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مــــا العمـــلْ ؟
مناقشات  أشھرثالثة انطلقت منذ قرابة 

حول تأسیس بدیل وطني دیمقراطي شعبي  
یبرالیة المرتبطة و تزامن ذلك  مع اتحاد الل

االنتھازیة في جبھة واحدة باالمبریالیة و
.اإلنقاذجبھة اسمعلیھاأطلق

: األطراف التالیةالنقاششاركت في و قد 
القوة العمالیة / الوطنیون الدیمقراطیون 

الجبھة الشعبیة الوحدویة/ النتصار الشعب 
أنصار / الحزب الوطني االشتراكي الثوري/

الدیمقراطیة الجدیدة، حزب الكادحین، بینما 
: شاركت فیھ بصورة متقطعة القوى التالیة

حزب النضال التقدمي و شبكة الجبھویین 
.لین المستق

تركز خاللھا فترة طویلةالنقاشواستمر 
النظر على صیاغة أرضیة سیاسیة 

وضع واختیار تسمیة لإلطار الجدید و
.تراتیب تنظیمیة و خطة عمل میدانیة 

تم إصدار بیانین النقاشخالل و
ق الحوار مشتركین أحدھما بمناسبة انطال

الثاني حولبین األطراف المشاركة و
وكان لھذا العمل مردوده ". طنيالحوار الو"

یجابي من جھة اندراجھ رئیسیا ضمن اإل
نفوذ مقاومة الرجعیة ومحاربةسیاق

االنتھازیة في الحركة الشعبیة وخاصة 
الشعبیة وراء الرجعیة اصطفاف الجبھة 

.اللیبرالیة
وھو ما غذى األمل لدى قطاع من 

في إمكانیة القطع مع الجماھیر الشعبیة 

ب الثنائي بین الرجعیتین الدینیة االستقطا
واللیبرالیة ببروز بدیل وطني دیمقراطي 

. شعبي 
غیر أنھ في الوقت الذي كانت فیھ 
األنظار متجھة نحو حسم المسائل موضوع 

والبت نھائیا فیھا و خاصة بعد النقاش
االتفاق على األرضیة السیاسیة و بلوغ 

الجبھويلحظة اإلعالن عن تشكیل البدیل 
نشود تملصت األطراف التي تم تجمید الم

عضویتھا سابقا في الجبھة الشعبیة وھي 
الحزب الوطني االشتراكي الثوري والجبھة 
الوحدویة الشعبیة من االتفاقات وھو ما أدى 

المذكور النقاشحتى اآلن إلى انقطاع 
وتعزیز الرأي القائل إنھا كانت تبتغى من 
مشاركتھا في الحوار الضغط على قیادة

.الجبھة الشعبیة لرفع قرار التجمید عنھا 
في مناسبات حزب الكادحینلقد عمل

مختلفة على توحید القوى الثوریة في تونس
و تقدم بالمبادرة تلو المبادرة لھذا الغرض 
فالرجعیتان الدستوریة و االخوانیة متحدتان 

قد فإنھمالكذعن فضالفي جبھات كبیرة و 
ملتحفةانتھازیة أطرافجرنجحتا في 
ھو ما كان عامال ا ومخدمتھلىإبالیساریة 

ساھمت في ھزیمة أخرىمن عوامل عدیدة 
االنتفاضة بینما ظلت القوى الثوریة عاجزة 

.عن االتحاد 
وعي ضرورة و یتطلب ھذا الوضع

بالمخاطر التي تھدد الشعب الثوریین 
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والوطن و ما یتطلبھ ذلك من تأسیس بدیل 
طي شعبي یكسر االستقطاب وطني دیمقرا

الثنائي بین األطراف الرجعیة و ما یفرضھ 
الوضع العام في تونس من دعوة مختلف 
القوى الثوریة سواء تلك التي شاركت في 

أو لم تشارك فیھ إلى ةالمذكورالنقاشات
تحمل مسؤولیتھا التاریخیة على صعید 

.توحید الكفاح ضد الرجعیة 
أشھرا قبل على المترددین الذین صاغوو

ثم الوطنيبیانا باسم الجبھة الشعبیة التیار 
إن یدركوا أناختفوا متحصنین بالصمت 

الرھان على االنتھازیة خاسر ال محالة فھي 
منخرطة منذ وقت بعید في ترمیم النظام 

خیط وكلّ ومرتبطة باالمبریالیة بألف خیط و
تسویة معھا سوف تكون على حساب 

كفت عن الوجود الجبھة الشعبیة فالشعب 
بانخراطھا في جبھة اإلنقاذ و كل فصل بین 

لیست ا  قواعدھا كما لو كانت نقابة وقیادتھ
منظمة سیاسیة لیس لھ من غرض غیر 

الجبھويتبریر التملص من تشكیل البدیل 
ما یمثل خدمة مجانیة الثوري وھو

.لالنتھازیة
*************************************************************

مالحظات  و استنتاجات حول  الوضع العام  في تونس
النظام  على أزمةق مع مرور الوقت تتعمّ 

في الوقت ذاتھ یعجز واألصعدةمختلف 
ترتسم من خالل بھ واإلطاحةعن الشعب

أزمةذلك مالمح وضع سمتھ العامة 
النظام تأسیسمستفحلة تعود بجذورھا الى 

فقد ظلت الماضيمنذ الخمسینات من القرن 
مختلفة عبر بأشكالاج نفسھا تتعید اناألزمة

17جاءت انتفاضة العشریات المتعاقبة و
بعد من حیث أمدى إلىدیسمبر لتدفع بھا 

تعیش تونس األخیرةاآلونةو في ، عمقھا
التياألزمةحلقة جدیدة من حلقات تلك 

: یليما ص مالمحھا فيتتلخّ 

ا  ــــــاقتصادیّ 
إغالقمختلفة وفالس بنوك وشركات إ

خاصة  أبوابھاعدد كبیر من النزل السیاحیة 

في سوسة والمحاولة االنتحاريثر التفجیرإ
رفض بنوك دولیة المماثلة في المنستیر و

تراجع بعضھا عن السلطة القائمة وإقراض
وعود سابقة بتمكینھا من قروض تمت 

الثغرات المالیة في المیزانیة برمجتھا لسد
األسعارعن  الترفیع في الحدیث تواترو
خالل العام القادم اإلتاواتضرائب والو
في إقطاعیةأشكالاعتماد إلىالعودة و

.حباساألواألوقافاستغالل الكادحین مثل 

اــــسیاسیّ 
ق توافق فشل المحاوالت المتكررة لتحقی

اللیبرالیة حول بین الرجعیتین الدینیة و
تنفیذ ما شخصیة رئیس الحكومة المقبل  و 

كل طرف يطة الطریق وسعبخاريسمّ 
لالنقالب على الطرف المقابل فبینما یھدد 
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عسكريبولیسيالیمین اللیبرالي بانقالب 
انقالبھ من خالل المجلس الدینینجز الیمین 

