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  ل ؟ـــا العمـــم

من خالل  عادة ما تمارس الرجعیة السیاسة   
تجاریة بحتة  عملیة إلیھابالنسبة  فھي الصفقات

ال عالقة لھا تخضع لحساب الربح والخسارة و
 إلىالمھم فیھا الوصول ، والمبادئ باألخالق

من حیث  إالالوسیلة فال قیمة لھا  أماالغایة 
لو كان و المنشودالھدف  إلىكونھا توصلھا 

ى حساب دماء الكادحین ودموعھم ذلك عل
حیل . السیاسة ھنا مناورة وخبث وأحزانھمو

فیھا مباح من الكذب  يءن كل شإوبالتالي ف
تل والذبح الق إلىالخداع وصوال  إلىالنفاق  إلى

 أيالتھجیر و النفيوالتجویع والتشرید و
غیر المعروفة اقتراف كل الجرائم المعروفة و

  . أیضا

تونس فاحت مؤخرا رائحة صفقة  و في   
ة والدینیة منذ الدستوری الرجعیتینكبیرة بین 

السبسي في باریس تقوم على التقى الغنوشى و
الممسكة ة فالرجعیة الدستوریة تقاسم السلط

بدت ملتزمة بالقوة المالیة و األمنیة والعسكریة 
في تعاملھا مع  المصريباستبعاد السیناریو 

ف معھا لآتحقیق تالنھضة وشقیقتھا الغریمة 
م محاسبتھا على عدبعد االنتخابات القادمة و

الشعب  أموالغیرھا ونھب الرش في سلیانة و
تحصین "مقابل غض الطرف عن قانون 

 األعمالوعدم مالحقة كبار رجال "الثورة 
  .بن علي أعوان حسرا إطالقالفاسدین و

  وضع ھذه الترتیبات  كان وراءو   
 األمریكیونو األوربیوناالمبریالیون 

من ضغطوا  باعتبارھم الضامن لتطبیقھا وھم
في نفس الوقت على الطرفین للسیر وفق 

خارطة طریقھا مع الوعد بتقدیم المزید من 
اقتصادیة  أزمةنظام غارق في  إلنقاذالقروض 

ما فضح الصفقة و .تقترب من وضع الكارثة
الكبار فعندما  بن علي أعوانسراح  إطالقھو 

العاصمة  إلىالعسكریة  األحكاموصلت 
ھالى شھداء أقبل ذلك كان حصلت الضجة و
وقرقنة الحامة والرقاب منزل بوزیان و

حد من ألكن ال والوردانین شھودا علیھا و
تمت بل اھتم بھم  اإلعالمالسیاسة و أباطرة
لملة القضایا المرفوعة بسرعة   العكس على 

 .حدأ إلیھاحتى ال ینتبھ 

یفتخر كبار الساسة البرجوازیون    
 في تونس بمناوراتھم السیاسیة نواإلقطاعیو
الحنكة فھم یغلفون ذلك بالذكاء والمحكمة و

حل الخالفات قادرین في نھایة المطاف على 
قد مارس راشد و "تحت الطاولة" الكبرى

 ما كانالسیاسة دائما عبر الصفقات و الغنوشي
مما جعلھ یعتقد  ھادونب ألیھما وصل  إلىیصل ل

من سیتكفل  ال شيء سواھا ھيالصفقات و أن
سلمة الدولة أالمتمثل في   البعید ھبتحقیق حلم

عنھ تبجحا   السبسي ال یقلو ،والمجتمع
نقاذ "الدولة رتھ على إقدتھ وحنكبحكمتھ و

جاد بھ الزمن في  التونسیة" فھو المخلص الذي
 أغبیاءقد وجد من حولھ و اللحظة الحرجة

مزاعمھ فسلموا لھ  یساریین صدّقواانتھازیین 
شكلوھا  التي واألحزاب قیادة الجبھات

جل تونس أفي االتحاد من  أعضاء أصبحواو
العیبھ منتظرین الخاضعتین أل اإلنقاذجبھة و

ھ علیھم بعد االنتخابات باستخذاء ما سیجود ب
  .القادمة
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  ارســـــم 30

  الطالبیّة الحركة اریخــت من منسیة  كرىذ 

  2014 ى شھر  مارست خالل موفّ حلّ   
 التي" عملیة منوبة" ـل نووالثالث الثانیة الذكرى

دینیة كانت ردا على ترویع عصابات یمینیة  
السكاكین الطلبة مسلحة بالھروات والسیوف و

 والحيمنوبة  اآلدابفي كلیة  أیامیلة ط
 التي الظروف  ھي فما. الملحق بھا الجامعي

لى أیّــة دروس تقدمھا إوالعملیة  بتلك حفّت
  ؟ الطلبة الیوم 

 رسمتالتونسیة قد  الطالّبیّة الحركة كانت   
 خطّ  1972 سنة المجیدة فیفري حركة منذ

 ،يحزب الدستور الرجع وبین بینھا القطیعة
 إلى  1956 مارس 20 صفقة منذ سعى الذى

 على والسطو العاّمة الحیاة على السیطرة
 النقاباتخاصة  الجماھیریة و المنّظمات

الطالبیة و كان االتحاد العام لطلبة و العمالیة
 لتحقیق طریقھ تحّسسی  بدأ قد تونس 
 عشر الثامن المؤتمر انعقاد بمناسبة یتھاستقالل

 شھدت والذي 1971 أوت 20-12 بین ما
 الدساترة الطلبة بین حادّا صراعا أشغالھ

 المؤتمرین وبقیة الحاكم للحزب الممثلین
 مّما یاسیّةالس الالّئحةعكسھا الخالف حول  

 المؤتمر في السافر التدّخل إلى بالسلطة دفع
 المنبثقة السیاسیّة الالّئحة وإلغاء أشغالھ وإیقاف

  .  لھا تابعة صوریّة قیادة وتنصیب عنھ

المشاركین  أغلب انسحاب إلى ىھو ما أدّ و   
 إمضاؤھا تــــمّ  الئحة وإصدار المؤتمر في

 الئحة( من المؤتمرین 105 طــــــــــرف مــن
 بھ قام الذي لالنقالب رفضھم ضّمنوھا) 105

 الخارق عشر ثامن  بمؤتمر منادین  الدساترة
  . للعادة

 االعتراف المؤتمرین أغلب رفض مثّل لقد  
حلقة من   السلطة قبل من المنصبة بالقیادة
 والحركة الحاكم النظام بین    الصراع حلقات 
كانت   حركة فیفري التى انطلقت و الطالبیّة

تعبیرا عن  من حصول االنقالب  أشھربعد 
  : برفعھا الشعارات التالیة  ذلك 

 تونس لطلبة عام إتّحاد أجل من النضال -
  . ومستقلّ  جماھیري ، دیمقراطي

 شعبیّة وجامعة دیمقراطي وتعلیم وطنیّة ثقافة -
.  
 الحركة من یتجّزأ ال جزء الطالبیّة الحركة -

  . الشعبیّة
 العربیّة الوطني التحرر حركات مساندة -

  . النضال ضد االمبریالیةو والعالمیّة
ة الحركة االحتجاجیة المتنامیة و في مواجھ  
الجامعة التونسیة من بین براثن  آفالتبوادر و

 الحزب میلیشیا تدّخلت  الرجعیة الدستوریة
 الذيفي الوقت  1972-02-05 یوم الحاكم

حاول فیھ الطلبة عقد مؤتمرھم من جدید 
 عندما الحقوا بھا الھزیمة و الجامعيبالمركب 

تدخلت قوات  الجامعياطردوھا من الحرم و
 ابینھ دامیة مواجھات فحصلت ،القمع البولیسیة

 900 حوالي إیقاف إلى أدّت الطلبة وبین
 یوم الوزراء مجلس اجتماع إثرھا لینعقد طالب

 وإغالق الدروس إیقاف ویقرر 08-02-1972
 المنح قطع مع  والحقـــوق اآلداب تيیكلّ 
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 وسحب والمطاعم المبیتات وغلق الجامعیّة
 إجراءات وھي العسكریّة الخدمة تأجیل

 الذین الطلبةلقمع  العمیل النظام سلكھا  زجریّة
 بالشرعیّة التمّسك واختاروا وصایتھ رفضوا

 بدایة فكانت بقانونیّتھ، جانبا ورموا الجماھیریّة
 التي الطالبیّة الحركة وبین بینھ القطیعة
 المسألة مناقشة أعمالھا جدول على طرحت
راطیة و توصیف النظام بالعمالة الدیمق الوطنیة

والخیانة الوطنیة وكشف اكذوبة االستقالل 
     .بالتالي فضح ارتباطھ باالمبریالیةالوطنى و

 تركیع السلطة البورقیبیة وقتھا تحاول لقد   
 البدایة في بیضاء سنة بفرض الطالبیّة الحركة

 من العدید وتجنید) 71/72 الدراسیّة السنة(
 في السجون  منھم بالبعض والزجّ  الحركة قادة
 1973 أفریل في تّمت صوریّة محاكمات بعد

 اآلخر البعض اضطرّ  بینما ،1974 وأفریل
 فرنسا إلى خاّصة ریّةسالق الھجرة إلى ھممن

 كما. والقضائیّة البولیسیّة المالحقات من ھربا
 ھ غیابترك الذي الكبیر الفراغ تم اغتنام

 أو التجنید بحكم الّساحة عن الطالبیّة القیادات
" الفیجیل" لتركیز جھاز الھجرة أو جنالسّ 

 مراقبة امھّمتھ مدني بزيّ  البولس من عناصر(
 التصديّ  وكذلك بشأنھم تقاریر وتقدیم الطلبة

  .الجامعیّة المؤّسسات داخل) لتحركاتھم

 النظام بھ تعامل الذي   الوحشي القمع ورغم  
 الذى االعتقالو وقیاداتھا، الطالبیّة الحركة مع

 الذي والتضییق المناضلین، من العدید طال
 العاّمة الحریات  على الفیجیل جھاز فرضھ

 منالطلبة  بحرمان والتجویع للطلبة، والخاصة
 فإنّ  الجامعیّة، المطاعمو  السكنو المنح

 وازدادت عودھا اشتدّ   الطالبیّة الحركة
الثورى  الیسار ظھور مع خاّصة صالبتھا

 ةالدیمقراطی ةالوطنی ممثال في المجموعات
 لدى يالوعي السیاس تجذّر في ساھم ھو ماو

 النقابیّة ھیاكلھم حول التفّوا الذین الطلبة غالبیّة
 برامج نقد فيانخراطھم المسؤول  مع المؤقّتة

 في تمیّزت التي اإلصالحیّة قیادتھا وتوّجھات
خاصة في ظل  بالمھادنة األحیان من العدید

" الشیوعيى زیفا "المسمّ  أثیر طلبة الحزبت
یادة التحریفیة في موسكو المرتبط وقتھا بالقو
المرتبطة  اإلصالحیةما لحق ذلك من تاثیر و

