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 مــــا العمـــل ؟

مع اقتراب موعد االنتخابات البلدية في    

تونس تصاعدت تهديدات حركة النهضة 

عالميين اإلمعارضيها من  االخوانية ضد  

  ،وغيرهموالسياسيين والنقابيين والمثقفين 

فأصدرت بيانا تقول فيه أنها ستتبع قضائيا 

الم ، وبعد ــعاإله صورتها في يشو  كل من 

من يصفها  ام قليلة قال رئيسها أن  ذــأي

يريد لها المسؤولية عنه باإلرهاب ويحم  

 بعات .ــل الت  ة وعليه تحم  ـحربا أهلي  

الحركة  ه أن  بدا واضحا من ذلك كل   و   

حاولت خالل مدة  يالت يوه ،دد وتتوع  تهد  

التوافق بينها كم عمر ح   يهطويلة نسبيا 

وبين حركة نداء تونس الظهور بمظهر 

الحمل الوديع ، في رسائل للداخل والخارج  

يمقراطي" و ال الم الد  ـــساإل"بأنها تمثل 

عالقة لها بالعنف والدم ، ولكن اقتراب 

ى عن ذلك ـالموعد االنتخابي جعلها تتخل  

لى جهتين في نفس إه فجأة في خطاب موج  

قواعدها وقواعد  يهولى األالوقت، الجهة  

ت ظل   يالتالديني غيرها من اليمين 

ة لألطروحات ـا وفي  ــا وسياسي  ــايديولوجي  

ال تعترف بغير االنقالب  يالتاالخوانية ، 

ة طريقا للوثوب ـواألجهزة السري  العنيف 

 رص   يهة هنا على السلطة كاملة ، والغاي

خالل ة الم السياسي عام  ــساإلصفوف 

انية  ــة، والث  ـة المرتقبابي  ــة االنتخــالعملي  

داء األمس واليوم ــــالحلفاء المؤقتين وأع

ن طالت إوالحساب ساعة  أن  ــوالغد  ب

والغاية هي إرباكهم  ها قادمة ال محالة ،إن  ــف

 وزرع الخوف بينهم وتشتيت قوتهم.

الحركة ال تقبل استراتيجيا ومعلوم أن    

بأي شريك  لها في الحكم ، والدولة  التى 

فـ ة  خالصة ـسالمي  إتنشدها يجب أن تكون 

" كان وال يزال شعار "اإلسالم هو الحل  

 الحركة الدائم . 

ل تلك البيانات والتصريحات ـال تمث   و   

طت فقد تور   ،أمرا جديدا في تاريخ الحركة

عسكرية فاشلة ي تنظيم انقالبات سابقا ف

ار واالعتداء ـنساء سافرات بماء الن   ورش  

على طالب ونقابيين بالسيوف والسكاكين 

حل ها مخالفيهم بالس  د قادت  والهراوات ، وهد  

في الشوارع وتقطيع أطرافهم وبقر بطونهم  

 سالمية عليهم .اإلوتطبيق الحدود 

دت على الحركة تعو   معلوم أيضا أن   و   

لى النقيض إتغيير مواقفها من النقيض 

المصلحة الحزبية وذلك بحسب ما تفرضه 

ة أخرى عن ر من خاللها مر  ها تعب  ن  أ يأ

ثابت من ثوابتها االيديولوجية والسياسية، 

في المناورة حتى تحقيق أهدافها، ال ممث

عن استعمال  ،دتكما هد   ،لن تتوانى يوه

من شأنه األسلحة متى حانت الفرصة،  بما 

م .  د  ــــــونس في الــــــراق تــــغإ

 

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



3 
 

 تونس: صندوق النقد الدولي، قانون الماليّة، وكفـــاح الّشعب   

وافقت بعثة صندوق النقد الدّولي مبدئيّا    

على منح الدّولة التونسيّة القسط الثّـالث من 

القرض الممدّد الذي تقدّر قيمته الجمليّة 

مليــار دوالر. وجاءت هذه المــوافقة  9.2بـ

 03إثـر زيارة أدّتها هذه البعثـة لتــونس منذ 

 30نوفمبر المنقضي وتواصلت إلى يوم 

 .9332ديسمبر 

مليون  093و تقدّر قيمة هذا القسط  بـ

دوالر، وقد كان من المفروض أن تحصل 

الدّولة التونسيّة على هذا القسط منذ أشهر، 

إذا ما  9332شهر فيفري غير أنه تأخر الى 

 وافقت إدارة الصندوق على ذلك.

