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 ل ؟ــــــــــــــــــمـــــا العـــم

فقة خیوط الصّ ح أكثر فأكثر تتوضّ    
رالي ـاللّیب و نيــیالدّ ن یْ ـبین الیمیَن

برعــایة االمبریالیة وآخر مظاھرھا 
عودة أحد رموز التجمع الذي كان قد 

ــى فرنسا، العودة تمت لھرب إ
ـف مكثّ ا بشكل ـعالمیّ تغطیتھا إ

 انتفاضة نّ وإبرازھا للشعب إلقناعھ أ
 نّ دیسمبر انتھت بھزیمة كبرى و أ 17

ن یقبل باالستسالم فال فائدة من علیھ أ
ــة، قبل ذلك كانت عودة آخرین المقاوم

ـى الواجھة السیاسیة و منھم حامد لإ
شارات سیاسیة القروي الذي یرسل إ

سان للتصویت ت اللّ مباشرة عبر زالّ 
الیوم أحد قیادیي نداء ن ویللتجمعیّ 

بن علي یدیر كل  نّ تونس یعترف بأ
  .....شيء في ھذا الملف عبر السكایب

ظام لبیتھ تشارف ة ترمیم النّ ـعملیّ    
النتخابات على نھایتھا فمع نتائج ا

القادمة ترید الرجعیة أن یعود كل شيء 
 .إلى سالف عھده

وضاع ھذه الصورة المرسومة لأل   
  :المستقبل القریب مھدّدة من جھتین في

طراف : انفجار التناقضات بین األالوّ أ
ق فیما بینھا تتواف نة للنظام فھيالمكوّ 

وامر االمبریالیین لیس رغبة منھا بل بأ

ساسا، الخلیجیین واألتراك أ والرجعیین
منھا حفرة عمیقة  بینما تحفر كلٌّ 

للطرف المقابل وفي الوقت المناسب 
فاقھا ات عنیفة بینھا فوستندلع صراع

لى مؤقت، وھناك تسریبات تشیر إ
عملیة اغتیال كبیرة قد تربك الحسابات 

بین شعال نار الحرب ل بإو تعجّ 
عن  الطرفین و ال تتردد التسریبات

صیة نقابیة كان الحدیث عن اغتیال شخ
لصفقة نجاح الھا دورھا المحوري في إ

 ". عبر مارطون " الحوار الوطني
: انفجار التناقضات الطبقیة الحادة ثانیا

زمة ــون تحت ثقل األفالكادحون یئنّ 
االقتصادیة و وضعھم یزداد سوءا 

قریب  لیست لھم ثقة كبیرة في حلّ و
في كانت سببا  لمشاكلھم المزمنة التي

ن و ما یمكن أما حصل لبن علي و ھ
ي في المدى غیر البعید إلى حركة یؤدّ 

ة بدأت مظاھرھا قوّ  شدّ انتفاضیة أ
لم یتم اوة وــتاألولى مع انتفاضة اإل

بالتنازل عن الضرائب  الّ تجاوزھا إ
 نّ في مثل ھذا الوضع فإ .الجدیدة

یة ال الرئاساالنتخابات التشریعیة و
 ما ھينّ إعالقة لھا بالدیمقراطیة و

ب تجنّ وسیلة لترمیم النظام و
.......االنفجار
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  الكادحون یقاطعون االنتخابات

بعد أن تّم ضبط المدّة الّزمنیة الالّزمة لقیام   
الناخبین بتسجیل أسمائھم في مكاتب 
االقتراع، لجأت الھیأة المشرفة على تنظیم 

 التمدید في ھذه المدّة بأسبوع االنتخابات إلى
مّرة أولى ثّم اضطّرت إلى التمدید من جدید 
وھذه المّرة بمدّة تقارب الشھر الكامل. فقد 

جوان  23عملیة تسجیل الناخبین یوم بدأت 
جویلیة وتّم  22وتواصلت حتى  2014

من الشھر نفسھ. وقد  29تمدیدھا حتى الـ
دت الھیئة االنتخابیة في عملیة التسجیل في مدّ 

 . أوت  26إلى  5مناسبة ثانیة من 

بسبب "ظاھرة  تّم اللّجوء إلى التمدید  و  
 عزوف كبیرة جدا" عن التسجیل حسبما أعلن
عنھ شفیق صرصار رئیس ھیئة االنتخابات 

إلى "حالة إحباط وخیبة"  ذلكالذي أرجع 
رت لدى التونسیین من األحزاب التي تصدّ 

أكتوبر  23المشھد السیاسي بعد انتخابات 
2011.  

ورغم كّل التسھیالت واآللیات التي    
اعتمدتھا الھیأة وشاركت فیھا أغلب األحزاب 

(اُنظر مقال السیاسیة ووسائل اإلعالم 
"كرنفال انتخابي في تونس"، طریق الثورة، 

)، فإّن عدد الناخبین الجدد 2014جوان 
الذین وقع تسجیلھم على قوائم االقتراع خالل 

 696ألفا و 993كامل عملیة التسجیل بلغ 
شخصا، ویضاف ھذا العدد إلى جملة 

لیصل  2011المسّجلین مسبقا في انتخابات 
وائم االقتراع خالل إجمالي المسجلین على ق

ألفاً  236خمسة مالیین و 2014و 2011
شخصا. مع العلم أّن العدد الجملي  244و

للتونسیین الذین یتمتّعون بحّق االنتخاب 
یقارب حسب إحصائیات معھد اإلحصاء 

  ثمانیة مالیین.

وتكشف ھذه األرقـام والمعطیات التي    
حفّت بتحصیلھا أّن نسبة كبیرة من التونسیین 

اھتمام بھذا الكرنفال، فھي في  یس لدیھا أيّ ل
االنتخابات في واد آخر، ویعكس عدم   اد وو

االھتمام ھذا حالة اإلحباط التي أصیبت بھا 
شرائح وطبقات اجتماعیّة واسعة جّراء بقاء 
األوضاع على حالھا في أحسن الحاالت إن 
لم تتأّخر وتتراجع في العدید من مجاالت 

 یضا فقدان الثقة في لحیاة، وأومیادین ا
الذین ال ھّم لدیھم سوى الرجعیین  الساسة

. وال ننسى   الحصول على الثروة و الجاه 
التي ُصّورت  2011أّن انتخابات أكتوبر 

على أنّھا أّول انتخابات حقیقیة ودیمقراطیة 
لمن اغتروا مثّلت صدمة  اونزیھة.. وھلمجرّ 

من خالل البرامج االنتخابیّة التي قُدّمت  بھا
والوعود التي أُطلقت لیكتشفوا في األخیر 
أنّھم لم یشبعوا إالّ بالوعود وأنّھم لم یبتلعوا 
إالّ الحبر الذي كتبت بھ البرامج االنتخابیّة. 

لم تكن ال زد على ذلك أّن تلك االنتخابات 
خصوصا بعد التصریحات  شفّافة وال نزیھة 

النتخابات طلقھا رئیس الھیأة العلیا لالتي أ
السابقة (وإن كانت تلك التصریحات جاءت 
بعد أن رفضت النھضة تجدید البیعة لھ 
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ة) وصّرحت لإلشراف على االنتخابات الجدید
یضا ولو بعد بعض األحزاب المھزومة أ

ن زمن طویل أّن تلك االنتخابات لم تك
ثناءھا دیمقراطیة بعد أن صّرح الجمیع أ

االنتخابات بأنّھا  نتائج ى إثر صدوروحتّ 
  .  دیمقراطیة 

ونفس تلك الصفات التي أُطلقت على    
تُطلق الیوم على االنتخابات  2011انتخابات 

القادمة، وطبعا لن تكون الجدیدة أفضل حّظا 
من القدیمة بعد أن اكتسبت بعض األحزاب 
تجربة ال یستھان بھا في ممارسة أشكال 

ھذه األشكال  تیف وقد خبرمتنّوعة من التزی
عنھا بل تتخلى خالل االنتخابات الفارطة ولن 

ن عادت ترسانة ، وبعد أستطورھا اإنّھ
التجّمع القدیمة إلى االشتغال وھي التي تمتلك 
شھادة احتراف ال مثیل لھا في توجیھ مسار 

  .بلونھا الصنادیق و تلوین الناخبین 

ت كّل ھذه العـوامل، وغیرھا كثیر، جعل   
جمھورا واسعا من الكادحین خارج دائرة 

 ىال یعطون واالھتمام بالكرنفال االنتخابي وھ
نتائجھا مھما  على یقین أنّ   نّھأیة أھمیّة لھا أل

شیئا المادیة   وضاعھمكانت لن تغیّر من أ
 الطبقيمن قبضة االستغالل  فھي لن تحّرره

ولن تقضي على   كرامتھ  ولن تعید لھ
ولن تلغي  االمبریالیةللقوى مظاھر االرتھان 

 الثروة، بل  أسباب ھذا االرتھان ولن تمنحھ
را إالّ فق على العكس من ذلك، فھي لن تزیده

 على فقر وقھرا على قھر. وبفھم الكادحین 
الجنیني ھذا، فإنّھم یُعدّون مقاطعین 
لالنتخابات حتّى وإن كانت ھذه المقاطعة 

ى توفّر حدّ عفویّة، وما العفویّة إالّ داللة عل
أدنى من الوعي، وكما قاطع الكادحون 

 52االنتخابات السابقة بنسبة تفوق الـ 
بالمائة، فإّن العزوف عن التسجیل ھذه المّرة 
والتطّورات التي عاشھا الكادحون منذ أكتوبر 