رعھ العسكریة ذأك بعض ویحرّ التأسیسي
إلحداثأخرىیدخر المساومة وللضغط و

ي الوقت ن القوى لصالحھ فتحول في موازی
تندرج ضمن ھذا السیاق و، المناسب

لداخلي التعدیالت التي أدخلت على النظام ا
یات العملللمجلس الوطني التأسیسي و

ما تم كشفھ العسكریة في عدد من الجھات و
تعمل في اغتیال الشھیدین عن السالح المس

كما یالحظ الحضور ، البراھمى بلعید و
في المتزاید لسفراء الدول االمبریالیة

خاصة سیاسیة التونسیة والاألوضاعترتیب 
.الفرنسي واألمریكيالسفیرین 

ا ـــــانونیّ ــق
تحصنت بھاالتيافتضاح الشرعیة  

أكتوبر23السلطة الدینیة غداة  انتخابات 
حیث یمكن مالحظة أّن ما  بادر 2011

بقولھ حول افتقار حزب الكادحین
المؤسسات المنبثقة عن تلك االنتخابات   

اآلنأصبحللشرعیتین الشعبیة و القانونیة 
، ما بھ لدى قطاعات واسعة من الشعبمسل

یة اللیبرالیة و االنتھازیة كما تردده الرجع
رفضت المحكمة وعلى ھذا الصعید،بخبث

جمیع 2013نوفمبر 11یوم اإلداریة
یة اللجنة التي ستشرف المرشحین لعضو

عدم إلىعلى االنتخابات القادمة بالنظر 
توفر الشروط القانونیة في عملیة اختیارھم 

إلىخضعت للمحاصة الحزبیة ال التي

وضعھا المجلس التيالمعاییر القانونیة 
. بحسب قرار الحكمنفسھالتأسیسي

ا ـــــعسكریّ 
اكات المسلحة  جھات  في شملت االشتب

لعدید اإعالنتم الجنوب والشمال والوسط و
تتحدث منھا مناطق عسكریة مغلقة و

عودة مئات المقاتلین من عناألخبار
دء ھجوم شامل لبآخریناستعداد سوریا و

عن أنباءو تروج ،عبر الحدود اللیبیة
ش عدد من الدول من بینھا تنسیق بین جیو

في القیام  ماليالجزائر و تونس و لیبیا و
مما یعنى ، بالعملیات  العسكریة الجاریة 

ھناك حربا حقیقیة تمتد على مناطق أن
، شاسعة تحدث تحت عین  الناتو الساھرة 

فیھ السفارة أصبحتالذيفي الوقت نفسھ 
تعلن عن التفجیرات التيالجھة األمریكیة

و ھو ما یصح ، واالغتیاالت قبل وقوعھا
محمد البراھمي ى اغتیال الشھید عل
.تفجیرات سوسة و المنستیر و

ات ــــاجــاستنت
بالحوارات األزمةلن تحلّ : الأوّ 
التدخل واألجنبیةالقروض اسیة والسی

ما بتحقیق الوطن لحریتھ نّ وإالعسكري
تمتع  ن الشعب من حكم نفسھ بنفسھ وتمكّ و

.الكادحین بثمار عملھم
تكلفة یدفعالذيالشعب ھو نّ إ:ثانیا

الصراع بین سلطة فاقدة للشرعیة 
معارضة لیبرالیة مرتبطة باالمبریالیة و
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وانتھازیة تلھث وراء مشاركة الرجعیة 
.ثمن بأيحكمھا 
الصراع بین الرجعیتین برغم: ثالثا

إمكانیةح نرجّ ناـفإنّ اللیبرالیةالدینیة و
المستقبل القریب لتقاسم التوافق بینھا في 

ا ممّ أكثردھما ما یوحّ الثروة فالسلطة و
.قھمایفرّ 

المبریالیة لت القوى اسجّ : رابعا
حضورھا بقوة في تحدید وتنفیذ  السیاسات 

ذلك الحضور مرحبا بھ أصبحفي تونس و
ھو ما تورطت فیھ االنتھازیة بشكل و، علنا

.غیر مسبوق 

كشفت القوى الثوریة عن : خامسا 
الصراع الطبقي لفائدة إدارةتخلفھا عن 

و تشتتھا وانغالقھا على الكادحین فانقسامھا 
موضوعيعدم امتالكھا لتقییم ذاتھا و
ل المترددین  تذیّ وضعف مبادراتھا وللوضع 

على التأثیر، جعلھا عدیمة لالنتھازیة
حلّ األحداث، ویمثل الوعي بھذا القصور و

في سبیلالعملیة مھمة مستعجلةمعضالتھ
ن حیث ھو سكتھ مإلىصراع الإعادة

صراع بین االمبریالیة وعمالئھا من جھة 
الشعب من جھة ثانیة ال صراعا بینو

قطبین رجعیین على عرق الشعب ولحمھ 
.اآلنودمھ مثلما یجري

***********************************************************
الوضع االقتصادي  وانعكاساتھ: تونس

یسیر الوضع االقتصادي في تونس من 
االختیار إلىانضافت أسوء فقدإلىسّيء

االقتصادي المبني على االستغالل والجشع  
التوترات االجتماعیة والتقلبات المناخیة  
مما دفع بالمدافعین عن  منوال التنمیة 
السائد الى  التشاور والتحاور فیما بینھم 
دفاعا عن عالقات اإلنتاج االستغاللیة 
خشیة ان تخرج األمور من بین أیدیھم 

. یتكئون علیھوینھار الجدار الذي 
االقتصاد التونسي  الموسوم  بتخلّف نّ إ

لى التدخل إوالمرتھناإلنتاجعالقات 
نتاجیة إأنشطةوالمرتكز على  االمبریالي

الخارجیة في األسواقمرتبطة باحتیاجات 
التمور، القوارص،(نتاج الزراعيمجال اإل

والخدمات كالقطاع ...) زیت الزیتون
ستخراجیة مثل لصناعات اال، واالسیاحي

للتصدیر أساساتلك المخصصة الفسفاط أو 
مثل الصناعات الصغرى في قطاع النسیج 
وغیره التي تندرج تحت قانون افریل 

سيء الصیت ھو اقتصاد ال یخدم 1972
. الكادحین

شبھ اإلنتاجوھذا النوع من عالقات 
ال یمّكن من اإلقطاعیةالمستعمرة شبھ 

االستثمار داخل مراكمة رأسمال قادر على
لى إت الشعب نظرا البالد وفق احتیاجا

و یترتب عن  فقدان السیادة عالقة الھیمنة
فقدان السیادة االقتصاديفي المجال 

السیاسیة حیث یظل العبد تحت تصّرف 
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سّیده  وینتج عن ذلك استعباد كلي للمجتمع 
ضحیة  الغالبیة الكبرى منھفتكون 
وكالئھ فتنعم القلة واالستعمار

التيبكل الوسائلاإلقطاعیةالكمبرادوریة 
على على امتیازاتھااإلبقاءتمكنھا من 

حساب آالم الغالبیة من الكادحین التي ال 
من ھذا الجحیم االّ بفك الخروجیمكنھا 

االرتباط سیاسیا واقتصادیا بالدوائر 
االمبریالیة والتحرر من وكالء االستعمار 

ذلك بضمان الحریة للوطن المحلیین و
سیطرة على نفسھ ووسیادة الشعب 

.ینتجونھا يالمنتجین على الثروة الت
ن یظل أمرتبة العمیل تفرض علیھ نّ إ

بدل سّیده  ن یتحّمل المشاقّ أوفي الحضیض
االقتصاد التونسي بحكم ارتباطھ بمراكز و

القرار االمبریالیة فانھ یظل ضحیة تلك 
یكون عرضة لكل نأات وقدره االختیار

مالءات الصادرة عن الدوائر المالیة اإل
واالقتصادیة العالمیة المھیمنة مما یفرض 

"الوطنیة"علیھ التخفیض في قیمة العملة 
مثل  وتحریرھا فیستجیب لما یطلب منھ

والتداین وفق النھابةاالقتراض من البنوك 
رى المسؤولون في ویتباشروط مجحفة

جماھیر إقناعجل الشأن االقتصادي من أ
ضرورة تقتضي ذلك وأن النّ الشعب بأ

غیر االمتثال واالنصیاع  لیس من خالص
ولكّنھ ما كل مّرة تسلم الجّرة  فقد تسارعت 

یخشى أصبحالحّد الذي إلىوتیرة االنھیار 
فیھ من قبل المدافعین عن نفس االختیار 

حتى ان االقتصادي من حدوث ریاح عاتیة 

ترفض أصبحتلمفارقة یا لتلك البنوك و
باعتبارھا غیر محسوبة اإلقراضعملیة 
.    العواقب

یقول انتشر زعماألخیرةاآلونةفي و
اختیار والوطنيھ بنجاح الحوار ـنّ أ

قة ستتم حلحلة شخصیات اقتصادیة مرمو
لى إستعود الثقة ويالوضع االقتصاد

الخارجياالستثمار وابة ـالبنوك النھّ 
باألموالتمتلئ خزانة الدولة   سووالداخلي

ام ـــیھإلدحون الخیر العمیمسیجنى الكاو
الخانقة  األزمةالخروج من بإمكانیةالشعب

. حاھا ضُ بین عشیة و
تبعا لتردي الوضع االقتصادي الذي لن 

الّ إوضعیة البالد التونسیة الحالیة یكون في
على ھذه الشاكلة فان مضاعفاتھ المأساویة 
على عموم الجماھیر الشعبیة تزداد یوما 

التجربة أّن االختیار أثبتتبعد یوم وقد 
االقتصادي القائم ھو بیت الداء  حیث 
ازدادت الوضعیات االجتماعیة تدھورا 