وتتنّزل هذه الموافقة المبدئيّة من قبل بعثة   

ا اعتبره صندوق النقد الدّولي في إطـار م

ممثلوه تقدّما في برنامج اإلصالحات 

الكبرى التي أقدمت عليها الدّولة التونسيّة 

والمقصود بذلك هو تقدّم الحكومات 

التونسيّة في تنفيذ شروط وامالءات 

 الصندوق االقتصاديّة والمــاليّة.

و قد شدّدت بعثة الّصندوق على ضرورة    

 قيام الدولة التونسيّة بمواصلة تنفيذ

اسة ياإلصالحات الكبرى ومن ضمنها الس

، قتصاديّـة واالجتمــاعيّةالمالية والنقديّة واال

وهذا ما يتجلّى في جـوهر قــانون المـاليّة 

في الّضغط  . وهو قــانون يزيد9332لسنـة 

من خالل ما تضّمنه من    ينالكـادح على

فصول تخّص التّرفيع في قيمة مجموعة من 

التّرفيع في سّن التّقــاعد  األداءات إلى جانب

صلب الوظيفة العمـوميّة وإيقــاف االنتداب 

 في هذا القطــاع.

ومن االستتباعات الخطيرة لتوصيات    

الصندوق والتي بش ر بها قـانون المـالي ة 

الجديد وش رع في تطبيقها مع مفتتح السنة 

الجديدة، كان الت رفيع في أسعـار عديد 

ة. وتمهيدا لهذه المــواد االستهالكي  

ى الزيادات، شرعت الحكومة في اإلشارة إل

ه ال حل  أمامها لتجاوز األ وضاع أنـ 

ح  يادات. فصر  الص عبة غير إقـرار هذه الز 

وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجد دة 

يادة في أسعــار المحروقات واردة  بأن  الز 

، ويفس ر ذلك بعجز 8102خالل سنة 

ولتبرير هذه   .% 01ميزان الط ـاقة بنسبة 

يادة، اعتبر الوزير أن  ه ذا العجز الز 

ـلول.   يستوجب البحث عن ح 

ن الحكومة الحـاليّة التقليل م و قد حـاولت   

 تصريحاتالمخاطر هذه الّزيـادات ب

من ذلك تصريح الوزير  .المضللة اإلعالميّة

كرشيد، الذي اعتبر أّن هذه الزيادات ورفع 

 الكادحينالدّعم عن بعض المـواد ال يمّس 

وإنّما ستتحّمله الطبقات الميسورة معتقدا أنّه 

يستطيع أن يوهم أغلبيّة الشعب بما كان 

يدّعيه وزراء بورقيبة وإعالمه المأجور في 

تمهيدا لمضاعفة أسعار  3220أواخر سنة 

 مقاومتها الحبوب ومشتقاتها والتي خلّفت

الشعب مئات الشهداء والجرحى في صفوف 

وربّما استهـان خالل أسبوع من االنتفاض. 

كرشيد وغيره بما يمكن أن يقوم به 
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جـّراء تلك الّزيادات، وإذا كان  كادحونال

هو وغيره لم يستوعبوا الدّرس من انتفاضة 

، فإّن شعبا اكتوى بمثل تلك 3221

السياسات ال يمكنه أن يستكين وال يمكن أن 

هب تنطلي عليه تصريحات كتلك، فكان أن 

ت إلى االحتجـاج في عديد الجهـا الكادحون

ليال ونهــارا هاجموا خـاللها بعض مقّرات 

السلطة واستهدفوا بعض المحالت التجارية 

والمـاليّة، وقد قدّم الشعب شهيدا ومئــات 

المعتقلين مازال الكثير منهم موقوفا إلى 

اليـوم تهمتهم الـوحيدة المشاركة في 

االحتجاجات االجتماعيّة دفـاعا عن حقّهم 

التي  بلدهم ،ثـروة ب  اة واالنتفـاع في الحيـ

 ينتجونها ولكنّهم يُحرمــون منها.