إلى حدّ الیوم واألیام القادمة ستزید  2011
االنتخابات  لتجارفي تلك النسبة وستؤّكد 

أّن مسافات طویلة تفصل بین ولصوصھا 
و یطلقون المركبات الفضائیة التي یستقلّونھا 

وبین األودیة السحیقة منھا الوعود الزائفة 
ما یبّشرون بھ ف  الشعب،  التي یعیش فیھا 

في حمالتھم االنتخابیة والعناوین التي 
یرفعونھا لن تنطلي على شعب قدّم الشھداء 

لى شيء في انتفاضات متتالیة ولم یحصل ع
والدّقیق وعبثا یحاولون شراء صوتھ بالمال 

اء ـــورات المـــالص فاتــوخ انـــوالخرف
  اء الخ ..ـــــوالكھرب
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                                   مرشح " یساري" بتزكیات اخوانیة ھ الھماميحمّ 
  بقلم : رفیق حاتم رفیق

ال التونسي ـــــفوجئ حلفاء حزب العمّ 
المنضوین في الجبھة الشعبیة بتضمن قائمة 
المزكین لترشح حمة الھمامي لالنتخابات 

 النھضة / إلىالرئاسیة أسماء نواب ینتمون 
مسلمین في تونس وحزب ال اإلخوانفرع 

بینما دافع جل الجمھوریة ومن أالمؤتمر 
أعضاء حزب العمال عن تلك الفعلة معتبرین 

طابورا خامسا لھمامى مخربین ومعارضي ا
نھ ال موجب لردة الفعل التي أثارھا قبولھ وأ

محبوب  وطنيتزكیة ھؤالء النواب فھو قائد 
نھ من طرف الجمیع فحتى أعداؤه یزكو

، اعتبر للترشح و ھذه تحسب لھ ال علیھ
غیرھم و خاصة من حزب الوطنیین 
الدیمقراطیین الموحد ما حصل فعلة شنیعة 
تسئ إلى ذكرى استشھاد شكري بلعید و بینما 
التزمت قیادة الحزب المذكور الصمت 
ظاھریا فإنھا وجھت رسالة داخلیة لحمة 

ھ تردد الھمامى تلومھ على ما قام بھ علما أن
النائب منجى الرحوى المحسوب على ھذا  ان

بل إن أحد  الحزب لم یزك ترشح الھمامى،
ال و ،نواب حزب حمھ الھمامى رفض تزكیتھ

یخفي االحتكاك بین الحزبین المسجل في 
اآلونة األخیرة على خلفیة تشكیل القائمات 
االنتخابیة و خاصة في والیة باجة حیث یتھم 

ة حزب الوطد الموحد رئیس قائمة الجبھ
ن األجدر أالشعبیة بأنھ عنصر امني سابق و

  بھا ھو مرشحھم .

غیر أن ما أقدم علیھ حمھ الھمامى لم یكن 
من قبیل المفاجأة فھو یندرج ضمن مسار 
طویل من المواقف و الممارسات االنتھازیة 
المتأرجحة بین التحالف مع الدساترة حینا 
وحركة النھضة أحیانا أخرى و ھو ما تؤكده 
وقائع مثل زیارة بن على في قصر قرطاج 

على تأشیرة الحصول منھ و الثمانیناتخالل 
 إصدار جریدة سیاسیة و تمكین الھمامى من

توظیف نشر مجموعة من الكتب الدعائیة و
الن" القریبة من استخبارات بن ـاإلعجریدة "

حزب العمال وقتھا حتى أنھا للدعایة ل يعل
حد أعدادھا بعنوان كبیر یقول : حمھ صدرت أ

مال الشیوعي الھمامى یتفقد قواعد حزب الع
عضاء الحزب بلغ أ نّ أرة إلى في فرنسا مشی

، و ما جد بعد ذلك ھو عددھم سبعون ألفا
انقالب نوفمبر و 7 انفراط التحالف مع سلطة

الزج ببعضھم في على حلفائھ و يبن عل
السجون فكان تحالف حمة مع حركة النھضة 

أكتوبر سنة  18و ھو ما توج بتأسیس تحالف 
الذى ضم بین صفوفھ قوى أخرى  2005

وقد استمر ذلك التحالف حتى األشھر األولى 
تأتى  أنتلت ھروب بن على قبل  التي

فتفرض نتائجھا  2011أكتوبر  23انتخابات 
و لو  تحالفاتھ على حمة الھمامى تغییر 

فاتجھ إلى مكونات یساریة "قومیة" ظاھریا 
جانفي في  14و" ماركسیة "إلنشاء جبھة 

البدایة ثم ما عرف بالجبھة الشعبیة بعد ذلك 
وھي التي مرت بتعرجات مختلفة جعلت 
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مؤسسیھا یغادرونھا على اثر خالفات  أغلب
عامل مع السفارات األجنبیة حادة حول الت

 ياد شكرعامل مع استشھاإلخفاق في التو
الموقف من مواصلة و يبلعید و محمد البراھم

المجلس التأسیسي عملھ بعد انقضاء مدتھ 
القانونیة و التحالف مع حركة نداء تونس التي 
من بین قیاداتھا األمین العام السابق للتجمع 
الدستوري وھو ما عبّرت على سبیل المثال 

 البراھمي عنھ بصرخةابنة محمد بلقیس 
یتعاظم شعور و الیوم  مدویة ملیئة بالوجع.

لدى عدد من الیساریین التونسیین أن حمة 
الھمامى غدر بھم فھو انتھازى یبحث عن 
موقع وال یھمھ الموقف و في سبیل ذلك غیر 
حتى اسم حزبھ متخلیا عن صفة الشیوعي 
غیر عابئ باحتجاجات عدد من رفاقھ ثم ھا 

نحو قصر ي ھو أخیرا یدخل السباق االنتخاب
ھو قرطاج بتزكیات نھضاویة ومؤتمریة و

اغتیال شكرى بلعید جریمة  أنقال یوما  يالذ
حركة  إلىدولة موجھا إصبع االتھام 

    النھضة.

وقبل التزكیة المشار إلیھا أُعلن عن لقاء بین 
ادة الحركة ق أحدالھمامى و العجمى الوریمى 

فضال عن ذلك راج في االخوانیة التونسیة و
المواقع االجتماعیة فیدیو یظھر فیھ سمیر دیلو 
القائد االخواني والوزیر السابق وھو یذكر 
بالود والحب اللذان یجمعان بین حمة الھمامي 
والنھضویین االخوانیین فقد كان یطبخ لھم 
"الكسكسي " بنفسھ و عندما یؤذن للصالة 

  یھب لیحضر لھم السجادة.

ب المؤتمر أّما العالقة الحمیمة بقادة حز  
الذي زكى نوابھ أیضا حمھ الھمامى فتترجمھا 
تصریحات ووقائع كثیرة منھا حضور 
منصف المرزوقى حفل زفاف ابنة الھمامى 

ان بنات الھمامى وقولھ في تصریح شھیر 
دعوتھ للتصویت للنھضة تربین في حضنھ و

 23والمؤتمر وحزب العمال خالل انتخابات 
  .2011 أكتوبر

وھذه الوقائع والمواقف المتكررة جعلت 
أكتوبر الذي  18تحالف  أنالبعض یرجح 

بین حزب حمھ الھمامى وحركة النھضة جمع 
لم  2005منظمات أخرى سنة وأحزاب و

 أنعن النشاط خلف الستائر و أبدایتوقف 
الخالفات الظاھریة تخفى توافقا حول الملفات 

ي الكبرى و من ثمة كانت تلك التزكیات الت
فاجأت أصحاب الذاكرة الضعیفة دون سواھم 

ن المواقف المتناقضة لحمھ إو بالتالي ف
 يیعتد بھا فما یجب االھتمام بھ ھ الھمامى ال

مواقفھ من النھضة  أنأفعالھ ال أقوالھ خاصة 
شیة و ربیبة قد تراوحت بوصفھا حینا بالفا

نعتھا أحیانا أخرى بأنھا الرجعیة الدستوریة و
  ة معادیة للدیكتاتوریة.یمقراطیقوة د

ما حصل بین حزب حمة  فإنھكذا و  
طة بن على و تكرر بعد ذلك بینھ سلالھمامى و

في عود على بدء وبین حركة النھضة، ثم و
مع الدستوریین في جبھة التحالف من جدید 

 18العزف بعد ذلك على وتر تحالف اإلنقاذ و
أكتوبر أي التحالف مجددا مع الحركة 
االخوانیة كلھا وقائع تبین أن حمھ الھمامى 
محكوم كأنما بقدر بائس بالتأرجح بین قطبي 
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النظام التونسي ممثلین في الیمینین الدیني 
واللیبرالي، بحثا عن موقع في السلطة 

لذلك  السیاسیة مھما كلفھ ذلك من تنازالت،
نھ ال یمل في اآلونة األخیرة من تردید ان إف

الجبھة الشعبیة التي أنشاھا قبل مدة تستعد 

لحكم تونس و ھو ما ال یصدقھ أحد بما في 
ذلك أشد الناس غباء بینما حقیقة ما یعنیھ ھو 

تات موائد الرجعیتین حصولھا على ف
  االخوانیة ال أكثر و ال أقل.الدستوریة و

  