عب عاجزة عن تأمین غالبیة الشوأصبحت
امامھا كل السبلوأغلقتضرورات الحیاة

إلىفلجأتحتى سبل التداین واالرتھان  
التذّمر واالحتجاج  وتنكرت لھا احیانا 
الھیئات النقابیة المخولة للدفاع عن مطالبھا 

النقابات في اغلبھا   أصبحتالمادیة  بل 
وفي واقع التشرذم والتعددیة غیر فاعلة  ان 

النظام مما یتھدده إنقاذلم یصبح شغلھا ھو 
ن حلول لرأب ما من انھیار وتبحث ع

ن تصدع  داعیة الجماھیر یظھر علیھ م
كذوبة ألى التحّمل والتضحیة تحت إالشعبیة 
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عراف الوطنیة وبذلك یجلس اتحاد األ
الرجعیة األحزابواتحاد الشغالین مع

الذي المأزقمخرج من إلیجادواالنتھازیة  
الوضع في مختلف مستویاتھ  إلیھوصل 

2014زانیة التلویح  ضمن میولذلك یقع
دمة برفع جزء كبیر من الدعم وبارتفاع القا

األجوروتجمید أساسیةمواد أسعار
یھ من استجابة وتشجیع االستثمار  بما یعن

العمل في التشغیل أربابلشروط 
مطلقة في أیادیھموترك واالستغالل
فھل . في الكادحین بما یحلو لھم التصرف 

األقلیةما تخّطط لھ  تسیر وفقاألمورنّ أ
؟الحاكمة 

مناخ مالئم لكل إلىھذا الوضعحول یت
ضمن التناقضینعكسنواع االحتجاج وأ

علىوالمحلیةواإلقلیمیةة  العالمیة الرجعی
التي ، جنحةن ھذه األدارة الصراع بیإ

توظف الوضع االجتماعي القائم للتجنید 
كل قدمفیوالتجییش ضد بعضھا البعض  

المنقذ ویصل ھـنّ أطرف نفسھ على 
لى حّد االقتتال والزج  إالتناقض بینھا 

ون حرب رجعیة تختلف ــتأفي بالكادحین
لنیة وتتفق في كونھا ال تخرج عناوینھا الع

خرج للرجعیة مما طار البحث عن مإعن 
فترھب ھالیھ مشاریعھا وسیاساتإآلت 

ھا وترّوعوتھّدد المجتمعاتالشعوب 
الت والقتل بالمحاكمات والتجویع واالغتیا

ذلك من تنكیل إلىالمنّظم وما واإلرھاب
، مالءاتھاإن وتقبل باختیاراتھا وحّتى تستكی
بعض التشكیالت السیاسیة لدىوھي تجد 

لى مخططاتھا فینخرط في االستجابة إ
.  التسویق لھا  رغبة  أو رھبة

ذا كان الوضع الذي تمر بھ بالدنا الیوم إ
أدتوالذي  ھو نتیجة  حتمیة  لعوامل عدة 

ومازال یتفاقم من اآلنما نحن علیھ إلى
واذا كانت التباینات السیاسیة آخرإلىیوم 

المعبرة عن التصورات االقتصادیة نفسھا 
تلتقي رغم اختالفاتھا حول جوھر واحد ھو 

الى لتواقةاالمزید من ایھام الجماھیر 
بضرورة تحسین شروط عبودیتھا الحریة 

بدل الثورة على واقع اضطھادھا  وكذلك 
االعتقاد بأن ال بدیل لخالصھا إلىجّرھا 

واالنسالخ أعدائھابالذوبان في ھویة إال
وھي بذلك تطلب مستحیال  عن ذاتھا

یقتضي حتما األشیاءفالوقائع عنیدة ومنطق 
وأن ال تصّب الجداول في غیر األنھارأن

ال تنتھي انتفاضات المضطھدین والكادحین 
الى غیر االنتصار وذلك وفق ما ترسمھ 

من ھذه الجماھیر من قرار وما تجسّده
.صرارإوإرادةعزم على تحقیق ذلك بكل 

***********************************************************
ِارحــلْ .. ِارفع الّدعم  أو

شیر جمیع المؤشرات في تونس أّن ت
األوضاع االقتصادّیة والمـالّیة واالجتماعّیة 
تمّر بحالة أزمة كلّما زاد یوم إالّ وزادت 

حّدتھا وضغطھا على الّطبقات الّشعبّیة، 
والواقـع أشّد تعبیرا من األرقام الّصادرة 
من ھنا وھناك ومن التقاریر الوافدة من ھذا 
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بنك ومن تلك الّصندوق أو من ذاك ال
ورغم كّل اإلثباتات، . المنّظمة أو غیرھا

تجاھل صیحات الفزع مع الرجعیةتحاول 
أّنھا في نفس الوقت تسعى جاھدة إلى 
ابتكار حلول ال لحّل أزمة الّشعب وإّنما 
لحّل الحبل الذي غدا یضیق حول عنقھا 
بسبب الّضغوطات الّداخلّیة والخارجّیة، 

ي إلیھ الحكومة ومع كّل ابتكار جدید تھتد
ُتولد مؤّشرات إثقال كاھل الّطبقات 
المحكومة بأحمال جدیدة ألّن ھذه 
االبتكارات لن تتّم إالّ على حساب ھذه 

.   الّطبقات
رفـُع الّدعـم: ابتكـاٌر جدید

بعد الّزیادات المستمّرة في األسعار 
تعتمدھا الّدولة من حین رسمیة كسیاسة 

، وبعد الّتلویح باعتماد سیاسة التقّشف آلخر
ترشید "او ما أطلق علیھ بعض المسؤولین 

وكأّن الفئات المتضّررة أكثر " االستھالك
من غیرھا من األزمة االقتصادّیة في حاجة 
إلى برنامج ترشید االستھالك بمعنى أّنھا 
تستھلك أكثر من حاجاتھا والحال أّن ھذه 

اجیاتھا من الّطبقات ال تستطیع تلبیة ح
الّضروریات بل إّن ھناك فئات واسعة تكاد 
تكون محرومة من بعض المواد 

" الُحلــول"وھذه . االستھالكّیة الضرورّیة
ال تمّثل في حقیقة األمر إالّ مسّكنات 
ألوجــاع خزینة الّدولة الناتجة عن أمراض 
مزمنة خلّفتھا المشاكل الھیكلّیة التي تحویھا 

ة برّمتھا والتي ال المنظومة االقتصادیّ 
تحتاج إلى تغییرات أو تحویرات جزئّیة 
وإّنما إلى تدمیر كلّي بما أّنھا ومنذ عھود 
لم تجلب لغالبّیة الطبقات الشعبّیة غیر 
الحاجة والفقر إضافة إلى أشكال االستغالل 
واالضطھاد الیومّیة التي یتعّرض لھا 

الكادحون بسبب حاجتھم المتزایدة والملّحة 
. االشتغال مھما كانت ظروف العملإلى

ظلّوا محرومین طیلة ھذه فھؤالء 
العھود فبطونھم ما امتألت إذا امتألت 
الخزائن وال انتفخت إذا فرغت الخزائن 

.وھم المنتجون للغذاء ولشّتى الخیرات
التي لن تحّل مشاكل " الحلول"بعد ھذه 

الخزینة والتي حّتى وإن مألت خزائنھم 
مأل بطون الفقراء والكادحین فھي لن ت

الخــاویة، یبّشرنا وزیر المــالّیة بابتكار حّل 
ویستمیت في الّدفاع " رفع الّدعم"جدید، ھو 

عنھ وكأّنھ وجد العصا الّسحرّیة التي 
بھا على اإلفالس المرتقب سیقضي 

.لخزینتھ
تقوم سیاسة رفع الّدعم التي یبّشر بھا 

على رفع المسؤولون الحكومّیون في تونس 
الّدعم تدریجّیا عن المواد االستھالكّیة في 
شّتى القطاعات والمجاالت تحت مسّمى 

". الّتخفیض في الّنفقات المخّصصة للّدعم"
ومن الواضح أن ھذه التسمیة الّطویلة 
اُستعملت من أجل الّتخفیف من حّدة وطأة 