العمل انحراف حزب و التونسيبمنظمة العامل 
 تبلور بدیلاني ومناصبتھ العداء للماویة  ولباأل

ة خط الثورة نما شیئا فشیئا على قاعد ثوريّ 
 رتقاءاال عمل على الوطنیة الدیمقراطیة

 توفیر بضرورة التمّسك مع الطالبي بالنضال
 المؤتمر النعقاد والموضوعیّة الذاتیّة الظروف

 أنّ  على التأكیدو    للعادة الخارق عشر الثامن
 منظمة نقابیة ھو تونس لطلبة العام اإلتحاد

للجماھیر  المشروعة  مطالبال عن تدافع
  .تساھم في كفاح الشعبالطالبیة و

 الدیمقراطیة الوطنیة القوى لتشّكل كان لقد  
 والمعاھد والكلیات الجامعات داخل مھمة كقّوة
 الطالبیّة الحركة أداء على اإلیجابي األثر العلیا
 بمواجھة تمیّزت التي الیومیّة نضاالتھا وعلى

 والالشعبیّة الالوطنیّة النظام سیاسات
 جّسدت التي النضاالت ھذه ، والالدیمقراطیة

 من یتجّزأ ال جزء الطالبیّة الحركة" شعار
 فالتحم الواقع أرض على" الشعبیّة الحركة
 التحركات من العدید في بالعمال الطلبة

 جانفي 26  انتفاضة خاّصة الجماھیریّة
 الكادحین ضاالتلمساندتھم  لن إضافة ،1978

 كلیة طلبة تضامن ولعلّ  ،في عموم البالد
 بتونس النقل عمال إضراب مع بمنوبة اآلداب

 جانب فإلى ذلك، على دلیل  1981 سنة
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 شاحنات( البدیلة قلالنّ  ـلــلوسائ مقاطعتھـم
 اإلضراب إلفشال النظام سّخرھا التي) الجیش

 الیسار طلبة عمد ، أیّام لعدّة استمر الذي
 باب إلى   یومیا التنقل إلى كذلك ـوريالثّ 

 المضربین العمال جانب إلى للوقوف سعدون
 ولحمایة المشروعة حقوقھم عن دفاعا

 والتصدّي الحافالت تربض أین المستودعات
 ھذه اقتحام المتكّررة األمن قّوات لمحاوالت

 لغایة منھا البعض وإخراج المستودعات
 تلك منیت وقد األشخاص نقل في استعمالھا

 المكثف للتواجد نتیجة  بالفشلت محاوالال
  .لبةوالطّ  الـــللعمّ 

 التي الطالبیّة الحركة أنّ  النظام أیقن لقد  
 احولھ تلفّ و النقابي والسیاسيھا خطر تجذّ 

 یدیھ بین من أفلتت قد الطالبیّة الجماھیر أوسع
 على وال فیھا التحّكم على ال قادرا یعد ولم

 العداء وأنّ  خاّصة طاعتھ لبیت إرجاعھا
 فأصبح  أوجھ وصل الدساترة للطلبة المتزاید
 اإلفصاح على قادرین وغیر مطاردین ھؤالء
 یعتبرونھم الطلبة عموم ألنّ  ھویّتھم عن حتّى

 إلى فمرّ  السیاسي، للبولیس نواة أو وشاة مجّرد
 في المتمثّل االحتیاطي جیشھ تجھیز مرحلة

داخل صفوف  الصراعات لتغذیة الیمین الدیني
 دوامة في الزج بھمو ھمصفوف شتتتو الطلبة
    .سیطرتھ مرة أخرى    لفرض سعیا العنف

مكنت السلطة تنفیذا لخطة مدروسة و   
البورقیبیة الیمین الدیني من إصدار عدد من 

 المجتمع الجرائد والمجالت منھا الحبیب و
 دار مطبعة التي صدرت عن  المعرفة مجلةو

 اآلداب كلیة مقر من القریبة الدستوري الحزب
 أبواب فتحتو أفریل 9 العلوم اإلنسانیةو

أمام الیمین  مصراعیھا على والجوامع المساجد

الدیني و ھبت دول أخرى لمعاضدتھا  
جھودھا تلك اذ تدخلت المملكة العربیة 

البعض من السعودیة بأموالھا الوفیرة لبناء 
الجامعي كما  الجوامع  مثل جامع المركب

منھا فتاوى ابن تیمیة أرسلت آالف الكتب و
التى وزعت مجانا كما تدخلت إیران للقیام 
بدورھا أیضا في استقطاب و توجیھ أجنحة من 
 داخل ذلك الیمین الذي أصبح جاھزا

یبث سمومھ و لالستعمال لیعبث في بالجامعة
  .بین أوساط الطلبة

 مغازلةب للقیام مزاليال ك محمدتحرّ  اكم 
 عن 1980 سنة أعلن عندما اإلسالمیین

 من الیمینیین الدینیین الطلبة لتمكین استعداده
)  النقابیة التعددیة(  بھم خاص إتحاد تأسیس

 تمیّزت التي اإلسالمي االتجاه بحركة دفع مّما
 المؤتمر" شعار برفــــــع الخطاب بازدواجیّة
 كانت أنّھا والحال  80/81 سنة" التأسیسي

 شعار  79/80 الدراسیّة السنة في ترفع
   ."المؤقّتة النقابیّة الھیاكل انتخاب"

 خّطط بل ،اتالخطو بھذه النظام یكتف ولم  
 العاصمة عن أمكن ما وإبعادھم الطلبة لنفي
 بمنّوبة لآلداب كلیة فأقام العمران مناطق وعن

 الحقول  ووسط السكان من خال مكان في
 الطلبة مواجھة إلى ما یوما اضطرّ  إذا حتّى

  .العیان عن خافیة ستظلّ  جرائمھ فإنّ  بالعنف

 الى الداعي الجدید بالتوّجھ عالقة وفي  
/  اإلسالمي االتجاه حركة طرحت لتأسیس،ا

 االعتراف عدم نفسھا على النھضة حالیا
 كلّ  إلفشال والسعي المؤقّتة النقابیّة بالھیاكل

  الكلیّات، أو المبیتات داخل سواء تحركاتھا
 عن المدافعة السیاسیّة األطراف لكل كالتصدّي

 الثامن بالمؤتمر والمتمّسكة النقابیّة الھیاكل
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 الیسار طلبة خاّصة للعادة الخارق عشر
 مسألة الفترة تلك في طرحوا الذین الثوري
  .المؤقّتة النقابیّة الھیاكل تعزیز

 على الیمین الدیني ممارسة تارتكز و  
 الطالبیة الحركة مناضلي أصوات إسكات
 الجماھیریّة التحركات كلّ  إفشال على والعمل

 من العدید طال الذي العنف باستعمال ولو
 ةمحاصر فكانت   الطالبیة المنتمیة   العناصر

/ 27/28/29 أیّام بمنوبة الجامعي لحيا
التسبب في جرح عدد من و 1982/مارس

الطلبة أرسل بعضھم إلى غرف اإلنعاش في 
حالة من الغضب   ولّد مّماالمستشفیات 

 صفوفھم إلى تنظیم الطلبة واالحتقان و تنادى
 النقابیة وكلیتھم ھیاكلھم عن للدفاع استعدادا

اجتماعات بكلیة  فانتظمت المتاحة الطرق بكلّ 
الحقوق جمعت طلبة من مختلف األجزاء 
الجامعیة للنظر في الوضع و ما یتطلبھ على 

وبة صعید مواجھة احتالل كلیة اآلداب بمن
لكل اعتداء  ر التصديتقرّ ھا الجامعي وحیّ و

  .جدید

كان  وھو ما تم بسرعة فالیمین الدیني   
 انطلقت قدیمارس تلك االعتداءات یومیا ف

 یوم صبیحة لتلك العملیة األولى المواجھات
 النقابیة الھیاكل دعوة إثر 30/03/1982

 فما ،للنظر في األحداث عام الجتماع المؤقّتة
 إالّ الیمین الدیني  عناصر بعض من كان

 لى االجتماعإ دعا الذي للعنصر التوّجھ
ھ ــنّ م أباستعمال مطرقة حدیدیة رغ وتعنیفھ

الذي بقي على  یسار اإلصالحيكان ینتمي لل
المجموعات الحیاد في المصادمات السابقة بین 
  . الوطنیة الدیمقراطیة والیمین الدیني

شارك  التيسرعان ما اتسعت المواجھات و  
فیھا المئات عندما ھب الطلبة الیساریون 

 خوانیة التياإل للعناصر التصدي إلىالثوریون 
في المعركة  استعملتو ،االجتماعذلك  أفسدت

 العصي امتدت قرابة ثالث ساعات التي
 والسیوف والسكاكین ةالحدیدی والقضبان
من  تعزیزاتذلك  خالل وصلتو والسالسل

 طلبةالمیلیشیات الیمینیة الدینیة  فواجھھا ال
بقطع الطریق على الحافالت وأضرموا 

كانت تقل  لنیران في  الدراجات الناریة التيا
تلك المیلیشیات بعد السیطرة علیھا  لوضع حد 

  لتدفقھم .

   البولیس قوات  مراقبة لوحظ خالل ذلكو   
 العناصر إیقاف حتّى أو التدّخل دون المشھد
 كلیّة إلى الوصول من ومنعھا طالبیة الغیر

عندما تیقنت ان المعركة تكاد تحسم و اآلداب
صالح تلك الملیشیات تدخلت بعنف  لغیر

 أماعشرات الطلبة الیساریین الثوریین  إلیقاف
لى الطلبة  فقد انسحب إ من األعظمالقسم 

ھازیج األ الھضاب القریبة مردداالحقول و
قدت حلقات انعالثوریة و األشعارو واألناشید

طرق یجب  نقاش سریعة للنظر في أيّ 
باعھا للقیام بانسحاب ناجح یتفادى الحواجز ـتّ اِ 

البولیسیة على الطرقات فكان االتفاق على 
لى إالدخول اد السیر في أّي طریق كان واستبع

 بالذات حيّ ة الغرب وتونس العاصمة من جھ
 اإلنسانیةالمالسین المطل على كلیة العلوم 

االنتشار بعدھا وھو ما تم االجتماعیة وو
  .   بنجاح

الرجعى لصالح  اإلعالمو سرعان ما تدخل   
ظھر متحدثا عن مجزرة رھیبة و الدینالیمین 

ن دینیون على شاشة التلفزیون طلبة یمینیو
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ھو ما انخرطت في لسرد روایتھم عما حدث و
 منھا جریدة الرأي التيالجرائد و أیضاتغطیتھ 