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

  ةــــــاءات صحفیّ ــــلق

مین العام للحزب بالت الصحفیة التي أجراھا الرفیق فرید العلیبي األانص المق يما یل في   
   .المغرب و وقائع و موقع الحوار المتمدن  صحیفتيمع 

1  
  ین: فرید العلیبي األمین العام لحزب الكادح

 اةـــــاومة حیــــالمقاومة وـــــات مقـــاطعة االنتخابــــمق

 المقبلة ؟ لماذا تقاطعون االنتخابات
بات في عالقة بجملة من نقاطع تلك االنتخا   

ھي انعدام شروطھا القانونیة األسباب و
النھضة  حركتيوصفقة تقاسم السلطة بین 

السیطرة ونداء تونس والتدخل الخارجي و
على اإلعالم وخلط الدین بالسیاسة الذي من 
آخر مظاھره الكعبة المتنقلة من والیة إلى 

المال السیاسي ونفور الشعب أخرى ونفوذ 
من التسجیل فیھا وعودة الدستوریین، علما 
أن ثلث األحزاب في تونس قد شكل جبھة 
لتصحیح المسار االنتخابي مھددا بالمقاطعة 

اركنا بعض ما قلناه منذ وقت طویل، وھو یش
عبرت عن موقف  ریةھناك أحزاب ثوو

نحن نرحب بذلك كلھ المقاطعة صراحة، و

استفاقة لمقاومة الفساد الذي  نتمنى حصولو
  ینیخ بكلكلھ على العملیة السیاسیة برمتھا .

لكن ألیس التدخل الخارجى مثال ضروریا و
  لمساعدة تونس على تجاوز أزمتھا ؟

 قد تمّ التدخل الخارجي في تونس قدیم و   
دائما لصالح االمبریالیة والرجعیة ال لصالح 

ة اضفي بدایة االنتفالوطن والكادحین، و
ھو ما انعكس أصیب ذلك التدخل بالضعف و

االنتفاضة من خالل تكاتف إیجابا على 
اعتصام القصبة األول ، والشعب وتضامنھ
س فقد سادتھ األھازیج كان أشبھ بعر

خاللھ ق الفتة واحدة مزّ لم تُ واألشعار و
عت البیانات وألقیت الخطب ولم یحصل وزّ و

، ثم تعاظم التدخل الذي استفادت أي اعتداء
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یمینیة معروفة فتدفقت  منھ أطراف سیاسیة
األسلحة وتفــاقم تلوث اإلعالم األموال و

علنا في المشھد  أصبحت السفارات تتدخلو
السیاسي التونسي، وما نراه بین الفینة 

األخرى من اعتراف ببعض مظاھر ذلك و
مــة جبل الثلج فما خفي كان التدخل یمثل ق

ب ذلك مبكرا فكان قد أدرك الشععظم، وأ
عب حر ال أمریكا ال : شعب تونس ششعاره

  .فرنسا ال قطر

أّي تدعون الیھا و فیما تتمثل المقاطعة التي
ن أحزاب معادیة للدیمقراطیة بیفرق بینكم و

 ؟أیضا بالمقاطعة تنادي ھي
رفض مبدأ االنتخابات بشكل نحن ال ن   

المناسبة فنحن عندما تتوفر الظروف مطلق و
ن مقاطعة االنتخابات ال نزعم أھ، ونمارس

الرئاسیة في حد ذاتھا تمثل بدیال التشریعیة و
أیضا أحزابا معادیة  ثوریا فیمكن أن نجد

للدیمقراطیة تقاطع االنتخابات، لذلك نحن 
المقاومة بما یعنیھ ذلك نربط بین المقاطعة و

من إعطاء المقاطعة طابعھا الدیمقراطي 
اض باندراجھا ضمن سیرورة استنھ الشعبي

 ، من أجل حلّ الكادحین إلى الكفاح و الثورة
دیسمبر  17التي طرحتھا انتفاضة المشاكل 

حركات و انتفاضات ات وما قبلھا من ھبّ و
قضایا الھیمنة االمبریالیة  ، أي حلّ شعبیة

 ...ة السیاسیة واإلصالح الزراعي الخالسلطو
ممكنة صبح الدیمقراطیة الشعبیة حتى ت

خلص من مسخھا السائد اآلن والقائم على نتو
النفاق والمخاتلة، لذلك نخوض المقاطعة 

المقاطعة مقاومة والمقاومة : تحت شعار
یق ، فطرحیاة، انتصارا للدیمقراطیة الشعبیة

كن لن تتمالثورة في تونس لم یغلق بعد و
بالدنا حبلى االنتخابات القادمة من غلقھ و

 مدى االستراتیجي .بتطورات كبرى على ال

ر بعضھم مقاطعتكم لالنتخابات بأنكم أقلیة یفسّ 
 غیر واثقة من الفوز فیھا ؟

تكتیك المقاطعة من الشعب  نحن نستمدّ    
قاطع عملیة التسجیل بنسبة مھمة نفسھ الذي 

بذلك، ھذا لم یكن حزب الكادحین من أقنعھ و
ھو الذي تكفل بالقیام ، و لكن الواقع صحیح

حن نقرأ الوضع العام في بالدنا ، نبھذا الدور
ر عن ذلك نعبّ ونصغي إلى صوت الكادحین و

تخلصنا قرار ، فقد اسمن خالل مواقفنا
أرجعناه إلیھ و قد المقاطعة من الشعب و

 ل إلى موقف فكري وسیاسي، فتلك ھيتحوّ 
تنا فنحن تالمیذ للشعب ولسنا أساتذة مھمّ 

 ا غیرنا فقد استعمل كل، أمّ مغرورین لھ
وسائل اإلعالمیة الخاصة والحكومیة فضال ال

عن اإلغراءات والتضلیل للترویج للتسجیل 
ھما الشعب بالجھل والسذاجة المشاركة متّ و

ب النظر إلى معادلة بذلك یتوجّ والالمباالة، و
 .األقلیة واألغلبیة من زاویة أخرى

ن المشھد االنتخابي في تونس كیف تروْ 
 ؟ اـــحالیّ 

العدید من  استقاالت تھزّ ھناك اآلن موجة    
ات وانھیارا للتحالفات كا للجبھاألحزاب وتفكّ 

تشكیل قوائم السابقة وھجرة من حزب آلخر و
لة للحصول على التمویل الحكومي مستق

االنتخابیة الرشوة وتسود الزبونیة السیاسیة و
لقد انتمى البعض لھذا  و التوریث قبل األوان.
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ل للفوز سھالحزب آو ذاك لیجد الطریق األ
برئاسة قائمة انتخابیة، ومن لم یجد مبتغاه 

حزب  ھناك من استقال منغادر مسرعا و
الیوم لینضم غدا لحزب آخر ویصبح رئیس 

ذلك رأینا أحزابا اشترت نوابا  ، وقبلقائمة
أیضا على  ھو ما یصحّ نت كتال نیابیة وكوّ و

ل ھناك أحزاب تشكّ بعض أصحاب المال، و
یق المواقع ة عن طرقائمات انتخابی

حین لالنتخابات الرئاسیة مرشّ االجتماعیة، و
یجمعون التزكیات عن طریق اإلرسالیات 

في سعي محموم للحصول القصیرة وكل ذلك 
لشعب كل ذلك بینما یشاھد اعلى المغانم، و

، بل فإن الرجعیة تكابر وال تعترف بالفضیحة
االت االستق تعتبرھا أمرا عادیا قائلة مثال إنّ 

عیة وھي دلیل على الدیمقراطیة حالة طبی
حث ھؤالء ال عن . ویبوالتنوع داخلھا

ـما عن مصلحتھم أي إنّ مصلحة الكادحین و
فھم لیس حول البرامج خالعن الربح، و

االجتماعیة بل حول من سینعم السیاسیة و
ذھبا  بالمنصب أي بوظیفة بیروقراطیة تدرّ 

ي رابح جاھا فاالنتخابات مشروع تجارو
ة رئیس وظیفعلنا وظیفة النائب واآلن، ولو ج

الدولة دون منافع مادیة ومعنویة الختفى ھذا 
عن البیان أن البیروقراطیین  المشھد، وغنيّ 

ن فوالؤھم لــــیس لمن غیر دیمقراطیی
 .ما لمن یسدد رواتبھمإنّ انتخبھم و

ج حركة النھضة و و في قلب المشھد تروّ    
ان نداء تونس عن نفسیھما أنھما الحزب

لو لكبیران المستعدان للتوافق والتعایش وا
التسویق اإلعالمي عم الخارجي وف الدّ توقّ 
یریة األحزاب ، فجماھا عن أن یكونا كذلكلكفّ 

تصنع الیوم صناعة وتفرض على الشعب 
عندما ال یجد الكادحون طریقا ، وفرضا

لمقاومتھا بالوسائل نفسھا فإنھم یلجأون إلى 
لیة السیاسیة اطعة العموسائل أخرى مثل مق

لسان حالھم یقول في إشارة إلى السائدة و
، إنھم حزاب االنتخابیة : كلھم متشابھوناأل

ن عن المناصب والكراسي الوثیرة یبحثو
قطة یبدو المریحة ال غیر، و عند ھذه النو

 .الحزب لھم كشركة تجاریة

دور  طى حزبكم أھمیة خاصة للمثقفین فأيّ یع
 ؟القیام بھ في مقاطعة االنتخابات یمكنھم

