویّا ولن یرتقي األطرا
في یوم ما لیكون رئیسیا ألنّھ یتمحور 
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حول اقتسام السلطة فكل طرف من 
أطراف الصراع ال یسعى إللغاء الطرف 
الثاني بل إلى تقلیص البعض من نفوذه 
وقد عبّر عن ذلك الباجي قاید السبسي 
وكذلك راشد العنّوشي وھو صراع ال یھّم 

ـــــة في شيء ، ھذه الجماھیر الشعبیّــ
الجماھیر التي تعتبر  أّن النھضة والنداء 
ھما وجھان لعملة واحدة ال یمكن لھما 
تحقیق ما طالب بھ الكادحون إبّان 

وضمن ھذا اإلطار یتّم طرح . االنتفاضة
من طرف " قانون تحصین الثورة"

لغایة حمایة الثورة النھضة وحلفائھا لیس
التي لم تقع كما ھذه الثورة ، فمن أعدائھا

، بل لغایة تحصین مواقعھا في السلطة ابینّ 
واستبعاد خصومھا استعدادا لالنتخابات 
القادمة حتّى تضمن ھیمنتھا على السلطة 
السیاسیّة ، وما إدراج العدید من الفصول 

بالدستور االنتقالیةالتي تھم المرحلة 
المزمع كتابتھ إال  دلیل على أّن حركة 

داد العّدة وتوفیر النھضة بصدد إع
الظروف المالئمة الستمراریتھا في 

. السلطة والھیمنة علیھا 
إّن تحصین الثورة وحمایتھا من أعدائھا 
لم یكن في یوم ما مھّمة من مھّمات أعداء 
الثورة ولم یكن مھّمة من مھّمات ال 

ات وال المیلیشیاللیبراليالیمین الدیني وال 
إنّھا . "روابط حمایة الثورة"المسّماة 

للثوریین والجماھیــر مھّمة موكولة
التي ال یمكن لھا أن تنجز ثورتھا الشعبیّـة

إالّ بتغییرھا للنظام القائم  تغییرا جذریّا 
عبیّة بقیادة العمال لتفرز بذلك سلطة ش

، سلطة ھدفھا والفالحین وسائر الكادحین
مبریالیة األول ھو القضاء على الھیمنة اال

اإلقطاعي    يمبرادورواالستغالل الك
ھو ما لن یتحقق  إالّ بمواصلة و

لتتحول إلى ثورة تدّك حصون االنتفاضة
الرجعیّة بكّل تلوینانتھا وتبني سلطتھا 

.الدیمقراطیّة الشعبیّة  
*************************************************

الكادحات في الریف التونسي والمعاناة المتواصلة
"فقراء یستیقظون مبكرین حتى ال یسبقھم إلى العذاب أحدوحدھم ال"

یتجمعن في الصباح الباكر وھّن یرتدین 
بأیدیھّن ثیابا رثّة وینتعلن أحذیة مھترئة و

...) مسحاة أو منجل(وسائل عمـــل بدائیّة 
ویحملن معھّن قفافا أغلبھا من البالستیك 
یضعن فیھا في الغالب كسرة من الخبز 

ض الزیتون وقارورة من الیابس مع بع
الماء في انتظار من سیتكّرم علیھّن 
ویشتري منھّن قّوة عملھّن لتوفیر بعض 

بأبسط ضروریّات يلتي ال تفالنقود ا
.الحیاة

یتجمّعن كّل صباح في انتظار من 
سیتولّى شحنھّن في الصنادیق الخلفیّة 
للّشاحنات كما تشحن الخرفان إلیصالھّن 

یّرة باستمرار فھّن ألماكن عملھّن المتغ
في نتقلن من فالّح آلخر ولكّل من ھوی

حاجة للید العاملة لجني محاصیلھ 
الفالحیّة خاّصة محاصیل الزراعات 

...السقویّة والزیتون واللوز وغیره 
یتجّمعن كل صباح بعد االنتھاء من 
أعمالھّن المنزلیّة من تنظیف وترتیب 
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البیت وإعداد فطور الصباح ألفراد 
لغداء وغیرھا تھّن وكذلك وجبات اعائال