ت صبّ كلھا للروایة الیمینیة الدینیة وانحازت 
جام غضبھا على "الحجارة الوطنیة 

ذاتھ تحدث ھیئة  في الیومالدیمقراطیة" و
 ا جرى في تونســالبریطانیة عمّ  اإلذاعة

 في نشرتھاخوانى متحیزة للحلیف   اإل
  .خبارلألالرئیسیة 

 1982مارس  30 یوم طلبة منوبة  دافع لقد  
فقط بل عن الحركة الطالبیة  كلیتھم ال عن 

خرون بأسرھا وقد شاركھم ھذا الشرف طلبة آ
خرى من بینھا كلیة الشریعة ات أجاؤوا من كلی

كان الفتا للنظر مشاركة الدین و وأصول
منھن من و كبیرة في المعركة بأعدادالطالبات 
  .  اعتقلتجرحت و

غداة عملیة  لمیلیشیات الدینیة ا شكلت لقد  
العاصمة  شوارع جابت خاصة فرقا منوبة
 إلى توصلت وقد الثوري الیسار طلبة عن بحثا
ـا مّ أ .تعنیفھم تولّتو العناصر ببعض ستفراداال

ھم ظلوا عاجزین عن ـنّ طلبة الیسار الثوري فإ
  .الجامعيحرم التنظیم المواجھة خارج 

 العمیل النظام رادأ التي األھدافو من بین    
من وراء تحریك الیمین الدیني  في مجموعھ

 في فشل التي القوانین من العدید تمریر تحقیقھا
التسجیل ـ ا تحدید قانون خاّصة  سابقا تمریرھا

 أوت في أصدره الذي نظام الخراطیش ـ 
 بعد والمبیتات للكلیات البولیس وإرجاع 1982

 بكلیّة الدروس إیقاف أولى مرحلة في تولّى أن
 إلى بعد فیما لیعمد المبیت وإقفال اآلداب
   األخرى التعسفیّة تاإلجراءا بعض تطبیق

 الطالبیة بالبطاقة ستظھاراال فرض خالل من
 من الكلیّة إدارة مّكن مّما للكلیة للدخول كشرط

 من ومنعھم الطلبة من المئات بطاقات افتكاك
 الطلبة كافة حرمان كإقرار الدراسة، مواصلة

 جوان دورة(  السنة آخر امتحانات إجراء من
 الذین الطلبة كل اإلجراء ھذا لیطال) 

 1982 سبتمبر دورة في بطاقاتھم صودرت
 منعھم تمّ  أنّة  والحال الدروس عن تغیّبھم بتعلّة
 اإلجراءات ھذه عن بـترتّ  وقد ذلك من

 الحركة مناضلي من المئات حرمان التعّسفیّة
 مواصلة من بمنّوبة اآلداب بكلیة  الطالبیّة
 لمتابعة الھجرة إلى البعض فاضطر تعلیمھم
بسوق  منھم العدید التحق بینما ، الدراسة

  . العمل

   الطالبیّة الساحة إفراغ النظام ھدف كان لقد   
 إمكانیة لتصبح المتمّرسین المناضلین من

ھو ما مھد لھ قبل ذلك و سھلة، علیھا السیطرة
مئات الطلبة للعمل  أمامبعام عندما فتح المجال 
ولى مرحلة أ كأساتذةفي مجال التدریس 

ظھرین فقط بشھادة مست تعلیم ثانوي معلميو
او بكلوریا  2ولى  باكلوریا + ختم المرحلة األ

 +1.  

 النضال ألنّ كامال  یتحقّق لم ھدفھ أنّ  غیر  
 القیادات أغلب من بدعم استمرّ  الطالبي
 والتحقت الدراسة مقاعد غادرت التي الطالبیة
 التونسي العام اإلتحاد صلب النقابي بالعمل
 لم الظالمیین الدینیین مسعى أنّ  كما للشغل،
 على وال الكلیّة على السیطرة في یتحقّق

 في استبسال من الطلبة أبداه لما أسلمتھا
 المؤتمر إنجاز مھّمة وظلّت   لھم التصدي

 على مطروحة للعادة الخارق عشر الثامن
 تحقیقھا تمّ  حتّى الطالبیة الحركة أعمال جدول
 الیمینیین الدینیین فشل إنّ  . الواقع أرض على
 2012 سنة الكّرة یعیدون جعلھم مساعیھم في
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 عندما   التاریخ ذلك من سنة  ثالثین بعد أي
 العلم ذلك أسوارھا فوق ورفعوا الكلیة اقتحموا
 أن غیر ، علیھا للسیطرة كمقدّمة األسود

من جدید   الكلیة عن الدفاع في الطلبة استبسال
 تحقق دون حال أسلمتھا لمشروع وتصدیھم

  . للظالمیة الدینیة الجدید القدیم الحلم ذلك

صفوف الحركة   التشتتویسود الیوم    
انقسام االتحاد العام لطلبة  إلىالطالبیة وصوال 

 أمام مجددا الباب وفتح أضعفھامما  ستون
المتسبب الرئیسي في و الیمین الدیني أحالم

یسیطر على  الذي االنتھازي ذلك ھو الیسار 
یوظفھ لغایات فئویة ترتبط بتحالفاتھ االتحاد و

و ھذا الوضع  رجعیة مشھورة أطرافمع 
 العمل   الطالبیّة الحركة مناضلي على یفرض

على  جدید من الطلبة  صفوف رصّ  على
الوطنیة الدیمقراطیة   برنامج الثورةقاعدة 
  . تونس لطلبة العام لإلتحاد ثوریّة قیادة وإفراز

یمكن حوصلة دروس عملیة  إجماالو    
  :  ما یلي منوبة في

قوة احتیاطیة یلجأ  الدیني: یمثل الیمین ال وّ أ
في تونس لبسط سیطرتھ على النظام  إلیھا

سابقا في الساحة  بھو ما جرّ الشعب و
استعمل بوضوح بعد ھروب بن الطالبیة و

  على في البالد بأسرھا.
ما تصمم الجماھیر على المقاومة : عند ثانیا

لو جنینیا لنضالھا فانھا تنتصر وتجد تنظیما و
  على الرجعیة . 

 أسوارداخل  الدیني:بینما انھزم الیمین  ثالثا
خارجھا و یفسر ذلك  أقوىالجامعة كان 

ناده الى تنظیم حزبي و ھو ما كان الطلبة باست
  الیساریون الثوریون یفتقدونھ .

حلیف دور ال  االنتھازي: لعب الیسار خامسا
ال رفع شعار : الموضوعى للرجعیة الدینیة و

بل انھ اعتبر الیمین  مأتاهللعنف مھما كان 
و ھو ما یفسر  الیساريضحیة للتطرف  الدیني

و بین ذالك نھ بعد ذلك بسنوات  التحالف بی
  كتوبر .أ 18الیمین في ائتالف 

 التاریخي: ظلت عملیة منوبة بالمعنى سادسا
حدثا معزوال فالحركة الطالبیة تطورت بعد 

 إنماو  الدینيذلك ال في اتجاه القطع مع الیمین 
في اتجاه التعایش معھ خالفا لما كان علیھ 

ھو التعامل مع الرجعیة الدستوریة و الحال في
الحركة الطالبیة كانت خالل تلك  نّ عني أما ی

من كونھا  أكثرالعملیة مھتمة برد الفعل 
للمواجھة و قامت  إستراتیجیةوضعت خطة 

  بتنفیذھا 
: تمت عملیة منوبة في ظل ظروف سابعا 

محلیة و عربیة و عالمیة بدا فیھا بوضوح 
 وعيمع ھزیمة الخط الشی الثوريانحسار المد 

بدایة ضرب الخط و انیاألبفي الصین و الثوري
الحركة في المقاومة الفلسطینیة و الوطني

  .العربیةوالوطنیة اللبنانیة  

  

  

**************************************************************** 
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 مستنقع االنتھازیة

الفكر  آسن یسكنھمستنقع  االنتھازیة   
الجبن بالخیانة و ةالموصومالسیاسة و المھزوم

ویتزاحم فیھ المرتزقة  ،البیع والشراءو
على فتات موائد اللصوص الكبار  الصغار

یھ الشجاعة الثورة نھر میاھھ دافقة تسبح فو
تزھر على الوفاء والمروءة والبطولة وو

، التقدم والعدل والكرامةجنباتھ نباتات الحریة و
ان ال جامع ان متضادّ خطّ   الثورةواالنتھازیة 
لكن االنتھازیین ال یظھرون على بینھما و

والقیم  ألسنتھمالثورة على و إالّ ح ـكالرّ 
 .النبیلة مكتوبة على صفحاتھم  األخالقیة

منذ الیسار    في تونس لوثت االنتھازیةو    
یف للرجعیة رد إلى إیاهوقت طویل محولة 

في شكلھا  أخرىو خوانيمرة في شكلھا اإل
سرى أجاعلة آالف المناضلین  الدستوري

 عجزال فساد والغباء السیاسي الفكري ىللعم
 لألحداثموضوعیة رؤیة امتالك عن 

  .فیھا التأثیرانعدمت القدرة على و

رغم من أننا الیوم أمام أشد العلى و   
ا  بسبب زمن االنتفاضات  اللحظات وضوح

فان ، نعیشھ الذي والصراعات والمواجھات
 تقلب الحقائقو األوراقاالنتھازیة تخلط 

و ال  التاریخيتحول دون حصول الفرز و
قبل الرجعیة تستعمل من  فھيذلك  فيغرابة 

تلك  إسداءمقابل لھذا الغرض بالذات و
 لكنمات تحصل على نصیبھا من الفتات والخد

ي السقوط المدوّ  مع مرور الوقت یكون
الكادحین على  أمام لتنكشف االنتھازیةلخرائب 

  قبحھا وبؤسھا.

قد تم تھریب بن على في و ،جانفي 14غداة   
لالحتفال  ةاالنتھازی أسرعت ،لیلة ظلماء

بنصر ال وجود لھ فصنعت ثورة في وھمھا و 
كونت مع  إنھالعبادتھا بل  أمامھاركعت 

الظالمیة الدینیة مجلسا لحمایتھا و سرعان ما 
بالحدث  علیھا تیمنا أطلقتتآلفت في جبھة 

جانفي ثم كانت كرنفاالتھا  14اسم  السعید
جوالتھا صوالتھا وو أكتوبر 23االنتخابیة في 

المحتفى بقدراتھا الخارقة وعندما  اإلعالمفي 
ارتطمت بجدار الخیبة ولم تحصل حتى على 

ثم  أعقابھاعلى  انكفأتحلمت بھ  الفتات الذي
شكلت جبھة جدیدة  لقبتھا من غفوتھا و أفاقت

  .ة رّ ـــبالشعبیة ھذه الم

بیت  إلىشیئا فشیئا صاغرة  و سارت   
بشعارات  رة ذلكمبرّ  الطاعة الیمیني اللیبرالي

التحالف و الضروريمثل التقاطع   مغالطة
انتفض  التيالقضیة األصلیة  مغیبة التكتیكي
و ھى المسألة الوطنیة ھا جلأمن الشعب 

ما فكانت كرنفاالت باردو واالجتماعیة و
لى فیھ البورقیبیة إ عادت الذيجاورھا 

 يالوطنجاءت  مؤتمرات الحوار و الواجھة
احتفلت االنتھازیة مع حلفائھا  بنصر مبین و

  . فقد  أخرجت النھضة من الحكم !!!! 