لكنھم قفین دور مھم یمكنھم القیام بھ وللمث   
ف فمنھم من ینحاز إلى الكادحین ومنھم أصنا

ما یحدد ذلك ھو من ینحاز إلى أعدائھم، و
مل التي لیس المقام ھنا جملة من العوا

ن اختاروا یلتفصیلھا، وفي تونس ھناك مثقف
ھؤالء ة وموا التضحیقدّ طریق الثورة و

المساھمة في كفاح الشعب بدراسة یمكنھم 
وتحلیل وشرح األوضاع السیاسیة 
واالقتصادیة واالجتماعیة وكشف الحقائق 
وإبرازھا ونشرھا على أوسع نطاق فكرا 

 مسرحا الخ ...وأدبا وشعرا و

الحزب الثوري ھو نفسھ مثقف جماعي و   
من ضلون وى فیھا المنافھو مدرسة یتربّ 

الفكرة طریقھا إلى الشعب، لھ تشق خال
ر عدد من بخصوص االنتخابات فقد عبّ و

طعتھم لھا مشككین في المثقفین عن مقا
جدواھا اآلن، ونحن نحییھم لرفضھم لعبة 

ونھم إلى الصمت عدم ركالبیع والشراء و
حالیا یتحكم في العملیة مثلما یفعل غیرھم. و
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ار الدین، تجّ ل واإلعالم والسیاسیة أباطرة الما
ھو ثقف لھ سالح آخر شدید الفعالیة والمو

سالح النقد الذي باستعمالھ یمكنھ المشاركة 
ییر موازین القوى لصالح الكادحین، في تغ

ھ النداء مرة أخرى إلى المھتمین نحن نوجّ و
ركة فال بالفلسفة حتى ینخرطوا في ھذه المع

ین ویعلو اللغط القوانیُعقل أن تكتب الدساتیر و
غیرھا في ظل صمت و حول الدیمقراطیة

اسة ـــیا یعلو صوت شیوخ السّ الفالسفة بینم
 .نـــــیوالدّ 

نعرف عنكم اھتمامكم بالفلسفة السیاسیة فھل 
تؤسسون موقفكم من االنتخابات 
والدیمقراطیة بوجھ عام على حجج ونظریات 

 فلسفیة ؟
مناھجھم نحن ال نتجاھل أفكار الفالسفة و   

حزب وھم الدیمقراطیة وغیرھا في ف
الكادحین یحاول تحویل السیاسة في تونس 
من الدیماغوجیا والخطابة المثیرة للعواطف 
إلى مقاربات عقلیة نقدیة تعتمد العلوم 

خططھا التكتیكیة  المختلفة في وضع
بین السیاسة  ، فضال عن الربطواإلستراتیجیة

بالنسبة إلى الدیمقراطیة واالیتیقا الثوریة، و
عھا بتنسیبھا، فھي مفھوم إن الفلسفة تتعامل مف

ال وجود التغیر، فتاریخي خاضع للتبدل و
صاف بل ھناك للدیمقراطیة كجوھر نقّي و

یات ترتدي في كل عصر طبیعة دیمقراط
 .معینة

ط الدیمقراطیة األثینیة لقد ناھض سقرا   
من ضحایاھا فقد كان ضحیة  مثال التي

حكمت علیھ بالموت، و أبرز آلیات التحكم 

نھا ما یقوم بھ السفسطائیون الذین ، ومفیھا
ضمانا یصنعون خطباء من بین األثریاء 

نادى بحكم ، و الختیارھم من قبل الناخبین
ھو طیة الفكریة أي حكم الفالسفة، واالرستقرا

ما نقلھ لنا عنھ أفالطون الذي یشاركھ الرأي 
تلف كثیرا ذاتھ كما اتخذ أرسطو موقفا ال یخ

الفالسفة ھناك أصداء لذلك لدى عنھ، و
العرب أمثال الفارابي وابن رشد فطیلة 

نظام الحكم  الوسیطة كانالعصور القدیمة و
 .الدیمقراطي منبوذا ومستھجنا

ا مع زسبینووإذا كان روسو ولوك و   
العصر الحدیث قد أكدوا أھمیة التعاقد 

دافعوا عن االجتماعي والمساواة الحقوقیة و
لیبرالیة فإن ذلك كان ایجابیا في الدیمقراطیة ال

تبداد لحظة تاریخیة ساد خاللھا االس
مع الثورة اإلقطاعي الملتحف بالدین، و

رحبا الفرنسیة أصبحت الدیمقراطیة كلمة م
جوست سان بھا و ینسب إلى روبیسبیار و
عندما تبدلت استخدامھا ألول مرة ایجابیا، و

تلك  استنفذتة والظروف التاریخی
، خاصة بعد ة مخزونھا الثوريالدیمقراطی

اعتبرھا  )1871ثورة كومونة باریس (
الكادحین نح ماركس جوفاء ألنھا ال تم

ا أطرھا ، أمّ االجتماعیة واالقتصادیةحقوقھم 
إلیھا على  خاصة البرلمانات فنظرالتمثیلیة و

خداع الكادحین فمن أنھا أماكن للثرثرة و
ك أكبر األسھم في یحكم ھو من یمتل

ت وكل شيء مھم یطبخ وراء البورصا
الیوم فإن فیلسوفا مثل أالن بادیو الكوالیس، و

حالیة أداة یعتبر الدیمقراطیة في صورتھا ال
 .قمع في ید البرجوازیة
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كلھ في بناء تصوراتنا  نحن نستأنس بذلك   
فال حركة ثوریة دون نظریة  ،ومواقفنا

، كما ال یغیب عن أذھاننا الواقع الحي ثوریة
شھ بالدنا فالحریات الدیمقراطیة الذي تعی

مطلب شعبي في تونس كما یمثل اإلصالح 
، و قد لزراعي جوھر الدیمقراطیة الجدیدةا

را أن بینت تحقیقات جرت في األریاف مؤخّ 
ت معظم الكادحین لن یشاركوا في االنتخابا

منھم من القادمة فھي غائبة عن اھتمامھم، و
كلتھم ال یمتلك حتى بطاقة ھویة وطنیة، ومش

توزیع األرض فالدیمقراطیة  األساسیة ھي
یست االنتخابات فقط كما قد یعتقد، و إنما ل

مع احتدام الصراع ھي أوسع من ذلك، و
الطبقي في تونس ستتصارع دیمقراطیتان 

یة الحكام ودیمقراطیة المحكومین، دیمقراط
، أو لدیمقراطیة الجدیدةاالدیمقراطیة القدیمة و
 دیمقراطیة أعدائھ .دیمقراطیة الشعب و

دیمقراطیة اللیبرالیة في أوربا لقد كانت ال   
الوالیات المتحدة ثمرة للثورات البرجوازیة و

عي ثقافي فاستندت إلى نظام اقتصادي اجتما
األمم ت قد تربّ تشكل خالل عھود طویلة و

م ، فكان حساألوربیة في خضم صراع مریر
وحدة السوق ووحدة الدولة والعلمانیة 

... فأصبحت إمكانیة العودة داثة الخوالح
الظالم الدیني اإلقطاعي  القھقرى إلى عصر
الدیمقراطیة اللیبرالیة  نّ مستحیلة. والیوم فإ

، أما یجري العمل على تجاوزھا من یسارھا
بالنسبة إلى األمة العربیة فإن الدیمقراطیة 

، لذلك فإنھا ي في الغالب مسقطةاللیبرالیة ھ
انتخابیا تعطینا  محكحالما توضع على ال

المذاھب العشائر وسلطة الطوائف و

 والھویات المغلقة والعصبیات القاتلة، وھي
اعات المحتدمة بل ستزیدھا لن تحسم الصر

حیة في العراق و لیبیا ھناك أمثلة تأجیجا، و
بالتالي یجب و لبنان وغیرھا تبین ذلك، و

قراطیة الشعبیة حتى توفیر الشروط أوال للدیم
 .مكنة وتلك مھمة الثورة دون سواھاتصبح م

لى المقاطعة یتھمكم البعض بأنكم بالدعوة إ
كم حلیف تقسمون الیسار و تضعفونھ و أنّ 
 موضوعى للنھضة و نداء تونس ؟

لسنا نحن من تحالف مع حركة النھضة    
اعتبرھا قوة أكتوبر و 18 في ائتالف

ع معھا وقّ دیمقراطیة معادیة للدیكتاتوریة و
ثورة مجلس حمایة ال يتأسیس ما سمّ على 

لسنا أیضا فلّما اشتد ساعدھا تخلصت منھ، و
من تحالف مع حركة نداء تونس في جبھة 

ا صلب عودھا رمتھ بعیدا عنھا، اإلنقاذ فلمّ 
كأنما قدره أن یكون جسر عبور تمر فوقھ و

 .ربھاالرجعیة لبلوغ مأ

دة الیسار غیر موجودة حتى نضعفھا، وحو   
مون أنفسھم على أنھم ذین یقدّ ھؤالء الو

ا كیف تفرق شملھم مع یساریون متحدون رأین
یزداد صراعھم ضراوة  اآلنمرور األیام، و
یة أو ة االنتخابس ھذه القائمحول من یترأّ 

منحھم ثقتھ، تلك، أمام سخط واستھجان من 
نحن رنا منھ منذ مدة. وحذّ ما توقعناه وھو و

القادمة نرى أن من یشارك في االنتخابات 
التي تشیر الدالئل إلى أنھا ستفضي بشروطھا 
الحالیة إلى تقاسم السلطة بین قطبي الرجعیة 

ھ حلیف موضوعي ھو الذي یصح وصفھ بأن
، فھو یقدم لھا الغطاء للقوى التي ذكرتھا
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، تأسیس شرعیتھاالشعبي الذي تبحث عنھ ل
خالل اه في استمراریة لنفس الدور الذي أدّ 

، دون التأسیسي وما بعدھا انتخابات المجلس
منتقدینا ھؤالء ال یزالون یعسكرون  نسیان أنّ 

ة تحت قبة ذلك المجلس المنتھیة مدتھ القانونی
،علما أنھ منذ سنتین ُمضفین علیھ الشرعیة

فساد العملیة من یتحمل جزءا كبیرا من إ

دما سنحت الفرصة عناالنتخابیة القادمة، و
ع استشھاد األخطاء مإصالح لتعدیل المسار و
نزول أكثر من ملیون شخص شكري بلعید و

ھا في العاصمة وحدھا إلى الشوارع تركو
ھم عوض نقد ذواتھم ، وتمر مرور الكرام

  یضعون مشاكلھم على عاتق اآلخرین .