، فعملھّن داخل من األعمال المضنیة
البیت وخارجھ غالبا ما یبتدئ في حدود 

مع العاشرة أو الرابعة صباحا لینتھي
ویخّصص كامل ھذا . الحادیة عشر لیال

عمال المنزلیّة ومتطلبات الوقت لأل
، إلى جانب ثماني ساعات من األسرة

الفالّحیـن العمل المضني في مزارع
إضافـة للوقت الذي یستغرق في الوصول 

الرجـوع إلى إلى أماكـن العمـل و
.محالتـھّن السكنیّـة

إنّھّن الكادحات في الّریف التونسي 
الالّتي یتعّرضن إلى استغالل مزدوج 
داخل أسرھّن وفي أماكن عملھّن وطریقة 

لقد اضطرتھّن ظروف العیش . نقلھّن 
اصة والبطالة التي القاسیة والفقر والخص

طالت أزواجھّن وأبناءھّن إلى العمل في 
مثل ھذه الظروف البائسة لتوفیر ما یمكن 
توفیره ألسرھّن من ضروریّات الحیاة 

ھّن وبناتھّن من مواصلة ولتمكین أبنائ
في انتظار تخّرجھــم تعلیمھـم

وحصــولھم على عمل من شأنھ أن 
إنھّن . في یوم ما من ھذه المعاناةیریحھّن 

یحلمن بغد أفضل یتمتّعن فیھ بقدر من 
الراحة ویقضین  فیھ أغلب أوقاتھّن بین 
أبنائھّن وبناتھّن وأزواجھّن ویتغّذین 

إنّھّن . أطعمة ساخنة ویشعرن بلّذة الحیاةب
یعملن في مزارع الفالّحین الكبار 
والمتوّسطین لمّدة ثماني ساعات متواصلة 

ناول تتخلّلھا نصف ساعة یقضینھا في ت
وجبة الغداء التي غالبا ما تكون بسیطة 

وال تتناسب مع المجھود العضلي الذي 
تبذلنھ في العمل سواء في البرد القارص 
أو تحت أشّعة الّشمس المحرقة  خاّصة 
داخل البیوت المكیّفة التي ترتفع فیھا 
درجات الحرارة فتقلّص فیھا التھوئة 
فیؤثّر بذلك نقص األكسیجین داخلھا على 
صّحة العامالت إذ یصبن جّراء ذلك 
بأوجاع متواصلة في الرأس سرعان ما 
تؤثّر سلبا على البعض منھّن فیصبحن 

إنّھّن . غیر قادرات على مواصلة العمل 
یعملن في ھذه الظروف البائسة مقابل 
أجرة یومیّة كانت في السابق خمس 
دینارات لتصبح اآلن سبع دینارات بینما 

ة الذي یتولّى بیع یتقاضي صاحب الشاحن
.قّوة عملھّن دینارین عن كّل عاملة 

إنّھّن یعملن دون تغطیّة اجتماعیة وال 
راحة أسبوعیة وال سنویّة خالصة األجر 
وال عطلة مرضیّة ومن تتغّب منھّن دون 
ترخیص من صاحب الّشاحنة الذي ھو 
في الواقع المشّغل الحقیقي أو السمسار 

. بصفة نھائیّة عن خدماتھا االستغناءیتّم 
فصاحب الشاحنة ھو الذي یتولّى نقلھّن 
لكّل من ھو في حاجة للید العاملة من 

40الفالّحین ویتولّى تكدیسھّن بمعّدل 
عاملة في الصندوق الخلفي لشاحنتھ 
ویمضي بھّن في اتّجاه المزارع عبر 

ة ئالمسالك الفالحیّة والطرقات الردی
وبسرعة جنونیّة ودون توفیر أدنى 

وف الّسالمة لھّن إذ ال یھّمھ في األمر ظر
سوى ما یحصل علیھ یومیّا من مبالغ 

إنّھ . مالیّة متأتّیة من مجھودھّن وعرقھّن 
یحملھّن في الصندوق الخلفي لّشاحنتھ 
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رغم أّن القانون یمنعھ فشركات التأمین ال 
تؤّمن الركاب بالصنادیق الخلفیّة 

غیر أن ھؤالء . للشاحنات لخطورتھا 
ماسرة أي سماسرة الید العاملة ، غالبا السّ 

ما یتّم غّض النظر عنھم من قبل أعوان 
حرس المرور وشرطة المرور مّما 
شّجعھم على ارتكاب المزید من 
التجاوزات كانت نتائجھا كارثیّة في 

