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 مــــــا العمـــل ؟   

نداء تونس بمجلس كة كتلة حر أعلنت   
، 2016أفریل  06 األربعاء یوم ،النّواب

تحویر  إلى يتشریعیة ترمعن مبادرة 
رئیس الدولة صالحیات  إلعطاءالدستور  

جدیدة وعندما واجھت ردود فعل معارضة 
ذلك التحویر  أنخاصة ونیة نسیاسیة وقا

غیر ممكن  قبل تشكیل المحكمة الدستوریة  
 ال تودّ  أنھاقالت و المجلس األعلى للقضاء 

 .تنقیح الدستور بل بعض القوانین فقط 

من یقف وراء تلك  نّ إف األمروفي واقع    
قائد   السبسي  نفسھ  ياجالمبادرة ھو الب

یرید  تقویة سلطتھ تحت غطاء  الذي
 إلى من ھنا سعیھ استعادة ھیبة الدولة و

یمثل تلك  الذيھ ھو آنّـترویج فكرة تقول 
 ئیس منتخب فالدولة ھو وھوھ رأنّـالھیبة و

الدولة في استعادة لما كان علیھ الحال زمن 
ة في فرد یتمتع ـولحیث تختزل الدّ  بورقیبة

   اإلعالمبشخصیة كاریزماتیة تقوم وسائل 
 يالشعب الحنون وحام أبفي ثوب  بإبرازه

كل مشكلة بتدخل  الوطن والقادر على حلّ 
بسیط من طرفھ حتى لو كانت مشكلة 

قضایا  حل بل انھ قادر حتى علىعویصة 
  . رأیھبحكمتھ وسداد  أخرىشعوب 

وتلك السلطة ال یمكن تقویتھا دون قمع    
ضرابات ة اإلخاصّ  الحركة االحتجاجیة

واالعتصامات والمظاھرات ولكنھ قمع 
رتھ فھو ضرو إبراز إلىیسعى السبسي 

وا ضرّ أیواجھ مخربین وقطاع طرق 
  .بالدورة االقتصادیة 

فھو یحكم تونس  ،الكبیر اإلحراجوھنا    
بعد انتفاضة شعبیة عارمة كان من ضمن 

جرائم الدولة البولیسیة كما  ـيتفشّ  أسبابھا
ال  2014سنة  إقرارهتم  الذيور ـستالدّ  أنّ 

 ایریدھ التيیسمح لھ باستعمال الصالحیات 
حتى یقمع  في تحویره لّ ـلذلك وجد الح اآلن

عن القانون فمن یخرج  الشعبمن خاللھ 
ھ ـبثّ  الذي األخیر الصحفيكما قال في اللقاء 

ینال جزاءه وان  أنیجب  الرسميالتلفزیون 
ھا بالقوة وھو ما ـاالعتصامات سیتم فضّ 

ي بتروفاك قرقنة واعتصام حصل الحقا ف
القصرین الخ  يوقمع معتصم يالدھمان

النضال  ولكن دون نجاح كبیر مع تنامي...
  الطبقي .

 إلى ىحاول السبسي القیام بھ یرقما ی إنّ    
ل مستوى انقالب دستوري وھو من یتحمّ 

المسؤولیة عنھ وما قامت بھ بعد ذلك كتلة 
التحویر  إلىنداء تونس البرلمانیة بدعوتھا 

 ،لرغبتھ ھو عمليھو تطبیق  إنماالمذكور 
عندما سئل اللقاء الصحفي المذكور و ففي

وان  ھ یحبذ ذلكإنّــعن تحویر الدستور قال 
رئاسیا وعندما شعر  االشعب  یرید  نظام

دة لما كان علیھ الحال زمن في ذلك عو انّ ب
كان رئاسویا  ينظام بن عل نّ قال ا يبن عل

  .ا ال رئاسیّ 
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السبسي  ن المشكوك فیھ أنّ ویبدو م   
ـدا تاریخ تونس ومستشاریھ قد قرأوا جیّ 

، فقد واستنتجوا منھ الدروس االنتفاضي
من بعده إلى الحكم  ن عليسعى بورقیبة وب

تیجة في مستوى المطلق ولم تكن الن
اإلخوان المسلمین  انتظاراتھما كما أنّ 

ممثلین في حركة النھضة الذین یزینون 

آل في أن ــمتحویر ألحلیفھم السبسي ذلك ال
د لھم السبیل الحقا لالستفراد بالحكم في ـیمھّ 

االنتخابات الرئاسیة حال نجاح مرشحھم في 
ا قوى ــمّ ،  أون الخطأ ذاتھمة یخطئـالقاد

لى الفخاخ دا إالثورة فعلیھا االنتباه جیّ 
یة التي تنصب للشعب لعرقلة الدستور

  .كفاحھ

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

 و ال من ُمجیــب احتجاجات المعّطلین تتواصل   

یواصل المعّطلـون عن العمـل تحّركاتھم    
االحتجاجیّة في عدد غیر قلیل من المناطق 
والجھات وبأشكـال نضالیّة عدیدة، مقـابل 
ذلك یواصـل النظـام تجـاھل ھذه 
التحّركـات، بل إنّـھ یعمد إلى الحّل األمني 
من خالل قمع المحتّجین وترھیبھم 

ذا ومحاصرتھم ومالحقتھـم قضائیّـا. وھـ
الـوضع یؤّكـد فشل النّظـام في إدارة أزمـة 
البطـالة المتفـاقمة، وھي إحدى األزمـات 
االجتماعیّـة القـائمة، عالوة على األزمـات 
االقتصادیّة والسیاسیّة ، وبالتالي یكشف عن 
عجز ھذه الحكومـة التي لم تحمل في 
إنجازاتھا غیر مجابھة احتجاجات الكادحین 

البولیسي والمالحقة المشروعة بالقمع 
  القضائیّة والتشویھ والتجریم.

وھذا الوضع المتفاقم  یھدّد باالنفجـار    
وباشتعـال فتیل المواجھـة في أّي لحظـة. 
فجمھور المحرومین من الشغل ومن الثّـروة 
لن یستسلم ولن یتوانى عن الكفـاح بشتّى 
الّطرق واألشكال المتـاحة والنّظـام المسؤول 

البطـالة والفقر والحرمـان لن  عن إنتاج
یتوانى من جھتھ عن استخدام العنف والقمع 
وشتّى أجھزتھ اإلعالمیّة والقانونیّة في 
مـواجھة االحتجاجات االجتماعیّة 

  المشروعة.

و بالّرغم من أّن النّظام قد نجح في إخماد    
انتفاضة المعّطلین عن العمل األخیرة من 

والـوسائل،  خالل ھجومھ متعدّد األشكال
فإّن االحتجاجات االجتماعیّة لم تتوقّف في 
جھات عدیدة من البالد متّخذة أشكاال 
متنّوعة من االعتصامات داخل المقرات 
الرسمیة المحلیة والجھویة إلى قطع 
الّطرقـات إلى اإلضرابات العاّمة وغیرھا 
من األشكال وقد قام عدد من المحتّجین 

عاصمة في محاولة بالتنقّل من جھاتھم إلى ال
منھم لالقتـراب أكثر من السلطات المركزیّة 
بعد أن خاب أملھم في السلطات المحلیة 
والجھویّة، إالّ أّن السلطات المركزیّة كانت 
لھا نفس اإلجـابة حیال جموع المعتصمین. 
فقد تّمت محاصرة القادمین من قفصة قبل 
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بلوغھم مقصدھم وإجبارھم على االعتصام 
في منتزه المروج ومراقبتھم  في العراء

بشكل مستمّر بواسطة قّوات األمن، بینما 
وصل آخرون إلى وزارة التشغیل وجوبھوا 
أیضا بالالمباالة من قبل المسؤولین من جھة 

  وبالتدخل األمني من جھة أخرى. 

و تثبُت السیاسة التي تعتمدھا السلطات    
الرسمیة في التعاطي مع احتجاجات 

مطالبھم والقائمة أساسا على  المعّطلین ومع
الالمباالة التامة أّن ھذه الحكومة مثل غیرھا 
من الحكومات السابقة لیس لدیھا أّي استعداد 
إلیجاد حلول لمشكل البطالة ألنّھا ال تمتلك 
أّي برنـامج لمواجھة أزمـة البطالة مثلما ھو 
الشأن بالنسبة لبقیّة األزمـات التي تعصف 

  بمختلف المیادین.

على الُحكم في  المتعاقبة فالحكومـات   
 منطلق من األزمـات ھذه مع تونس تعاملت

 وحفاظھا استمراریتھا في الحكم ضمـان
 المناصب أكثر ما یمكن من الّزمن، على
الـوعود عند  إطالق غیر تفعل لم لذلك

أو عند حصول احتجاجات  تنصیبھا
 الحقیقة في اجتماعیّة تھدّد سلطتھا وھي

 تجاه الـوعود بتلك اإلیفـاء على قادرة غیر
 الـوعود تلك ونفس الّشعب، جماھیر

 أطلقتھا الحكومات مختلف مع المتكّررة
 لالنتخابـات المترّشحة السیاسیّة األحزاب

 بوعوده اإلیفـاء منھا فـاز من یستطع ولم
وقد  .أیضـا عند وصولھ إلى سدّة الحكم

أثبتت األیّام واألشھر والّسنوات أّن تلك 

الحكومات وتلك األحـزاب لم تقدّم   
للكادحین غیر الكالم و المزید من اآلالم ولم 
تقدّم للـوطن غیر المزید من االنخراط في 
إمالءات صندوق النّقد الدّولي والبنك 
العالمي وتنفیذ شروطھما االقتصادیّة 

ماھیر الكادحین واالجتماعیّة التي تدفع ج
ثمنھا باھظا دون أن تحصل على شيء 
وغیر االنخراط في تحالفات سیاسیّة 
وعسكریّة تقودھا أنظمة امبریالیة ورجعیة 
معادیة لطموحات الشعب في وطن حّر 
ومستقّل یحكمھ أبناؤه بالفعل وفي مجتمع 
تسوده العدالة االجتماعیّة حیث یتقاسم أفـراد 

التي ینتجونھا الّشعب عائدات الثّـروة 
 بسواعدھم وبفكرھم.

فھذه الحكومات لم تستطع تنفیذ ال    
اإلجراءات العاجلة التي تعلن عنھا كلّما 
اھتزت كراسیھا من جّراء اندالع الحرائق 
االجتماعیّة وال اإلجراءات الجذریّـة 
والمشاریع االقتصادیّة المخّططة التي تتبّجح 
 كّل الحكومـات بأّنھا ستجعل من ھذه

األرض جنّة وذلك باالعتمـاد على ما تسّمیھ 
"منوال تنموّي جدید" في إشـارة منھا إلى 
اختالف ھذا المنوال المنشود عن المنوال 
الذي كان یعتمده بن علي، لكن رغم كثرة 
الكالم وغیاب التنفیذ فإنّھ ال أحد یعلم إن 
كان ھذا المنوال جدیدا بالفعل أو ھو مجّرد 

 جدیده. منوال قدیم یتّم ت

وإزاء تكّرر الـوعود واستمرار اإلخالل    
 مّرات زیفھا اكتشف الّشعب بھـا، فإنّ 

 أدراج ذھبت مطالبھ وتیقّـن أنّ  ومّرات
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 غیر یفعلون ال الحّكـام ھؤالء وأنّ  الّریـاح
 تحقیقھا، على قادرین غیر شعارات رفع

 إلى طبیعيّ  بشكل یؤدّي ذلك أنّ  واستنتج
كلّما مّرت  وبین ھؤالء  بینھ الھّوة اتّساع

التي یكون  األزمـات تفاقم األیّام وإلى
 إلى ضحایاھا أبنـاء الّشعب الكـادح وبالتّـالي

  .كبیرة وسیاسیّة اجتماعیّة اِنفجـارات حدوث

وأمــام تفاقم األزمـات واستمرارھا      
م على إیجاد وعجز الحكومات والنظام القائ

 الثّوریین إدراك أنّ  ىحلول لھا، فإنّـھ عل
 للـواقع والعلمیّـة الموضوعیّة القـراءة

 سؤال وطرح االجتماعي الواقع وخصوصا
 عنھ اإلجـابة إلى والّسعي" ؟ العمــل مــا"

كفیل وحده بفتح    وموضوعیّـة علمیّة بطریقة
 القـائمة لألزمـات مام حـلولأالّسبیـل 

 من المرفـوعة االجتمـاعیّة المطالب تحقیقو
 وإلھـاء لغو فھو ذلك عدا وما الّشعب، قبل

  الشعبیّة. للمطالب وقتيّ  وتسكین

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

 المكناسي: حالة غلیان بسبب نتائج مناظرة الفسفاط   

تعیش معتمدیة المكناسي من والیة     
سیدي بوزید حالة من الغضب والغلیان 
وذلك على خلفیة اإلعالن عن نتائج مناظرة 

مارس  17الخمیـس   منجم الفسفاط یوم 
2016.   