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

2
مین العام لحزب الكادحین الوطني الدیمقراطي یوضح األسباب التي ألفرید العلیبي ا   

االنتخابات التشریعیة والرئاسیة القادمة والبدیل الذي ر مقاطعة لى اتخاذ قراحدت بحزبھ إ
للوضع السیاسي العام تقییمھ ب من خالل تفعیل قرار المقاطعة ولى الشعیتقدم بھ الحزب إ

  .مھام المطروحة على عموم الكادحینالفي البالد و
 

مقاطعة االنتخابات القادمة فھل  ر حزبكمـ قرّ 
 من تفسیر لذلك ؟

 یستند قرار حزب الكادحین القاضي   
الرئاسیة ت التشریعیة وبمقاطعة االنتخابا

وفر الشروط األساسیة لى عدم تالقادمة إ
ن إلجراء انتخابات نزیھة في تونس اآل

مباراة بین قوى  فاالنتخابات عبارة عن
سباب من أسیاسیة متعارضة أو متناقضة و 

ؤ الفرص أمام تلك القوى نجاح ذلك تكاف
اة تكون بانعدام ذلك فان المبارجمیعھا و

حالیا تخضع مغشوشة وفاشلة ال محالة. و
یة إلى تدخل المال السیاسي العملیة السیاس

واإلعالم الفاسد وعودة  والخارجي الداخلي
التجمعیین وتالعب الرجعیة العربیة والعالمیة 

الدیني ویحصل ذلك لفائدة وتأثیر اإلرھاب 
أحزاب بعینھا وخاصة الیمینیة الدینیة 

والیمینیة اللیبرالیة بینما یجري فرض حصار 
ة ومنھا حزب حزاب الثوریشامل على األ

ذلك كثیرة متمثلة في  الحجج علىالكادحین و
ضیحة فعندما لى مستوى الفوقائع تصل إ

تغدق تتدخل دول في تمویل أحزاب یمینیة و
ھدایا فضال عن النفخ في صورتھا لعلیھا ا

 نّ وتعترف مؤسسات إعالمیة جھارا نھارا بأ
اولت رشوتھا بمالیین جھات عربیة ح

 الدستوريالتجمع  أباطرةیعود الدینارات و
النشاط السیاسي من الباب الكبیر و تعقد  إلى

الصفقات االنتخابیة لتقاسم السلطة و التوافق 
تبوح  أن على توزیع مراكز النفوذ قبل حتى

تسكت المؤسسة صنادیق االقتراع بأسرارھا و
یحدث في بالد  كأنھقضائیة عما یجرى وال

ن الحیاة السیاسیة السائدة تكون ملوثة إبعیدة ف
 إلضفاءزلیة و االنتخابات مجرد مسرحیة ھ

الشعبیة على ذلك الفساد الشرعیة القانونیة و
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الشعب بغریزتھ  فإنجل ذلك كلھ العام، أل
یدرك ما یجرى و یقاطع التسجیل  الثوریة

مر من الفساد السیاسي المستشرى یتذو
الى صوت الشعب  وحزب الكادحین یصغي

 و من ھنا نبع قرار المقاطعة .

یفتح قرار المقاطعة الباب  أنال تخشون ـ أ 
 سیطرة النھضة على الحكم مجددا ؟ أمام

حلفائھا قد وصلوا النھضة و أننحن نرى   
السلطة سابقا بمقتضى اتفاق مع العبین  إلى

كبار من وراء الستار لذلك قاطعنا انتخابات 
و عقدنا ندوة  أیضا 2011 أكتوبر 23

 أنسیاسیة مع قوى حلیفة لنا و قلنا وقتھا 
ار ھناك حكاما قادمین من وراء البحار بقر

 واألوربیینمن االمبریالیین األمریكیین 
الیوم و یمیةواإلقلالرجعیات العربیة  بعضو

حركة النھضة لم تغادر السلطة بل  أننرى 
تبسط یدھا علیھا من خالل السیطرة على 

و باردصور الثالثة في قرطاج و القصبة والق
حركة نداء تونس ستتقاسمان الحكم وھي و

 أیضافي الفترة القادمة برعایة قوى خارجیة 
و ھما على وعى بان اى طرف منھما ال 

بالتوافق مع الطرف  بل یمكنھ الحكم وحده
ستشھد تونس من جدید ازدواجیة المقابل و

 يمع حكومة المھد اآلنالسلطة مثلما یجرى 
جمعة فالمطلوب ھو انتخابات تحقق بمعنى 

على مدى  ة الوضع الحاليما استمراری
ذلك مشكوك  أنالخمسة سنوات القادمة غیر 

یھ فنحن نرجح انفجار ذلك الوضع ف
قة ھزات متالحلى اضطرابات وإخضوعھ و

محكومین زمة تعصف بالجمیع حكاما وفاأل

مشاركتنا في االنتخابات لن تفید  فإنّ ومن ھنا 
في قطع الطریق على ھذا المخطط في حال 

 بإضفاءنجاحھ بل على العكس ستعززه 
الشرعیة الشعبیة علیھ طالما ظل العامل 
الخارجي متحكما في تشكیل المشھد السیاسي 

في تجنیب  أیضاالسائد ، كما لن تفید 
ع انفجار الوضع الكادحین الكارثة المحدقة م

نرى البدیل  فإننا الشھور لذلكو األیامفي قادم 
سبیل الذكر  في المقاطعة والمقاومة وعلى

شبیھة  أوضاعجرت في  التيفان االنتخابات 
في بلدان مثل العراق وافغانستان ولیبیا 

مصر لم تحل المشكلة لذلك نضع في قائمة و
 أمامكامل  اغالق الباب بشكل األولویات
تحقیق شعار الحریة و االمبریاليالتدخل 

 انجاز الشعار بإمكانناللوطن حتى یصبح 
بنفسھ اى ھو حكم الشعب لنفسھ یلیھ و الذي

التقدم ن الوطنیة والدیمقراطیة ولتیأحل المس
على طریق تمكین الكادحین من التمتع 

عرق وة التى ینتجونھا بقوة سواعدھم وبالثر
ھ على شعارات جبینھم في بلد قامت انتفاضت

اجتماعیة مثل : الشعب استراتیجیة وطنیة و
تشغیل استحقاق یا یرید اسقاط النظام وال

 يھالاألتباعت و عصابة السراق واألراضي
  .جاعت

 ال یؤدى ذلك بحزبكم الى العزلة ؟ـ أ 

 وأحزابالسلطة  أحزابك ھنا اآلنفي تونس 
الصراع بینھا سیتواصل على الثورة و

دیسمبر  17شعارات انتفاضة  أرضیة
 أعمالھاالمغدورة التى وضعت على جدول 

 يثل التحرر الوطنمشاكل جوھریة م
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الزراعي  واإلصالحوالدیمقراطیة الشعبیة 
ي تدنّ في الریف والتشغیل وغالء األسعار و
ھا ـــاألجور دون القدرة حتى اآلن على حلّ 

تتمثل في نحن نرى ان العزلة الحقیقیة و
التنكر لھذه الشعارات واالستغراق في البحث 

تجود بھا  أنمغانم یمكن عن مكاسب و
ان نكون مع الكادحین أو  فإماالرجعیة علینا 

اذا قد اخترنا موقعنا منذ البدایة و ضدھم و
رجعیة تسعى لعزلنا عما ھو رسمى كانت ال

وما  إلیناایجابي بالنسبة  آمرذلك  فإنسائد و
من ھنا ھمنا ھو عدم االنعزال عن الشعب وی

ة الذى نعتبره متفقا مع اتخذنا قرار المقاطع
نتمنى ان تشاركنا سائر القوى مصلحتھ و

 الوطنیة إیاه .