لقد كان العدید منھّن  . العدید من األحیان 
ضحایا لحوادث مرور مریعة أّدت إلى 

مثل الحادث الذي جّد وفاة البعض منھنّ 
أخیرا في جندوبة وتوفّیت فیھ المدعّوة 

أطفال بینما 05المنسیّة الكحیلي مخلّفة 
تضّررت فیھ العدید من العامالت والالتي 
بحكم جھلھّن للقوانین وطیبتھّن المفرطة 
وخوفھّن من فقدان عملھّن یتولین إسقاط 
حقوقھّن في المطالبة بتعویض ما لحقھّن 

مّما یساعد ھؤالء الّسماسرة من أضرار 
في ارتكاب جرائمھم االستمرارعلى 

.واستخفافھم بحیاة الكادحات 
لقد فقد العدید منھّن العمل مثلما فقدن 
حقّھّن في المطالبة بالتعویضات ألّن 
أغلب اإلصابات التي یتعرضن لھا نتیجة 

ورغم أن . ھذه الحوادث تطال الرأس 
یفة إالّ أنّھا العوارض تبدو في بدایاتھا خف

سرعان  ما تتفاقم بمرور الزمن فتتعكر 
حالة المصابة  وتصبح غیر قادرة على 
ممارسة أّي نشاط عضلي وتفقد جّراء 

ھذا االستغالل الوحشي الذي تعّرضت لھ 
.عملھا وصّحتھا 

المفرط الذي تتعرض لھ االستغاللإّن 
الكادحات في الّریف یزداد حّدة بازدیاد 

والتھمیش نتیجة لتأّزم البؤس والفقر 
الوضع االقتصادي المتّسم باالرتفاع الحاد 
لألسعار وتدھــور المقدرة الشرائیّـة 
والوضـع االجتماعي المتسم بتفاقم البطالة 
وكثرة ّسماسرة الید العاملة وظھور 
المناولة في شكل جدید یتمیّز باالستغالل 

.المفرط للعّمال والعامالت 
ل أعمال إّن المطروح على جدو

الثوریین الیوم ھو إیالء األھمیّة الالزمة 
للریف والسعي إلى ربط الصلة بھذه الفئة 
المھمّشة من العامالت في القطاع 
الفالحي والسعي لتنظیم صفوفھّن داخل 
ھیكل نقابي للّدفاع عن حقوقھّن المغتصبة 
حتّى یتمكّن من التمتّع بكّل الحقوق التي 

تھم مثل نظام اكتسبھا العّمال عبر نضاال
التأجیر الّشھري والحق في العطلة 
األسبوعیة والراحة السنویّة خالصة 
األجر والتغطیة االجتماعیة ومنح التنقل 
ولباس الشغل وغیرھا من الحقوق 

ساحات على االلتحاق بومساعدتھن بذلك 
النضال حتى یكتسبن التجربة الكافیة 
ویمكن لھّن المساھمة الفّعالة في المعارك 

.لقادمة التي تقتضیھا المرحلة ا

*************************************************
بقلم مراقبفي السیاسة و المالاإلخوانتحیل : تونس إلىمن مصر 

وھل یعبُد غیر األحرار طریق -1
ت الجماھیر سدّ ................الثورة

عریفي حة المنافذ على مالئكة الالكاد
إلىزمرتھ فلم تتمُكن من االصطفاف و
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المتأسلمین في ھرولتھم اإلخوانجانب 
على ثورة الشعب لإلجھازالمحمومة 

وحده .العظیم سلیل النیل األعظم
نقرض القرضاوي طرید بالط موزة الم
وقد -ى نفسھ بركوب رابعة العدویة منّ 