ھذه النتائج و اعتبر عدد من األھالي أّن 
المقاییس المعتمدة غیر  أنّ غیر عادلة و 

شفافة وتحوم حولھا شبھات الفساد على حد 
   .تعبیرھم

بغلق الطریق  وقد قام المحتّجون    
الرابطة بین قفصة  14الرئیسیة عدد 

وصفاقس وجابت مسیرة حاشدة شوارع 
بالقائمة االسمیة بالتالعب تندیدا   مدینة ال

  بالتشغیل. ةطالبمفاط وللعملة بمنجم الفس

منیة و العسكریة و تدخلت الوحدات األ   
لتأمین مقر المعتمدیة فیما یشھد محیطھا 

حالة من الغضب و االحتقان في صفوف 
  .عدد من الشباب

أمـام تواصل حالة الغضب و    
واالحتجاجات أعلن معتمد الجھـة استقالتھ 
من منصبھ بعد أن تبّرأ من تحّمل أّي 
مسؤولیة في عالقـة بالقائمة االسمیة التي 
صدرت حول المناظرة المذكورة. وإثـر 
ذلك أدّى والي سیدي بوزید زیارة إلى 
المكناسي في محاولـة منھ لتھدئة األوضـاع 

د من نواب البرلمان لكن مصحوبا بعد
دقائق إذ قام  3زیارتھ لم تدم أكثر من 



2016مــارس -، فیفري33طریــق الثّـــورة، العــدد   
 

6 

 

المحتّجون بطرده رافضین أّي حـوار معھ 
  قبل تحقیق مطالبھم.

وكانت مدینة المكناسي مسرحا لجملة من    
االحتجاجات منذ اندالع انتفاضة المعّطلین 
في منتصف شھر جانفي المنقضي تمثّلت 

ولعّل في االعتصامات وفي المسیرات 
سیرة التي جابت شوارع المكناسي یوم الـمـ

ورفع خاللھا  2016فیفري  29األثنین 
المحتّجون شعار ارحـْل في وجـھ معتمد 
الجھة وذلك بعد أن طال اعتصام عدد من 
أصحاب الشھادات المعّطلین عن العمــل 
وبعد أن نفذ صبر األھـالي في تنفیذ عدید 

صیر الـوعود المرفوعة منذ زمن غیر ق

وأھّمھا انطالق اشتغال منجم الفسفـاط 
 بالجھـة.

وكان االتّحاد المحلّي للشغل بالمكناسي      
قد أّكد حینھا أنّھ في صورة تواصل الـوضع 
على ما ھو علیھ سیتّم اللّجـوء إلى اتّخاذ 
خطوات نضالیّة أخرى ملّوحـا باإلضراب 
العـام وبنقل المعركـة إلى السلطات الجھویّة 

بوزید وذلك بسبب حـالة الغضب  بسیدي
واالحتقـان التي تسود متساكني المنطقة التي 
ظلّت محرومة من االستفـادة بالثّروات التي 
تزخر بھا نتیجة غیاب سیاسة تنمویّـة 

 .عادلة

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

  في العالم أخبــار المقــاومة والقمــع   
قوات القمع في المغرب ترتكب مجازر ضدّ 

  الطلبة
مثّلت مدینة فاس وأحیاؤھا الجامعیّة    

مسرحا  2016خـالل شھر مارس 
لمواجھات عنیفة بین قّوات البولیس من 
جھة والّطلبة من جھة أخرى استعملت فیھا 

  قّوات البولیس القمع والعنف بشكل كبیر.
ففي صبیحة یوم الثالثاء األّول من مارس    

اقتحمت قوات القمع المغربیّة المركب 
معي سایس بمدینة فاس بھدف وضع حدّ الجا

للمعركة النضالیة من داخل كلیة اآلداب في 
أشواطھا المتقدمة المتمثلة في التصدّي 
للّطلبة الذین یخوضون معركة مقاطعة 
االمتحانات للمرة الثالثة على التوالي. وقد 
اندلعت مواجھات دامیة بین الجماھیر 

من الطالبیة وقّوات القـمع خلّفت العدید 

اإلصابات الخطیرة في صفوف الّطلبة 
وشنّت القّوات المقتحمة حملة واسعة من 
االعتقاالت طالت أكثر من مائة من 

 المحتّجین.
شملت المواجھات كذلك الحي الجامعي     

وقد ارتكبت قوات القمع التي اقتحمت الحّي 
مجزرة رھیبة في صفوف الجماھیر 

لدموع الطالبیة باستعمال الغازات المسیلة ل
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وقد استبسل الطلبة في   .وخراطیم المیاه
الدّفـاع عن مطالبھم المشروعة وفي 
التصدّي للقمع الوحشي الذي جابھتھم بھ 

  سلطات المخــزن.

مـارس  14وفي صبیحة یوم األثنین    
حصلت مواجھات عنیفة بین قوات  2016

البولیس والجماھیر الطالبیة في مدینة فاس 
المواجھات العدید من بالمغرب، وقد خلّفت 
 .اإلصابات واالعتقاالت

و قد استعملت قوات البولیس القنابل    
المسیلة للدموع وردّ الّطلبة بإلقـاء الحجارة. 
وقد انتشرت المواجھات والمالحقات 
البولیسیّة للّطلبة في األحیاء المجاورة 
للمركب الجامعي ظھر المھراز، وقد أدّى 

 الطلبة.ذلك إلى اعتقال مزید من 

المغرب: ھجوم عنیف ضدّ األساتذة 
 المتدّربین 

في الیوم العالمي  يالمغرب شّن النظام    
للمرأة، الذي تحییھ جمیع شعوب العالم وفاء 
وتقدیرا للتضحیات الجسیمة التي تبذلھا 

 الحریةالنساء الكادحات في سبیل 
، ھجوما وحشیا عنیفا ضد االشتراكیةو

ربات واألساتذة جماھیر األستاذات المتد
المتدربین ببني مالل، على اثر وقفة 
احتجاجیة نظمتھا تنسیقیتھم المحلیة یوم 

على الساعة  2016مارس  08الثالثاء 
الخامسة مساًء، وقد خلّف ھذا الھجوم 
الوحشي إصابات متفاوتة الخطورة في 
صفوف المحتّجین والمحتّجات استوجبت 
نقل بعضھم إلى المستشفى في وضعیة 

جة للغایة، سیما وأن األجھزة القمعیة قد حر
سّخرت مجموعة من البلطجیة المدّججة 

باألسلحة البیضاء بغیة تخویف وإرھاب 
المحتجین وثنیھم عن المضي قدما في 

   معركتھم البطولیة المستمّرة منذ أشھـر.
  البولیس التّركي یقمع العّمــال المضربیـن

سارعت قّوات القمع في تركیـا یوم       
األّول من مـارس إلى قمع إضراب نفّذه 
عّمــال شركة "رونو"، وقد حاولت قوات 

  لبدایة منع اإلضراب إالّ أّن االبولیس في 
العّمـال استبسلوا في مواجھة ھذه القّوات، 
بعد ذلك لجأت قّوات القمع إلى إطـالق قنابل 

انجّر عنھ  الغاز المسیلة للدّمـوع مّما
حصول عدد من اإلصابات في صفوف 
العمــال نُقل بعضھم إلى المستشفى، كما 
عمدت ھذه القـّوات إلى اعتقــال عدد آخر 

 من المضربیـن.

شركة "رونو" ھذا  كادحوو قـد نفّذ     
اإلضـراب دفاعا عن مصالحھم المادیّـة 
مطالبین بتحسین أجـورھم واحتجاجـا على 

  المتكّررة في صفـوفھم.عملیّات الّطـرد 
من جھتھم، وفي حركـة تضامنیّة، شرع     

عّمـال شركـة "توفاس" في تنفیذ تحّركات 
احتجـاجیّة مساندة لرفـاقھم في شركة 

  "رونو" الذین تعّرضوا للقمـع.
فرنسا: تصاعد االحتجاجات ضد قانون 

  العمل الجدیـــد 
توّسعت في فرنسا االحتجاجات    

مشروع قانون العمل الجدید  االجتماعیّة ضدّ 
  الذي یعرف بـ"قـانون الخمري".

خروج الكادحین في عدد من المدن فبعد  
 في مظاھرات احتجاجا على ھذا القانون،

اآلالف من  2016مارس  17خرج یـوم 
طالب الجــامعات وتالمیذ المعـاھد إلى 
التظاھر في الشوارع مندّدین بھذا القانون 
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شھدت عدید المدن  وداعین إلى سحبھ. وقد
الفرنسیة احتجاجات واشتباكات بین 
المتظاھرین وقوات البولیس وھو ما أدّى 

إلى اعتقال عدد من المتظاھرین في  
العاصمة باریس وإصابـة عدد آخر بجروح 
إضافة إلى إصابة عدد من قوات البولیس 

  بجروح.

 

 

كاریكاتور حول قانون العمل في فرنسا الذي یزید من استغالل رأس المـال للعّمـال
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : (الجزء الثّـاني)في تـــونس  ملّف انتفاضة المعّطلین   

اندلعت انتفاضة المعّطلین في تونس في    
إثر استشھاد الشاب  2016جانفي  16

رضا الیحیاوي بعد عملیّة االنتحار التي أقدم 
علیھا في مدینة القصرین فانتشرت 
االحتجاجات في جھات عدیدة من البالد. 

ریق الثّـورة بھذه االنتفاضة وقد اھتّمت ط
في عددھا األخیـر متتبّعة مجریاتھا 
وتفاصیلھا الیومیّة، وھـا أنّنا في ھذا العدد 
نستكمل الجزء الثّاني من ھذا الملّف 
بالتطّرق إلى كیفیّة تعامل السلطة مع 

  احتجاجات المعّطلین عن العمل.
 التشویھ الرسمي واإلعالمي -1

منذ األیّام األولى النتفاضة المعّطلین      
سارعت وسائل *اإلعالم الّرسمیّة 
والخـاصة أیضا إلى شّن ھجوم مضادّ 
لالنتفاضة ولجموع المحتّجین في مختلف 
أنحـاء البالد. ویدّل ھذا الھجوم على أّن 
أوامــر علیا قد صدرت الى أجھزة اإلعالم 

ملك الرسمیة التي تدّعي الدّولـة أنّھا 
عمومي   وكذلك الى أجھزة اإلعالم 
الخاصة المأجـورة تذّكر بالحمالت التي 

كانت تشنّھا ھذه األجھزة زمن بن علي. و 
ھــوا  ھــوا وشّوِ محتوى ھذه األوامر "شــّوِ

ھــوا "، فما كان من تلك الوسائل  !!!   وشّوِ
بمختلف أصنافھا وأنواعھا أن سّخرت كّل 

أخبـارھا بلـون  طاقاتھا وإمكاناتھا لتخرج
واحد وتحت عنوان واحد: "مخّربــون، 
منحرفــون، یسرقـون، یقتحمون..."، 
وتناقلت وسائـل اإلعالم العالمیة ھذه 
األخبـار تحت نفس األلـوان ونفس العنـاوین 
فتحّولت اإلذاعات والمحّطات التلفزیة 
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والصحف الورقیة وااللكترونیة ووسائط 
ان حرب التواصل االجتماعي إلى مید

یمارس على أرضھ النظام ومرتزقتھ 
وأسیاده ھجومھم العنیف الذي امتزجت فیھ 
السیاسة باألخـالق، ھدفھم األوحـد ھو 

  إخمـاد نـار االنتفـاضة.  
و قد كانت الّرجعیّة تھدف من خالل ھذا    

الھجوم اإلعالمي إلى القضاء على جذوة 
االنتفاضة للحفاظ على سیادتھا وھي التي 

أّن انتشار اللّھب یھدّد ھذه السیادة  تدرك
بالسقوط في ظّل أزمـة النّظام   التى عجز 
على إیجاد حلول لھا (أزمة التصدّعات أو 
ما عرف بـ"الشقوق" داخل الحزب الحاكم 
األّول واألزمة بین األحزاب الحاكمة 
األربعة وخصوصا الحزبین الّرئیسیین في 
الحكم) وھي أزمـة إذا استعر لھیب 

النتفاضة أكثر فإنّھا ستعّجل بتھاوي ا
الحكومة الجدیدة التي لم یمر آنذاك إالّ 
بضعة أیّام عن اإلعالن عنھا وقد تعّجل 
االنتفاضة بسقوط األجھزة التنفیذیة األخرى 
وحتّى التشریعیة التي أنجبتھا انتخابات 
الفساد المالي واإلعالمي وتدّخل القوى 

االرتباك  العالمیة واإلعالمیّة. وقد فضح
الكبیر الذي ظھر علیھ بعض ممثّلي السلطة 
التنفیذیّة ھذا الضعف من خالل التصریحات 

  والتصریحات المضادّة.