ومن حّدة الّصدمة التي " رفع الّدعم"عبارة 
من سیتضّررون من قد تثیرھا في صفوف 

ھذه الُبشرى وما قد تثیره ھذه الّصدمة من 
رّدات فعل ال ُتحمد ُعقباھا بالنسبة للقائمین 
على تحضیر ھذا المشروع وعلى تنفیذه في 

، ولنفس ھذه األسباب یبّشر القریب العاجل
الّدعم باّتباع سیاسة رفع تدریجّیة، رافعو

وھو ما تّم إقراره في الخطوة األولى التي
فقد . أُّتخذت في إطار تنفیذ ھذه الّسیاسة

30صادق مجلس الوزراء المنعقد بتاریخ 
على رفع الدولة للدعم عن 2013أكتوبر 

مصانع األسمنت الثمانیة، من حیث 
في مرحلة % 50الكھرباء والغاز بنسبة 
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أولى على أن تكون المرحلة الثانیة بدایة 
. 2014من أفریل 

ونظرا للعوامل نفسھا، آنفة الّذكر، فإّن 
الحكومة وبالتحدید الوزارة المسؤولة عن 

اعتماد ھذه السیاسة تحاول أن ال تترك 
منفذا واحدا مفتوحا قد یعود علیھا بالوبال، 

فلم 

" خطیرة"یفتھا أن انتبھت إلى مسألة 
ال وھي ناتجة عن اعتماد سیاسة الّدعم، أ

غیاب المساواة في االنتفاع بالّدعم بین 
الطبقات والفئات االجتماعّیة ولذلك فإّن 
رفع ھذا الّدعم سیقضي على ھذه الفوارق 

-كما تّدعي األوساط المسؤولة-أو أّنھ 
سیكون في صالح الّطبقات المحرومة من 

فقد صّرح وزیر المالّیة بأّنھ . المجتمع
لمنظومة یجب إحداث مراجعة ھیكلیة "

الدعم غیر العادلة، منظومة الجبایة أیضا 
الناس تتمتع بنفس السوم مع ... غیر عادلة

!!!"أنھم ما یاكلوش كیف كیف
لذلك فھي تحاول یائسة طمأنة الّشعب 
وخصوصا فئاتھ الّضعیفة بل إّنھا تزّف 
إلیھا ھذه البشرى باللّعب أحیانا على 

ومة حك"األوتار العاطفّیة لتبرھن أّنھا 
لذلك یدافع وزیر " المستضعفین والّزواولة

المالّیة بكّل شّدة عن ھذه السیاسة ویعتبرھا 
: واجبة وتحّتمھا علیھ مسؤولّیتھ بقولھ

یجب تقلیص الدعم من منطق المسؤولیة، "
بالمائة من الدعم للفئات الضعیفة اما 15

... البقیة ماشي للناس الّي الباس علیھا
،"لبیة ال األقلّیةیجب أن نفّكر في األغ

وباللّجوء أحیانا أخرى إلى لغة األرقام 
والّنسب المائوّیة والمصطلحات التي یعجز 

غیر . أحیانا المختّصون عن فّك رموزھا
أّن الّسؤال األّول الذي قد یتبادر إلى الّذھن 
یظّل مطروحا وننتظر من حّكام الیوم أن 
یجدوا لھ إجابة بما أّن حّكام األمس عجزوا

بأّي آلّیة سیتّم تحقیق ھذه : عن ذلك، وھو

العدالة المنشودة بین الّطبقات المحظوظة 
والّطبقات المحرومة من خالل رفع الّدعم 
أو بلغة أخرى من خالل تحریر األسعار؟ 

وقد باشرت الّدولة تنفیذ سیاسة الّدعم 
الّتدریجّیة والمرحلّیة بالّشروع في تنفیذ 

كور سابقا منذ قرار مجلس الوزراء المذ
وبذلك تّم 2013نوفمبر 01یوم یوم 

تحریر أسعار قطاع اإلسمنت الّرمادي 
المخّصص للبناء على مستوى اإلنتاج 
والّتصدیر بما فیھا أسعار البیع للعموم، في 
انتظــار أن یأتي الّدور على بقّیة المواّد 
وخاصة المواد االستھالكّیة األساسّیة 

ئّیة كالحلیب والخبز وبالتحدید المواد الغذا
والّسمید وھي التي ال یقدر المحرومون 
على اقتناء ما یكفیھم منھا زمن الّدعم فما 
بالك إذا تّم إلغاء ھذا الّدعم إذ ستصبح 

.أسعارھا أغلى من الدمّ 

"الَكـــيْ "آخر دواء  
ال یتوانى حّكام تونس الیوم عن إیجاد 
تبریرات یعتبرونھا كافیة وضافیة في كّل 
مشروع یقدمون علیھ في إطار سیاساتھم، 
وال یختلف األمر عن مشروعھم المالي 

فقد سارعوا إلى سحب األرقام التي . الجدید
تبرز التكالیف الباھظة التي تتحّملھا 

جّراء تطبیق سیاسة الّدعم، " الّدولة"
ویتبارى المسؤولون كّل من جھتھ وحسب 

فھذا . اختصاصھ في تالوة ھذه األرقام
یرّكز على ضخامة كاتب الّدولة للّطاقة 

التضخم الذي شھدتھ منظومة الدعم خاصة 
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خالل السنوات الثالث األخیرة حیث 
ملیون دینار سنة 550تطورت من 

ملیون دینار 3000إلى أكثر من 2010
إطار تبریره ، ویضیف في2013سنة 

لتحریر أسعار اإلسمنت أّن قطاع االسمنت 
من دعم % 17یستھلك لوحده 

المحروقات، وذاك وزیر المالّیة یحصي ما 
إذ ،ن میزانّیتھ على المواد المدّعمةُینفقھ م

ضعاف أمیزانیة الدعم بلغت ثالث نّ أ
ویقّدم نفس المیزانیة المخّصصة للصحة 

خرى عّما الوزیر من جھتھ أرقاما ضخمة أ
750من أموال ُتقّدر بـ ستوّفره سیاستھ

فقط منھا 2014ملیون دینار في سنة 
ملیون دینار ستتأّتى من المواد 100

األساسّیة، والسؤال الملّح ھنا ھو من 
سینتفع بھذه األموال الّطائلة ؟ إّنھا حتما 
الخزینة، وخزینة من ؟ طبعا خزینُة 

طبعا في الّدولة، وفي ما سیتّم توظیفھا ؟
التنمیة، تماما مثلما رّد عن ذلك المسؤول 

الّضخم لن األّول عن الّطاقة، وھذا المبلغ
؟ طبعا ال، یضّر بأصحاب الّدخل المحدود

حسب " الفئات الّضعیفة والّصغرى"فـ
عبارات نفس المسؤول لن ُتمّس بھذه 
الّسیاسة حسب زعمھ، وھنا، إذا كان ذلك 
كذلك، فلَم لم یتم رفع ھذا الّدعم الذي أرھق 
كاھل الّدولة بالّنفقات الّزائدة من جھة 
وأثقل كاھل الكادحین من جھة أخرى 

تغییر حال عالوة على أّنھ كان باإلمكان 
الجھات واالقتصاد من خالل تغییر حال 
التنمیة في البالد؟ طبعا ال ننتظر أن یمّدنا 
ھذا المسؤول أو غیره بإجابة في ھذا 
المستوى بما أّن األمور أصبحت تتجاوزھم 
جمیعا، ووحدھم أسیادھم، الواقفون خلف 

البحار، الذین یھّددونھم بقطع القروض 
.جابةوبإنھاء حكمھم یمتلكون اإل

قد تثیر ھذه البشائر التي یعدنا بھا 
مسؤول الّطاقة وصاحب الخزینة استبشار 
الّطبقات المحرومة وتزرع في قلوبھم 
األمل بغد أفضل وأّیام یرون فیھا أصحاب 
المال واألعمال كالحي الوجوه وھم 
یتدّبرون بشّتى الّطرق ثمن مواّد ال یقدرون 

والفقر على اقتنائھا وبداخلھم غّصة القھر
غیر أّن ھذا األمل لیس إالّ . في آن واحد

" عصر الّنھضة"ُحلما عابرا أطلقھ حّكام 
لیزیدوا من خاللھ في عمر بقائھم على 
رأس الّسلطة من خالل ما ستجنیھ خزائنھم 
وخزائن البنوك العالمّیة من أموال تتأّتى 
. من عرق الكادحین ومن فقرھم ومن دمھم