وحین ھالھ الزحف -تخیُلھا جاریة
میادین لى امتدادالجماھیري الھادر ع

كعادة التحریر المصریة انكفأ و
االنتھازیین و الجبناء من طینتھ مكتفیا 

تاله أحد بیادقھ ببیان ال طعم وال لون لھ 
الثورة من إرادةوألن ..المتناثرین ھناك

الشعب فھاھي الجماھیر الشعبیة إرادة
تحُصن ومن المیادین ثورتھا مرتقیة 

حریة والكرامة الإلىباستحقاقات المرحلة 
والعدالة االجتماعیة لتعلن من الفیوم 

ـــــــــتھاوسوھاج  ضد حكم انتفاض
أما ...الرجعیة بجناحیھ الدیني واللیبرالي

وقد عرف الشعب طریقھ   فان مسؤولیة 
مات الثوریة بمكوناتھا المدنیة التنظی

ھذه الكوابیس إلزاحةالحزبیة تاریخیة و
الجماھیر المتعطشةالجاثمة على ثورة 

لى مزبلة التاریخ یا باعة إف...لالنعتاق
.الكبیر إرضاعبول البعیر ویا رھط 

د النیل العظیم متھادیا بین أحضان تمدّ 
الكادحین وھم یُطھرونھ من أدران سدنة 

ألق الثورة إلیھالرجعیة العفنة ویُعیدون 
التي كادت تھُربھا عصابات البترودوالر 

ار الثووبإصرار...غیاھب التاریخ إلى
ینتزع المنتفضون المبادرة فینطلقون 

خلدھا مشیا على األقدام  في مسیرات ست
آل تحریر إموسوعة غینیس وال ھدف لھم 

-التجمدحدّ - لنیل من العقال الذي كبُلھ بھا

أھل الكھف وبعد أن لفظھم الكھف 
فتشُردوا على قارعة التاریخ والحقد 
األبدي اكسیر غدھم الدامس والعمالة 

المجد للشعوب .عملتھم الیومیةلألمریكي
رعاع لألنذالالثائرة والخزي والعار 

موزة ومشتقاتھا
................................................

-2-
یتداول بیادق االمبریالیة في الوطن 

كل حسب فائض العمالة األدوارالعربي 
أحد ولعُل مرسي ھو.الذي یسري في دمھ

القطیع المنفلت من أبرز رموز ھذا
الرقابة الشعبیة والمرتمي في أحضان 
ماما أمریكا حیث انبرى ھذا العجل 
الفرعوني لیحمل وزر أیقونة رھطھ 
جرذخان التركي في تلمیع أحذیة عسكر 

وسیظل یزالذلك أن جرذخان ال..الناتو
اشة الكادحین وحتى نھایتھ عالقا بین كمّ 

تركیة الثائرین على امتداد المیادین ال
وبین أوھام حلم استعادة الدور العثماني

شفاعة بالبالد العربیة طبعا بمباركة و
وألن فائض العمالة . صھیو أطلسیة

والخُسة لدى مرسي یعادل منسوب نھر 
النیل زمن الطوفان فقد سارع وبجنون 

السیما وأن جغرافیتھ البدنیة تؤھُلھ - بقري 
الى تصُدر المتزاحمین على أعتاب  -لذلك

العمالة وفي تصریح ال یخلو من عھر 
سیاسي   یضع  الجیش  المصري  على 
الذُمة األطلسیة لتأمین مناطق الحظر 
الجوي المرتقب على سوریا استعدادا 

األبُي الذي العربي السوريألسر الشعب 
وھب ذات یوم عاصمتھ دمشق لمصر 
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فكم انت جبان یا ...حین اعتلُت القاھرة
.مرسى 

-3-
لتونسیة مسؤولیة في ما الإلدارة

تعرض لھ بعض المواطنین من التحیل 
یسر "من قبل عادل الدریدي باعث شركة 

مشاركة في الجریمة ھي و" للتنمیة
باإلمضاءاتتعریفھا نّ أالمفترضة ذلك 

العقود مخالف آالفعشرات ىعل
یمكن التعریف الألنھللتراتیب النافدة 

وألآلدابعقود منافیة ىعلباإلمضاء
تتضمن ، وھذا المھم،وأباألمنمخلة 

معطیات مشبوھة وتتعارض مع 
الجاري بھا العمل في قطاع اإلجراءات

وبالتالي كان المطلوب ....من القطاعات
فلیخرس باإلمضاءالتحري قبل التعریف 

.الجبناء سماسرة الوطن والى األبد
حتما ھستیریا الغثیان والتقیُؤ ستنتابك 

باح أشالء وطن أنت تتحُسس ذات صو
وحلم ثورة كان قد غلبك النعاس الثوري 
فنمت وتركتھا للعراء لقمة سائغة 
تترُصدھا أعین الجبناء ووكالء 
االستعمار یراوحون علیھا بمعاول 
الدوالر البتروخلیجي حینا وبفقھاء بول 