و إذا كان ھذا الھجوم مبّررا بالنسبة    
للسلطة الّرجعیّة، فإّن كثیرا من األطراف 
التي تدّعي أنّھا معارضة وأنّھا تمثّل الشعب 

ا في من خالل مشاركة بعض أعضائھ
البرلمـان انسـاقت في بّث نفس الخطاب 
الّرسمي بما فیھ من سموم والدّفاع عنھ 
تحت یافطة الحفاظ على مؤسسات السیادة 
ومواجھة الخطر اإلرھابي وساھمت بدورھا 

في ھذا الھجوم المسعور ضدّ احتجاجات 
المعّطلین عن العمـل والكادحین وعموم 
المحرومین من الثّـروة وخدمت أھداف 
الّرجعیّة الحاكمة وساھمت في الحفاظ على 

  سیادتھا.
  عیّنة من عناوین بعض وسائل اإلعالم:

  

أّما على المستوى السیاسي الّرسمي، فقد    
ھاجمت السلطة   وأحزابھا جموع 
المحتّجین رغم اإلیھـام بالتفریق بین ما تّمت 
تسمیتھ بـ"االحتجاجات السلمیة" من جھـة 
وبین "عملیات التخریب والنھب والسلب 
واإلرھاب" من جھة ثانیة، وقد أعطى ھذا 

ولیسیة الھجوم الّضوء األخضر لألجھزة الب
لترفع من مستوى قمعھا، ولم تترك الحكومة 
ممثلة في رئیسھا الفرصة تمّر دون أن تنّوه 
بما قامت بھ تلك األجھزة  في حفظ النظام 

ت بھ من رصانة لّ تحوفرض القانون وما "
وھدوء رغم أن الوضع كان حرًجا 

  وخطًرا".

وتذّرعت السلطة وأحزابھا في ھجومھا    
رھابیین واستغاللھم ھذا بخطر اندساس اإل

للـوضع األمني لیقوموا بتنفیذ عملیّاتھم، 
وكذلك اتّھمت المحتّجین بتشتیت جھود 
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األمن وحذّرت من استھداف مراكز األمن 
والممتلكات الخاصة والعمومیة. ودعت 
مقـابل ذلك الغاضبین إلى "الّصبر" في 
الـوقت الذي نفذ فیھ صبر المعّطلین عن 

ن الّطبقات الكادحة، العمل وفئات واسعة م
وقد تمیّز خطابھا أیضا باالرتباك الشدید في 
مواجھة االحتجاجات الشعبیّة، فمّرة تعلن 
عن حزمة من اإلجراءات في إطار سیاسة 
الوعود سرعان ما یتّم تكذیبھا ثّم یتّم 
التصریح بعدم القدرة على تلبیة مطالب 
المحتّجین وعدم امتالك "عصا سحریة" 

الدّعوة إلى "الجمیع" لیتحّملوا  ولیتّم توجیھ
. وبدا !!!  المسؤولیة إلیجاد حّل للبطالة

واضحا من خالل التصریحات المتضاربة 
أّن االضطراب قد بلغ أشدّه األوساط 
الحاكمة وأنّھ ال مفّر من استعمال جمیع 
الـوسائل المتاحة من أجل القضاء على 
االحتجاجات وإخماد االنتفاضة خوفا من 

االنتقال الدیمقراطي" و"التجربة انھیار "
      النموذجیّة التونسیّة". 

  القمع البولیسي -2
جابھت قّوات البولیس االحتجاجات    

الشعبیّة منذ الـوھلة األولى الندالع انتفاضة 
المعّطلین عن العمل باستعمـال وسائلھا 
القمعیّة المعتادة في محاولة منھا لترھیب 
الجماھیر المنتفضة وذلك بھدف إطفاء 
الحریق في القصرین قبل أن یتّسـع وأن 

  ــرى.تنتشر شرارتھ إلى مناطق وجھات أخ
ولم تقتصر عملیّات القمـع على مواجھة    

االحتجاجات في الشوارع وفي الّساحات 
العاّمة وفي األحیاء واألزقّـة، بل امتدّت إلى 
المعّطلین عن العمـل الذین كانوا ینفّذون 
اعتصامات داخل المقّرات الرسمیة الجھویة 
والمحلیّة مثل مقّرات الوالیات والمعتمدیّات. 

اعتراف السلطات الّرسمیّة  وذلك رغم
بمشروعیّـة تلك االعتصامات وبسلمیّتھا 
على األقّل في األیّـام األولى لالنتفـاضة. 
وقـد تصاعدت وتیرة الھجمـة القمعیّة مع 
تغیّر الخطاب الّرسمي ومع إطالق العنـان 
للحملـة اإلعالمیّة، وزیـادة على استعمـال 

تّمت  الغازات المسیلة للدّمـوع والعصّي،
مالحقة المحتّجین في األزقّة واألنھج 
خصوصا داخل األحیاء الشعبیّة وحصلت 
مواجھات بین قوات البولیس وأبناء تلك 
األحیاء وترتب عن القمع سقوط عدد من 
الجرحى ومن المصابین باالختناق لیس في 
صفوف المحتّجین فحسب وإنّما أیضا في 
صفوف متساكني تلك األحیاء خاّصة بسبب 

الستعمـال المكثّف للغازات المسیلة ا
للدّموع. وقد استقبل مستشفى القصرین في 
الیومین األّولین لالنتفاضة عشرات 

  المصابین.

و عمدت قّوات البولیس إلى فّض 
االعتصامات بالقـّوة وتعنیف المعتصمین 
إلخالء مقّرات "السیادة"، ففي المزونة من 

جانفي  25والیـة سیدي بوزید تّم یوم 
اقتحام مقّر المعتمدیّة وتعنیف عدد  2016

من المعتصمین داخلھ انجّر عنھ إصابة عدد 
  ى. منھم بجروح نقلوا على إثره إلى المستشف

وشھدت مدینة جندوبة عملیّتا اقتحام في    
جانفي قامت  27لیلتین متتالیتین، ففي لیلة 

قوات البولیس بفّض اعتصام عّمال اآللیة 
باستعمال القّوة من داخل مقّر الوالیـة،  16

وحصل اقتحام مماثل في اللیلة الّسابقة أیضا 
لنفس المقّر إلخالئھ وفك اعتصام المعّطلین 

  .لعن العمـ

واستغلّت تلك القوات إعالن حظر التجّول 
والدّعـوات إلى تطبیق القـانون بحذافیره 
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لتمارس تجاوزاتھا تحت غطاء "القانونیّة" 
ومجابھة "المنحرفین" ولتصّب حقدھا ضدّ 
المحتّجین وغیرھم دون تمییز، وقد ارتكبت 
في ھذا اإلطـار فظائع ال مبّرر لھا. ففي 

 تعّرض إحدى ضواحي مدینة صفاقس
العبدولي إلى التعنیف   وذلك  منیر الشاب
دقیقة من  15أن خرج من منزلھ بعد   بعد 

سجائر من   القتناء  بدء تطبیق حظر التجول
الحّي الذي یقطنھ، وفق  احد جیرانھ في نفس

فقد ضرب   ما صّرح بھ محامي المتضّرر
اعوان البولیس الشاب الذي كان یشغل سابقا 

بالجیش كَما قاُموا بإلقائھ في  منصب رقیب
حاویة فضالت أین قّضى لیلتھ قبل أّن 

وھو  . یتمكن جیرانھ من التفطن إلیھ صباًحا
  في حـالة یُرثـى لھا.

   اإلیقــافات: -
ت قّوات األمن إبّــان االحتجاجات شنّ    

حملة واسعة من اإلیقــافات طالت أعدادا 
غیر قلیلة من المشاركین في االحتجاجات. 
وقد تّمت ھذه اإلیقــافات تلبیة للدّعـوة التي 
أطلقتھا السلطات الرسمیة وخصوصا وزارة 
الدّاخلیّة والمتمثّلة في تطبیق قرار حظر 

ر أّن اإلیقــافات لم التجّول بكّل حذافیره. غی
تشمل من خرقــوا ھـذا القـرار وإنّمـا 
المشاركین في االحتجاجات خالل النّھــار 
وحدث ان تّم في بعض الجھــات إیقــاف 
عدد من لم تكن لھم عالقـة باالحتجاجات 

  أصال.
لذلك، فإّن مجموع الموقوفین كان كبیرا    

منذ الیـومین األّولین للشروع في تطبیق 
ر التجّول. فقد صّرح المتحدث حظ

 1105اإلعالمي إلدارة الحرس أّن " ھناك 
أشخاص تم إیقافھم في االحتجاجات، من 

شخصا تورطوا في أعمال سلب  582بینھم 

شخصا خالفوا قانون حظر  523ونھب و
التجول اللیلي الذي بدأ تطبیقھ منذ یوم 

 25الجمعة الماضي"، وذلك إلى حدود 
  .2016جانفي 

وكــالعادة، فإّن قّوات البولیس لم تتأّخر    
في استعمـال أسالیبھـا القمعیّة عند القیــام 
بعملیّات اإلیقـاف، وذلك من خـالل اللّجـوء 
إلى المداھمات وما تثیره ھذه العملیّات من 
فزع وھلـع لدى عائــالت المستھدفیــن 
باإلیقـاف وممارسة العنـف الجسدي والعنف 

  ن شتم وسّب.  اللّفـظي م

وھذه عیّـنة عن بعض تلك التّجاوزات    
 27التي حصلت في والیــة زغـوان یوم 

  :2016جـانفي 

البولیس في مدینة زغوان  قامت قّوات   
بإیقاف عدد من األشخاص من منازلھم ومن 
وسط التحركات االحتجاجیّة دون تمییز بین 
من شارك في االحتجاجات ومن لم یشارك 

ّسر أو سرق وبین من لم یفعل وبین من ك
 أّي شيء من ذلك.

وفي الفحص من والیـة زغـوان، یوم    
بعض الموقوفین أّن شباب جانفي، أّكـد  27

جانفي أمام  28الفحص الذي سیمثل یوم 
وكیل الجمھوریة على خلفیة االحتجاجات 
األخیرة قد تعّرضوا للضرب والشتم 

 ث.على محاضر األبحاواإلھانـة مّما أثّر 

  المالحقات القضائیّة: -3
لعبت األجھزة القضائیّة الدّور الموكول    

لھا في خضّم الھجوم على المنتفضین، فتّم 
عرض عدد غیر قلیل من المحتّجین 
الموقوفین على المحاكم على خلفّیة 
المشاركة في انتفاضة المعّطلین عن العمـل 
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واالحتجاج من أجل تحقیق مطالبھم 
التشغیل والتنمیة والثّـروة. المشروعة في 

وھذه بعض العیّنات عن تلك المحاكمات في 
جھتي قفصة والقصریـن التي تفنّد ادّعاءات 
السلطات الرسمیّة حول "حریّة االحتجاج 

  السلمي".
مـن بین  نـاشطـا 12تلقّى      :القصرین

شاركوا في االحتجاجات التي   الشبّان الذین
یـة القصرین شھدتھا معتمدیّة جدلیان من وال

مارس  7استدعاءات للمثول یوم األثنین  (
) أمـام قاضي التّحقیق بالجـھة لتتّم 2016

محـاكمتھم بتھمـة إیقـاف سیر العمـل 
 بالمعتمدیّة.

التّھمـة الموّجھـة لھؤالء الشبّـان تأتي     
على خلفیّة احتجاجات الجھة التي شاركت 
فیھا فئات اجتماعیّة مختلفة وخصوصا 

عّطلین عن العمـل في إطـار المطالبة الم
بالحق في التشغیل والتنمیة والثّـروة، وھي 
مطالب مشروعـة دفعت األوضـاع 
االجتماعیّة المتردّیـة لھذه الفئات االجتماعیّة 
وواقـع التّھمیش الذي تعرفـھ ھذه الجھة إلى 

  رفعھا.

مـّرة أخرى، تؤّكد السلطة   أّن ال حّل     
  األزمـة المتفـاقمة سوىلھـا في مواجھة 

الحّل األمني والقضـائي عبر تجریم 

االحتجاجات االجتماعیّة قصد ترھیب 
الشعب ومنعھ من ممارسة الحّق في 

  االحتجاج والثّـورة.

المحكمة االبتدائیة بقفصة   أصدرت  :قفصة
أحكـاما  2016مارس  24یوم الخمیس 

بالسجن في حق عدد من المحتّجین إبّان 
لمعّطلین عن العمل، وكانت انتفاضة ا

من  9أشھر لـ  8األحكام كالتالي: السجن 
المتّھمین والسجن لمدة سنة ونصف ضد 
اثنین آخرین، كما قررت اإلبقاء على 

  .شخصین في حالة سراح

ھذه األحكـام جاءت على خلفیّة قیـام عدد     
من المحتّجین ببناء جدار اسمنتي على سّكة 

حقّھم في الشغل القطار تعبیرا منھم عن 
 وفي االنتفاع بثروة الفسفاط.

أصدرت  وكانت قبل ذلك نفس المحكمة قد
الحكم بعدم  2016مارس  14یـوم االثنین 

من المعّطلین عن  6سماع الدعوى في حق 
 11العمل كانوا قد أوقفوا یوم الجمعة 

معتصما كانوا قد  36مارس من مجموع 
 اجتازوا الحدود في اتّجـاه الجزائر.