تلفة غیر نجد فرقا مخ مستنقع االنتھازیة في   
فھناك  ثالثة أقسامبین  انھ یمكن عامة  التمییز

المكشوف الذي بعد طول  االنتھازيالیسار 
حدیث عن الثورة المنتصرة انتھى بھ المطاف 
إلى التحالف مع الرجعیة الدستوریة المعاد 

بناؤھا لیساھم من موقعھ في ترمیم النظام  
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 وھو اآلن في جبھة اإلنقاذ التي تضم االتحاد
ه في ؤزعماجل تونس و الجبھة الشعبیة وأمن 

  .حراسة حرس المرزوقي

 یتألفالمتستّر واالنتھازي  و ھناك الیسار   
یضعون ساقا مع من جماعة من المترددین 

یرتعدون  ھماالنتھازیة وساقا مع الثورة و
 أمخوفا فال یعرفون ھل یتقدمون یسارا 

الذین یقومون بتعطیل  ھمیتراجعون یمینا و
دون  ونطاقات عشرات المناضلین و یحول

ویصنع ھؤالء  ألنفسھم  تأسیس جبھة الثورة.
ف منھم تزیی األمرمجدا  حتى لو تطلب 

عندما یجد الجد تجدھم یوقعون و ،ریخالتا
لحمایة  الیمین الظالمياالتفاقیات مع 

 المكشوفة ورة" ویتحالفون مع االنتھازیةــ"الث
قائدتھم فیسیرون في ذیل   تصبح ھي التي

 الفأس ھموعندما یصیب الدستوريركب  الیمین 
و من التحالف  مولولین ینسحبون الرأسفي 

 الیساریین لكن دون قدرة على االتحاد مع
فیعطلون الطاقات و یخربون   الثوریین 

غالبا یساعدھم على ذلك   ،صفوف الشعب
دون نقد وال  ھمیتبعون لكنھم نزھاء و مناضلون

  فھم وال فعل.

    قسم ثالث و بجوار ھذین القسمین ھناك   
نشط حسب تعلیمات ی ھو یسار الھامشو

في المشرق العربي،  أو باوأورالمركز في 
التوجیھات : افعل كذا وال تفعل كذا،  تأتیھ 

، أولئكال تتحالف مع ف مع ھؤالء وتحال
ھرول دائما و یھواصدر بیانا عن كذا... 

 وال ذلك المركز فالسیاسة ال تھمھ إلرضاء
المواقف المبدئیة و ال غیر المبدئیة،  تشغلھ

ال شيء غیر المنافع العینیة ووھ المال  ـیھمّ 
المرتبطة دودیة الزوائد ال ھ یسارـنّ إ ...ذلك

المشرق العربي و باوأورمشھورة في  بأحزاب
  ل.ــقوال أ أكثرال 

 الراھنة اللحظة التاریخیة إنربما قال قائل    
ا الیسار القابع في تفرض عدم توجیھ النقد لھذ

الیمین بوجھیھ  نقد التركیز علىو المستنقع
متى كان  :واللیبرالي ولكننا نجیب الدیني

لم یكونوا  أھؤالء منفصلین عن ذلك الیمین 
ولیس من أوكد  أ؟ ائما حصان طروادتھ د

ب المھام لالنتصار على الیمین تصفیة الحسا
  ؟ مع االنتھازیة واالنتھازیین

**************************************************************** 
  ادیّة"ــــــارثة االقتصـــراف بـ"الكــــــقة االعتـــــحقی

یزداد الوضع االقتصادي في تونس تدھورا،   
وقد بلغ ھذا التدھور مستوى أجبر المسؤولین 
السیاسیین والمؤسسات المالیة واالقتصادیّة 
على اإلفصاح عن بعض الحقائق التي كثیرا 
ما تجنّبوا الخوض فیھا أو سعوا إلى إخفائھا 
والتستّر عنھا لغایات سیاسیّة یقف وراءھا 

ج ومخّطط لھ من أجل إبراز مسار كامل ممنھ
نجـاح مشروع "االنتقال الدّیمقراطي" الذي 
تعود بدایاتھ إلى لحظة الّشروع في مواجھة 
االنتفاضة منذ إعالن فرار بن علي وتنصیب 
حكومة الغنوشي وصوال إلى تعیین حكومة 
جمعة، بینما كان الواقع االقتصادي 
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واالجتماعي على األرض یؤّكد نقیض ما كان 
من تصریحات وأرقـام من قبل منقذي  یصدر

النّظام الذي انتفضت ضدّ سیاساتھ جماھیر 
ورفعت شعار  2010الكادحین في دیسمبر 

  إسقاطھ.

المسؤولون الحكومیون  یعلنوالیوم، إذ    
"الجدد" بھذه الحقائق، فألّن عدید العوامل، ال 
االقتصادیّة وحدھا واالجتماعیّة، تقف وراء 

  .عالنھذا اإل

فمن جھة أولى، لم یعد الوضع االقتصادي    
واالجتماعي یحتمل اإلخفـاء نظرا لالنعكاسات 
الخطیرة التي ستؤدّي إلیھا ھذه األوضاع. 
وأكثر ما یخشاه ھؤالء تصاعد االحتجاجات 
الشعبیّة التي قد تعصف بأحالمھم وبأحالم من 
عیّنوھم وأیّدوھم في بلوغ االنتخابات الرئاسیّة 

واستكمال مسار "االنتقال والتشریعیّة 
الدیمقراطي"  في أمن وسالم، وقد تؤدّي بھم 
إلى سقوط لم یتوقّعوه یوم انتشوا بلذّة الّصعود 
إلى كراسي الحكم. فال یعقل، بالنسبة إلیھم، أن 
تنتھي ھذه الحكومة التي "تمثّل الجمیع" 
بسقوط مدّوٍ تكون خاتمتھ سقوط الجمیع وھي 

ا ھذا الجمیع جمیع الحكومة التي علّق علیھ
آمالھ وأحالمھ. وطبعا، فإّن ھذه المؤشرات 
التي لم تعد تطیق اإلخفاء ستبّرر السیاسة التي 
شرعت في تنفیذھا ھذه الحكومة، بل في 
الحقیقة ورثتھا عن سابقاتھا، وھي محاولة 
ترقیع ما یمكن ترقیعھ من أجل تأجیل حصول 
 االنفجار االجتماعي وحدوث الّسقوط المدّوي
معتمدة نفس المسالك وھي االقتراض والتسّول 
ورفع الدّعم والتّرفیع في األسعار والدّعوة إلى 
التقّشف وإطالق مشروع االكتتاب وتجمید 

األجور وغیرھا من المسالك وكّل ذلك یجوز 
من أجل إنقاذ ھذا الوضع المتردّي. وما یبّرر 
اعتماد ھذه المسالك، التي قد تؤدّي من جھة 

لى التسریع في حدوث االنفجار مقابلة إ
الثقیلة  لألعباءوالّسقوط بدل تأجیلھما نظرا 

التي ستضاف إلى كاھل الكادحین، ھو 
الّضمانات التي وفّرتھا أطراف "الحوار 
الوطني" وخصوصا ُرعـاتھ سواًء من داخل 
البالد أو من خارجھا على غرار اتحاد الشغل 

  وصندوق النّقد والبنك الدّولیْین. 

من جھة ثانیة، وفي ارتباط بھذه و   
األوضاع، فألّن غایة التنّصل من المسؤولیّة 
من قبل ممثّلي ھذه الحكومة تدفعھم إلى ذلك 
من أجل تحمیل من سبقھم في الحكم المسؤولیّة 
كاملة عن األزمة الحادّة والّشاملة تماما مثلما 
حّمل سابقوھم المسؤولیّة كاملة لمن سبقوھم. 

ار یتتالى كشف ونشر فضائح وفي ھذا اإلط
ملفّات الفساد المرتبطة بالمسؤولین الّسابقین 
وخصوصا ملفّات الفساد المالي، وكأّن ھذه 
الحكومة الوحیدة التي مارست الفساد. ویأتي 
رمي المسؤولیّة على الّسابقین ألنّھم یدركون 
أنّھم غیر قادرین على تغییر ھذه األوضاع 

ھم لیسوا إالّ أداة وعلى حّل ھذه األزمات، وإنّ 
وضعھا المتوافقون ومن یقف وراءھم تنشر 
كالما ُحلوا في واقع ُمّر قد ینطلي مذاقھ على 
شعب سئم الوعود. ویدرك حاملو ھذه األداة 
أنّھم بتغییر الوجوه القابعة على الكراسي 
وبتغییر األسماء سیجعلون الشعب ینسى 
 الوعود الّسابقة التي انتھت مدّة صلوحیّتھا
ویمھلھم مدّة أخرى للوعود الجدیدة التي من 
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 موعد المفترض أن تنتھي صلوحیّتھا مع 
  االنتخابات القادمة.

ومن جھة ثـالثة، فقد شعرت ھذه الحكومة    
"المستقلّة" و"التوافقیة" التي أتت نتاجا لسلسلة 
طویلة من "الحـوار الوطني" بأّن ھذا التوافق 

بحت بعض بدأ یتآكل تدریجیّا بعد أن أص
األطراف المساھمة في ھذا التوافق تعبّر عن 
عدم رضاھا بسیر األمور ال على المستوى 

ألّن ذلك ھو آخر ما -االقتصادي واالجتماعي 
بل ألّن الّطریق المؤدّي إلى االنتخابات  -یعنیھا

المرجّوة، وھي الغایة األسمى لجمیع مكّونات 
التوافق، أصبحت عدید المؤشرات ترّجح أنھا 
ستطول وربّما لن تكون لھا نھایة. وفي عالقة 
دائما بھذه االنتخابات، فإنّھ كلّما زاد نھار إالّ 
وبدأت تتوّضح بعض األمور التي لم یكن 
تحسب لھا بعض األطراف أدنى حساب ونعني 
ھنا معارك التحالفات الّسابقة والالّحقة وما قد 
یكشف عنھ الّسباق إلى الّصندوق من تحالفات 

نتظرة واتّفاقات تعصف بأحالم البعض غیر م
وتزید في أحالم البعض اآلخر. زد على ذلك، 
أّن ما یصدر من حین إلى آخر من إحصائیّات 
من قبل مؤسسات "سبر اآلراء" في إطار 
السباق االنتخابي زادت من تخّوف ھذه 
األطراف من النتائج التي قد تحصدھا إن 

لذي وقعت االنتخابات ومن المصیر المؤلم ا

ینتظرھا آنذاك. وانطالقا من ھذه العوامل 
المرتبطة باالنتخابات، وحتّى ال تبدو بعیدة عن 
الّرفض الشعبي لھذه الحكومة كما لسابقاتھا، 
فإّن ھذه األطراف بدأت تتراجع عن التزاماتھا 
التوافقیة التي أمضت علیھا في إطار "الحوار 
 الوطني" واحتفلت بھ لّما تّمت المصادقة على
"الدستور" ثّم أقامت یوما لالحتفال بإسقاط 
حكومة النھضة. وإذا كانت بعض األطراف 
بدأت تعلن عن عدم رضاھا عن ھذه الحكومة، 
فإّن أطرافا أخرى من داخل ھذا التوافق لم 
تعلن ذلك بل إنّھا تسعى إلى "عرقلة عمل 
الحكومة" بطریقة أو بأخرى من خالل وقوفھا 

ضطرابات من أجل وراء بعض األحداث واال
غایات انتخابیّة أیضا.  وھذه العرقلة وبدایة 
التنّصل طبعا ستؤثّر على الّشرعیة التوافقیة 

  التي ُعیّنت بمقتضاھا الحكومة الجدیدة.   