تنتظرھم، بفضل ھؤالء المعّذبون الذین 
ھذه السیاسة، أّیام أكثر بؤسا من تلك التي 
عاشوھا أو تلك التي عاشھا أجدادھم في 

عام "وقبلھا في " المسطورة والبشنةعام "
فعلى ضوء ". و التیفیس و الجراد بوبّراكْ 

ھذه السیاسة سترتفع أسعار المواد 
المحّررة، من ذلك أن سعر كیس االسمنت 

مي وستتضاعف 800سیزید رسمّیا بـ
أسعار بعض المواد الغذائّیة األساسّیة مثل 

مي 470الخبزة التي سیصبح ثمنھا 
للتر الواحد 1800» زیت الحاكم«وسعر 

... مي150وسیرتفع سعر الحلیب بـ
وستلتحق أعداد جدیدة بصفوف المفّقرین 
من صفوف الّطبقات الوسطى التي 
استطاعت المحافظة على موقعھا 

وسینتظر . سیاسة الّدعمبفضل" الوسطي"
المفّقرون الجدد والقدامى ما ستدّره علیھم 
السیاسات التنموّیة التي سُتضّخ في 
میزانیتھا ما ستوّفره خزینة وزیر المالّیة 
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من مئات المالیین من الّدنانیر بفضل 
من الّدعم على " األثریــاء فقط"حرمـان 

!المواد االستھالكّیة

***********************************************************
مراقب: بقلم واطرــــــــــــخ

وقف حمار الشیخ في العقبة -1
جملة لطالما رُددھا مدُرسونا في 

تصفُر وجوھنا وتصیبنا االبتدائي حین 
...التأتأة

وألن الحمار والحوار والرعاة ما برحوا 
ھذا المستوى فھاھي النتیجة بُینة وال غبار 

ففي بلدان الفراغ ومنھا بلدي یحدث . علیھا
علیھ الوطنیة أن یتم تألیھ الحمار بل وتسبغ 

كیف ال .اكراما لالنتھازیین ولالنتھازیة 
وقد احتكمت الحمیر الحاكمة والمعارضة 
الى شیوخھا أمال في الخروج من النفق 
المظلم بید أن تجفیف منابع الماء والكأل 
بسبب انسداد أفق الحمار دفعت بھذا األخیر 
الى نبش المقابر بحثا عن سائس من العھود 

رء فضائح ونھم الحمار الخوالي علُھ ید
الحاكم فاستشاط الحمار المعارض غیظا 
مستنفرا ومستحمرا الشعب الذي أفتى ھذه 

إصراروفي .یلدغ مرتین المرة بأن ال
خرافي تزحف الجماھیر الكادحة على 

...مرابط الحمیر لكنسھا 

حین شعرنا بنھش الذئاب شددنا -2
فنا نجید سباب على الجرح نار الدموع وط

الّدجى
حین شعرنا بنھش الذئاب شددنا على 
الجرح نار الدموع وطفنا نجید سباب الّدجى 

یسعى . ولم ندر كیف نضيُء الشموع
مصاصو دماء االنتفاضة الذین امتطوا 
حمار السلطة إیھامنا وبأسالیب مقّززة بأنھم 
في الخندق األمامي للدفاع عن مطالب 

. والكرامة والتشغیلالشعب في الحریة 
وا تنفیذا فقد بادر" أضحوكة الثورة"وألّنھم 

ألوامر أسیادھم في الخلیج وواشنطن إلى 
بیع وتأجیر أجزاء غالیة من أرض تونس 
الخضراء بالجنوب الثائر على مر الزمان 
لخنازیر النفط لیقیموا علیھا منتجعات 

نجوم یستبیح فیھا أثریاء 6سیاحیة ذات 
م من سماسرة الثورة كل النفط وأقنانھ

الحرمات بمباركة وتھلیل من المجلس 
إّن .. التدنیسي ومشتقاتھ من حكومة ورئاسة

التفویت في أّي شبر من أرضنا الغالیة ھو 
جریمة في حقنا وفي حق شھدائنا منذ 
معارك التحریر وعلى رأسھم عمي وخالي 

إّن ما . وآالف الشھداء على امتداد الخریطة
حكومة المؤقتة والمعّقدة من أقدمت علیھ ال

انتھاكات لحرمة وسیادة وطننا العزیز ال 
فلیرحل ... یلزمني وال یلزم كل األحرار

الخنازیر وأذنابھم إلى جھّنم وبئس 
...المصیر

رحماك یا زمن-3
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أوباش كالصقیع ُیجّمد أوصالك ویختزلك 
إلى كومة تتضاءل في صحراء ثلجیة أو 

ائض فتلتفت زمھریر یلفح وجھك في یوم ق
إلى الوراء لتعّجل بالتراجع قرونا ضوئیة 

ذاك حال من . إلى دھالیز الجھالة والیتم
سمح لنائب أن ینھش خبزه الیومي بعد أن 
تسلّق المنبر بواسطة حبل من الوعود 
االنتخابیة الزائفة والكاذبة التي یجّرمھا 

ھذا النائب وھو ... ھا األخالقظالقانون وتلف
س أي من مصائبھ یستفّز من نوائب المجل

ھ حین یتشّدق بأّن الذوق العام ویعید استبالھ
الّشعب صّوت لمن اعتقد أنھم أكثر التزاما 

ھذا ما جاد بھ حرفّیا ... باألخالق الحمیدة
.. العقوقبل الحقوقومقّرر لجنة الحرّیات

كان علیھ تعدیل أوتاره فیقول إّن الشعب 
األكثر نفاقا المسكین صّدق األكثر كذبا و 

فرحماك یا زمن یسترسل فیھ ... وانتھازیة
أمثال ھذا المقرر في الكذب والدجل حتى 
تختلط علیھ األمور فیصدق نفسھ أنصحھ 
بعرض نفسھ على طبیب نفساني حالما 
تصرف لھ المنح المضاعفة من المجلس 

.العقور أو الوقور

الترویكا و مراودة الّدھماء في -4
شوارع الحریة

ھو عنوان المرحلة االنتكاسیة ذاك
وما أخشاه أن تكون القادمة كذلك . الحالّیة

مع تعزیز المشھد برھوط حزبیة تقّیأھا 
الّرحُم العفُن للدكتاتوریة لتنضّم إلى 
مھرجان العھر السیاسي المتربص بجماھیر 

الشعب الكادح الذي مّجتھ المواعید وأیقن 
أن ال مناص من إعادة صیاغة شعارات 

نتفاضة والثورة على قاعدة ُتجمع على اال
إسقاط نظام العمالة لالمبریالیة وأدواتھا 
ودحر خونة مبادئ الثورة الوافدین مغتالي 
أحالم الكادحین في الحرّیة والدیمقراطیة 

أَ ولیس من العھر السیاسي ... الشعبیة
والذي ال یضاھیھ إالّ الجھاد النكاحي أن 

رة بالدین من یتنّدر منُظرو األحزاب المتاج
ربیع اللّوز إلى َخمیس الماجري وھم 
یتفّقھون في نطق كلمة الدیمقراطیة 
فیكفُرونھا بتحریفھا إلى دیكفریة وھو 

حینھا یتوقّف .. منتھى اإلبداع البالغي لدیھم
الجھابذة منھم و بعد تمشیط لحاھم یقھقھون 

إّن الدیمقراطیة نتاج الغرب "ثم یردفون 
فكیف " بدعة حرامالكافر وھي بدعة وال

الذین اعتلّت منھم األحزابلتجار ھذه 
المنار حین اعتلوھا وتمشھدوا في الساحات 
العامة كقیادات قّوادة ألجندات استعماریة 
أن یؤمنوا بالدیمقراطیة وبالتداول على 
السلطة؟ وھكذا وبفضلھم وفضل الّسفھاء 
منا یتحول الحوار الوطني إلى حمار 

اھل مثلث الشیطان وحشي یوغل بنا في مج
الحاكم الذي أحكم الطوق حول رعاة ھذا 
الحمار الوطني واستطاع ترویضھ مستنفدا 
في سبیل ذلك دھاء مرشد اإلخوان بتونس 
وغباء وانتھازیة حلیفھ بالمجلس وصلف 