الموقوفون ھم من منطقة أم القصاب من    
معتمدیة أم العرائس من والیــة قفصة 

  المطالبین بالتشغیل والتنمیة.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 طریق النّصر قردان وبن    

تعّرضت مدینة بن قردان الـواقعة في    
جنوب البالد التونسیّة وعلى الحدود مع لیبیا 
إلى ھجوم نفّذتھ العصابات اإلرھابیّة 

مارس  7التكفیریّة صبیحة یوم االثنین 

وقد استمّرت المواجھات ومالحقـة  2016
عناصر ھذه العصابات أیاما وأسابیعا. وقد 
أثارت ھذه العملیّـة جدال واسعـا خصوصا 

مكافحة اإلرھاب التكفیري، بفي عـالقـة 
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ومن الضروري التأكید على أّن خطورة 
تلك العملیّة تفرض على الكادحین االنتباه 

ه إلى عدد من المسـائل في عالقة بھذ
  المسألة التي تھدّد الشعب والـوطن.

فاألمر ال یتعلق بعملیة منعزلة بل بھجوم     
استراتیجي سیتوّسع شیئا فشیئا وھدفھ إیجاد 
قاعدة ثابتة للجماعات التكفیریة المسلحة في 
مدینة محددة لتتخذ منھا نقطة ارتكاز للتمدد 
نحو مدن أخرى، وھو ما یعني أّن ھذه 

كتفي بالعمل في الجبال المجموعـات لم تعد ت
بل ترید احتالل المدن وذلك وفق 
إستراتیجیة عسكریة ھدفھا السیطرة على 
تونس بأكملھا وتحویلھا إلى إمارة إسالمیة. 
ویبدو أنھا ترى أّن مرحلة الدفاع 
االستراتیجي في الریف قد انتھت وانتقلت 
إلى مرحلة الھجوم االستراتیجي وكانت أّول 

ى بنقردان، وستترّكز خطواتھا الھجوم عل
الھجمات في المستقبل على مدن شبیھة بھا 
خاصة في الجنوب الغربي والشمال الغربي 
حیث تتمركز بالجبال فرق تكفیریة مسلّحة 
تنتظر الفرصة المناسبة للقیام بدورھا 

  . المحدد لھا ضمن ذلك الھجوم العام

و تعتقد تلك الجماعات أّن المناخ     
السائد في تونس مالئم  السیاسي واالجتماعي

لھذا الھجوم بعد انتفاضة المعطلین األخیرة 
وأنّھا ستجد قبوال في أوساط الشعب وبالتالي 

  . إیجاد حاضنة لھا عبر الدعایة المسلحة

وال یجب نسیان أّن ھذا الھجوم مرتبط     
بالمشروع االمبریالي الذي یجري تنفیذه 

اآلن في أقطار عربیة عدیدة وغایتھ بث 
خوف والھلع في صفوف األمة العربیة ال

ونقل مركز الھجوم اإلرھابي العام عالمیا 
من أوروبّا وأمریكا إلى آسیا وإفریقیا 
وخاصة الوطن العربي لمزید تقسیمھ وبسط 
النفوذ على ثرواتھ باستغالل حالة الفوضى 

  . التي تسوده اآلن

ومن ھنا فــإّن ھذا الھجوم سیكون مناسبة     
ـا االمبریالیة لتعزیز نفوذھا أخرى توّظفھ

تحت غطاء حمایة تونس وغیرھا من 
األقطـار العربیة، وقد بدأت بعض طالئع 
القوات العسكریة بالوصول إلى تونس 
وھناك حدیث عن فتح المجالین الجّوي 

  .والبحري لنشاط حلف الناتو

ویجب ھنا إدراك أّن اإلنسان ھو العامل     
تر الترابي المحدد في أّي حرب ولیس السا

أو الجدار اإللكتروني رغم أھمیة ذلك وأّن 
التعویل على الذات ھو الطریق الحقیقي 
لالنتصار. فعند غزو الجیوش االستعماریة 
الفرنسیة لتونس ھّب الشعب إلى مقاومتھا 
من جبال خمیر شماال إلى الصحراء جنوبا 
بأسلحة بسیطة ولكن بعزیمة قویة، والیوم 

ب عن نفسھ ومقاومتھ أیضا فان دفاع الشع
ألعدائـھ أصبح ضروریا أكثر من أي وقت 
مضى، وھو ما یتطلّب تشكیل لجان الدّفــاع 
الّشـعبي في سائر المدن والقرى لھزیمة 
اإلرھاب التكفیري وُحماتھ من الرجعیّین 

  .واالمبریالیین
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على  االتعویل أّوالً وأخیر يلذلك ینبغ    
 الشعب، فما سوف یحصل في األیّـام

واألشھر القادمة لن یكون أمامھ ما حصل 
مؤخرا في بن قردان سوى عمل بسیط، 
فاألسوأ لم یحصل بعد، ومن ھنا ضرورة 
االستعداد للدفاع والمقاومة ولَم ال للھجوم 
االستراتیجي المضاد الكبیر. و یمثّـل 
تأسیس لجان الدفاع الشعبي اآلن ضرورة 

ات ملّحـة وینبغي انجاز ھذه المھمة قبل فو
األوان والدعوة ھنا موّجھة أساسا للشعب 
بمنظماتھ وأحزابھ وجمعیاتھ الوطنیة 
وخاصة لالتحاد العام التونسي للشغل 

   . بقواعده ونقاباتھ الوطنیّة

كما ینبغي االلتفات نحو الحلفاء القریبین     
والبعیدین ضد اإلرھاب التكفیري وھؤالء 

ّن الحلفاء موجودون رئیسا في الجزائر كما أ
لیبیا یمكن أن یكون فیھا حلفاء جیّدون فضال 
عن مصر وسوریا وغیرھا من األقطـار 
العربیّة والحذر من التورط في تقدیم 
تنازالت لإلمبریالیین الغربیین والدخول 
معھم في أحالف ثبت في أقطـار أخرى أنّھا 
ال تضعف اإلرھاب التكفیري بل تقّویـھ 

قیة والحالة وھو ما تبرھن علیھ الحالة العرا
السوریة. فھؤالء تحوم شكوك كبیرة حول 
تحریكھم للّرجعیات في الخلیج وتركیا وھذه 
بدورھا تحّرك داعش وأخواتھا ألھداف لم 

  .تعد خافیة
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  من یغذّي اإلرھـاب التّكفیــري ال یمكنھ محـاربتھ   

ال تزال العملیة اإلرھابیة التي شھدتھا بن    
، في تونسقردان تمثّـل الحدث األبرز 

فأحیانا تُسـّوق على أنّـھا "بعبع" وأحیـانا 
أخرى على أنّھا حدث جھنّمي تتدخل فیھ 
عدّة أطراف ولعّل أبرزھا حركة النھضة 
اإلسالمیة، الدّعامة األولى للخطاب 

بحیاة  في تونس الذي أودى  التكفیري 
، بل ھنالك من یذھب بھ العدید من الضحایا 

الخیال إلى أبعد من ذلك، ویسّوقھـا على 
أنّھـا مؤامرة أمریكیة تستھدف أمن 
التونسیین وذلك بالعـودة إلى ما صّرحت بھ 

 2016مارس  1الخارجیة األمریكیة یوم 
لّمـا أصدرت تحذیرا إلى رعایاھا بعدم 

لمناطق السفر إلى تونس وخاّصة إلى ا
الحدودیة مع لیبیا و شدّدت على أّن ھذا 

 31التحذیر یبقى ساري المفعول إلى یوم 
، وقد انطلقت العملیة 2016مارس 

مارس  7اإلرھابیة على بن قردان یوم 
2016.  

في ظّل ھذا التسویق وذاك وغیره، یبقـى    
من الصعب سبر أغوار ظاھرة اإلرھاب 

، سواًء باتھام طرف معیّـن أو جھة بعینھا
في تونس أو  خارجھا، وذلك حتى نتبین 
مسبّباتھ والمسؤولین عنـھ بصفة مباشرة أو 
غیر مباشرة منذ الحكومة االنتقالیة البدیلة 

 27التي تّم اإلعالن عنھا مساء الخمیس 
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من طرف محمد الغنوشي  2011جانفي 
وبمباركة االتحاد العام التونسي للشغل 

تھا الثّـوریّة"  والتي كان من أھّم "إنجـازا
 العفــو التشریعي العـام.

إثـر العفو التشریعي العام الذي صدر یوم 
، تّم اإلفــراج عن أكثر 2011فیفري  19

من ألف سجین محكوم علیھم بالسجن في 
قضایا اإلرھاب، وذلك تطبیقا ألولى بنود 
ھذا القرار. وما إن وقع اإلعالن عن ھذا 

في الّرائد  القرار من قبل السبسي و صدوره
الرسمي ووسائل اإلعالم المحلّیة والدّولیة 
حتّى تھاطلت جحافل "الالّجئین" اإلسالمیین 
وغیرھم عائدین من الخارج إلى أرض 
الوطن بعد غربة "قسریّــة طال أمدھا" في 
شتّى بلدان العالم، وھرول مباشرة بعد ھذا 
القرار كل من المساجین السیاسیّین الّسابقین 

بن من حكم  متضررینین وعائالت والالّجئ
علي إلى استصدار شھادة التمتّع بالعفو 
التّشریعي العام من مختلف محاكم البالد 
إلرفاقھا بملف إداري یسمح بتسویة 
وضعیّاتھم في وظائفھم الّسابقة والتي 
أطردوا منھا "ظلما وبھتانا" وذلك تطبیقا 

  لبعض البنود األخرى من نفس القــرار. 

لكن المئات من ھـؤالء المتمتّعین بالعفـو 
كانوا من اإلرھابیین الواضحین و الذین 
سارعوا لالنتشار سرطانیا في مفاصل 

كان ھذا القرار بمثابة والدولة وأجھزتھا... 
ئة من جھـة تلبیة لمطلب العفو یالتھ

التشریعي العام الذي رفعتھ عدید األطراف 

ء السیاسیة طلبا لإلفراج عن السجنا
السیاسیین مھما كانت مواقعھم الّطبقیة 

وأیضا  السیاسیة واتّجاھاتھم ومشاریعھم
لالحتقان الّشعبي المنفجر والمتنامي  تنفیسا

وقتھا بھدف إجھـاض االنتفاضة ومنع 
تصاعدھا وتحّولھا إلى ثورة شعبیّة تطیح 

محاولة من قبل  كما كان الحـاكمة  بالرجعیة
ثقـة بینھا و بین السلطة إلعادة بناء جسور ال

الشعب التي كسرتھا الجماھیر المنتفضة 
وھي محاولـة تندرج في إطـار تطبیق 
امالءات القوى اإلمبریالیة التي سارعت 
إلى التدّخل بالّطرق "السلمیة" 
و"الدبلوماسیة" من أجل تطویـق االنتفاضة 
ومنع اتّسـاع الحریـق فكانت تلبیة ذاك 

 یستھدف المطلب جزءا من مخّطط كامل ال
إسقاط النّظام بل یستھدف القضاء على 

كان لذلك  فضال عن ذلكاالنتفاضة. و
القـرار أھـداف بعیدة أو متوّسطة المدى 
تتمثّل في إغراق البالد في دّوامة من 
الفوضى المنّظمة ومن الفتنة المضبوطة 
بإخراج ذلك الجزء من المساجین السیاسیین 

ھذا  لیقوموا بدورھم الذي ینتظرھم في
المخّطط والذي یتبیّن الیـوم أنّھم فاعلون فیھ 
بشكل جیّد.. وربّمـا كانت ھناك أسباب 

  أخرى تكمن وراء اتّخاذ ذلك القــرار؟   

، بدأت ھذه المجموعات 2011في سنة    
التكفیري في التنّظم حتّى  الدینيذات التوجھ 

تكّون یأضحت تمتلك جیشا متكامل العناصر 
حة مؤّطرة تنظیمیا موّحدة من میلیشیات مسل

إیدیولوجیا تحت تسمیات مختلفة: انصار 
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بن نافع ، اسد بن  الشریعة، كتیبة عقبة
وغیرھا من التسمیات. وتّم حینھا  الفرات 

استغالل مناخ الحریات لما سموه باألنشطة 
الدعویة وفُتحت جمعیات ومدارس قرآنیة 
استقطبت حینھا العدید من الشباب الذي 

لدراسة في المعاھد والكلیات عزف عن ا
وكثرت الجمعیّات "الخیریّـة" ولم تغب في 
وقتھا حركة النھضة عن ھذا المدّ وحاولت 
استغاللھ ھي األخرى. وبدأت أولى بوادر 
ھذا التجییش والحقن االیدیولوجي في نفس 
السنة، من أحداث كلیة منوبة في تونس 
العاصمة لّما تّم احتجاز العمید وبعض 

ذة وھو ما حال دون اجتیاز الطلبة األسات
المتحاناتھم والمطالبة بتمكین المنقبات من 
الدخول لقاعات االمتحان و فتح مصلّى 
بالكلیة و الفصل بین اإلناث و الذكور في 
قاعات الدرس، ولم تكن ھذه المرة األولى، 
وقد قامت نفس ھذه المجموعات بشّن نفس 

ت الغزوة على كلیة اآلداب بسوسة واعتد
على أستاذات لعدم ارتدائھّن للحجاب وتّم 
تھدید البعض بالقتل. باإلضافة إلى 
ممارسات أخرى خارج الحرم الجامعي مثل 
حرق مطاعم في رمضان ومھاجمة الكنیس 
الیھودي في تونس العاصمة وطرد كل 

یره بعد تكف خطابھمإعالمي ال یتماشى مع 
إقامة الصلوات مثلما حدث بإذاعة الزیتونة و

ي الشوارع والساحات العمومیة واالعتداء ف
بالعنف على مواطنین ومھاجمة قاعة سینما 
"أفریكا" و حرق منزل مالك قناة نسمة 

الفضائیة ومالحقة الفنانین فأحداث العبدلیة 
على  الھجومثم  2012بالمرسى في 

وحرق  السفارة األمریكیة في نفس السنة
   مئات الزوى والمقامات الصوفیة

ھذه المناسبات لعبت حركة النھضة وفي كل 
اإلسالمیة دور الغطاء وكانت تجد لھم في 
كل مرة العذر على لسان زعیمھا الذي 
اعتبرھم من الشباب المتحمس الذین 
یذكرونھ بشبابھ والحّل حسب رأیھ ھو سن 

  قوانین تجّرم االعتداء على المقدّسات !! 