إّن جمیع ھذه العوامل، التي یربط بینھا خیط   
رفیع یتعلّق بالغایة من تعیین ھذه الحكومة 
وھي بلوغ االنتخابات وبالتالي بلوغ المحّطة 
األخیرة من مسار إنقاذ النّظام ووضع الحجرة 
األخیرة في إطار عملیّة ترمیمھ، دفعت 
بالحكومة الحالیّة إلى ھذا اإلعالن الّصریح 

بعد أن لّمحت إلیھا لّما أشار سابقا  عن الكارثة
رئیس الحكومة إلى أّن الوضع االقتصادي 

   مّما كان یتصّوره. ءأسو

  

  

  

******************************************************************  
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  سیـــاسیّةبیــــــــــــــــانات 

  إطالق سراح المجرمین في حّق شھداء وجرحى االنتفاضة
  جزء صغیــر من صفقة كبیــرة

أصدرت الدائرة الجنائیة بمحكمة االستئناف   
 12العسكریة بتونس العاصمة یوم السبت 

العقوبات أحكاما تقضى بنقض  2014أفریل 
د من المتورطین الكبار في السابقة في حق عد

ر على المنتفضین ضد حكم طالق الناجرائم إ
خفیفة بما فیھا  بأحكامتعویضھا بن على و

عدم سماع الدعوى مما یسمح تأجیل التنفیذ و
قة بذلك یھم حزب سراحھم و في عال بإطالق

ا ـــالتعبیر عمّ  الدیمقراطي الكادحین الوطني
  : یلي

ال عالقة لھا بالعدل  األحكامتلك  ّوال : إنّ أ 
فھى تندرج ضمن صفقة كبرى بین الیمین 

الحوار ، مرتبطة بـ"الدستوريالیمین و الدیني
من " تستھدف غلق عدد من الملفات والوطني

الذین  األعمالبینھا ملف فساد عدد من رجال 
سجناء سلطة جرى غض النظر عن تتبعھم و

سراحھم على دفعات  إطالقبن على الذین تم 
 إلىفتح المجال للدساترة للعودة و اآلنحتى 

كة في االنتخابات المشارلحیاة السیاسیة وا
بین القادمة وصوال إلى تقاسم السلطة بینھم و

یتحمل المسؤولیة التامة عن حركة النھضة و
 الذيتلك الصفقة المشاركون في ذلك الحوار 

لیسار الشعب بما في ذلك ا إرادةتم بمعزل عن 
  .المتحالف مع الرجعیة الدستوریة االنتھازي

جاءت كتتویج  األخیرة األحكام نّ ثانیا : إ 
و ـفت أخفّ  التي األخرى األحكاملسلسلة من 

نقضت العقوبات الصادرة في حق المجرمین 

قتل وجرح المنتفضین في طین في المتورّ 
قرقنة بوزیان ومنزل الرقاب والسعیدة و

  .غیرھاالحامة وو

دعما للمصالحة بین  األحكامھذه  يتأتثالثا:  
أعقبت  التيریة والدینیة والرجعیتین الدستو

 التياء باریس بین السبسي و الغنوشي ولق
شیئا فشیئا في مختلف  اتضحت معالمھا

 اإلعالمیةالمجاالت وخاصة السیاسیة و
الثقافیة حیث استعاد الدستوریون القضائیة وو

تھدده  ترمیم النظام الذيھم للمساھمة في مواقع
اقتصادیة غیر مسبوقة و في المقابل  أزمة

غض النظر عن تتبع كل من أجرم في حق 
جانفي و منھم شھداء  14المنتفضین بعد 

غیرھا القصبة و ضحایا الرش في سلیانة و
تورط  التيضال عن الجرائم االقتصادیة وف

التسلیم ببقاء و الدینيفیھا خاصة الیمین 
 المؤسسات المنبثقة عنھو أسیسيالتالمجلس 

استبعاد  وبالتاليرغم انتھاء صالحیتھ القانونیة 
  . المصريالسیناریو 

المھندس الحقیقي لتلك المصالحة رابعا : ان 
سییر العملیة المشرف المباشر على تو

تھا ھو االمبریالیة ملحقاالسیاسیة في تونس و
و حددت  الوطنيرعت الحوار  العالمیة التي

منھا تشكیل حكومة ج المترتبة عنھ وتائالن
  جمعة . مھدي

شھداء وجرحى  إنصاف نّ : إ خامسا 
 الّ لن یتم إ إلیھماالعتبار  إعادةاالنتفاضة و
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 17رفعتھا انتفاضة  بتحقیق الشعارات التي
ھو ما یفرض على سائر الكادحین دیسمبر و

 التي األوھامالوحدة و تنظیم الصفوف و نبذ 
تروجھا الرجعیة عن العدالة االنتقالیة و دفع 

مواصلة السیر على طریق و التعویضات
  .الثورة

  . الدیمقراطي الوطنيحزب الكادحین 
  2014أفریل  13تونس 

  PLPبیان مشترك: حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي ـــــ حزب النضال التقدمي 
  اء الشھداءــــلن ننسى أبدا دم

الیوم الذكرى السادسة والسبعین  يحینُ   
التي انتفضت خاللھا  1938أفریل  9ألحداث 

جماھیر شعبنا ضد االستعمار الفرنسي رافعة 
شعارات تعبر عن توقھا إلى تحقیق االستقالل 
الوطني والدیمقراطیة. وقد واجھت آلة القمع 
العسكریة الفرنسیة جموع المتظاھرین 

ات بین بالرصاص مما أدى إلى سقوط العشر
ى. و یفرض إحیاء ھذه الذكرى شھداء وجرح

إرجاع األمور إلى نصابھا من الناحیة 
السیاسیة ولفت االنتباه إلى الزوایا التي تم 
التعتیم علیھا من تاریخنا، فالغموض المصطنع 
یخفي وراءه سعي الرجعیة إلى توظیف 

  التاریخ المزیف لخدمة برامجھا السیاسیة.

 9الدستوریة أحداث لقد استغلت الرجعیة  
لتجعلھا مناسبة مفرغة من  1938أفریل 

المضامین السیاسیة الوطنیة واستعملتھا على 
مدى سنوات للترویج لبطوالت وھمیة 
وانجازات زائفة، بل إنھا قد كرست نھجا 
منافیا للشعارات التي رفعھا المتظاھرون في 
ذلك الیوم وعلى رأسھا المناداة ببرلمان تونسي 

عب وبالتحرر الوطني بإقامتھا لنظام ممثل للش
عمیل واستبدادي في تناقض تام مع مطامح 

  الجماھیر.

لقد سقط الشھداء وھم یرفعون رایات التحرر  
والسیادة والدیمقراطیة في تعبیر مبكر عن 
رفض الشعب التونسي للخیارات االستعماریة، 
و ھو ما تنكر لھ النظام البورقیبي الذي خان 

في سبیل االنفراد بالسلطة أن الشھداء وقبل 
یتحول إلى سجان للشعب وحارس محلي 
لمصالح االمبریالیة العالمیة وفي مقدمتھا 
مصالح الشركات الفرنسیة على أرض تونس. 
وأكدت المرحلة النوفمبریة نفس الخیارات مما 
دفع الشعب إلى االنتفاض ضدھا مستعیدا 

في صیغة جدیدة: "  1938أفریل  9شعارات 
ب یرید إسقاط النظام ـــ شغل، حریة، الشع

  كرامة وطنیة".

ولم تكن الرجعیة الدینیة منذ نشأتھا أقل إساءة  
فقد تمیز خطابھا دوما  1938أفریل  9لشھداء 

بإھمال الحدیث عن شھداء تونس الذین سقطوا 
في معارك التحرر الوطني. ولم یكن عند 
الظالمیة من مبرر لذلك اإلھمال سوى أن 

ت لم تكن إسالمیة وأن التحرر الشعارا
والدیمقراطیة والسیادة الوطنیة مفاھیم دخیلة 
مستوردة من قوامیس الكفار. ورغم محاوالتھا 
أخذ مشعل السمسرة بدماء الشھداء والحلول 

 23محل الرجعیة الدستوریة غداة انتخابات 
أكتوبر فإنھا لم تفلح في خداع الشعب بسبب 
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للشعارات التي یة تناقضھا مع المضامین التقدم
كتبھا الشھداء بدمائھم، رفعھا المنتفضون و

وھي الیوم تواجھ رفضا متزایدا من قبل 
الجماھیر الشعبیة وال تحكم إال بقوة الحدید 

  والنار وبالعمالة لالستعمار. 

أفریل یجرى  9و مثلما جرى التنكر لشھداء  
حالیا تنفیذ مؤامرة تستھدف غلق ملفات شھداء 

دیسمبر وجرحاھا دون معاقبة  17انتفاضة 
فعلیة للقتلة وإنصاف للضحایا، وھو ما تنفذه 
حكومة األمر الواقع وسائر الھیاكل المنبثقة 

  عن المجلس التأسیسي الفاقد للشرعیة. 

الشعب التونسي لم یقدم شھداءه وجرحاه  إنّ  
من أجل استبدال سلطة الیمین الدستوري 

تغییر اسم بسلطة الیمین الدیني، وال من أجل 
التجمع باسم النداء، لقد كافح التونسیون من 
أجل تغییر ثوري حقیقي وھو ما ال یمكن القیام 
بھ بتسول األموال شرقا وغربا وبیع البالد 
للبنوك الدولیة النھابة بل بالقطع مع اإلمبریالیة 
العالمیة وبناء اقتصاد وطني في خدمة 
المنتجین من عمال وفالحین، مؤسس على 

  .خطیط والعلم ال على الشعوذة والدجلالت
  2014أفریــــل  9

بیــــــــان حول األزمة االقتصادیة في تونس
توشك السلطة الحاكمة في تونس أن تعلن   

إفالس البالد مھددة أعدادا غفیرة من الكادحات 
وسداد  والكادحین بعدم خالص أجورھم

مستحقاتھم مؤكدة أنھا أصبحت تستدین من 
الخارج لتوفیر األجور بعد أن فاقت الواردات 
الصادرات ونضب مخزون العملة الصعبة 
ویسود الخوف لدى قطاعات واسعة من 
الشعب فبعد التخویف بالحرب األھلیة جاء 

ر ــالتخویف بالجوع وفي عالقة بذلك یعبّ 
  حزب الكادحین عما یلي :

أوال: یعانى الوضع االقتصادي فعال من أزمة  
ھ الحزب إلیھ مرارا في ــخانقة وھو ما نبّ 

ــحة للتصاعد وصوال إلى مرشّ السابق وھي 
  اإلفالس التام .