ھؤالء . آخرالكبیر حینا وإرضاعالبعیر 
األغبیاء وألنھم كذلك فھم أُول من یصُدق 

یقھم وأراجیفھم وبذلك یدُشنون حفر نع
تنطلق . قبورھم غیر مأسوف علیھم

حمالت خداع الطبقات الشعبیة الحالمة 
بالغد األفضل وبصباح الكادحین المشرق 
عن طریق زرع أوھام الخیر والنماء 
بفضل لوبیات وشركات خیریة وھمیة ال 

تتناسل اال في مستنقع التخلُف والجھالة 
محُل مؤُسسات الدولة فتحُل ھذه الشركات 

ال سیما األمنیة واالجتماعیة وتنُصب 
العصابات الحاكمة المقُربین والموالین لھا 
على رأسھا مشُغلین الماكینة الدعائیُة بما 
فیھا الرسمیة في تفنُن لالبتزاز األخالقي 

والبنوك القروض بدون ربا(والدیني 
وجمعیات البر والتقوى اإلسالمیة

وھا أنك بین عشیة ). ریةوالمشاریع الخی
وضحاھا تلحظ أن المشھد العمراني قد 
تغیُر فانتصبت عمارات شاھقة تأوي ھذه 
المؤسسات المتحیُلة وعادة ما یضفي 
علیھا الرئیس المدیر العام المقُرب من 

على إالأركان السلطة  وقارا ال ینطلي 
ھو وطن الثورة وھا...مشُردي المبادئ

ابتزاز وتحیُل یصحو الیوم على عملیة
غیر إلىتوھُم البسطاء منُا أنُھا اندثرت 

فالشركة المؤمنة والمتدیُنة جدا ، رجعة
جدا والمرتبطة بصالت رحم وتراحم مع 
السلطة الغاشمة حتى أنھا من رعت 

الرمضانیة العام الماضي اإلفطارموائد 
لتصلي الیوم الفقراء والمھمشین 
الرمضاء والعلقم على أبواب رمضان 

فالمؤسسة الرافضة للربا.الحالي
تلھف " الیسر"والحاملة لشحنة دینیة

مُدخرات المساكین ثم یطُوح بھم رئیسھا 
ممُول روابط حمایة النھضة على قارعة 

علما وأن ھذا المتھم ھو صھر أحد .الحیاة
ال.أركان الحكومة الفاسدة أصال وفرعا

عنھ قبل شھرین اإلفراجنعلم كیف تم 
لیتمُكن تحت حمایة اإلدانةأدلُة رغم توفُر



15

على بقیُة اإلجھازأعین الجبناء من 
الحالمین

وحدھم عتاة األغبیاء تطاردھم كھوف 
النسیان فیتسابقون نحوھا ممتشقین فائض 

وألن .الغباء و الصلف وكُل على طریقتھ
المرزوقي رئیس بعض التونسیین فرید 
زمانھ الجامع بین الغباء والصلف 