ومھما فعلت الدعایة االعالمیة الرجعیة  فان 
ك االحداث لن تنسى فقد اقترنت بسقوط تل

ضحایا وتخریب ممتلكات وینبغى ان یتحمل 
مسؤولیتھا رئیسیا الدساترة في نسختھم 
الحالیة نداء تونس  واالخوان المسلمون من 
خالل  حركة النھضة  ویتوجب الیوم 

بین مسترابة العالقة ال المضى قدما لكشف
فالشعب یدفع  التكفیریین تلك االطراف و

ن لحمھ ودمھ ثمن تلك السیاسات وتونس م
باكملھا تقف على شفا الھاویة جراء تشبث 
الرجعیة بالسلطة واستعمالھا الخبث السبل 
للتربع الى االبد على عرشھا حتى لو تطلب 

دیسمبر في الدم  17ذلك اغراق انتفاضة 
وھو ما جرى ویجرى حتى االن . ویظل 

: السؤال في عالقة بالوضع الراھن قائما 
وھما في سدّة  للدساترة واالخوانكیف 

الحكم یشبكان الید في الید أن یقفــا في وجھ 
  اإلرھاب فیما ھما المسببان الرئیسیان لھ ؟

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  تـونس: اإلعــالن عن تشكیــل لجنـة مســاندة الشعب الھندي   

تشّكلت في تونس، في شھر جانفي    
شعب الھندي، وھي ، لجنة مساندة ال2016

أّول لجنـة من ھذا القبیل تتأّسس في الـوطن 
  العربي.

وقد تّم تشكیل ھذه اللّجنة نظرا لما    
یتعّرض لھ الشعب الھندي من حرب رجعیّة 
تقودھا حكومة الھند بمساعدة القـوى 
اإلمبریالیّة العالمیّة وفي مقدّمتھا الوالیات 

ي یقودھا المتحدة األمـریكیّة ضدّ الثّـورة الت
الحزب الشیوعي الماوي في الھند، حیث 
تتعّرض الجماھیر الشعبیّة الـواسعة لشتّى 
أشكال االضطھاد من تقتیل واعتقال 
واغتصاب وتھجیر قسري... وتتعّرض 
ثرواتھ الوطنیّة للنّھب واالستغالل من قبل 
الشركات متعدّدة الجنسیّة المتحالفة مع 

   الّطبقات الحاكمة في ھذا البلد.

و یتنّزل تكوین ھذه اللّـجنة في إطار    
الحملـة األممیّـة التي أطلقتھا عدید 
التنظیمات الشیوعیّة والثّـوریّة في العـالم 
والتي تھدف إلى مسـاندة الشعب الھندي في 
ثـورتھ التي یخوضھا منذ سنـوات وإلى 
الضغط على الحكومـة الھندیّـة من أجل 

اسیّین إطالق سراح المعتقلیـن السی
المسجونین بتھمـة مساندتھم للثـّوار وللحرب 
الشعبیّة على النّظام القـائم وخصوصا أولئك 
الذین تتھدّد صّحتھم وحیاتھم مخاطر كبیرة 

  مثل األستاذ بجامعة نیو دلھي سایبـابا.

و ھذه مقتطفـات من البـالغ الذي    
  .أصدرتھ اللّجنـة عند تكوینھا

 ــالغب
ینایر/جانفي، و بعد بضعة أیام  19في    

فقط من الذكرى الخامسة لسقوط النظام 
االستبدادي لبن علي تحت الضغط الشعبي، 
تم في تونس تشكیل لجنة تنظیمیة للجنة 

 -الدولیة لدعم الحرب الشعبیة في الھند 
 .تونس

تأسست اللجنة المنظمة من قبل مجموعة 
من أساتذة الجامعات والطالب في تونس 

إشراك في عملھا كل الماویین ف بھد
 .القوى الثوریة والتقدمیة في البالدو

نحن أّول بلد في العالم العربي، حیث نھض 
الشباب والمعّطلون عن العمل  2010في 
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والعّمال والنساء والموّظفون والمثقّفون في 
انتفاضة شعبیّة للنضال ضدّ عقود من العھد 

ضا القدیم تحت رایات الحریّة والكرامة وأی
  "الشغل والحریة والكرامة الـوطنیة".

بعد خمس سنوات، وانطالقا من بعض 
الحریات التي تحققت، وبالخصوص الحق 
في التعبیر (مع أنھ مھددّ من قبل النظام 
الجدید)، مازال أبطال االنتفاضة الشعبیّة 
محرومین من الحریّة الحقیقیّة التي كانوا 
یطمحون إلیھا، وانطالقا مّما یعتبر 
"دیمقراطیّة" في البالد فقط لوقوع انتخابات 
"حرة" (والتي قاطعتھا أغلبیّة الجماھیر 

والشبیبة  2010/2011المنتفضة في 
  الكادحة في الجنوب وفي األحیاء الشعبیّة).

في الھند، التي تعتبرھا االمبریالیة    
وقادتھا "أكبر دیمقراطیة في العالم"، 

من عملیّة  افتتحت الحكومة المرحلة الثالثة
الصید األخضر وھي حرب قائمة ضدّ 
الشعب تمارس فیھا القوات شبھ العسكریّة 
القتل واالغتصاب وتقتلع فیھا األقلیات من 
أراضیھا مستعینة بالشركات متعددة 
الجنسیات التي تربطھا بالحكومة الھندیة 
عدید المصالح. وھناك تنّظم الجماھیر 

التحریر تھا یساندھا جیش مالشعبیّة مقـاو
الشعبي الذي یقوده الحزب الشیوعي الھندي 

  (الماوي).

المالحقات واإلیقافات طالت عدید المثقّفین 
الھنود وبعضھم لھم صیت عالمي. وقد تّم 
من جدید إیقاف أستاذ اللغة االنجلیزیة في 
جامعة دلھي الجدیدة، سایبابا، بتھمة عالقتھ 
بالحزب الشیوعي (الماوي) ثّم بتھمة 

ھاب". وقد أصبحت حیاتھ في خطر "اإلر
بالمائة  90نظرا ألنّھ یحمل إعاقة بنسبة 

وھو محروم من الرعایة الصحیّة الالزمة 
  ویتعّرض لظروف قاسیة في االحتجاز.

و تقترح اللجنة التونسیة المنضویة في إطار 
اللجنة األممیة لمساندة الحرب الشعبیة في 

  الھند برنامج نشاط یقوم على:

إعالمي یندّد بعملیّة الصید نشاط  -أ)
  األخضر.

إمضاء عریضة تطالب بالحریة  -ب)
  الفوریة لألستاذ سایبابا.

المشاركة النشیطة في حمالت لمساندة  -ت)
حرب الشعب التي یقودھا الحزب الشیوعي 

  الھندي (الماوي).
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 تقسیم سوریا اإلمبریالیّة تتقدّم في مشروع

تعمـل القوى االمبریـالیّة على تنفیذ     
مشروع تقسیم سوریا، ومن بین المخّططات 
المطروحة اآلن والمرّجحة أكثر للتطبیق ھو 
مخّطط التقسیم االتّحادي وذلك بتقسیمھا إلى 

   یتمتع في االمبریالیونأقـالیم ذات حكم ذاتي 
بسلطات واسعـة مع اإلبقـاء على اسم 

دولة اتّحـادیّة لھذه الدّولـة السوریّة ك
 األقـالیم.
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و قد تّم طرح ھذا المخّطط من قبل القوى     
االمبریالیّة المشاركة في والقریبة مّما یسّمى 
محادثات السالم التي تجري تحت إشراف 
منظمة األمم المتّحدة والتي تزامنت مع 
إیقـاف جزئي وھّش للحرب الدّائـرة على 

    .األراضي السوریّة

فكـرة تقسیم ســوریا باھتمام عدد  وتحظى   
  من القوى المتدّخلـة في الّشأن الّسوري 
تحت عنـوان محاربة اإلرھـاب وبالتحدید 
اإلرھـاب المتمثّل في داعش. وسیكون 
مخّطط التقسیم الذي تناقشھ ھذه القـوى من 
بین النّقـاط التي ستوضع على طاولـة 

  البحث في مؤتمـر جینیف .

زي مع بدایة تسریب أخبـار و بالتّـوا    
حول ھذا المخّطط والحدیث عنھ في ھذا 

"فورین   الـوقت بالذّات، نشرت مجلة 
بولیسي" األمریكیة مقـاال للقائد الّسابق 
لقّوات حلف الناتو في أوروبّا جیمس 
ستافریدیس اعتبر فیھ أّن سوریا لم تعد 
موجودة كدولة، واقترح خطة مفّصلة 

الـوقت قد حان، حسب  لتقسیمھا مؤّكدا أنّ 
رأیـھ، للتفكیر في تقسیم سوریا. وقد تطّرق 
في ھذا المقـال إلى "دولـة علویّة" وأخرى 

  "سنیّة" وثـالثة "كردیّـة".

وأشار ستافریدیس إلى أن تقسیم سوریا     
قد یتحقق وفق عدد من المخّططات مذّكرا 
بما حصل في عدد من المناطق في العالم 

ما قام بھ حلف النّاتو في إشارة منھ إلى 
والقوى االمبریالیة وعلى رأسھا الـوالیات 
المتحدة من تدّخالت عسكریّة أدّت إلى 
حدوث تغییرات في الخارطة الجغراسیاسیّة 
لعدد من البلدان. فأشـار إلى السیناریو 
الیوغوسالفي، أي ظھور عدة دویالت بدال 
من دولة موحدة، وكذلك إلى الّسیناریو 

لتي تحولت إلى دولة اتحادیة، البوسني ا
وكذلك إلى السیناریو العراقي، أي إقـامة 

  "اتحادیة ضعیفة".

وحتّى یبّرر مخّطط التقسیم ویصطنع لھ    
حججا ودعـائم، قـال ستافریدیس أّن سوریا 
كدولة لیس لھا عمق تاریخي بعید إذ أنّھا لم 
تبدأ في التشّكل إالّ في الفترة الالحقة للحرب 

ة األولى، كما أّن الحرب الدّائرة في العالمیّ 
سوریا قد أدّت تدریجیّا إلى ظھور أقـالیم 
شبھ منفصلة عن بعضھا وھو ما یقّوي تنفیذ 

   مشروع تقسیم سوریا.

  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ا 43بعد     Oسنة من الحبس االنفرادي ! وودفوكس ُحــر  

 2016فیفري  19تّم یـوم الجمعة     
الّسیاسي ألبرت إطالق سراح الّسجین 

 43وودفوكس الذي قّضى ما یزید عن 
سنـة في الحبس االنفرادي في سجن 

 لویزیانـا في الوالیات المتحدة األمریكیّة.