وفي غفوة ال .. وفھلویة مغتصب قرطاج
أحسبھا إالّ غفلة بیروقراطیة نقابیة سرق 
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من رعاتھ الذین الّرعاع الحمار الوطني 
وكأّني بھم . أعلنوا الّنفیر مستفّزین مشاعرنا

ُصدموا من موقف أعداء الشعب سماسرة 
االستعمار وھم یمتطون الحمار الوطني 

...ویھّربونھ خارج الحدود
ا لزمن النفایات العابرة للقاّرات-5 تّبً

ھل أتاك حدیث أّفاك عمیل تراه یدافع ...
ویھرب من وجھ .. عن كل قضایا الكون

قد ال یكون مظّفر النواب أوفاه ما . قضیتھ
یستحقھ وھو یسبغ علیھ من فیضھ حین 

سأبول علیھ وأسكر ثم "ُیوّجھ لھ الخطاب 
أما أنا فال أملك إالّ أن ".. أبول علیھ وأسكر

شمائتیة أوفي الكیل لعّل ھذه الطقوس ال
تشفي الغلیل من أذناب أذناب العمالء الذین 
ارتضوا وفي طوابیر متراّصة ألنفسھم 
مراتب الشریك المتمّیز في الخّسة والّنذالة 
على المستوى األخالقي وفي االنبطاح 
والعمالة على الصعید السیاسي، بل لم 
یتوّرعوا وبكل عھر على السعي لتركیع 

مغتصبین ھذا الشعب األبّي لفئة من ال
ُتحّصن لھم المواقع والقواعد على طول 
الحدود في سابقة خطیرة عنوانھا بیع وطن 

وھكذا تعیدنا العصابة . بدون شروط
الحاكمة إلى ما قبل المرّبع األّول وھا أّننا 

تحریر ... الیوم نرفع شعار التحریر
فلتباركوا ... الجنوب من القواعد األجنبیة

یؤّجل انجازات حكومة الثورة؟؟ ول
الثوریون شعار الحریة للوطن ألن األولویة 

تّبًا لزمن النفایات العابرة . الیوم للتحریر
.للقارات 

ماذا أخبُر عن صنعاء وعاشقاھا -6
السلُّ والجرُب ؟

في سبعینات القرن الماضي رثى عبد هللا 
بمتنّبي القرن العشرین الُمكّنىالبردوني 

ماذا أخبُر عن "عاصمة بلده الیمن قائال 
في ذلك ". صنعاء وعاشقاھا السلُّ والجرُب؟

الزمن كانت تونس تتباھى أمام األمم بأنھا 
قاھرة ھذه األوبئة، بْیَد أن لعنة القدر أبت 
إّال أن تطفو ھذه األمراض مضاٌف إلیھا 

یات اإلرھاُب من جدید إلى الّسطح مع طفیل
تصر على أن النھضة من حدید والتي

تتسلل من كھوف التاریخ وعصور الظلمات 
إلى واقع تونس الحدیثة والمثقل الیوم 
بإبداعات العصابات اإلجرامیة الحاكمة 
والتي تأبى إّال أن تستعید في حنین فاجِر 
تفجیرات التسعینات على أنھا شكل نضالي 
استوجب صرف تعویضات فلكیة اُقتطعت 
غصبا من قوت الشعب الكادح لكمشة من 
الّرعاع مجرمي الحق العام سّوقتھم ماكینة 
اإلرھاب الرجعي على أنھم ضحایا فكر 
وسجناء رأي والحال أنھم وفي أحسن 

... األحوال نعاٌل تمنطقت أحزمة ناسفة
الیوم ینتفض شعبي من جدید ضّد مھندسي 
السّل والجرب والتفجیرات وال عزاء لھ إالّ 

.الحثاالتكنس ھذهمتى

***********************************************************
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..دا قد مـــاتمحمّ نّ فإمن كان یؤمن بمحّمد 
بلقیس البراھمى: بقلم .المبادئ ال تموتنّ فإو من كان یؤمن بالمبادئ 

التيالرسالة التالیة تنشر طریق الثورة
لعموم وجھتھا بلقیس محمد البراھمي

لشعب فكانت معبرة  عن غضب جارف ا
أیضا عن فھم لوضع ولوعة صارخة و

، بالمساحیقئس یحاول بعضھم تجمیلھ با
الذي تتحمل المواجھةانھ وضع العجز عن

. االنتھازیة قسطا كبیرا من المسؤولیة عنھ 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

لست ككّل المؤمنین، لقد لدغت من ذات 
الجحر مّرات و مّرات ولم أع شّدة سذاجتي 
االّ حین رأیت وسمعت ما أعمیت عنھ 

لم ... نھ أذناي طویالعیناي و صممت ع
نّواب "حین أقّر إالأعرف كم كنت غبّیة 
باستعدادھم للعودة " المعارضة المنسحبین

تحت قّبة المجلس التخریبي، یدا بید مع 
االخوان الستكمال دستور سیكّبلنا سنوات 

لم أع . طویلة و یغرقنا في بحار الظلمات
حین بت إالانني خائنة، شیطانة خرساء 

حق الشھداء ضائع ال محالة، متأكّدة أن
وأن دمع البنات صار بضاعة یستعطف بھا 
سماسرة االعالم الّسذَج من الناس ال غایة 
لھم بذلك سوى مصالح شخصیة بحتة ال 

نعم، لقد ..تمت للوطنیة و النضالّیة بصلة
خنت بلعید والبراھمي، خنت .. خنت

.. القضّیة، خنت المبادئ، خنت الوطن
اإلنقاذّدقت أن جبھة خنت كل شيء یوم ص

ھي الحل للخروج من دّوامة القرف التي 

رمانا بھا االستعمار الناعم بأیادي 
خنت الدماء یوم صرخت في .. اخوانیة

مسیرات مّولھا تجمعیون بمباركة یسار 
" رفاقا"طع خنت نفسي یوم لم اقا.. خائن

یدعون للتھدئة بعد یخطبون فوق المنابر و
خنت الدمع ..اغتیل خیرة رفاقھمأن

وعویل " حّمة"دموع الحارق یوم صّدقت 
وصالبة " مّیة"وعید و" العمدوني"
خنت الصغیرات و لدغت من ".. العّباسي"

وخنتم أنتم .. ذات الجحر في مناسبات عّدة
یوم عدتم للجلوس في مقاعد كان البراھمي 

عمارا لھا و جسده المنھك إھیبتھا وصوتھ 
على أریكة في بھو واسع شعاع أمل 

، "الثورة" یضيء درب التائھین في رحاب 
خنتم یوم جلستم على طاولة واحدة مع ثلّة 
من العمالء كانوا على طول المدى أعداًء 
لبلعید والبراھمي، نّبھ كالھما حتى 
استشھادھما على ضرورة الصمود أمام 

وعدم الب الّدم االستقطاب الثنائي لك
خنتم ،واإلخوانالوقوع في شباك الدساترة 

و تتقاسمون الغنائم " تتحاورون"حین بدأتم 
ناصبا وألقابا متناسین أن الثكالىم

واألرامل والیتامى لم یكّف دمعھم بعد، وأن 
جراحھم لم و لن تلتئم یوما،خنتم یوم 
ضربتم عرض الحائط وعودا قطعتموھا 

وعودا بالقصاص و فوق النعوش الطاھرة، 
الوقوف بصالبة و صمود ضد الرجعیین و 
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خنتم یوم بعتم رفاقكم حتى . الخونة 
رجال "ترضى آلھتكم عنكم وتجعلكم 

م لنا رغبة تخنتم، وما ترك"المرحلة بامتیاز
خنتم بعد ان أنھكتمونا . في الصمود

نا و عرقنا دماءاستنزفتم قوانا واستنزفتم و
ال تشعرون؟ أالتستحون، أالأ.وصبرنا

تخجلون من أسیادكم الشھداء، ائتمنوكم 
على وطن ومبادئ و جبھة كانت حلما 
جمیال تراءى لھم ذات دیسمبر جمیل؟ 
أاستوحشتم طریق الثّوار لقلّة سالكیھ فبعتم 
القضّیة؟ أال تفقھون أنكم لستم سوى دًما 

عاركم العالمیة؟ یامتحّركة بید االمبریالّیة 
س الخونة، بئس العمالء، بئ... یا أشقیاء