إلمـالءات الدّوائر  خاضعا  النّظـام سيظّل   

سياسات ال  معتمداالمـاليّة االمبرياليّة، 

. للكادحين شعبيّة معـادية وطنية وال 

سيظّل الشعب   ومقـابل هذا الرضوخ 

عن الـوطن من أجل تحقيق  مدافعا 

، والسيطرة على الثروةوطنّي الستقالل الا

التضحيات تلـو التضحيات بين شهداء  مقدما

وجرحى وسجناء... وإذا كانت تلك 

التضحيات قد منيت إلى حدّ اآلن بعدد من 

الشعب الذي لم ييأس من  فإنالهـزائم 

سيتعلّم الدّروس من تلك الهـزائم،  الكفـاح

وسيرسم طريق الثّـورة التي يصنع من 

 . ــاللها انتصاراته خ

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

   وأهمية وحدة الكرد والعرب إللحاق الهزيمة به سوريا ل  تركيال  غزوال   

اهنـة    ، في عفرين لم تكن الحرب الر 

وهي ليست األولى ولن تكون األخيرة، 

جعي ة التركي ة على األرض  التي تشن ها الر 

ام خارج     العربي ة الس ورية منذ عد ة أيـ 

سم نطـاق الص راعات العالمي ة التي ت

في الص راع الد ائر  مجسدة الـوضع العالمي

بين حلفين عالميين واحد تقوده الواليات 

المتحدة األمريكية، اإلمبريالية األقوى في 

العالم اآلن، وتسير خلفها الد ول األوروبي ة 

وخصوصا القوى االستعمارية القديمة، 

 دولوآخر تتزع مه روسيا وتسير بحذوها 

ها الصين وإيـران ثم   سوريا التي تجري  أهم 

 على أرضها هذه الحرب. 

جعي ة التركي ة     في لغزوها ويأتي شن  الر 

رات دقيقة شهدتها ساحة الص راع  ظل  تطو 

عسكري ا وسياسي ا وهو ما جعل أردوغان 

تغيرات ويستفيد منها ليعلن ميقتنص هذه ال

هجومه العسكري  الذي اد عى أن ه لن 

فه حسب ألن  أهدا يستغرق زمنـا طويال

تعبيره محد دة وسريعـة اإلنجـاز بالن ظر إلى 

ته العسكري ة وإلى حلفـائه من داخل  قو 

. ذلكالذين سيسه لون عليه  نفسها سوريا

وقد تأك د اردوغان قبل شن  هذه الحرب أن 

ة ستواجهه ال  ال عراقيل سياسي ة أو عسكريـ 

من قبل روسيا وال من قبل الواليات 

تغيرات الدقيقة في مفال المتحدة األمريكي ة.

تين را جعلت كال القو  ا تلجأ سوريا مؤخ   إم 
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في   أو    ذلك الغزوتجاه  الصمت الى

تصريحات هالمي ة من يم تقد   األحوالأحسن 

أو  حدودهاقبيل حق تركيا في حماية 

القرار التركي  أن ضبط النفس أوضرورة 

أن  هذه  ويهد د االستقرار في المنطقة 

الحرب ستعطي نفسا جديدا لداعش.. وكل ها 

   تمنحهاتصريحات ال تهد د تركيا بل إنها 

 سوريال غزوهااتنفيذ الضوء األخضر 

 .والقيام بمذبحة بحق الكرد

لقد كانت روسيا على علم بهذه الحرب    

وكذلك الواليات المتحدة، وقد جرت 

اتصاالت هاتفي ة على مستويات عليا بين 

لـة وتنسيق لي البلدين حول هذه المسأمسؤو

 .المواقف بينهما

التي  بعد االنتصاراتويجدر التذكير أنه    

في عين  حق قتها وحدات حماية الشعب

ضد  والرقة وغيرها ي العرب/ كوبان

مثلة في عصابات اإلرهاب التكفيري م

داعش وجبهة النصرة، دخلت الواليات 

في المتحدة األمريكية على الخط وشرعت 

اعدات عسكرية ولوجستية لهذه ستقديم م

 على أمل استعمالها في تنفيذالقوات 

مشروع التقسيم االستعماري الجديد لسوريا 

. ولكن ها اليوم تتخل ى متصارعةإلى دويالت 

تاركة إياها تواجه  تلك القواتبسرعة عن 

حفاظا على عالقاتها مع   العدوان التركي، 

ستراتيجي في الد ولة التركية، الحليف اال

في حلف شمال العضو البارز المنطقة و

ن  أ األطلسي )الناتو(. ضف إلى ذلك، 

مشروع التقسيم ومنه انفصال األكراد في 

شمال سوريا لم يجد ترحيبا كافيا في 

المنطقة بأكملها خصوصا من قبل روسيا، 

بل إن ه وجد معارضات كبرى من قبل 

الدول  والعراق و هى تركيا وإيران

فالم نفصال الكردي الذي من شبح اال ةتخو 

   تضطهد تلك  دول  يقد يجتاح أراضيها وه

 القومي ة. 