البرت وودفوكس ھو أحد أعضاء حزب    
 1972الفھود الّسود، حكم علیھ سنة 

بالسجن مدى الحیاة لّما كادت لھ السلطات 
جانب تھمة قتل أحد حّراس الّسجن إلى 

رفیقْین لھ أثناء انتفاضة للسجناء وذلك 
بسبب نشاطھم السیاسي ضدّ ممارسات 
التعذیب واالغتصاب واالستعباد الجنسي 
والفصل العنصري التي تقع داخل السجن 

  .ومطالبتھم بتحسین ظروف المحتجزین
وإذا كانت السلطات األمریكیّة قد أفرجت     

ثّم  2001عن رفیقھ األّول روبار كینغ سنة 
عن رفیقھ الثاني ھارمن واالس في أكتوبر 

، فإنّھا قد رفضت تحریر وودفوكس 2013
رغم األحكام القضائیّة الصادرة لصالحھ في 
أكثر من مّرة، وھو ما جعل من قضیّتھ تتّخذ 
أبعادا أممیّة عبر الدّعوة إلى إطالق سراحھ 
من قبل منظمات وتنظیمات سیاسیّة ثوریة 

ھذا الدّعم والضغط على  وتقدّمیّة، وقد مّكن

السلطات األمریكیة ألبرت وودفوكس من 
الحصول على حریّتھ في عید میالده التاسع 

  .والستین
لقد تحّرر وودفـوكس من الّسجن ولكّن     

الحریّـة التي ناضل من أجلھا ھو ورفـاقھ 
تتطلّب منھ ومن ثوریّي الـوالیات المتّحدة 

لى مزیدا من التّضحیّة ومن اإلصرار ع
مقاومة مركز اإلمبریالیّة العالمیّة وظلك 
عبر إقـامة جبھة ثوریّـة أممیّـة تجمع 
التنظیمات والمنظمات الثوریة في 
المستعمرات وأشباھھا وفي البلدان 
اإلمبریالیّة وتنّسق أنشطتھا من أجل تحقیق 
حریّة الشعوب واألمم المضطَھـدة والّطبقة 

ة العالمیّة العاملة عبر الثّـورة البرولیتاریّ 
بشكلیھا الوطني الدیمقراطي في 
المستعمرات وأشباھھا واالشتراكي في 

  .البلدان اإلمبریالیّة



 

  النّصر لكفاح المــرأة الكــادحة

 في الیـــوم العــالمي للــــمرأة
 في ذكرى استشھاد ایفانا ھوفمان

قبل سنة، و على أرض قــریة تسّمى تل    
تمر في سـوریا، اُستشھدت ایفـانا ھوفمـان 
في ساحات القتـال ضدّ عصابات اإلرھاب 
التكفیریّة الممّولـة من قبل الّرجعیّة 
واالمبریالیّة العالمیّة. ایفانـا ھوفمان لم 
ترسلھا أّي دولـة ضمن قّواتھا العسكریّة 

دّعي، وإنّما ھي لتحارب اإلرھاب كما ت
منـاضلة شیوعیّة قدمت من ألمـانیا لتتطّوع 
كمقاتلة ضمن الفیلق األممي من أجل 
التّحریر واالشتراكیّة، حملت البندقیّة مع 
رفاقھا ورفیقاتھا القادمین من شتّى بقاع 
العـالم وقـاومت ھمجیّة التكفیریین المعادین 
للـمرأة ولألوطـان وللكادحین وللشعوب لمدّة 

تّة أشھـر ولم یتجاوز عمرھا العشرین س
   سنة.

ایفانا ھوفمـان، واسمھا الحركي أفاشین     
تكوشین كونیش، دافعت عن ھذه القریـة 
التي لم تلدھا إلى آخر نبض في حیـاتھا 
وسقطت شھیدة، لكنّھا رأت الحریّـة والنّصر 
في عیون رفیقاتھا ورفاقھا الذین حّرروا 

في الّسـالح وھم عین تمر وكّرموا رفیقتھم 
یـواصلـون على خطاھا معاركھم ویتقدّمون 
من قریـة إلى قـریة ومن مدیـنة إلى مدینة 
رافعین عالیا رایات األممیّة وملّوحین 

  بشارات النّصر. 

ایفـانا لم تمت بمـا أنّھا أصبحت مثـاال     
للمـرأة المكـافحة من أجل التحّرر 

حات واالشتراكیّة وملھمة للنّسـاء الكاد
اللواتي سرن على نفس الّطریق الذي 
أنـارتھ لھـّن من أجـل تحّرر المـرأة من 
كــافّة أشكـال االستعبـاد التي ترزح تحت 
ثقـلھا ومن اجـل تحریر األوطـان والشعوب 
الخاضعة لنیر االستعمـار بمختلف أشكـالھ 
ومن أجـل بنـاء عالم بال اضطھاد وبال 

  ة.استغـالل، عـالم االشتراكیّ 

في الذّكرى األولـى الستشھاد ایفانا،     
یزداد اضطھـاد المـرأة بأشكـال عدیدة، من 
خـالل ھیمنة الثقافة الذكوریّة المستمدّة من 

اإلقطـاعیّة  ھیمنة أنماط اإلنتـاج
القائمة على النّظرة الدّونیّة   والّرأسمــالیّة
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للمـرأة معتبرة إیّـاھا من جھـة عـْورة ومن 
سلعـة، ومن خـالل تزاید جھـة أخرى 

استغالل المرأة الكـادحة في ھذا العـالم عبر 
لھ من تقتیل وسجن واغتصاب   ما تتعّرض

وتحّرش جنسّي وغیاب المسـاواة في األجـر 
مقابل أدائھا ألعمـال شاقّـة وقضائھا 

ولســوء المعاملة   ألوقـات عمل أطول 
داخل المصانع والـورش وفي الحقـول وفي 

قع العمـل وللّطـرد التعّسفي إن ھي كّل مـوا
  قـامت باالعتراض على ھذه التجاوزات.

وتتحالف الّطبقـات الّرجعیّة الحـاكمة في    
مختلف الدّول من أجل تكریس أشكال 
االضطھاد واالستغالل وتقـوم بتشریعھا 
عبر قـوانینھا الّرجعیّة وعبر ممـارساتھا 

ائم بل إنّھـا ترتكب أبشع الجر الیومیّـة،
ضدّھا وخصوصا ضدّ النّساء الالّتي نھضن 
للمقــاومة والالتي تشــاركن في الثّورة من 
أجل القضاء على االمبریالیّة والّرجعیّة في 
المواقع التي سلك فیھا جمھور الكـادحات 

  إلى جانب الّرجال طریــق الثّــورة.

و رغـم ھذه المظالم وھذه االنتھـاكات    
تستسلم النساء وھذه الجـرائم، لم 

في كثیر من المـواقع  المضطھدات وھنّ 
ومن خالل انخراطھّن في المنّظمـات 
النقابیّة والسیاسیّة الثّـوریّة حیث تتدّربن 

بأفكـار المسـاواة   على النّضال وتتشبّعن
ترفـعن رایـات ووالعدالة االجتمـاعیّة  

وللقیـود   المقـاومة لألنظمـة التي تضطھدھنّ 
حقـوقھّن  یحصلن علىّن، وھّن التي تكبّلھ

شیئا فشیئـا وتثبتـن أنّھّن قـادرات على كسـر 
ھذه القیـود إذا ما وّحدن طاقاتھّن ومضین 

  قدمـا في طریـق الثّـورة.

في الذّكـرى األولى الستشھاد ایفــانا،     
سیتذّكر أحـرار وثوریّو العـالم أّن الغد 

إالّ بالنّضـال وسینحنون  أتىاألفضـل لن ی
إجالال لھذه البطلـة األممیّة وإكـراما لھا 
ولنضالھا، وسیستفیق من خدّرتھم تقـالید 
المجتمع الباتریاركي أن ال تحّرر وال حریّة 
دون تحّرر الـمرأة ودون مشاركتھا في 

  الثّـورة.

  الحریّـة للمرأة الكــادحة

  النّصر للمرأة المكـافحة

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

  لندعــم الحرب الّشعبیّـة في الھــــند   

سجین  10000في الھند، أكثر من    
سیاسّي یقبعون في الّسجون. منھم قادة 
وكوادر وأعضاء من الحزب الشیوعي 
الھندي (المـاوي) ومن الجیش الشعبي 
للتّحریر، قرویّــون مّمن قاوموا اإلخـالء 

القسري، مزارعون تصدّوا لمذّكرة التفاھم 
الممضاة من قبل الحكومات الھندیّة 

تعدّدة الجنسیّة التي تستغّل والشركات م
الشعب وتواصل النّھب االمبریالي للثّـروات 
الّطبیعیّة، ناشطون من أجل حقوق األقلیّات 



2016مــارس -، فیفري33طریــق الثّـــورة، العــدد   
 

23 

 

القومیّة ضدّ تصاعد خطر الفاشیة 
الھندوسیّة، مثقّفـون مثل األستـاذ سایبابا، 
فنّـانون، طلبـة ومنّظمـات دیمقراطیّة 
 أخـرى، مذنبون ألنّھم وقفوا إلى جانب

ضدّه التى تشن الشعب وناھضوا الحرب 
من قبل الدّولة الھندیّـة، نسـاء من صفوف 
الطبقات الشعبیّة، مناضالت في صفوف 
الحركة النّسویّة اتّحدن لالنتفاض ضدّ 
الّصعود غیر المسبوق لالغتصاب من قبل 
قّوات الجیش والبولیس والعصابات الفاشیّة 

. و من شبھ العسكریّة المدعومة من الدّولـة
داخل الّسجون، یواجھ الّسجنـاء كّل أشكـال 
االنتھاكات والتعذیب وظروف الحیاة 
الالإنسانیّة والنّقل التعّسفیّة وعملیّات اإلنزال 
الفّظة وعقوبات الحبس واغتصاب النساء 

  السجینات. 

و بالـّرغم من الّظروف الّصعبة    
لالحتجاز، فـإّن الّسجنـاء یقاومـون 

حّس ثـورّي ویقومون بتحویـل ویناضلـون ب
الّسجون المظلمـة المقفلـة علیھم إلى جبھـة 

  . معارك ضدّ صعود الفاشیّة في الھند 

إّن دعم نضـالھم من أجل تحّررھم    
مھّمة عــاجلة لكّل القـوى  یمثلالالّمشروط 

المساندة، وھي جـزء من مساندتھم من أجـل 
 انتصارھم في حربھم من أجل التحّرر

  .شتراكیةواال

لقد حّولت الّطبقات الحاكمة كّل الھـند    
شیئا فشیئا إلى "سجن للحركـات الّشعبیّة". 

بأوامر وقد أعلنت الّطبقات الحاكمة 
حربا قومیّة وعلى اإلمبریالیّین ورقـابتھم 

جبھات عدیدة تحت اسم عملیّة الّصید 
األخضر. وھذه الحرب كان من المفترض 

على الحركة الماویّـة، أن تھدف إلى القضاء 
لكن في الـواقع كانت أھدافھا وغایتھا 
القضاء على كّل المطالب الدّیمقراطیّة 
المشروعـة للّشعب. لقد وقـع اغتیـال 
وتعذیب وسجن آالف القیادات  واألعضـاء 
في المنّظمـات الجماھیریّة الثّـوریّة 
والدّیـمقراطیّة. ویتعّرض عـدد منھم إلى 

ة بسبب تھم بـاطلة. وتعتمد عقـوبات شاقّـ
الحكومات المركزیّـة وحكومات الوالیات 
على قـوانین جـائرة تعتبر القیادات الشعبیّة 

  والمناضلین "الوطنیین".
-----------------------------  

من نّص للّجنة األممیّة لمساندة حرب 
  ، تعریب طریق الثّـورة.الشعب في الھند

---------------------------------------------------------------------------------------  
  بیـــانات سیاسیّة   

 بیـان حول المواجھات المسلحة في بنقردان
 2016مارس  7قامت فجر الیوم     

مجموعة إرھابیة تكفیریة بھجوم مسلح على 
مدینة بنقردان واندلعت على اثر ذلك 

مواجھات بینھا وبین قوات الجیش والحرس 
والشرطة، وفي األثناء تم إعالن حالة 
الطوارئ في المدینة وأغلقت كل منافذھا 
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كما أغلقت المعابر الحدودیة مع لیبیا 
لمؤدیة إلى جربة، وفي عالقة والطریق ا

 بذلك یرى حزب الكادحین ما یلي :

أّوال : تحاول المجموعات اإلرھابیة 
التكفیریة من خالل ھذه العملیة إیجاد قاعدة 
لھا لتتخذ منھا نقطة ارتكاز للتمدد نحو مدن 
أخرى، وھو ما یعني أنھا لم تعد تكتفي 
بالعمل في الجبال بل ترید احتالل المدن 

فق إستراتیجیة عسكریة ھدفھا وذلك و
السیطرة على تونس بأكملھا وتحویلھا إلى 

  إمارة إسالمیة .

ثانیا : ستكون ھذه العملیة مناسبة أخرى 
توظفھا االمبریالیة لتعزیز نفوذھا تحت 

  غطاء حمایة تونس .

ثالثا : یوفر مناخ االستغالل االجتماعي 
وتفشي البطالة وسوء األحوال المعیشیة 

االقتصاد وفساد الحكم السیاسي بیئة وانھیار 
مناسبة تستغلھا تلك المجموعات إلیجاد 
حاضنة لھا عبر الدعایة المسلحة لمشروعھا 

  الظالمي .

رابعا : ترتبط ھذه العملیة بالمشروع 
االمبریالي الذي یجري تنفیذه اآلن في 
أقطار عربیة عدیدة وغایتھ بث الخوف 

ومزید والھلع في صفوف األمة العربیة 
تقسیمھا وبسط النفوذ على ثرواتھا باستغالل 

  حالة الفوضى التي تسودھا.