ثانیا: یتمثل سبب ھذه األزمة في المحافظة  
على جوھر العالقات االجتماعیة الموروثة من 

القائمة على  وھي عليحكمي بورقیبة وبن 
تفقیر الشعب ونھب خیرات الوطن وإفساح 
المجال أمام أصحاب الثروات الضخمة 

لیزدادون غنى واإلفالت من أي مراقبة 
اقتصادیة والتھرب من تسدید الضرائب 

الفساد  تفّشيوالتعویل على التداین الخارجي و
المالي واالقتصادي وارتباط البالد 

  باالمبریالیة.

ؤول عن ھذه األزمة ھو النظام ثالثا: إن المس 
السیاسي القائم الذي ال یھتم اآلن إال بترمیم 
صفوفھ من خالل االنتخابات القادمة بتقسیم 
السلطة بین أجنحتھ المتصارعة وخاصة 
الیمین الدیني والیمین اللیبرالي تحقیقا للتوازن 

  المنشود بینھما .

رابعا: تنعكس األزمة االقتصادیة على  
صورة رئیسیة مما فاقم من ظاھرة الكادحین ب

االنتحار حرقا و البطالة و غالء األسعار 
وركود األجور أما كبار األغنیاء فقد تضاعف 

  عددھم و ھم یستغلون األزمة لصالحھم .

خامسا: تفرض األزمة وتطوراتھا المرتقبة  
على القوى الثوریة نبذ االنقسام والتشتت 

حالفة مع والقطع نھائیا مع االنتھازیة المت
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الرجعیة الدستوریة والتشكل في جبھة ثوریة 
متحدة على قاعدة التمسك بالعمل على تحقیق 
مطالب الشعب المشروعة التي نادت بھا 

ة إسقاط دیسمبر وخاصّ  17شعارات انتفاضة 
  النظام القدیم وحل المشكلة االجتماعیة .

  حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي
  2014أفریل  11تونس 

  في ذكرى یوم األرض : جماھیر الكادحین وحدھا تصنع التاریخ 
یزخر تاریخ كفاح األمة العربیة ضد   

االمبریالیة والصھیونیة والرجعیة بالبطولة 
الثوریة والتضحیات الجسیمة وتمثل الساحة 

نیة إحدى الساحات األساسیة لذلك الفلسطی
 30الكفاح الذي تحتل فیھ ذكرى یوم األرض 

موقعا متمیزا إلى جانب 1976مارس/آذار 
مناسبات كثیرة أخرى سطرت خاللھا جماھیر 

  الكادحین أروع مالحم المقاومة .

كان االستعمار وال یزال یرغب في   
االستحواذ على ثروات الشعوب واألمم 

كن لھ من سبیل لتحقیق ذلك المضطھدة ولم ی
غیر احتالل أرضھا و في فلسطین كان 
شعاره: أرض بال شعب لشعب بال أرض، 
وللسیطرة على األرض یجب القیام بالغزو أي 
الحرب العدوانیة وھو ما كانت فلسطین 
مسرحا لھ بل إن الحرب امتدت لتشمل مصر 
وسوریا واألردن ولبنان وبلغت شظایاھا 

ة مثل تونس والعراق أقطارا عربیة بعید
والسودان التي طالتھا العربدة الصھیونیة، وفي 
عالقة بالحرب مارس الكیان الصھیوني وال 
یزال وظیفتھ كقاعدة عسكریة ثابتة لالمبریالیة 
األشد قوة في العالم فكان في خدمة بریطانیا 
ماضیا و ھو في خدمة االمبریالیین األمریكیین 

  رئیسیا حاضرا.

الحرب من أھداف عسكریة یجب  و ما تحققھ  
تجسیده سیاسیا واقتصادیا وثقافیا فكان طرد 
أصحاب األرض وزرع المستوطنین بدال 

" إسرائیل "  عنھم و تشكیل دولة باسم جدید:
بدل فلسطین التاریخیة وفرض ھویة جدیدة 
على السكان العرب وترویج األساطیر عن 

ل الحق التاریخي للیھود في أرض المیعاد فتبدی
ھویة األرض یتطلب أیضا تبدیل ھویة البشر 
فمن تم تھجیره قسرا تحت تأثیر المذابح 
المروعة لم یعد یعترف لھ بجنسیتھ الفلسطینیة 
و ال بحقھ في العودة أما من بقى فھو ببساطة 

  . اسرائیليمواطن 

وفي مواجھة االستعمار الصھیوني المدعوم 
مة من االمبریالیة و الرجعیة انطلقت المقاو

العربیة الفلسطینیة مبكرا موجة بعد موجة 
وعرفت الھزائم واالنتصارات وغدت 

االنتفاضة" معروفة "الفدائیین" و" مصطلحات
  في مختلف لغات العالم .

والیوم تعیش المقاومة حالة جزر مثلھا مثل  
بقیة مكونات حركة التحرر الوطني العربیة 
وتیار االشتراكیة في عالمنا في ظل الھجوم 
الواسع النطاق الذي تشنھ االمبریالیة على 
الطبقة العاملة والشعوب و األمم المضطھدة 
والذي یتواصل على مراحل منذ زوال النظام 
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اد السوفیاتى والصین االشتراكي في االتح
  بشكل خاص .

و قد تكیفت قیادة منظمة التحریر مع ھذا    
الوضع وانخرطت في مسار التسویة واعترفت 
بالكیان الصھیوني و قبلت بحكم ذاتي منزوع 
السیادة واقعیا في الضفة والقطاع وأصبحت 
تتلقى األوامر من المراكز االمبریالیة 

ة، وكلما والرجعیة المحلیة وخاصة الخلیجی
قدمت تنازال جدیدا إال وطالبھا الكیان بتنازل 
أشد وطأة مثلما ما یروج اآلن عن فرض 
القبول بیھودیة دولة إسرائیل أما حماس 

  فتمارس دورھا كحارس حدود في غزة.

وتلحق سلطة عباس وسلطة حماس بالمقاومة   
أفدح األضرار وھو ما انعكس على تقسیم 

نیة وتراجع العمل الجماھیر الشعبیة الفلسطی
. ومن شأن توحید صف الثوریین الفدائي

الفلسطینیین والعرب على قاعدة مواجھة 
االمبریالیة والصھیونیة والرجعیة أن یعید 
للمقاومة قدرتھا على المواجھة و التقدم على 
طریق الثورة التي ال مناص من أن تتخذ شكل 
حرب شعبیة طویلة األمد على غرار ما حصل 

م التي ھزمت فیھا المقاومة بقیادة في فیتنا
الشیوعیین، االمبریالیتین الفرنسیة واألمریكیة، 
وحققت التحرر الوطني والوحدة القومیة 
فانتفاضة الحجارة والعملیات االستشھادیة 

المستوطنات بالصواریخ محلیة الصنع  وقصف
لیست إال مقدمات لتلك الحرب التي تحتاج أوال 

ى تطھیر صفوف لكي تندلع شراراتھا إل
المقاومة من االنتھازیین ورسم خط التباین مع 
اللیبرالیة والظالمیة المرتبطتین باالمبریالیة 

 ھيوالتعویل على الجماھیر الكادحة التي 
  وحدھا صانعة التاریخ .

لقد مثلت االنتفاضات العربیة لحظة مھمة   
على ھذا الصعید فعندما انطلقت الشرارة في 

الصدى في مدن وقرى  بوزید تردد سیدي
عربیة بعیدة و قریبة مما یبرھن على وحدة 
كفاح األمة العربیة بأسرھا ضد مستعبدیھا وإذا 
كان االمبریالیون وعمالؤھم قد استغلوا 
الظرف الدولي العام لحرف االنتفاضات 
العربیة عن مجراھا مؤقتا فإنھم لن ینجحوا 
كامل الوقت في انجاز مھمتھم فطالما ھناك 

ھاد ھناك مقاومة ولن تتأخر األمة اضط
العربیة عن تحقیق تحررھا ووحدتھا والتقدم 
على درب االشتراكیة وعندھا سیدرك الجمیع، 
المنتصرون والمھزومون على حد السواء، 
قیمة یوم األرض في فلسطین وغیرھا من 

مختلف األقطار العربیة  فياالنتفاضات 
  .باعتبارھا قد عبدت بالدماء طریق الثورة

  حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي
  2014مارس/ آذار  29تونس 

  اـــادة في سوریـــبیان : من أجل وقف حرب اإلب
بفعل  السوريتزداد معاناة الشعب العربي   

تشنھا الجماعات  التيالحرب الرجعیة 
الظالمیة المكونة في غالبھا من مرتزقة 
قادمین من مختلف البلدان مدعومین من 

 األوربیینو األمریكییناالمبریالیین 

قلیمیة وخاصة التركیة اإلوالرجعیات 
والخلیجیة وقد بلغ عدد القتلى ما یزید عن الـ 

ا عدد المھجرین من بیوتھم فبلغ ــمّ ألفا أ 150
من نصف  أكثر أيملیون شخص  12 حوالي
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 أيالسكان و في لبنان وحدھا بلغ العدد ملیونا 
  ربع سكانھ .

و قد اقترنت تلك الحرب بفظائع مروعة   
المدن السوریة من فقلما تخلو مدینة من 

مجزرة وقد انتشرت فیھا ظواھر قطع 
الرؤوس وحرق الجثث واغتصاب النساء 
وتدمیر البیوت ولم تسلم من ذلك حتى مخیمات 

ب خرّ التي الالجئین العرب الفلسطینیین 
  معظمھا.

ر في سوریا یعبّ  یجريوفي عالقة بما    
  : یليعما  الدیمقراطيحزب الكادحین الوطني 

المتواصلة في حق  اإلبادةحرب  نةإداال: وّ أ
  . السوريالشعب العربي 

ثانیا: تحمیل المسؤولیة عن تلك الحرب 
  لالمبریالیة و عمالئھا .