خرى لتفعیل أون مع احزاب ـ ھل تنسق
 ى بدیل تقدمون بھ الى الشعب؟أالمقاطعة و 

 نشطتنا معنعم نحن ننّسق مواقفنا وأ  
مجموعة من األحزاب والمنظمات 
 والجمعیات وعدد من المثقفین والنقابیین أي

تشاركنا ھذا التقییم للوضع  مع القوى التي
اتخذت مثلنا قرار المقاطعة یاسي العام والس
ع حزب النضال صدرنا بیانا مشتركا مقد أو

خرى التقدمي یفید ذلك وھناك خطوات أ
م التصویت قادمة فالمقاطعة ال تعنى فقط عد

، مقاومة الفساد المقاومة أیضابل تعنى 
تغییر سیاسي واالقتصادي واالجتماعي وال

الح الكادحین لذلك كانت موازین القوى لص
ة طار یجمع القوى المقاطعإلیجاد إدعوتنا 

 17على قاعدة مواصلة انتفاضة  لالنتخابات
دیسمبر حتى تحقق مھامھا التاریخیة بما من 

ان یفتح الباب امام اجراء انتخابات  شأنھ
 أزمةدیمقراطیة في المستقبل فتونس تعیش 

و لن تفلح االنتخابات  األصعدةعلى مختلف 
 فإنالقادمة بشروطھا الحالیة في حلھا لذلك 

سیزداد قوة مع  االجتماعيالكفاح السیاسي و
أ الرجعیة الى القمع ستلجو األیاممرور 

حبھ فرز متواصل ھذا كلھ سیصاواالرھاب و
سیمكن البدیل االجتماعیة وللقوى السیاسیة و

 17شعارات انتفاضة  إلىالمرتكز  الثوري
الكادحین  إلىدیسمبر من أن یشق طریقھ 

نحن نتفاضة نفسھا والبدیل تمثلھ اال أنبمعنى 
تمسكون بھ وأوفیاء لمن استشھد وجرح من م
جلھ ولمن یواصل اآلن الكفاح بطرق أ

  .مختلفة في سبیلھ

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

 بیانات سیاسیــــــــــــــــة

 بیان : خدعة لن نشارك فیھا
االستعدادات في تونس للقیام  تجري   

باالنتخابات التشریعیة والرئاسیة في أكتوبر 
ونوفمبر القادمین، ویتم ذلك في ظل استمرار 
االنقالب على االنتفاضة الشعبیة وعلى 

خیة وانعدام أدنى شروط شعاراتھا التاری
المنافسة االنتخابیة النزیھة، فالمال السیاسي 
واإلعالم الفاسد وخلط الدین بالسیاسة في 

نوفمبر  7المساجد وعدم القطع مع منظومة 
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وتأثیر اإلرھاب الدیني وتدخل االمبریالیة 
والرجعیة العربیة واإلقلیمیة في رسم معالم 

ون المشھد السیاسي تمثل عوامل تحول د
إجراء انتخابات دیمقراطیة لصالح الشعب 
وعلیھ فإن حزب النضال التقدمي وحزب 
الكادحین الوطني الدیمقراطي، بعد التشاور 

 بینھما یؤكدان ما یلي:

: مقاطعة االنتخابات البرلمانیة أوال    
 والرئاسیة القادمة.

: دعوة الجماھیر الشعبیة إلى ثانیا    
 االنخراط في المقاطعة .

: مواصلة الكفاح من أجل تحقیق ثالثا    
شعارات االنتفاضة في االستقالل الوطني 

الشغل صالح الزراعي والتنمیة الشاملة وواإل
 والكرامة الوطنیة والدیمقراطیة الشعبیة.

: دعوة مختلف القوى الوطنیة رابعا    
الثوریة من أحزاب و جمعیات و نقابات 

ن أجل إنجاح ومثقفین إلى االتحاد والتكاتف م
 برنامج المقاطعة والمقاومة.

  ـ حزب النضال التقدمي . 
 .حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي ـ

2014أوت  5 فيتونس  

    بیان حول لیبیا
ال تزال لیبیا مسرحا لمواجھات مسلحة    

عنیفة تنفذھا میلیشیات مرتبطة في معظمھا 
بالغزاة االمبریالیین تحاول كل منھا السیطرة 
على السلطة والثروة البترولیة وھو ما أدّى 

ا الكادحون لى خسائر جسیمة كان ضحیتھإ
 .جرحى ومھجریناللیبیون بین شھداء و

في  الدیمقراطي وطنيالحزب الكادحین و    
تونس اذ یشجب ما یتعرض لھ الشعب 

نھ إف إجرامیةالعربي اللیبي من اعتداءات 

عو الكادحین في مختلف مدن تونس ید
حسن استقبال المھجرین اللیبیین قراھا الى و
مؤكدا  إلیھمتقدیم كل المساعدات الممكنة و

ین في على الروابط التاریخیة بین الكادح
ھم ضد وحدة كفاحالسنین و البلدین على مدار

 ن .االمبریالیة و الظالمیة اآل

 الدیمقراطي الوطنيحزب الكادحین 
  2014أوت  5تونس فى     

 إعــالمي الغــــب
ام عن یّ أنشرتھ قبل  الذيح الخبر تصحّ  2014سبتمبر  17 جریدة الصباح الصادرة الیوم   

ن تكون لھ قائمة أالحزب  يقائمة للكادحین في سیدى بوزید وتبرز في صفحتھا الثانیة نف وجود
و ذلك على اثر  انتخابیة في ھذه الدائرة االنتخابیة و تشیر الى قراره مقاطعة االنتخابات القادمة

  مدھا بالبالغ التالي :
 بالغ

ثر ما ورد في جریدة الصباح في على إ  
 14الصادر الیوم األحد  22098عددھا رقم 

حول وجود قائمة انتخابیة في  2014سبتمبر 
بوزید باسم الكادحین تتضمن اسم  يسید
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مترشح مفتش عنھ یھم حزب الكادحین 
 الدیمقراطي التأكید على ما یلي :الوطني 

: ال وجود ألي قائمة بھذا االسم في أوال
 سیدي بوزید .

: عبر حزب الكادحین بشكل رسمي عن ثانیا
مقاطعتھ لالنتخابات التشریعیة والرئاسیة 

 القادمة .

زب من الجریدة المذكورة علیھ یرجو الحو  
الدقة عند نقل األخبار المتعلقة التحرى و
 .صحیح الخبر المشار إلیھبالحزب وت

 حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي
  العلیبيفرید              األمین العام

 بیان حول الحصار اإلعالمي
تضرب وسائل اإلعالم الرسمیة في تونس   

الداعي  الثوريحصارا إعالمیا على الموقف 
مقاطعة االنتخابات القادمة بینما تفتح  إلى

ة الباب على مصراعیھ أمام أحزاب السلط
توظف أمواال للترویج لدعایتھا االنتخابیة و

طائلة للتأثیر على الشعب حتى یشترك بكثافة 
ا الطرف أو ذاك ابات ویصوت لھذفي االنتخ

اصة بعد فشل ، خنخرط في مقاطعتھاال یو
الغرض من ذلك ھو ، وحملة تسجیل الناخبین

إضفاء أوسع شرعیة ممكنة على نتائج 

ستنبثق عنھا،  التياالنتخابات والحكومات 
وفي عالقة بذلك یؤكد حزب الكادحین 

  :یليالوطني الدیمقراطي على ما 
الثوریین إلى كسر ھذا الحصار  : دعوةالأوّ  

 عالمى .اإل
: حق القوى الثوریة المقاطعة لالنتخابات ثانیا

 في الدعایة لموقفھا .
 حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي

2014 سبتمبر 25تونس 

 مشتـــرك بیـــــــان
یتواصل االستعداد إلجراء انتخابات    

رئاسیة تفتقر إلى الشروط عیة وتشری
الدیمقراطیة، ویتم إغراق العملیة االنتخابیة 
بمئات القائمات وعشرات المرشحین لرئاسة 

یعود التجمعیون دون أدنى عقاب، الدولة، و
سیاسیة عب حركة النھضة بالحیاة التتالو

عبر التلویح بالتوافقات وتوزیع التزكیات، 
یسیطر كبار رجال األعمال وأباطرة و

االنتخابیة، وتتتالى اإلعالم على العملیة 
شراء التزكیات، ویشكك فضائح بیع و

ال ، واالنتخاباتالرجعیون أنفسھم في سالمة 

أكتوبر  23م تزییف انتخابات ینكر بعضھ
ج البعض اآلخر أن االنتخابات یروّ ، و2011

نوفمبر  7بین جبھتي  المقبلة ستكون مواجھة
، مستندا إلى تزكیة نواب من أكتوبر 18و

لمرشح الجبھة  حزبي النھضة والمؤتمر
، مؤكدا أن كل القوى الشعبیة للرئاسیات

المتصارعة ظاھریا الیوم من الممكن أن 
 تشترك في السلطة ما بعد االنتخابات .