خامسا : یذّكر حزب الكادحین بأنھ عند 
غزو الجیوش االستعماریة الفرنسیة لتونس 
ھب الشعب إلى مقاومتھا من جنوب البالد 
إلى شمالھا بأسلحة بسیطة وعزیمة قویة، 
والیوم أیضا فإّن دفاع الشعب عن نفسھ 
ومقاومتھ ألعدائھ أصبح ضروریا أكثر من 
أي وقت مضى، وھو ما یتطلب تشكیل 
لجان الدفاع الشعبي في سائر المدن والقرى 

اإلرھاب التكفیري وُحماتھ من  لھزیمة
  الرجعیین واالمبریالیین.

مارس  7تونس        حزب الكادحین
2016  

  

 بیان حول األوضاع األمنیة في تونس

تزداد األوضاع األمنیة في تونس تعقیدا     
ویعیش الشعب تحت وطأة تھدیدات خطیرة 
فبعد انتشار اإلرھاب التكفیري في الجبال 
وقیامھ ببعض العملیات اإلجرامیة في المدن 
برزت على السطح ظاھرة تخزین السالح 

طرف سفارات ورجال أعمال من أوربا من 
وأمریكا فقد أوردت مصادر إعالمیة أخبارا 
عن طائرة ركاب وصلت مطار تونس 
قادمة من كالیفورنیا عبر فرنسا على متنھا 
شحنة من المتفجرات و األحزمة النّاسفة 

موجھة لسفارة دولة عظمى في تونس ثم تم 
 الكشف عن حاویة أمتعة على ملك رجل

یكي بھا أسلحة وذخیرة وجوازات أعمال بلج
  .سفر

ورغم خطورة ما حصل فقد تم التعتیم   
على خبر الطائرة أما البلجیكي فأطلق 
سراحھ بعد أیام معدودة من اعتقالھ بزعم أن 
األسلحة لیست حقیقیة مثلما تم قبل ذلك 
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إطالق سراح امرأة ألمانیة متھمة بترویج 
  . مرض السیدا في والیات مختلفة

وحزب الكادحین الذي یتابع ھذا الملف    
یدعو عموم الشعب إلى الیقظة واالستعداد 

المنظمات  لحمایة أمنھ وسالمتھ كما یدعو

واألحزاب والنقابات والجمعیات الوطنیة 
إلى ضبط خطة موحدة لمواجھة األخطار 

  .المحدقة بالشعب والوطن

  2016فیفري  26تونس  الكادحین حزب

  حملة عسكـریّة امبریالیّة مرتقبة على لیبیا

یستعدّ االمبریالیون والرجعیون العرب    
للقیام بحملة عسكریة واسعة على لیبیا 
بدعوى تطھیرھا من اإلرھابیین وفي عالقة 

  بذلك یعبّر حزب الكادحین عما یلي :

ال: إن االمبریالیة ھي التي أوجدت حكم أوّ 
الملیشیات اإلرھابیة المتناحرة في لیبیا وھي 
تستعملھا اآلن كذریعة لمزید تدمیر ھذا البلد 

   العربي والسیطرة على ثرواتھ.

ثانیا : لقد تعرضت لیبیا خالل السنوات 
القلیلة الماضیة إلى حملة عسكریة إجرامیة 
من قبل الحلف األطلسي ارتكب خاللھا 
مجازر بشعة ذھب ضحیتھا أالف الضحایا 
بین شھداء وجرحى ومشردین، والغایة من 
الحملة العسكریة الجدیدة ھي تحقیق 
األھداف التي ظلت معلقة خالل الحملة 

وھي تقسیم لیبیا وفرض استقرار  األولى
سیاسي یضمن مصالح االمبریالیة بعد أن 

  أدت حالة الفوضى مھمتھا .

ثالثا : لن یكون الشعب العربي اللیبي 
الضحیة الوحیدة للحملة العسكریة المرتقبة 
وإنما ستمتد أضرارھا لكي تشمل األمة 
العربیة قاطبة، كما ستكون لھا انعكاساتھا 

العالمي حیث تقرع االمبریالیة على الصعید 
  طبول الحرب في قارات العالم المختلفة .

رابعا : یدعو الحزب القوى الثوریة في 
تونس والوطن العربي والعالم إلى االتحاد 
في مقاومة العدوان االمبریالي المتصاعد 
   على الكادحین والشعوب واألمم المضطھدة.

  .2016فیفري  15تونس   حزب الكادحین

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

 الرفیق فرید العلیبي یرد على سؤال لجریدة العرب اللندنیة   

: ھل الیسار التونسي الیوم جاھز  سؤال   
للحكم في تونس ؟ وھل ھو مؤھل لتولي 

بة المسؤولیة خاصة في ظل الظروف الصع
التي تعیشھا البالد وبعد فشل كل 

 الحكومات؟
: تعیش تونس حكاما ومحكومین  جواب

ام أمكنھم ضمان أزمة عمیقة فال الحكّ 
ن استطاعوا واستقرار حكمھم وال المحكوم

استبدالھم بحكم شعبي لذلك ھناك شبھ إجماع 
دیسمبر لم تحقق  17الیوم على أن انتفاضة 

ھدفھا االستراتیجي المعلن في شعارھا 
التاریخي : الشعب یرید إسقاط النظام 
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فتونس الیوم یدیر شؤونھا قسم من الحكام 
مع  أيالقدامى متآلفین مع حركة النھضة 

إلخوان المسلمین الفرع التونسي لحركة ا
وبعض األحزاب األخرى المستندة إلى قوة 

  .المال واإلعالم

و في ظل ھذا الوضع انتشرت    
االحتجاجات ووصلت حد االنتفاض مثلما 

خالل األیام األخیرة خالل انتفاضة  ىجر
ي المعطلین عن العمل التي ھددت بشكل جدّ 

وجود االئتالف الحاكم و یجري البحث عن 
وھناك حدیث بین الفینة بدائل ممكنة 

ن بشكل خجول عن الیسار إواألخرى و
 ن تحلّ أباعتباره القوة التي یمكنھا 

  ... معضالت التشغیل والتنمیة والفساد الخ
والمقصود بالیسار ھنا طیف واسع من    

األحزاب والمنظمات والنقابات بما فیھا 
ھذا الیسار منخرط  أنّ الجبھة الشعبیة غیر 

ھمات التي أعقبت تھریب بن بدوره في التفا
على إلى السعودیة وال یمثل بالتالي بدیال 
حقیقیا لنمط الحكم السیاسي واالقتصادي 
واالجتماعي فھو من جنس الحكم السائد 

 يالمعارضة الیساریة الت أنّ حالیا بمعنى 
نجدھا الیوم في البرلمان والمتحالفة سابقا 

قائد السبسي في إطار  يمع حزب الباج
اإلنقاذ ال تمتلك إستراتیجیة بدیلة جبھة 

للحكم ولیست لھا حلول فعلیة للمشكلة 
االجتماعیة حتى أن بعض أقطابھا نادى 
خالل مناقشة مسألة المصالحة االقتصادیة 
بالعفو عن رجال أعمال بن على لكي 

  . یساھموا في حل مشكلة البطالة

األمر یتعلق بیسار لیبرالي لعب ھو  إنّ    
فتا خالل األیام األخیرة في وأد نفسھ دورا ال

ج ما قالتھ عنھا انتفاضة المعطلین وروّ 
السلطة من أنھا من فعل أیاد خبیثة 
ومخربین ومجرمین ولصوص وقطاع 
طرق. وھذا الیسار یمكن أن یشارك في 

ى أن ھ كان یتمنّ ـنّ إقادم األیام في السلطة بل 
یكون شریك حزب الباجى قائد السبسي 

األخیرة ولكن ھذا األخیر  غداة االنتخابات
ل االتجاه ناحیة حركة النھضة وأبرم مع فضّ 

شیخھا صفقة مشھودة لتقاسم السلطة مما 
أوقع ذلك الیسار في حیرة لم یخرج منھا 
بعد وحدیثھ عن كونھ جاھزا للحكم قد یكون 
المقصد منھ تحسین شروط تفاوضھ مع 
الیمینین اللیبرالي والدیني لمشاركتھما 

   .الحكم

ما أرید قولھ أن الیسار اللیبرالي في    
ة التي تعصف ـزملأل ل حالّ ـتونس ال یمثّ 

ط فیھا ویشبھ في تونس فھو نفسھ یتخبّ 
وضعھ وضع الیسار اللیبرالي في الیونان 

حزب سیریزا الذي تبین حال تسلمھ  يوأعن
للحكم في أثینا أنھ ال یختلف جوھریا عن 
الیمین اللیبرالي فغرق أكثر في األزمة وسط 
موجة من االستیاء الشعبي، وإذا كانت 

 يالیونان تشھد الیوم صعود یسار جذر
یطرح نفسھ كبدیل للیبرالیة بوجھیھا الیمیني 

ف والیساري فإن الوضع في تونس ال یختل
كثیرا عن ذلك دون نسیان الفارق الكبیر بین 
شعبیة الیسار اللیبرالي في الیونان وشعبیة 

  ونس.مثیلھ في ت



 

  شھــــادة ِامـــــرأة من داخـــل الّسجــون الھندیّـــة   

مــاویّة،أستاذة علم )، مناضلة Bycullaنزیـــلة سجن بیكوال ( انجیـــال ُسنتكــــاي
وإیداعھا السجن المركزي بناغبور  2012االجتمــاع سابقا، تّم اعتقالھا في أفریل 

)Nagpur) وسجن غوندیا (Gondia قبل أن یتّم تحویلھا إلى سجن بیكوال. احتّجت في (
  السنة الماضیة على مشروع تركیز أجھزة كامیرا مراقبة في غرف سجن النساء.

وقد تمّكنت من تمریر حوار مع إحدى      
) كتبتھ بیدھا The Hindouالّصحف (

وسّربھ محاموھا، وھي تتحدّث في ھذا 
الحوار عن ظروف االعتقال في الّسجن 

  وعن المشاكل التي تتعّرض لھا الّسجینات.
تنبّھ انجیال، في مفتتح حـوارھا ھذا،    

القـارئ بقولھـا "إنّي أكتب إلیك انطالقا من 
وجعي ومن فھمي ومن تجاربي المحدودة". 
وقد تّم إدخال بعض التحویرات الخفیفة على 

  إجاباتھا لمزید من التّوضیح.

ما ھي ظروف حبس النساء في سجني  -
تي بیكوال وناغبور؟ وفیم تتمثّل المشاكل ال

     تعترض ھذه النسوة ؟
ال تتمتّع النساء في سجن بیكوال كما ھو 
الشأن بالنسبة لسجن ناغبور إالّ بقدر ضئیل 
من حریّة الحركة مقارنة بالسجناء من جنس 
الذّكور. فحیث یمكن للّرجال االنتقال بحریّة 
إلى القسم القضائي تُحرم النّسـاء من ذلك، 

لومـات إالّ وال یمكنھّن الحصول على أّي مع
  باالعتماد على النساء العامالت في السجن.

و في كّل مّرة یكون الّرجل موجودا    
یكون دائما جسد المـرأة ھو مركـز 
االھتمـام. وتوجد ھناك ممارسة كریھة ضدّ 
النساء، ففي الیوم األّول الذي یتوّجب فیھ 
على الّسجینة الجدیدة المثول أمـام ناظر 

ھا نزع حذائھا وتُجبر الّسجن یُفرض علی
على تغطیـة رأسھا، وإذا سألت لماذا ذلك 
تجیبھا السّجانة بأّن تلك ھي ثقافتنا بینما 

یقدّر أحد الموّظفین بأّن ذلك یساعد على 
فرض االنضباط في حین نفى آخر أن تكون 

  ھذه الممارسة موجودة.

وعندما یأتي رجل إلى قسم النساء یتّم    
في ركن ضیّق من  دفع الّسجینات وحشرھنّ 

الّسجن. لقد شاھدُت اِمرأة في منتصف 
العمر ترتدي سرواال و قمصانا ھندیة وھي 
تنتظر لیتّم عرضھا على المحكمة فتقدّم إلیھا 
موّظف السجن وطلب منھا تغییر مالبسھا 

 بارتداء ساري (لباس دون سروال). 
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أیضا، یتحّصل الّرجال والنّساء على نفس    
الّصابون سواًء بالنسبة للصابون الكمیّة من 

المخّصص للحّمام أو لغسل المالبس. لكن 
النساء یجب أن یحصلن على كمیّة أكبر 
بسبب العادة الشھریة وأیضا لغسل 
مالبسھّن. ھناك أیضا نقص دائم في 
المنادیل الصحیّة المقدّمـة للنساء، انطالقا 

منادیل  6تّم توزیع  2014من شھر مارس 
، وھذه الكمیّة ال تـكفي، والذین لكّل األشھر

یتحّملون مھّمة توزیع المنادیل إّما أنّھم 
یتغیّبون أو یتذّرعون بأّن كمیّة المنادیل غیر 
كافیة. وفي فترات سابقة كان األعـوان 
یطلبون من السجینات التعّري للتأّكد بأنّھّن 
یمررن بالعادة الشھریّة، لكن ھذه الممارسة 

  عد عدد من التشكیّات.وقع التخلّي عنھا ب

من التجاوزات األخرى، أنّھ یتّم فحص    
السجینة عاریة، وانعدام الّصحف، وغیاب 

  الكتب في السجن وانعدام أّي مقّر للھواتف.