ثالثا: دعوة القوى الثوریة في تونس والوطن 
العربي والعالم لتنظیم حمالت مشتركة تھدف 

الحرب الرجعیة و تحویلھا الى  إیقاف إلى
كفاح دؤوب من اجل التحرر من االمبریالیة 

  . أعوانھاو
 أدیانھمرابعا: دعوة الكادحین في سوریا بكل 

االتحاد  إلى أقوامھمو طوائفھم و مذاھبھم و 
لى إفي مواجھة الرجعیة وعدم االنجرار 

  المحرقة الطائفیة .
جانب القوى الوطنیة  إلى: الوقوف خامسا

لدیمقراطیة في سوریا في كفاحھا ضد سلطة ا
و الرجعیة الدینیة حتى بناء سوریا  األسدبشار 

  الدیمقراطیة الشعبیة .
سا: اعتبار ما یجرى في سوریا جزءا من ساد

تشنھا االمبریالیة  التيالحرب الرجعیة 
والصھیونیة و الرجعیة المحلیة على األمة 

  ا .العربیة بھدف مزید تفتیتھا و نھب ثروتھ
  الدیمقراطي الوطنيحزب الكادحین 

2014أفریل  3تونس 

*******************************************************************  

  ب الكـادحین الوطني الدّیـمقراطياألمین العـام لحز
  في حوار صحفي الّرفیق فریــد العلیبي 

2014أفریـل  10 جریدة التّـونسیّة،
الدكتور فرید العلیبي أستاذ جامعي   

مختص في تاریخ الفلسفة وكان موضوع 
الرسالة التي قدمھا لنیل شھادة الدكتورا: 

مما یعني » السیاسة عند ابن رشد إشكالیة«
اھتمامھ بالمسألة السیاسیة غیر أن ھذا 
االھتمام ال یقف عند حدود البحث األكادیمي 
بل یتجاوزه إلى المجال العملي. فقد عرف 
عنھ حرصھ على تحقیق االرتباط بین 
الفلسفة والممارسة بما في ذلك العمل 
السیاسي وانخرط مبكرا في النشاط السیاسي 

ء في المعھد الثانوي بسیدي بوزید أو سوا
بعد ذلك خالل اشتغالھ بمھنة  بالجامعة أو

التدریس وھو ما جعلھ عرضة للمالحقة 
البولیسیة خالل حكمي بورقیبة وبن على 
وصوال إلى االحتفاظ بھ في زنزانات وزارة 
الداخلیة حیث تعرض للتعذیب بتھمة تنسیق 
نشاط الوطنیین الدیمقراطیین في تونس 
وفرنسا وسوریا وتلقى تدریبا عسكریا في 
لبنان .كما ساھم العلیبي في بلورة البدیل 
الوطني الدیمقراطي في تونس من موقع 
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ماركسي ثوري عبر كتاباتھ وأنشطتھ 
العملیة. وخالل االنتفاضة األخیرة قاد 

 24المنتفضین في مدینة المكناسي یوم 
وھو الیوم الذي سقط فیھ  2010دیسمبر 
ید عن ذلك أول شھداء الثورة رمیا غیر بع

بالرصاص وكتب بعدھا مباشرة مقالھ 
سیدي بوزید التونسیة أبناء حافیة «الشھیر: 
كان  2011جانفي  12وفي » القدمین

حاضرا بین المتظاھرین في مدینة صفاقس 
أول خطاب سیاسي مناھض  ألقىوھو من 

لبن علي في الشارع وتحدیدا أمام مقر 
لعلیبي بتحلیل االنتفاضة الوالیة .واھتم ا

التونسیة وغیرھا من االنتفاضات العربیة 
وأنجز عن ذلك كتابین صدرا على التوالي 

وھو یتولى حالیا  2013و 2011سنتي 
حزب الكادحین «مھمة األمانة العامة لـ 

التقتھ » التونسیة». « الوطني الدیمقراطي
  فكان معھ الحوار التالي : 

زب الكادحین ح«كیف یمكن أن تعرف لنا 
  ؟» الوطني الدیمقراطي

 2012سنة » حزب الكادحین«ـ تأسس   
غیر أنھ تاریخیا حزب قدیم فھو سلیل 
تجارب حزبیة سابقة تعود بدایتھا إلى سنة 

وینھل الحزب على الصعید الفكري  1985
من االشتراكیة العلمیة ویأخذ سیاسیا 
ببرنامج الثورة الوطنیة الدیمقراطیة بما 

ك من كفاح في سبیل تحقیق یعنیھ ذل
االستقالل الوطني الفعلي والحكم 
الدیمقراطي الشعبي والعدل االجتماعي وھو 

الحریة «ما یعبر عنھ شعاره المركزي : 
» للوطن الحكم للشعب الثروة للمنتجین

فالحزب معنّي بإقامة نظام اقتصادي 
اجتماعي یوفر للشعب الظروف المناسبة 

توزیعا عادال إلنتاج الثروة وتوزیعھا 
وصوال إلى تلك اللحظة التاریخیة التي 

یتحرر فیھا الكادحون من كل أشكال 
االستغالل ویتمتعون بثمار عملھم كاملة 

من كل حسب قدرتھ وإلى كل « وفق مبدإ 
  ». حسب حاجتھ

ویرى الحزب وجوب بناء اقتصاد وطني   
 متكامل قائم على الترابط بین قطاعيْ 

الصناعة والفالحة من جھة والخدمات من 
جھة أخرى ومرتكز على التعاونیات 
الصناعیة والزراعیة في المدینة والریف 
التي یسبقھا تحقیق إصالح زراعي جذري 

وتعبید » األرض لمن یفلحھا«وفق شعار 
الطرقات واالعتناء بالمسالك الفالحیة 
وإیصال الماء الصالح للشراب والنور 

لمناطق الریفیة وتقدیم القروض الكھربائي ل
المیسرة واألسمدة الالزمة واآلالت الفالحیة 
بأسعار مخفّضة لصغار الفالحین وإقرار 
نظام جبائي تصاعدي على الدخل مع إعفاء 
ذوي الدخل الضعیف ومحاربة التلوث 
وحمایة البیئة والمحیط وضمان التوزیع 
العادل للثروة الوطنیة بین مختلف الجھات 

الي مقاومة الجھویة التي أدت إلى وبالت
حرمان العدید من الوالیات من نصیبھا في 

  التنمیة. 

ویكافح الحزب في سبیل توفیر الشغل   
القار للمعطلین عن العمل بمختلف أصنافھم 
وتوفیر الخدمات الصحیة المجانیة والسكن 
الالئق وضمان النقل العمومي للكادحین 

لرجل والمرأة وإقرار المساواة التامة بین ا
في كل المیادین وضمان التعلیم اإلجباري 

سنة والقضاء على  16والمجاني إلى حدود 
األمیة وتمكین الطلبة من المنحة والسكن 
وإلغاء الرسوم على التسجیل ومنع تشغیل 

سنة وتوفیر ظروف  16األطفال األقل من 
العیش الكریم في المدینة والریف وتسھیل 
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لراغبین في ذلك مع عودة كل المھاجرین ا
  توفیر ما یستحقونھ لالستقرار في بالدھم. 
ویأخذ الحزب على عاتقھ على صعید 
التنظیم استنھاض جماھیر الكادحین على 
تنظیم نفسھا بنفسھا بما یسمح بإطالق 
مبادرتھا وتحریر إبداعاتھا في شتى میادین 

یدافع عن مصالح العمال  الحیاة وھو
العمل وصغار والفالحین والمعطلین عن 

كما  .الموظفین والطلبة وسائر الكادحین
یعمل على المساھمة في نضال األمة 
العربیة من اجل وحدتھا وھو یناصر قضایا 
التحرر واالشتراكیة في العالم ویعمل 

على تمكین المثقفین » حزب الكادحین«
والباحثین من حریة اإلبداع في الفن والفكر 

وطنیة المتجذرة والعلم ویدافع عن الثقافة ال
في محیطھا العربي والمنفتحة على ما ھو 
أممي وھو معنّي بتوفیر تعلیم دیمقراطي 
شعبي في مختلف مراحل الدراسة للتالمیذ 
والطلبة وإعطاء اللغة العربیة المكانة التي 
تستحق في التدریس والثقافة واإلدارة ویرى 
وجوب تعمیم التعریب مع االنفتاح على 

  . اللغات األخرى

دكم مع فصیل الوطنیین ما سبب توحّ 
  الدیمقراطیین ؟

ـ ال یمكن للكادحین تحقیق تحررھم دون   
ھویا وما بتوحید صفوف الثوریین حزبیا وج

أنجز من عمل توحیدي مؤخرا بین 
الوطنیین الدیمقراطیین وحزب الكادحین 
یندرج ضمن ھذا التمشي فاألمر یتعلق 

الفكري بفصیلین یلتقیان على الصعیدین 
والسیاسي وكان ال بد من تتویج ذلك 
بوحدتھما التنظیمیة وھو ما تحقق مع والدة 
حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي وھذا 

فھناك فصائل عدیدة  العمل سیتواصل قدما
ن تتوحد مع حزب الكادحین أخرى یمكنھا أ

الوطني الدیمقراطي على نفس القاعدة 
ودا تبذل الفكریة والسیاسیة كما أن ھناك جھ

ھوي بین األحزاب بمن اجل تأسیس عمل ج
والمنظمات الثوریة بما من شأنھ أن یمكن 
الكادحین من امتالك أدوات كفاحھم 

  األساسیة. 

كیف ترون موقع حزبكم في المشھد 
  السیاسي؟

ـ في تونس الیوم یربو عدد األحزاب عن   
ین حزبا غیر انھ یمكننا المائة وخمس

أساسیة وھي الیمین  لى أربع قوىتصنیفھا إ
الدیني والیمین اللیبرالي والیسار االنتھازي 
والیسار الثوري وقد حدد حزبنا منذ البدء 
موقعھ ضمن صفوف الیسار الثوري. 
واختیارنا نابع من االلتزام بتطویر 
االنتفاضة وصوال إلى انجاز الشعارات التي 
رفعتھا منذ بدایتھا وھي التي تدور في 

ألتین الوطنیة واالجتماعیة اغلبھا حول المس
اي إسقاط النظام القدیم برمتھ وتوفیر الشغل 
لطالبیھ واألرض للفالحین والحریات العامة 

  للشعب. 