بى اآل أن یكون دلیل أقرانھ والسلطة أ
بید أن لیمر بھم على جیف الكالب

المحیر ھو كیف للمرزوقي ذو الخصال 
تونس كل ھذا السالفة أن یستبلھ أحرار

نبا الصواب قد ال أكون مجا؟؟؟الوقت
وبانتھازیتھ يءوأنا أجزم أن ھذا الش

الفجة حد الوقاحة استثمر لفائدتھ 
الرجعیة االشمئزاز الشعبي المتنامي من

بفكیھا الدیني واللیبرالي لیسُوق شبح 

الحقوقي أیام زمان وألنھ حكیم غابت عنھ 
الحكمة في حضرة السلطة التي أفقدتھ 

فلم یستحضر المثل الصیني التركیز 
قد تخدع كل الناس بعض الوقت ": القائل

وقد تخدع بعض الناس كل الوقت غیر
وھا".. أنك لن تخدع كل الناس كل الوقت

المعاول االفتراضیة تحثو القمامة ھي
على المرزوقي لسقوطھ غیر المدوي ذلك 

.أنھ ال وزن لھ أصال رحم هللا نیوتن
إلىالشعب التي ال تقھر إرادةفتحیلھ 

مزبلة التاریخ وبئس المصیر رفقة 
...قمامات الخلیج مصاصي دماء الشعوب

ماسحي لألنذالفال مكان في تونس 
ا في مرابط البغال قد تكون سائس.النعال

.األبطاللكن حتما لن تكون رمزا لثورة 

*************************************************
درس عظیم من یوم النزول العظیم

نزل  مئات اآلالف من الكادحین إلى 
میادینھا  ووقع مالیین وشوارع  مصر

، وذلك في األشخاص على حملة تمرد
احة بحكم لإلطموجة ثوریة جدیدة

وجرت مواجھات في مناطق ،المرشد
فة أسفرت عن سقوط ضحایا مختل

ذلك یأتيوجرحى واعتقال المئات و
كاحتجاج على أوضاع سیاسیة واقتصادیة 

ر والبطالة اجتماعیة تفاقم فیھا الفقو
غالء األسعار و التضییق على الحریات و

دینیة العامة  و تورط فیھا حكم الرجعیة ال
النفخ في نار المبریالیة وفي بیع مصر ل

الطائفي والمذھبي بین األقباط االنقسام 
الشیعة وصوال إلى والمسلمین و السنة و

تفشى ظواھر مثل ذبح  المختلفین طائفیا  
ع والساحات وسط وسحلھم في الشوار

اح ، وكل ذلك لتحویل كفصیحات هللا أكبر
الكادحین من المجال السیاسي 

اتل على ل التقاالجتماعي إلى مجاو
المذھبیة حتى یستمر الھویة الطائفیة و

حكم اإلخوان لمصر على مدى عشرات 
.السنین القادمة 

الرجعیة الدینیة  حدود قد تعدى تأثیر و
ة العربیة قاطبة من األممصر لیشمل

تشجیع االصطفاف الطائفي  خالل
وتغذیة الصراعات المذھبیة في انسجام 

فذھا التفتیت التي تنمع خطة الفوضى و
ھو ما تتجلى أثاره المدمرة  االمبریالیة، و
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خاصة في سوریا التي افتخر محمد 
مرسى بقطع العالقات معھا بینما ال یزال 

ت یحتفظ مثلھ مثل  حسنى مبارك بعالقا
.دبلوماسیة مع الكیان الصھیوني 

ریة في الرجعیة الدینیة المصوالیوم فإن
ون ؤوضع ارتباك فالكادحون یمل

المیادین ال لالقتتال ألسباب الشوارع و 
عقائدیة كما أرادت لھم أن یفعلوا  و إنما 

جتماعیة فھم یریدون اوألسباب سیاسیة
حكم أنفسھم بأنفسھم حریة الوطن و

ول على نصیبھم من الثروة الحصو
.  كامال

إن االمبریالیین األمریكیین ھم السادة 
الحقیقیون للرجعیة الدینیة لذلك یدعمون 

حتى اآلن حكم اإلخوان  لكنھم بكل قوة 
و عمر يالبرادعیدعمون أیضا   أیضا 

أي الیمین ..... و حزب الوفد الخموسى 
ل، اللیبرالي المصري و لكن بدرجة أق

ھم  یتركون الصراع بین الطرفین یتسع و
أكثر فأكثر  وفي الوقت المناسب یتدخلون  

األقدر على خداع یرونھمن الختیار
توفیر ودماتإسداء الخالشعب و

على المناسب لمصالحھماالستقرار
.المدى االستراتیجي 

لجیش للقیام  یراھن بعضھم على او
لكادحین حسم الصراع لصالح ابانقالب و

یتلقى متناسین أن الجیش المصري
ال ترید فتح التيأوامره من واشنطن 

الباب عاجال أمام االنقالبات العسكریة، 
عب التكھن التي إذا ما بدأت فمن الص

بنھایتھا فصغار الضباط والجنود 
الثوریین یمكنھم التفكیر في االنقالب على 

قادتھم  ھم أیضا فتعود ظاھرة االنقالبات 
التي عرفتھا األقطار العربیة فیما مضى  

ھي التي و،إلى الساحة السیاسیة مجددا
وجدت االمبریالیة مصاعب في ضبطھا 

.و السیطرة علیھا 
الشرعیة "ھناك فضال عن ھذا و

التي یرید االمبریالیون تغلیف " االنتخابیة
األنظمة العربیة  بھا حفاظا على 

الربیع "األسطورة التي روجوھا عن
، علما أن ھؤالء استعملوا سابقا  " العربي

مجلس األمن والجمعیة العامة لألمم 
المتحدة للتدخل عسكریا  في عدد من  

انقالبات علىجرت فیھاالبلدان 
، مما سوف یوقعھم "االنتخابیةالشرعیة"