انتھازیة كانت قد إن جبھات رجعیة و   
اقات مختلفة من تاریخ بالدنا، تشكلت في سی

إن بدت تنتظم الیوم في معسكرات و يوھ
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متعارضة ظاھریا إال أنھا متحدة واقعیا في 
دیسمبر، والتنكر 17ة تصفیة مسار انتفاض

، ومواصلة االنقالب على لشھدائھا وجرحاھا
الخدمات للقوى شعاراتھا ومكاسبھا وإسداء 

 االمبریالیة.
و یحدث ذلك بینما تزداد معاناة الجماھیر 

األسعار غالء لبطالة والشعبیة التي تطحنھا ا
واالستغالل والقمع، ویقوى بینھا الشعور 

ومة النتائج ، تجاه انتخابات محسبالالمباالة
في ظل ھذا الوضع سلفا لفائدة الرجعیة، و

 فإننا نؤكد ما یلي :
بات التشریعیة والرئاسیة عة االنتخامقاط :أوال

 .القادمة

دعوة القوى الثوریة المقاطعة  :ثانیا
ات إلى تفعیل المواقف المشتركة لالنتخاب

ن الحقوق السیاسیة التوحد في الدفاع عو
عقد ندوة سیاسیة وطنیة تناقش واالجتماعیة و

 خاللھا آفاق النضال الثوري في البالد.
النضالي الذي تمثلھ التزامنا بالخط  ثالثا:

دیسمبر في مواجھة كل  17 انتفاضة
 .واإلصالحیة الرجعیة واالنتھازیة الجبھات

 ـ الھیئات الثوریة المستقلة
 حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي -

   ـ رابطة النضال الشبابي
   ـ حزب النضال التقدمي

  2014سبتمبر  29تـــونس في 
************************************************************************  

  / بقلم :  أبو علي في ذكرى رحیل   أبو علي مصطفى

ون الذي الزیت أرضتحیة من ھناك...من    
الثورة...من الوطن ال یموت...تحیة النضال و

  ...البرتقال الحزین الصامد إلى ارض

رض   أفلسطین  عروس عربیة...  
مصطفى ھاشم الزبري    قمر الثورة  : أبو 
علي مصطفى...كان یومھا ھناك..في قلب 
الوطن.. ..یقوم بتسییر جبھة   الكادحین في 

ھا جورج حبش ین بعد أن اختار حكیمسطفل
لیكمل المسیرة فاغتالھ وضع المشعل في یده 

بكاه الجمیع  ،صاروخ صھیوني غادر
بكاه جورج حبش و كل الرفاق ... یومھا... 

اقسموا بدماء الرفیق و كل شھداء األرض و
السلیبة و تعاھدوا على الرد الحاسم و السریع 

*رحبایام  ...فكان اغتیال  الوزیر الصھیوني
حد دعاة سیاسة الترانسفیر...عملیة أزئیفي*  

  نوعیة نسجھا األبطال لتستوطن الذاكرة      
أبو علي مصطفى مازال  و مرت السنوات و

  في القلب  ینبض   مقاومة ... 

  

  

************************************************************************  
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 مرحبا بالمھجرین اللیبیین في تونس

یثیر تدفّق اللّیبیین إلى تونس ھذه األیّـام   
ردود فعل سلبیة لدى البعض الذین بلغ بھم 

ة حاقدة الى اتّخاذ مواقف عنصریّ  ذلك
اإلرھاب والمجاعة،  متذرعین بخطري

وساط وتكتسي تلك اآلراء المتفشیة في أ
 إلىتجد طریقھا قطاعیین والبرجوازیین واإل

برجوازیة صغیرة خطورة بالغة بما فئات 
ة العربیة مّ األ نّھا تغذّي العداء في صفوفأ

 الواحدة وھو ما تعمل القوى االستعماریّة
نذ وقت وعمالؤھا الرجعیّون على تحقیقھ م

إلھاء طویل لخلق صراعات وھمیة و
في  الكادحین العرب عن قضیّتھم الّرئیسیّة

تحقیق الوحدة التحّرر الوطني الدیمقراطي و
اء ـــــالعربیة الدیمقراطیة الشعبیة و بن

 االشتراكیة .

وإذا كان اإلرھاب حّجة ھؤالء، فإّن     
قت غیر قلیل مرتعا تونس أصبحت منذ و

لھذا الخطر ولم یرتبط قدومھ ال بالحرب في 
لیبیا وال بالحرب في الجزائر، فقد مّر 
اإلرھابیون عبر الحدود لّما كانت "آمنة" 

رادة قوى ھین بفعل إو"مؤّمنة" في االتّجا
، فقوافل الّسالح تتدفق لیس في سیاسیة نافذة

زمن الحرب فحسب وإنّما أیضا في زمن 
. ثّم إّن أغلب القادمین من لیبیا، وھم الّسلم 

لیسوا لیبیین فقط وإنّما أردنیون ومصریون 
وغیرھم، دفعتھم ظروف الحرب 
والّصراعات و"غزوات" اإلرھابیین إلى 
الھروب إلى أقرب المناطق اآلمنة فھل 
ندعوھم إلى المغادرة وندفعھم إلى العودة من 

اختفاء عة وحیث أتوا ؟ أما الخوف من المجا
خرى المواد الغذائیة من األسواق فكذبة أ

مالیین  6كل عام أكثر من  فتونس یدخلھا
ھناك نقص كبیر اآلن في عدد ح وـــــسائ

 ؤالء.ـــھ

غریب حقّا أمــر أصحاب تلك الدعایة     
العنصریة، فقد انقلبوا بسرعة من الھتاف 
"تونس حضن دافئ إلخوتنا اللیبیین" ومن 

بیین"... إلى العویل "مرحبا بأشقّائنا اللی
والصراخ : "اللیبیون یحملون معھم 
اإلرھاب" وإلى "ال حللتم أھال وال نزلتم 
سھال " وإلى التصفیق إلغالق المعابر بما 
یذكرنا بتقلب راشد الغنوشى رئیس حركة 
النھضة الذى بعث ببرقیة للقذافي غداة 
ھروب بن على یقول لھ فیھا ان "الثورة 

 األخضرمن الكتاب  التونسیة " مستوحاة
ضعیفا بح صأ وعندما تدخل ضده الناتو و
طاحة بھ فضال وصفھ بالمستبد الذي یجب اإل

 .بعد ذلك ن بیع البغدادي المحموديع

فیا أیّھا المنقلبون، ماذا دھاكم ؟ ھل     
ترحبون باللیبیین عندما یكون معھم المال 
وتطردونھم عندما تثخنھم جراح الحرب 

العطش و ال یجد أطفالھم  ویقتلھم الجوع و
بیتا یؤوون إلیھ ؟ ھل نسیتم قوافل التونسیین 
العاملین في لیبیا في أوقات السلم و البضائع 
الوافدة بأرخص األثمان حتى أصبح في كل 

"؟ نة سوق للكادحین یسمى "سوق لیبیامدی
 أیھا منحن نعرف سر انقالبكم فانت
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ال تعرفون الوفاء البرجوازیون السماسرة 
الكادحون فوفاؤھم  أمالغیر الدینار والدوالر 

ال تعرفون قیمتھ وھو الوطن  آخرلشيء 
العربي الواحد والحریة والكرامة والشھامة 

ھا التجار الكبار ترى كم یّ والنخوة، فیا أ
جمعتم في حساباتكم البنكیة من التجارة مع 

 الكبار كم درت ھا المقاولونیّ یا ألیبیا ؟ و
 ھذا البلد ؟ علیكم مشاریعكم في

أّما ھؤالء الذین تغریھم بعض العبارات     
من البرجوازیین الصغار فیردّدونھا دون 

م بذلك یدافعون عن مصلحة وعي فیظنّون أنّھ
د الشعب فإنّھم یسقطون عن غیر قصالوطن و

تنفذه  في خدمة مخّطط أعداء الشعب الذي
مبریالیة الّرجعیات الحاكمة ومن ورائھا اإل

العالمیة التي تستعمل ترسانتھا اإلعالمیّة 
الضخمة لتصویر اإلخوة أعداء فیما تحّول 

 األعداء إلى أصدقاء.

إّن اللیبیین والتونسیین یمثّلون جزءا من     
شعب واحد تفصل بینھم حدود صنعھا 
ورّسخھا االستعمار و احتمى وراءھا الحّكام 

ي الرجعیون ، وقد اشترك ھذا الشعب ف
مواجھة المستعمر الفرنسي واإلیطالي، 
واحتضن التونسیون أشقّاءھم اللیبیین خالل 
موجات التھجیر الكبرى أثناء السیطرة 
العثمانیة على المنطقة وعند انتصاب 
االحتالل اإلیطالي كما احتضن اللیبیون 
المھجرین التونسیّین أثناء الغزو االستعماري 

ة العدوان الفرنسي واشترك الجمیع في مجابھ
 اإلمبریالي .

ولنا أن نعود إلى بدایة االحتالل الفرنسي     
لتونس لنكتشف متانة العالقات األخویة 
والروابط التاریخیّة والمصیر المشترك بین 
الكادحین في البلدین، ولنكتشف بالمقابل العدّو 
الواحد ومحاوالتھ زرع بذور التفرقة ، حتى 

یوم ضدّ اللیبیین ندرك أّن الدّعایة الموجھة ال
ھي نفسھا التي روجت في أواخر القرن 
التاسع عشر ضدّ التونسیین الذین ھاجروا 
بمئات اآلالف إلى لیبیا وأّن الذین یقفون 
وراء ھذه الدّعایة ھم أنفسھم تقریبا ، اى 

 وكالء االستعمار وخدمھ في كّل األزمنة.