یؤمن بمحمد من كان "..الثوریین أنتم"بئس 
من كان یؤمن و.. فان محمدا قد مات

بالمبادئ فان المبادئ ال تموت، دفعنا 

الضریبة مسبقا ولن نتھاون في دفع المزید 
نضاالتكم ال تجب عن .. األرواحمن 

خیانتكم، دعوا الّساحة للرجال فال مكان 
ارحلوا معارضة .. ة بیننالسماسرللّتّجار وا

فرق بینكم، سیاسة العھر حكومة فال و
ارحلوا .. التدجیل والنفاق سبیلكمرایتكم و

العزم و االصرار زادا فلنا ما یكفي من
یقّوینا للمضي قدما في ھذه الطریق التي 

لمجد لنا، حملة مشعل ا..زدتموھا وعرا
م ستطاردك.. الخزي والعار لكمو.. الشھداء
سیسائلكم المكلومین أینما حللتم، ولعنة 

.الشھداء یوما عّما فعلتم وفاًء لنضاالتھم
شكرا لمن أكد لي أن الخطوة القادمة 

!الرحمة .. سأكون أكثر وحدة
بلقیس محّمد البراھمي

***********************************************************
دیسمبر17عامان من االنقالب على انتفاضة :ان ـــبی

تولت الرجعیة 2011وبر أكت23في 
حلفاؤھا السلطة في تونس على اثر الدینیة و

لمال السیاسي انتخابات صوریة تحكم فیھا ا
تھا االمبریالیة رعاإلعالم الفاسد وو
ھو ما شكل ا نصف عدد الناخبین، وقاطعھو

17انتفاضة فعلیا علىانقالبا
متداد عامین ساءت أوضاع على اودیسمبر،

الكادحین، فعلى المستوین االقتصادي 
االجتماعي توثق ارتباط البالد باالمبریالیة و

دي مستوى معیشة الشعب بشكل فاق ما وتر
الوضع أیام سلطة بن على كان علیھ

، جراء ارتفاع األسعار والتضخم الرجعیة

المالي وانخفاض قیمة الدینار وتعمق 
طبقي وانعدام التنمیة الجھویة االستغالل ال

انتشار وتزاید أعداد المعطلین عن العمل و
ة واستھالك المخدرات وترویجھا، الدعار

ى ھذا الوضع إلى بروز حفنة من أدّ قد و
األغنیاء الجدد الذین دخلوا نادي كبار 

. األثریاء بینما ازداد الكادحون فقرا وبؤسا 
على الصعید السیاسي سعت الرجعیة و

الدینیة إلى تأبید حكمھا حتى تتمكن من 
السیطرة نھائیا على الشعب، وعندما 
واجھتھا المقاومة الشعبیة باإلضرابات 

اھرات واالعتصامات لجأت إلى والمظ
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االغتیاالت والقمع ومحاكمة معارضیھا من 
فین سیاسیین ونقابیین وصحفیین ومثق

، في نفس وفنانین وغبرھم من المناضلین
الوقت الذي فتحت فیھ أبواب البالد على 

كالھ مصراعیھا أمام التدخل االمبریالي بأش
، ورفضت علنا المختلفة بما فیھا العسكریة

التطبیع مع الكیان الصھیوني بعد تجریم 
طول مزایدة بالقضیة العربیة الفلسطینیة 
وذلك لضمان دعم الرجعیة العالمیة 

.لحكمھا
كما تنكرت لتضحیات شھداء االنتفاضة 

زتھا القمعیة مرارا على واعتدت أجھ
ظل القتلة والمجرمون في حق جرحاھا و

، ب والوطن یسرحون دون محاسبةالشع
ادي و المعنوي للضحایا لمالتعویض اوبقي

دقت على منتسبیھا ، بینما أغدون تنفیذ
مكنتھم من الوظائف في أمواال طائلة و

قطاعات مختلفة تحت مسمى العفو 
.التشریعي العام 

وبالرغم من استمرار المقاومة والرفض 
أكتوبر الذي 23حكام الشعبي المتنامي ل

ب فد فد من الطرابلسیة الشع"عكسھ شعار 
تردد صداه في طول تونس و"الجدد

وعرضھا ال تزال الرجعیة الدینیة وحلفاؤھا 
السلطة بقوة الحدید متمسكین بمواقعھم في

ما حدیثھم عن الدفاع عن الشرعیة النار، وو
االنتخابیة إال ذرا للرماد في العیون فتلك 

یة تفتقر للصالحیتین القانونیة الشرع
.الشعبیةو

إلى توتیر فضال عن ھذا لجأت الرجعیة و
األوضاع األمنیة فتشكلت المیلیشیات 

شر العنف الرجعي بمختلف أشكالھ وانت
، وفسح لغ ذروتھ في االغتیاالت السیاسیةبو

المجال أمام المجموعات اإلرھابیة للتمركز 

لبث واالنتشار في مختلف أنحاء البالد 
، كما الرعب و الخوف في صفوف الشعب
لحرب تم إرسال الشبان للمشاركة في ا

الرجعیة في سوریا الكتساب الخبرة القتالیة 
ل لھیب حرب رجعیة الكافیة استعدادا إلشعا

.مماثلة في تونس
لم یقف األمر عند ھذا الحد فعلى و

ي عادت إلى الظھور المستوى الصح
الكولیرا والكلب المالریا وأمراض الجرب و

دنھ كدست األوساخ في شتى مفي بلد ت
فیھ یعانون من أصبح الكادحونقراه، وو

، الصالح للشراب وسوء التغذیةتلوث الماء
ثیرا بالنسبة لألوضاع ال یختلف األمر كو

ئیة وغیرھا التعلیمیة والقضاالتربویة و
.فاألزمة الیوم معممة

ما كان لھذا الوضع الذي تعیشھ تونس و
، من یسود لوال توفر جملة من العواملأن

أبرزھا ضعف قوى الثورة بفعل تشتتھا
ل االمبریالیة تدخنة االنتھازیة ووخیا

، سواء كانوا من الیمین وتوظیفھا لعمالئھا
المجال الدیني أو الیمین اللیبرالي مما فسح 

قطع الطریق أمام لاللتفاف على االنتفاضة و
.انتصار الشعب

الظاھري بین الرجعیتین رغم العداء و
لیبرالیة وفي مقدمتھما النھضة الالدینیة و

س فإنھما تتحدان عندما یتعلق نداء تونو
األمر بتنفیذ مشاریع األسیاد االمبریالیین 

الیوم عن التوافق من لذلك یبحث الطرفان
بمؤتمر الحوار الوطني خالل ما سّمي

ا بینھما وھما مستعدان القتسام السلطة فیم
ال تفعل تحقیقا للتوازن المنشود، و

االنتھازیة الملتحفة بالیسار غیر صب الماء
.ي طاحونتھماف
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تحتم األزمة التي تردت فیھا البالدإنّ 
الدیمقراطیة الیوم على القوى الوطنیة و

الثوریة االتحاد من أجل الثورة ففي وحدتھا 
قوة للشعب و ضمانة النتصار كفاحھ بما 

محطة 2013أكتوبر 23یمكن من جعل 

نضالیة أخرى على طریق تحقیق الشعار 
عب یرید إسقاط الش: ضةالذي رفعتھ االنتفا

ا عن أوھام التوافق مع الرجعیة النظام بعید
.الركوع تحت أقدامھا و

2013أكتوبر 23تونسحزب الكادحین
***********************************************************

محمد الصغیر الحمديبقلم كتاب جدید لفرید العلیبي 
ال یزال الدكتور فرید العلیبي أستاذ 
الفلسفة بالجامعة التونسیة منھمكا في اغناء 
المكتبة العربیة بمؤلفات تندرج ضمن 