في مأزق لو دعموا انقالبا عسكریا في 
.مصر اآلن على األقل 

أھمیتھ  في 2013جوان  30لیوم 
مصر لیس فقط من جھة االنتصارات أو 
الھزائم التي ستترتب عنھ و إنما أیضا من 
جھة ما حصل إلى حد اآلن مثل القدرة 

مباشرة  على حشد الجماھیر في معارك
تقلیص ظیمھا مسبقا ألجل القیام بذلك ووتن

بئة تمت منذ مدة تأثیر العفویة فالتع
وجرى  االصطفاف على أساس مھمات 

، و ھذا كلھ یعد كسبا للمنتفضین و  معلومة
بسیرورة االنتفاضات من شأنھ الدفع 

، تلك االنتفاضات التي العربیة قدما
ا یخطئ من یتصور أنھا قد أدركت نھایتھ

.وھو ما بیناه في مناسبات سابقة
یوم النزول "نعكس أحداث ست
في مصر علي بقیة األقطار  "العظیم

، وما یمكن قولھ إیجاباسلبا أو 
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بخصوصھا قبل بوحھا  بنتائجھا  أن 
األمر یتعلق فیھا رئیسیا بصراع بین 
الیمینین اللیبرالي و الدیني ، یستعمل فیھ  

ة  للفوز الشعب كقوة للضغط و المخاتل
بالسلطة السیاسیة أو  كحد أدنى تقاسمھا 
مع الطرف المقابل ، وھو ما یعنى أن 
الشعب یقاوم ولكن آخرین یغنمون  ثمار 
كفاحھ و ھذا ھو الدرس العظیم من یوم 
النزول العظیم غیر أنھ درس تكرر منذ 

دیسمبر وحتى اآلن دون استیعاب 17

، كر من قبل المعنیین الرئیسیین بھبذ
فسر ھذه المفارقة بضعف البدیل وت

الشعبي الثوري المستقل عن االمبریالیة  
قطار، و ھذا ھو ما یصح على بقیة األو

الرئیسیة الضعف یمثل المشكلة
لالنتفاضات العربیة التي یمثل حلھا العتبة 
المفضیة إلى حل بقیة المشكالت ، بما 
یمكن جموع الكادحین من شق طریقھا ال 

.وإنما إلى الثورة أیضا إلى التمرد فقط 
2013جوان 30تونس 

*************************************************
نص المبادرة السیاسیة التي أصدرھا حزب الكادحین في تونس

لتوحید قوى الثورة في تونس

تزداد األوضاع في تونس تدھورا على 
السیاسیة األصعدة االقتصادیة و

ثقافیة ویسیر الشعب شیئا واالجتماعیة وال
فشیئا نحو كارثة كبرى جراء ضعف 
القوى الثوریة وتشتتھا وھیمنة االمبریالیة 
وعمالئھا وانخراط الجبھة اإلصالحیة 
الملتحفة بالیسار في المتاجرة السیاسیة 

.باالنتفاضة
قد نتج عن ھذه العوامل المختلفة و

ھزیمة االنتفاضة إلى حد اآلن وعدم 
ى ثورة فعلیة مما أفسح المجال تحولھا إل

أمام الرجعیة لكي تعید ترمیم نظامھا 
التحول "السیاسي تحت مسّمى 

."الدیمقراطي
تتطلب مواجھة ھذا الوضع حشد و

مختلف الطاقات الثوریة وتوحیدھا وھو 
ما دعا إلیھ حزب الكادحین وحاول مرارا 
تجسیده واقعیا من خالل تجارب مثل 

ري والجبھة الوطنیة ائتالف المسار الثو
الدیمقراطیة الشعبیة واالئتالف الثوري، 
غیر أن عراقیل شتى حالت دون ذلك، 
تتحمل فیھا األطراف المتآلفة المسؤولیة 

والیوم یعلن الحزب أن االئتالف . األكبر
الثوري الذي تم تأسیسھ مؤخرا قد فشل 
في تحقیق المھمات التي وضعھا على 