كثیرة ھي المحّطات التي احتضن فیھا     
تونسیین وخصوصا في أوقات اللیبیون ال

دید خالل مرحلة الغزو الشدة وبالتح
الذین ، بما في ذلك المقاومین االستعماري

نفذوا معھم عملیّات مشتركة ضدّ القّوات 
االستعماریّة. وسنقتصر ھنا على إحدى ھذه 
المحّطات التي تعود إلى بدایة االحتالل 

، 1881الفرنسي لتونس. ففي أواخر سنة 
لت المقاومة الّشعبیّة المسلّحة في وبعد أن فش

لجیوش الفرنسیّة إثر معارك إیقاف تقدّم ا
إلى ، اتّفق قادة المقاومة على الھجرة عدیدة

. وقد قُدّر عدد التراب اللیبي لتقویة صفوفھم
ألفا  140المھجرین الى لیبیا بما یزید عن 

) سّكان تونس 1/10وھو ما یمثّل ُعشر (
لمقاتلین، وقد جلبوا آنذاك ومن بینھم مئات ا

معھم أمتعتھم وحیواناتھم. وأمام ھذا العدد 
الكبیر توقّف تصدیر الحبوب من لیبیا تجنّبا 
لحصول مجاعة. وقد اتّخذ الثّوار التونسیون 
من التراب اللیبي قاعدة لشّن عدید الغارات 
على الجیوش الفرنسیّة وشاركھم في ذلك 
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تلقّاھا  عدید اللّیبیین. وبسبب الّضربات التي
االحتالل الفرنسي من غارات المقاومین، 
سعى إلى إثارة النّعرات بین المھجرین 
التونسیین وبین اللیبیین، فاشتكت فرنسا للباب 
العالي في اسطمبول للضغط على والیھا في 
طرابلس وأرسلت المخبرین والمخّربین إلى 
مواقع استقرار التونسیین إلثارة الفتن، وكّل 

دفع التونسیین إلى العودة بھدف ذلك من أجل 
القضاء على المقاومة الشعبیة المسلّحة. وقد 
نجح االستعمار ووكالؤه في ذلك إلى حدّ ما 
إذ حصلت مناوشات بین بعض التونسیین 
وبعض اللیبیین، لكّن كان للثّوار وقادة 

المقاومة من أمثال علي بن خلیفة النفّاتي 
ا في وأحمد بن یوسف الھّمامي دورا مھمّ 

 إخمادھا.

لون الیوم فان الكادحین التونسیین یستقبو    
 على الثّورییناخوانھم اللیبیین بالترحیب و

فضح مجابھة تلك الدّعایة العنصریة و
خدم مثیرى النّعرات وأصحابھا من 

ن في تونس ، فما یوحد الكادحیالمستعمرین
ولیبیا ھو المقاومة وسیتقاسمون الرغیف 

النصر على االمبریالیة  طاء حتىالغالماء وو
 ربیبتھا الظالمیة .و

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

 ن اآلن ؟ــــوضع في الیمـــال

السیاسیة تتسارع التطورات العسكریة و  
في الیمن فجماعة أنصار هللا المدعومة من 
طرف إیران و التي ترید إعادة العمل 
بنظام اإلمامة بعد استبعادھا من المشاركة 
في الحكم استثمرت بنجاح إخفاق 

ارتفاع األسعار الیمن واضة في االنتف
حالة اإلحباط العام فأرسلت مقاتلیھا و

المدججین بالسالح إلى العاصمة محققة 
الحكومة انتصارات كبیرة على حساب 
اإلخوان ومجموعات حزب اإلصالح و

لمین المدعومة من قبل السعودیة المس
إذ سقط مقر الحكومة  بقیة إمارات الخلیجو

الفرقة وواإلذاعة ومقر اللواء الرابع 
مقر لحة ومقر قیادة القوات المسالسادسة و

ى فر إلى وجھة مجھولة علالفرقة األولى و
العدو محسن األحمر قائد ھذه الفرقة و

اللدود ألنصار هللا الذین تحاصر قواتھم 
اآلن مؤسسات مھمة أخرى منھا جامعة 
اإلیمان التي تعد مركزا للجماعات الیمینیة 

 .یةالدینیة المرتبطة بالسعود

یع اتفاقیات سیاسیة بین الفینة و برغم توق  
استقالة الحكومة فإن واألخرى و

حة في تصاعد حیث المواجھات المسل
رى المزید من أختسقط بین ساعة و

العسكریة في ید المؤسسات المدنیة و
ة ھجرة مكثفة أنصار هللا بینما تحدث حرك

تجري االستعدادات من العاصمة صنعاء و
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 . الناریة

وھناك مواجھات بین أنصار هللا    
القاعدة في جھات مختلفة في الیمن و ال و

یھا اإلعالم تخفي الجماعة التي یطلق عل
" عداءھا العربي الرسمي اسم "الحوثیین

الشدید للمجموعات التكفیریة السنیة مثل 
 . داعش

نفوذ انتصارات أنصار هللا من  ستقّوي 
اعات الجمحزب هللا وإیران وسوریا و

، علما أن تلك القریبة من إیران في العراق
القوات خاضت حرب عصابات طیلة 

مع الجیش  السنوات الماضیة واشتبكت
حصلت الیمنى في حرب طاحنة و

مواجھات بینھا و بین جیش آل سعود مما 
 .هأدى إلى مقتل عدد من جنود

یمن رد فعل على ما ما یحدث في الو  
، فالسعودیة تضرب حصل في العراق
إیران تضرب السعودیة إیران في العراق و

في الیمن و یجرى كل ذلك تحت مراقبة 
في االمبریالیة المستعدة للتدخل عسكریا 

لى حد اآلن إلھ الوقت المناسب وھو ما تؤجّ 
النشغالھا بترتیب أوضاع أقطار عربیة 

ذات أولویة بالنظر إلى ما فیھا من أخرى 
 . ثروات طائلة قیاسا إلى الیمن الفقیر

یمثل الحدث الیمنى الراھن عنوانا و  
یمكن ان یقع في أقطار عربیة كبیرا لما 

 ، فالصراع االمبریالي الذي تواجھأخرى
االتحاد بموجبھ االمبریالیة األمریكیة و

وسیا والصین من جھة األوربي من جھة ر
فائھم اإلقلیمیین وخاصة إیران حلوأخرى 

السعودیة یترجم في الیمن حربا ضاریة و
ون الیمنیون الذین یستشھد ضحایاھا الكادح

د اآلالف في مواجھات رّ منھم ویجرح ویش
 . طائفیة دامیة

الوطن العربي ساحة لحروب لقد أصبح 
ذلك في إطار الھجوم رجعیة و
الكبیر الذي تشنھ االمبریالیة  االستراتیجي

ؤھا على األمة العربیة منذ مدة عمالو
األوضاع مرشحة للمزید من التطورات و

الدراماتیكیة التي ستكون على حساب 
مصالح الكادحین العرب إذا لم تتحد القوى 

أتباعھم الثوریة العربیة لمجابھة الغزاة و
ھض الكادحون للدفاع عن مصالحھم ینو
ب الرجعیة إلى حرب تحویل الحروو

الثوریة لتحقیق التحرر  الشعب العربیة
اء الوحدة الدیمقراطیة الشعبیة بنالوطني و

  .السیر على طریق االشتراكیةو
  
  

************************************************************************  
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  اـــــا في سوریــــلعبة تركی

 كبر عضو في الناتو منأتركیا  عدّ تُ     
ق لدى تعمل كمرتز حیث عدد الجنود وھي

 واألوربییناالمبریالیین األمریكیین 
وعندما تتفاھم تركیا مع داعش وتمكنھا من 

ھل علیھا احتالل القرى تسو األسلحة
محاصر كوباني/عین العرب الكردیة و

تراك تفرج داعش عن الرھائن األو
ذلك یعنى ان خطة  فإنمعززین مكرمین 

الناتو ترمى الى القضاء على كل القوى 
المقاومة في المنطقة فقد فككوا المقاومة 

حاولون ن یطینیة واللبنانیة وھم اآلالفلس
قاومة تفكیك المدفن االنتفاضات العربیة و

داة الفتاكة الشعبیة الكردیة المسلحة واأل
الصراعات  يذا الغرض ھالمستعملة لھ
 إلىبالنسبة رقیة والعشائریة والطائفیة والع

حتى لم تستطع منذ الثمانیات و فإنھا تركیا
القضاء بعد اعتقال عبد هللا اوجالن من 

 على حزب العمال الكردستاني الذي
وض حربا شعبیة منذ ذلك التاریخ وھي یخ
  .ن تستعمل داعش لتحقیق ھذا الھدفاآل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

************************************************************************  
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  بقلم وحید القریوى                                        اْنتََھى الدَّْورُ              قصید   

 لى الّصدیق الّراحل شكري المیعاديإ 

 اْنتََھى الدَّْوُر یَا َصاِحبِي  

 یَا َشِقیَق الَمالََءةِ َوالَماِء َوالَمْلحِ َوالُخْبِز َوالُحْلمِ 

َحَكاِت َمَع الَحانَِة الُمْقِرَفة   َوالضَّ

 اْنتََھى الدَّْورُ  

 آِخُر الَمْسَرِحیَِّة فِي الَمْقبََرة 

 اْنتََھى الدَّْوُر  

 َما ُعْدُت أَْسَمُع مارسیل َبْعدَكَ 

یخَ    أَْو أَْسَمُع الّشِ

 َكْي أَتََحدَّى الَعَسسْ  

 اْنتََھى الدَّْورُ  

 .َوالَمْوُت أَْكبَُر ِمْن ُمْفتَِرسْ  

 اْنتََھى الدَّْوُر یَا َصاِحبِي فَاْنتَِظْرنِي 

ْل أَبُوُل َعلَى الَمْوِت َوْقتًا   َوَلِكْن تََمھَّ

 تَْسُكُب قنِّینَةً فَاِخَرةْ  َكَما ُكْنتَ  

 اْنتَِظْرنِي  

 َوْدْع فِي بَِریِدي 

  .َعنَاِوینََك اآلَن فِي اآلِخَرة
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