قضایا راھنة القارئ علىمحاولة فتح عین 
ى جانب المساءلة إلیتطلب حلھا الفھم و

كونھا تعتمد الرصانة األكادیمیة والدقة 
رؤیة ابن : العلمیة فبعد كتابیھ السابقین 

رشد السیاسیة الصادر عن مركز دراسات 
یروت لبنان، و تونس ب/ الوحدة العربیة 

/ لصادر عن دار نھى الثورة ااالنتفاضة و
، یأتي كتابھ الجدید المخاتلة تونسصفاقس ـ 

في الدین والسیاسة الصادر عن نفس الدار 
.لینضاف إلى ھذا التمشي الفلسفي

یتمیز كاتبنا بحرارة التجربة ودفء 
االلتزام وعمق البحث فیعرض للوقائع 

17التاریخیة المستجدة غداة انتفاضة 
ا من تحوالت دیسمبر في تونس و ما رافقھ

المفاھیم ات ومستنطقا المصطلح
والنظریات، وخاصة مصطلح الربیع 

، في مفاھیم الثورة واالنتفاضةالعربي و
، لوقت الذي ینحت فیھ مفھوما جدیدانفس ا

تجلیاتھ في الدین م المخاتلة وھو مفھو
الفترة المضطربة من ، خالل ھذه السیاسةو

.الوطن العربي تاریخ تونس و
ید المنھج المادیتین ھو یعتمد على صعو

الدیالكتیكیة من خالل قراءة لتاریخیة وا

على ضوء التناقض االنتفاضات العربیة 
ربیة التناقض بین األمة العبین الطبقات، و

الصراع بین االمبریالیة العالمیة، وو
االمبریالیات المختلفة على الثروات في 

، إضافة منطقة تعد خزان العالم للمحروقات
تشكیلة إلى ربط تراكم األحداث الجاریة بال

الكوابح التي تعرقل ئدة واالجتماعیة السا
، دون إغفال العالقة بین البنى تطورھا

واء كانت اقتصادیة أو الطبقیة س
.إیدیولوجیة

یرى المؤلف أن ما حصل في تونس یجد 
جذوره العمیقة في كفاح الشعب اى انھ لم 
یكن إال حلقة أخرى ضمن سلسلة طویلة 

لسنین و إذا من المقاومة المتراكمة عبر ا
كانت تلك المقاومة قد فشلت حتى اآلن في 

لت البنى االقتصادیة تحقیق أھدافھا فظ
اإلیدیولوجیة جوھریا على حالھا فإن ذلك و

یعود إلى جملة من األسباب التي حاول 
رصدھا و إبرازھا لینبھ الكادحین الذین 
أھدى إلیھم كتابھ إلى الدروس المستفادة من 

التي یتوجب ھضمھا فاضة األخیرة االنت
استیعابھا حتى ال تتكرر الھزائم في و

المستقبل فتتناوب التراجیدیا و الكومیدیا في 
مجال السیاسة التونسیة و العربیة و یسود 

.الركود التاریخي و كأنھ قضاء مبرم 
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عندما ساءل مصطلح الربیع العربي و
ؤلف الوقوف على خلفیات انتشاره حاول الم

مالھ من زاویة نقدیة تتبع مسارات استعو
المقارنة بین تجلیاتھ العربیة كما لجا إلى

استعمال ما یشبھھ من توصیفات لفھم و
تجلیات تاریخیة مماثلة لھ في بلدان أخرى 

) أوربا الغربیة(شعوب األوربیة مثل ربیع ال
ربیع تیان ان مین با الشرقیة وووربیع أور

. كاشفا الغطاء عنھ )الصین(
اتلة فقد حاول لھ لمفھوم المخأما أثناء تناو

لتھ  العمیقة في تبین دالتسییج تمظھراتھ  و
، فاالنتفاضات العربیة الدین والسیاسة

رافقھا كم ھائل من التضلیل االیدیولوجى 
الذي وجد في وسائل االتصال الحدیثة 

تشاره الواسع ، فتم قصف أرضا خصبة الن
األذھان بقلب الوقائع السیطرة على العقول و

كان الھدف تحویلھا إلى نقیضھا وألفكار ووا
ن ترمیم النظم السیاسیة القائمة بعد أ

بالتالي عصفت بھا االنتفاضات الشعبیة و
.إنقاذھا من مصیرھا المحتوم 

إذا كان الوضع بحسب العلیبي قد ازداد و
سوءا مع مرور األیام على مختلف 

الثقافیة االقتصادیة واألصعدة السیاسیة و
أن األزمة المتفاقمة ذلك یعنيغیرھا فإن و

، وھي تھدد بھزات أشد عنفا عدلم تحل ب
.عمقا فطریق الثورة ال یزال مفتوحا و

وكتاب الربیع العربي والمخاتلة في الدین 
اسة یزاوج بین الجانبین النظري والسی

العملي فھو من زاویة الفلسفة السیاسیة و

لعربیة یحاول تسییج وقائع االنتفاضات ا
إلى عدة مفاھیمیة وأطروحات بردھا 

، أما من الزاویة العملیة فھو یقدم نظریة
مالمح أجوبة عن السؤال التاریخي 

لذا . ما العمل ؟ : للثورات و نعنى سؤال 
خاتلة نالحظ في الكتاب حضور مفھوم الم

الثقافة النقابة والسیاسة ووقضایا الدین و
.والمرأة 

إذا كانت االمبریالیة قد نجحت مرة و
خرى في إجھاض االنتفاضات الشعبیة أ

قت ذاتھ قبرھا العربیة فإنھا   تحفر في الو
ھي ال تجھل أن الشعوب كما یقول لعلیبي و
ھا أكثر مما تتعلم من تتعلم من ھزائم

مع بالتوازي، وھكذا فإنھ انتصاراتھا
ھزیمة االنتفاضة ھناك السیرورة الثوریة ، 

فیق وفي موازاة ذلك یست"إذ یقول العلیبي 
الشعب مدركا أن الثورة لم تقع ویحاصر 

د بمطالبھ التي ال شیئا فشیئا الحكام الجد
).58ص("..تقبل التأجیل

الربیع العربي والمخاتلة في الدین 
یاسة لفرید لعلیبي، كتاب مفكر والس

تحت ومناضل یخاطب الكادحین الرازحین 
القمع وطأة االستعمار واالستغالل و

لھم إن تحرركم لن اإلذالل لكي یقول و
حوال إال من صنعكم انتم یكون في كل األ

ھذا التحرر یتطلب أوال نّ أنفسكم وإ
التخلص من األوھام التي یزرعھا 

.المخاتلون في أذھان ضحایاھم

***********************************************************
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ابن الشعب : بقلم حمــاُر القْصِر      : قصید 
في القصر، 

جلس یمیٌن ویمیٌن و وَسـطْ 
جلس ُرعـَاةٌ أربَعة

بسطوا خریطًة أمـام الجْمِع 
حّطوا الّطریق والُخَططْ 

ثّم التفتوا یسارا فما من یسارْ 
فّتشوا تحَت الكراسي

خلف الّستائِر والجدارْ 
وجــدوهْ 

في ُحضن أحد الیمینْینِ 
قد انبسطْ 

التّف الجمیع حول الخریَطة
أمضوا، وُحّط الحماُر على الخطْ 

..
أمـاَم الباب الموصدِ 

آذاُن القَططْ كانت 
ترقب الھمسات والّسكنات

تنقلھا عبر الالّسلكي
صاحب الحماِر فقطْ .. إلى
...

في القصِر،
وقف الجمیُع حول الحمارِ 

فانضبطْ " ِارْ : "قــالوا
مشى ُخطوتْینْ 

مشى یمینا ثّم یمینا
كان أمینا للخریطة والُخَططْ 

فابتھَج الجْمُع وانبسطْ 
..

أمـام الباب الموصدِ 
كانت عیوُن القَططْ 

"الحمار الوطنيِّ "تنقل مھرجان 
إلى الماما أمریكا

...
في القصِر،

تأّبَط الجْمُع ظھر الحمارِ 
وانتظروهُ أن یمِشي
صاعدا إلى العرشِ 

تحّرك الحماُر نصَف ُخطَوة
فسقَط منھم من سقطْ 
و َبقَي الیمیَناِن فقطْ 

..َحَرَن الحمـارُ 
دفُعوهُ فما تحّركْ 

ثـانیةً دفعوهُ
فحّرَك أُذنیھِ 
دفعـوهُ ثالثةً 

ھّز بذیلِھ و حطْ 
دفعـــــوهْ .. دفعوهُ

فبال و راث و َضَرطْ 
...

في القصِر،
لم یبَق طریٌق وال خریَطة

وال یمیٌن وال وسطْ 
ركَض الجْمُع أماَم البابِ 
..یترّجى صاحَب الحمــارِ 

بعَض الُخَططْ 
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