ھـل الحظتم فارقا في طریقة التّعامل مع  -
  الرجال والنساء داخـل الّسجن ؟

ھناك فارق في كمیّة الغذاء المقدّمـة    
للسجناء من الذّكور ولغیرھم من النّسـاء، 
والحّجة أّن النّساء تـأكلن أقّل من الّرجـال. 
وقـد طلبنا بضرورة حصول النساء على 

من نساء  %90نفس الكمیّة من الغذاء، فـ 
الھند مصابات بفقر الدّم من جھة وھناك 

خاص من جھة اختالفات كبیرة بین األش
  أخرى.   

ویمكن أیضا مالحظة الفارق في ما یتّم    
تعلیمھ للّرجـال وللنساء داخل الّسجون. 
فالّرجال في سجن ناغبور یتعلّمون النّجارة 
وتنمیة فّن القیادة وطریقة إلقاء 
الُخطب...الخ. أّمـا النّساء، فإنّـھّن یتلقّـین 
دروسا في مسائل "نسویّــة" مثل الخیاطة 

التطریز والدھن وصناعة أدوات الزینة و
وكذلك بعض الخدمات المطلوبة في قاعات 
التّجمیل... واالستثناء الـوحید یتمثّل في 

  درس اإلعالمیّة.

ما ھي وضعیّـة أطفال النّسـاء المعتقالت  -
 في الّسجـن ؟

یوضع األطفال األكبر من سّت سنوات    
في مآوي لألطفال، أّما بالنسبة لألّمھات 
اللّواتي ال یجدن من یھتّم بأطفالھّن فإنّھّن 
تحتفظن بأطفالھّن معھّن واغلب ھاتھ النسوة 

  ھّن من بنغالداش.
و یحصل األطفال على كمیّة من الغذاء    

تبدو كافیة للّصغار، إالّ أّن بعضھم 
األكبر سنّا یعانون الجـوع، فھم  وخصوصا

یستفیقون في منتصف اللّیل ویبكون من 
یقدّمون لھم  2011الجوع، وقد كانوا في 

الخبز إلسكات جوعھم إالّ أنھ تّم إیقاف ذلك 
  .  2012فجأة في 

ھناك مدارس صغیرة للفقراء خارج    
السجن، وكانت بعض المنظمات تقدّم، في 

س وصحون بعض األحیان، المالبس وكؤو
البالستیك... إنّھ مؤلم جدّا أن نشاھد األطفال 
یُفصلون حین یُجبرون على المغادرة. إنّنا 
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 -دائما نشاھد األطفال یلعبون لعبة "سجین
سجین" بینما لم نشاھدھم قّط یلعبون لعبة 

معلّم" حتّى وإن كانوا یذھبون إلى -"معلّم
المدرسة. في سجن بیكوال ال یوجد أّي 

األطفـال لذلك یظلّون محبوسین فضاء للعب 
  في دائرة ضیّقة مكتّظة بالسّكان.

كیف تُـــوفّر المعتقالت حاجیاتھّن  -
  الیومیّة؟

كّل شيء لھ مقــابل (ثمن). إذا كانت    
ھناك حاجة لبعث الرسائل، لتنظیم لقاء في 
قاعة االستقبال مع العائلة یدوم أكثر من 

و الوقت المحدّد، للحصول على مالبس أ
موادّ غذائیّة خصوصیّة، للقیام بزیارات إلى 

  المستشفى... كّل شيء لھ ثمن. 
تقوم السلطات بسرقة الّسجینات أثناء    

غیابھّن لّما یتّم عرضھّن على المحكمة أو 
عند ذھابھّن إلى المستشفى. تستولي 
السلطات على الزیت والموز وسّكر النخیل 

لیب وحاجیات النساء الحوامل، البیض والح
والمالبس المخّصصة لألطفال والمرضى، 
األشیاء التي نشتریھا بأموالنا الخاصة من 
المطعم والضروریات التي تقدّمھا بعض 
المنّظمات. حتّى دفـاتر بعض السجینات 
التي تسّجلن فیھا القصائد یتّم سرقــتھا. إنّھم 
یجبرون األقـارب واألصدقاء الذین یأتون 

  ع رشوة...لزیارة السجینات على دف

داخل السجن، تظھر الفوارق الطبقیة    
بوضوح. فالسجینات الثریّات تحصلن على 
تسھیالت أكثر وبإمكانھّن تجاوز 

القــواعد... أّما السجینات الفقیرات 
فیتعّرضن للعنف اللفظي والمادّي وتتّم 

، وقع 2012معاملتھّن كحیوانات. في سنة 
 اقتحام إحدى حلقات السجن مبّكرا ألنّ 

إحدى السجینـات المتّھمات بعملیّـة قتل 
تنحدر من "أصل راق" رفضت أن ترى أّي 

  شخص ما عدا خادماتھا.

ھــل الحظتم حـاالت لسوء المعــاملة في  -
  الّسـجن ؟

یتّم في الّسجن استعمال بعض النساء ضدّ    
البعض اآلخر منھّن وذلك بھدف إدخال 

السجن  التّفرقـة في صفوفھّن، فیقـوم موّظفو
باالعتماد على المجرمات المألوفات 
لمراقبــة بقیّة السجینات فیقمن في األثنـاء 
بفرض أوامرھّن ویصبحن امتدادا لموّظفي 
السجن. ولذلك فإّن ھذه النسوة المتعاونات 
  مع السلطات تستطعن الخروج بكّل حریّــة.

السجینات اللواتي یحاولن القیام بالتبلیغ    
عن التجاوزات التي یقترفھا المسؤولون 
داخل السجن تتعرضن إلى العقوبات 
والمراقبـة ویتّم سرقـة الرسائل التي توضع 
داخل صندوق الشكاوي وتتبّع من 
یضعنھا... أنا مثال قضیّت الفترة الممتدّة من 

في حبس  2015أفریـل  25إلى  2
ادي ألنّني قمت باالحتجــاج ضدّ تركیز انفر

  أجھزة كامیرات مراقبـة بالسجن.
وتقّضي الّسجینات أشھرا عدیدة دون أن    

یتّم عرضھّن على المحكمة والحّجة الـوحیدة 
التي یتذّرعون بھا ھي بكّل بساطة عدم 
كفایة أعـوان الحراسة... وقد قدّمت 
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السجینات عدید الشكاوي بخصوص ھذا 
المشكـل وقمن بالدّعوة إلى إضراب وتّم 

تنفیذ إضراب بیوم  2011دیسمبر  26یـوم 
من قبل الموقـوفات من أجل فرض توفیر 

أعوان حراسة لتمكینھّن من الحضور لدى 
  المحكمة.

__________  
من طرف  رجم الحـوار عن اللغة الفرنسیّةتُ 

  رة.طریـق الثّـو جریدة 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

  ثقافة المقاومة والثقافة البدیلة ھي السبیل لھزم الثقافة الّسائدة   

أّكــد الّرفیق   
فرید العلیبي، 
األمین العـام 
لحزب الكادحین، 
في حوار أجرتـھ 
معھ إذاعة تونس 
الثّقافیّة صبیحة 

، أّن مسألـة 2016فیفري  20یوم السبت 
الفسـاد الثّقافي تتمظھر أسـاسا في تشجیع 
الثقافة الّسـائدة وھي ثقـافة الّطبقـات 

وترسیخھا من قبل األجھزة  المھیمنة
والمؤسسات الثقافیة الرسمیة ومن قبل 
األجھزة اإلعالمیّة التي یقف وراءھا أباطرةُ 
المـال، ومقابل ذلك تظّل الثقافة النقدیة 
  والعقلیة والعلمیّة منبوذة ومثقّفوھا ُمبعدون 
بعیدا عن ھذه المنابر اإلعالمیّة، وذلك ھو 

 .دور تلك المؤسسات واألنظمة
و في تشریحھ لألزمة الثقافیة في تونس    

وفي البالد العربیّة، یرى أستاذ الفلسفة في 

الجامعة التونسیّة أنّھـا جزء ال یتجّزأ من 
األزمـة الّشاملة وأنّھا انعكاس لألزمة 
االقتصادیة واالجتماعیّة والسیاسیّة التي 
تعاني منھا ھذه المنطقـة، ویستنتج أنّھ ما 

مة الّسائدة التي ال تنتج دامت ھذه األنظ
سوى األزمـات قـائمة فإّن أزمة الثقافة 

وھنا یحاول الّرفیق فرید العلیبي  .ستتواصل
اإلجابة عن سؤال ما العمــل في إطار 
البحث عن حلول ألزمـة الثقافة، فیقترح أنّـھ 
ال سبیل أمـام المثقّفین المرتبطین بقضایا 

الخاّصة الشعب غیر التعویل على إمكانیاتھم 
ببعث مؤسسات ثقافیّة بدیلة تخدم الّشعب 
ونشر ثقافـة المقـاومة وھي الّسبل الوحیـدة 
التي یمكن عبرھا إلحاق الھزیمة بالثّقافـة 

  .الّســائدة، أي ثقـافة الّطبقـات المھیمنة

  
  

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



 

  نمــوت نمــوت و یحیا االنتقـال الدیمقـراطي   

البطـالة تستفحل.. الفقـر یتّسع.. التسـّول    
الّشـوارع.. الجریمة تتفاقم.. االنتحار یغزو 

یتصاعد.. األسعـار ترتفع.. اإلرھاب 
.. األمراض واألوبئـة التّكفیري ینتشر

والفیروسات القاتلة تعّمر األجساد.. ثقافة 
الّشعوذة والخـرافة تعّمر الّرؤوس، المدیونیّة 
تسّجل أرقاما قیاسیّة.. ممثّلو المؤسسات 

بة یتجولون في البالد.. المالیة العالمیة النّھا
بان كي مون یحضر مؤتمرا حول 
التشغیل.. مؤتمر التشغیل حضره الجمیع 
وغاب عنھ المحرومون من التشغیل.. 
الفسـاد المالي واإلداري والسیاسي یستفحل 
والحّل ھیأة لمكافحة الفسـاد ورقم أخضر 
لإلبالغ عن المفسدیـن.. أسعـار أعـالف 

لمواشي.. المواشي أعلى من أسعار ا
الّسجون مكتّظة والمشافي مكتّظة ووسائل 
النّقل مكتّظة والحانات مكتّظة والمساجد 
مكتّظة والمقـابر مكتّظة وحركة المرور ال 
تكاد تنطلق حتّى تتوقّف.. قوارب الموت ال 
تتوقّف والجـراد مع الّرمال یزحف.. 
األمطـار محتبسة والریاح الرملیّة تعمي 

وت وقریبا ستموت العیون.. الّزرع یم
أشجار الزیتون.. النور ینقطع والمـاء ینقطع 
والجـوع ال ینقطع.. مدّربـون أجانب 
لتدریب منتخبات الّریاضة ولتدریب 
العسكر.. حصان بورقیبة یركض في اتّجاه 

 7جانفي لیحّل مكان ساعة  14ساحة 
نوفمبر.. بورقیبة أصبح حبیبا للیمین 

الیمین بجناحیھ وللیسـار الواقف خلف 

وللـوسط.. نمّو اقتصادي یصارع الّصفر.. 
وجوه الكادحین صفراء كوجھ األرض 
األصفر.. الشھداء الزالوا بال أسمـاء.. 
والجرحى التحقوا بالّشھداء.. اللّجـان 
المستقلّـة ولجان التّحقیق والھیآت مازالت 

  تشتغل في الخفـاء..

  كّل ھـذا بفضل االنتقـال الدّیمقـراطي...    
كّل ھذا وصندوق النقد الدولي والبنك    

العالمي یثنیان على اإلصالحات االقتصادیّة 
ویثّمنـان إنجازاتھا االجتماعیّة.. وكّل ذلك 
بفضل السیاسة الّرشیدة لالنتقال 

  الدیمقراطي.
كّل ھذا ورباعي نوبل للسالم یجوب    

العواصم ویحصد آالف عالمات اإلعجاب 
والعنوان األّول في وبعض األغاني الوطنیّة 

وسائل اإلعالم.. وكّل ذلك بفضل االنتقال 
  الدیمقراطي وحكومات االنتقال الدیمقراطي. 

  فبفضل االنتقـال الدیمقراطي:
  اإلرھاب نقاومھ بمؤتمر ضدّ اإلرھاب
  البطالة نقاومھا بمؤتمر حول التشغیل

  الشیخوخة نقاومھا بمؤتمر حول الشباب
  المؤتمر المؤتمر نقاومھ بمؤتمر ضدّ 

  االقتصاد المنھار نقاومھ باالستعمار
  اإلفالس نقاومھ بالزیادة في األسعار

  قل إذن 
  یموت الّشعب یموُت الوطن
 !ویحیا االنتقال الدیمقراطي



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