التي سبقتھ عاتقھ مثلما فشلت التجارب
وأن الواجب الثوري یستدعى تقدیم 
المزید من المبادرات السیاسیة لتوحید 

.صفوف الشعب
وعلیھ یتوجھ حزب الكادحین من 
جدید بمبادرة سیاسیة لتوحید الثوریین 

:على قاعدة المبادئ التالیة
ـ مركزیة المسألة الوطنیة في عالقة 1

الشعب یرید إسقاط : بشعار االنتفاضة 
.النظام
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االنتقال "ى مسار ـ زیف ما یسمّ 2
أن الدیمقراطیة تعني و" الدیمقراطي

حین وفق رئیسیا إعطاء األرض للفال
ثانویا شعار األرض لمن یفلحھا و

.الحریات العامة
2011أكتوبر 23ـ اعتبار انتخابات 3

صوریة وما ترتب عنھا انقالبا على كفاح 
عتراف بالمؤسسات الشعب وعدم اال

إعادة االعتبار للشرعیة منبثقة عنھا وال
.الشعبیة الثوریة

ـ إن إسقاط النظام العمیل في تونس 4
لن یتم من خالل االنتخابات والتداول 
السلمي على السلطة وإنما عن طریق 

.الثورة
ـ تمثل المسألة الوطنیة واالجتماعیة 5

في تونس اآلن الحلقة الرئیسیة في 
سیة جزء منھا وأن الحریات األساالنضال 

وكل استقطاب على . لیست بدیال عنھاو
أساس الحریات العامة لیس الھدف منھ 
غیر خدمة الرجعیة اللیبرالیة في 
صراعھا مع الرجعیة الدینیة للھیمنة على 
الشعب، فالتناقض بین الیمین الدیني 
والیمین اللیبرالي ال عالقة لھ بقضایا 

امل الكادحین وھناك توافق بینھما في التع
مع االمبریالیة والمحافظة على خیارات 

الدستوري السیاسیة، " التجمع"
.االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة

ـ إن حریة الوطن وحكم الشعب لنفسھ 6
بنفسھ وسیطرة المنتجین على ثمار عملھم 

.ھي األھداف الفعلیة للكفاح الثوري
ـ كل إطار تنظیمي وحدوي ھو أداة 7

نتماء إلیھ على أساس للنضال یتم اال
المبادئ المنصوص علیھا في ھذه الوثیقة 
بغض النظر عن االختالفات اإلیدیولوجیة 

.و الحزبیة
ـ اإلطار التنظیمي التوحیدي ھو إطار 8

مفتوح لسائر القوى الثوریة سواء كانت 
.أحزابا أو جمعیات أو أفرادا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یدعو حزب الكادحین سائر الثوریین 
إلى مناقشة ھذه المبادرة كل في مجالھ 
وتتویج ذلك باجتماعات مشتركة یساھم 
فیھا كل طرف أو مجموعة بممثل واحد 
عنھ، تفضي إلى اتفاق حول األرضیة 
السیاسیة التي تشفع بمبادئ تنظیمیة 

.وخطة عمل كفاحیة
.2013جوان 28تونس: حزب الكادحین 

*************************************************
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ابن الشعب: بقلم القضیّة قصید

في حیّنا یحكون

في نبرة سریّة

یحكون عن صبیّة

صھل فیھا فارس

ذات مساء صیف

فأمھلتھ بسمة ونیف

ةورّدت لھ التحیّ 

...

في حیّنا یحكون

سّرا وعلنیّة

یحكون عن صبیّة

كانت تكتبُ 

الّرسائل الوردیّة

وترقبُ 

قصیدة وأغنیة

من شاعر مجنون

وعاشق مفتون

یحكي لھا عن حبّھ

والثّورة والّسیاسة 

عن أھلھ وقسوة الّدراسة

لیخدع الحراسة

وكّماشة البرید

یحكي عن وطن 

یرنو إلى الحریّة

...

یحكونفي حیّنا 

سّرا وعلنیّة

یحكون عن صبیّة

و عاشق الحریّة

إذ عاد ذات عید

جاء من بعید

لیفرح لوجھھا

ولّما زار الحيّ 

ناولتھ رفضھا 

لعشقھ القضیّة
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http://tpitu.blogspot.com: موقع حزب الكادحین على االنترنت 

alkadehinparti@gmail.com:اتصلوا بنا  