  رأي الكادحین في حكومة مھدي جمعة ؟
ـ تعد حكومة مھدي جمعة استمرارا   

السابقة ولكن في » الترویكا«لحكومات 
شكل جدید. فقد جاءت وھي ترتدي حلة 

» الحیاد«مثل أخرى تحت عناوین 
فالقطیعة التي » التوافق«و» الكفاءة«و

یحاول اإلعالم الرائج والخطاب السیاسي 
السائد إقناع الشعب بھا ھي قطیعة موھومة 

غادر الحكم وجمعة نفسھ لم ت» النھضة«فـ 
» الترویكا«كان ضمن الحكومة السابقة و

تمتلك القدرة الفعلیة من خالل المجلس 
التأسیسي على وضع حد لھذه الحكومة متى 
شاءت. واذا كانت الحكومات السابقة قد 
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عجزت عن حل المعضالت األساسیة التي 
یعاني منھا الكادحون وصوال إلى استعمال 

اء والمعدمین المطالبین الرش إلسكات الفقر
بنصیبھم من الثروة الوطنیة فان ھذه 
الحكومة لن تكون أحسن حظا وخالل شھر 
من عمرھا زادت في أسعار بعض المواد 
االستھالكیة األساسیة وأعلنت عن وقف 
االنتدابات في الوظیفة العمومیة واالتجاه 
أكثر نحو التداین الخارجي اي إنھا حكومة 

لمطالب االجتماعیة التي عاجزة عن تلبیة ا
 17كانت المفجر األساسي النتفاضة 

دیسمبر. وھي ال تخفي ھذا العجز كما 
ذكرت بل تطالب الكادحین بالتسلیم 
بوضعھم والقبول بھ كقدر محتوم وتقدیم 
المزید من التضحیات واالنضباط في العمل 
حتى انھا أوشكت على إعالن إفالس الدولة 

الفرص ألصحاب  بینما توفر مثل سابقاتھا
المال واألعمال لإلثراء دون حسیب او 
رقیب. أما من جھة االرتباط بالقوى 
المھیمنة الخارجیة سیاسیا واقتصادیا فان ما 
یعرفھ القاصي والداني أنھا تشكلت في صلة 
مباشرة بتدخل سفارات تلك الدول وخاصة 

اد األوروبي فـ الوالیات المتحدة واالتح
قد أتت أكلھا على » دبلوماسیة المشوي«

ھذا الصعید ومن ھنا تفانیھا في تطبیق 
توجیھات صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمي والنجاح الوحید الذي تبحث عنھ 
حكومة مھدي جمعة وتستنفر كل جھدھا من 
أجلھ ھو تامین االنتخابات القادمة بما یسمح 
باستقرار الوضع السیاسي واالجتماعي في 

اب شدید. فأولویة منطقة مھددة باضطر
أولویاتھا ھي االنتخابات وال شيء غیرھا 
حتى أنھا بدأت عھدھا بتوفیر عشرة 
ملیارات للھیئة العلیا لالنتخابات بینما تخلت 
عن االنتدابات كما ذكرنا وھذا الھدف یتفق 

ومصلحة االتحاد األوروبي بشكل خاص 
الذي ینشد اآلن استقرار األوضاع في 

بعد العواصف السیاسیة  منطقة شمال إفریقیا
  واالجتماعیة العاتیة التي ھبت فیھا. 

  ما تفسیركم النتشار اإلرھاب في تونس ؟
ـ اإلرھاب في تونس ظاھرة سیاسیة   

اجتماعیة تتداخل في تشكلھا عناصر مختلفة 
ھو خارجي.  منھا ما ھو داخلي ومنھا ما

فاالنتفاضة وما رافقھا من تحوالت 
دیني إلى السلطة وخصوصا صعود الیمین ال

وفر تربة خصبة النتشار المجموعات 
اإلرھابیة التي تكفر خصومھا السیاسیین 
تحت غطاء الدین وال تجد حرجا في 
استباحة دمھم وھو ما وجد تعبیرا واقعیا 
عنھ في االغتیال السیاسي وكان ال بد من 
ان یؤول األمر إلى ما نشھده حالیا من 

في  محاولة مجموعات مسلحة التمركز
مناطق محددة التخاذھا قواعد للتدریب 
واالنطالق منھا لبسط نفوذھا السیاسي شیئا 
فشیئا. غیر أن األمر ال یقف عند ھذا الحد 
فھناك أیضا تدخل قوى إقلیمیة وعالمیة في 
السیطرة على ھذه الظاھرة والتالعب بھا 
من خالل التمویل والتسلیح بھدف توظیفھا 

ي تونس فقط بل لصالحھا. وھذا ال یحدث ف
یشمل بلدانا كثیرة أخرى فاإلرھاب لیس 
ظاھرة محلیة بل عالمیة وقد نجحت 
االمبریالیة بعد ان اكتوت بناره إلى إعادتھ 
إلى البلدان التي جاء منھا وھي التي تعاني 
اآلن منھ أكثر من غیرھا وخاصة األقطار 
العربیة وبھذا المعنى فان ھذه الظاھرة تظل 

ى الكبرى التي تحركھا تحت سیطرة القو
من وراء الستار وھي ورقة من بین أوراق 
كثیرة أخرى في اللعبة السیاسیة الدولیة 
ومتى تم حل المشاكل االجتماعیة والسیاسیة 
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العویصة لصالح الشعب فان تلك الورقة 
  .ستفقد صالحیتھا

حاضرا في » حزب الكادحین«ھل سیكون  
  االنتخابات المقبلة ؟

مسألة تكتیكیة ولیست  االنتخابات -  
إستراتیجیة بالنسبة إلینا وتتوقف مشاركتنا 
فیھا على توفر شروط أساسیة وھي عالوة 
على الضمانات القانونیة عدم خضوعھا إلى 
المال السیاسي واإلعالم الفاسد وتحكم 

  الرجعیة العربیة والعالمیة بمسارھا. 

كیف تقیمون الساحة السیاسیة في اللحظة 
  الراھنة ؟

ـ یطغى على المشھد السیاسي اآلن تزییف   
وعي الجماھیر فآخر ما یفكر فیھ القسم 
األعظم من السیاسیین ھو الحقیقة بینما 
یطلقون الوعود الزائفة. فالیمین اللیبرالي 
ممثال في حكومة السبسي لم یقدم حلوال 
تذكر للمعضالت التي انتفض من أجلھا 

تعاقبة الكادحون وحكومات الیمین الدیني الم
عجزت عن حل مشاكل الشعب أیضا ورغم 
ذلك فان ھذین الطرفین یقدمان نفسیھما على 
أنھما یمتلكان حلوال في المستقبل إذا ما 
نجحا في االنتخابات القادمة. وھناك قطاع 
من الشعب یصدقھما بفعل سیطرتھما على 
دنیا المال واإلعالم وبین ھذین القطبین 

سوى المشاركة  ھناك قوى وسطیة ال ھّم لھا
في السلطة والتمتع بدفء كرسیھا الوثیر 
مھما كلف األمر وما زاد الطین بلة أن 
أعوان بن علي السابقین أصبحوا ال یجدون 
ھم أیضا حرجا في ممارسة ھذه اللعبة 
وھناك قطاع واسع من اإلعالم یضع نفسھ 
تحت الطلب لتجمیل كل ھذا القبح والشعب 

یكاد یمر یوم غارق في بؤسھ حتى انھ ال 
دون تسجیل انتحار مواطن ھنا أوھناك 

وباتساع الھوة بین ھؤالء السیاسیین 
یمتھا والشعب فان العملیة االنتخابیة ستفقد ق

ذا كان نصف عدد الناخبین قد قاطع وإ
أكتوبر فان االنتخابات القادمة  23انتخابات 

  مھددة بمقاطعة أغلب الناخبین. 

  بدیلكم الحزبي كیف ترونھ؟
ـ ال یكمن المشكل في كیف نرى نحن   

بدیلنا الحزبي وإنما كیف یراه الشعب فنحن 
نقدم مقاربة واجتھادا في فھم األوضاع 
واقتراح حلول لھا مرّكزین نظرنا على 
تطویر الحیاة السیاسیة وصوال إلى اللحظة 
التي یمكن فیھا للكادحین امتالك مصیرھم 

م بایدیھم فتحررھم لن یكون اال من صنعھ
ھم أنفسھم وبالتالي فإننا ال نلھث وراء 
السلطة بأي ثمن مثلما یفعل غیرنا بل نعمل 
على بلورة البدیل الثوري وشرحھ وجعلھ 
یشق طریقھ للمعنیین بھ حتى یتحول إلى 

  ممارسة فعلیة. 

  ختاما ماذا تقول ؟ 
ـ إن بالدنا في أزمة والمخاطر التي تتھدد   

الشعب كبیرة وما نحتاجھ راھنا ھو التحلیل 
الملموس للواقع الملموس الذي على أساسھ 
یمكن تقدیم الحلول الممكنة وھذا یستدعى 
إطالق حوار شامل بین مختلف القوى 
الثوریة یفضي إلى تحدید دقیق للمھام 

فالرجعیة  لتنفیذھا.وإیجاد الوسائل المناسبة 
من المعضالت  يّ عاجزة عن حل أ

األساسیة كما ذكرنا ولكنھا متحدة وتتمتع 
بقدرات ھائلة وتجد في الوضع العالمي 

ضعیفة  عامال مساعدا لھا والثورة تبدو
ومحاصرة ولكنھا یمكنھا وحدھا تقدیم 
الحلول ونصرھا یتطلب أوال وحدة صف 

 الشعب موقفا وممارسة.
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  / بقلم ابن الشعب                       قصید : یعیش الشھید 

  یعیُش الّشھیــــدُ 
  یموُت الّشھیـــدْ 

...  
  یعیُش الّشھیدْ 

  نریـدْ إذ نحُن 
  فنرفُع صورتھُ لألمامْ 

  نعلُّق اسَمْھ ببعض الشوارع 
  ونھتْف صباحا مساءً 

  لھ وفاءً 
  ونقسْم بأنّا

  على دربھ لن نحیدْ 
  ونبني لھ على القبِر قصرا

  نزرعھ زنابق حمراء
  ونكتْب ألجلھ ألف قصیدْ 

  وإن شاء أكثرْ 
  نفتْح لھ كْم حسابا

  بأعلى رصیــدْ 
  حتّى یعیَش ھنیئا سعیدْ 

  ْب ألجلھ فصالونكت
  في الدّستور الجدیـدْ 

  یلیُق بھ وباسمھ
  ونعلُن باسم الشعب 

  یوم مماتھ عیدْ 
  ونُكرُم أھلھْ 

  ببعض المزایــا
  وبعض العطایا
  وبعض الھدایـا

  ونوّسُم أّمْھ في كّل عیدْ 
  ونتلو على قبره الفاتحة

  ونھتف
  یعیُش الّشھید

  یعیش الّشھیدْ 
...  

  یموت الّشھید
  إن نحن اكتفینا 

  وزدنا على ما نریدْ 
  فنسقط اسمھْ 

  ونلعن أّمھْ 
  ونحرق ُصَوَرهْ 

  ونخّرب قبرهْ 
  ونھدم قصرهْ 

  ونقّصر عمرهْ 
  ونقطف زھرهْ 
  ونفضح أمرهْ 

  ونجعل آخرتھ مّرهْ 
...  

  سنأتي بقاتل جدیدْ 
  من بحر أو من برّ 
  أو من فضاٍء بعیدْ 

  نوّسمھُ ونعلّمھُ 
  فّن الّرمایة الجدیدْ 

  حتّى إذا ما احترفْ 
  ف ما یشتھيیقص

  مّمن تبقّى من أھل الّشھیدْ 
 ونظّل نھتف في كّل عیدْ 

  قتلناه مّرة
  ثّم أعدنا الكّرة
  ثّم خرجنا براء

  دُسنا على جرحھ والدّماء 
  بُسنا التّراب

  وشكرنا الّسماء
  على عدل القضاء

*******************************************************************  
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