ولعل  فشل إعالن استقالل إقليم كردستان    

في العـراق قبل أشهر قليلة كان له صداه 

ا جعلها   البالغ في السياسة األمريكي ة  مم 

تتخل ى، ولو مؤق تا، عن مخط طاتها السابقة 

بتغيير الخريطة الجغراسياسي ة للمنطقة 

ل تنفيذه إلى مرحلة الحقـة. وال يمكن  وتؤج 

هنا أيضا أن نتجاهل أن  القيادة األمريكي ة 

بزعامة ترامب تقد م المصالح األمريكي ة 

ة مصالح أخرى، فال الضي قـة جد ا على أي  

وقتي ا أو نهائي ا عن  تتخلى  ضرر أن

الذى ال في سوريا المؤقت الكردي   حليفال

تخفى عالقته العضوية بحزب العمال 

الكردستاني المصنف أمريكيا ضمن قائمة 

خصوصا وأن  المنظمات االرهابية ، 

   التكتيكي التحالف ذلكالهدف المعلن من 

 .كادهو القضاء على داعش، قد تحق ق أو 

وإذا ما التزمت أمريكا الص مت تجاه    

العدوان الت ركي على عفرين، فإن  ذلك لن 

يفقدها شيئا على أرض المعركـة، بل إن ها 

ستربح من ذلك أوراقا أخرى تستعملها 

 ءلصالحها في إطار عملي ات البيع والشرا

بما يمكنها من جنى تركيا وروسيا مع 

 . أرباح أكبر
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ا بالنسبة لروسيا    ، فإن ها ضد  مشروع  أم 

ح به االمبريالي ة  التقسيم والتفتيت الذي تلو 

األمريكي ة، وبحكم أن ها منخرطة بشكل 

رئيسي  في الحرب على عصابات اإلرهاب 

-التكفيري، فإن  أمـر الص راع التركي

الكردي ال يعتبر لديها قضي ة كبرى، بل إن ه 

األهداف بعض رب ما يخدم بشكل أو بآخر 

مع الد ولة  تحالفهاجلها من أ التي قام

الحفاظ على وحدة  وفي مقد متهاالسوري ة 

األرض السوري ة، وهو يفشل من الجهة 

المقـابلة مشروع الخريطة الجغراسياسية 

ليس  يونالجديدة التي أعد ها األمريك

كما قلنا  برمتها للمنطقة  بللسوريا فحسب 

ي بـ "مشروع الش رق األوسط  ضمن ما سم 

بما يهدد على المدى البعيد روسيا  الجديـد"

نفسها ،خاصة بعد تصريحات رسمية 

امريكية تؤكد أن بقاء القوات األمريكية في 

  .سوريا مرتبط بمواجهة روسيا والصين

 الغزوروسيا الط رف عن  غضت ولذلك

ركي  بل انها أكدت انها لن تقف الى  التـ 

جانب سوريا اذا ما حصلت بينها وبين 

في محاولة لشق تركيا مواجهة عسكرية 

صفوف الحلف األطلسي وجلب تركيا الى 

 .جانبها

استعملت في غزوها ما  ا تركيا فقد ــأم    

 فضال عن لديها من قوة برية وجوية 

  مثل السوريينالعمالء مرتزقتها من 

غير أن الجيش الحر  وجبهة الن صرة 

المستند الى تجربة طويلة الصمود الكردي 

كان أقوى مما في حرب العصابات الثورية 

منعها حتى اآلن من تحقيق أهدافها فقد 

تكبدت خسائر فادحة وأضحت تبحث عن 

حل للخروج من المأزق ودعت األمريكيين 

والروس لنجدتها بينما يقترب الجيش 

ري ووحدات حماية الشعب العربي السو

من توحيد الصفوف لمجابهة الغزو وإفشاله 

مما سيفاقم من مشاكل سلطة أردوغان 

ويدخل االضطراب في نفس الرجعية 

الوقت على المشاريع االأمريكية والروسية 

حتى وقد يمهد ليقظة شعوب وأمم المنطقها 

  .   تتحد في الكفاح ضد االمبريالية وأعوانها

------------------------------------------------------------------------------------- 
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 المحتّجون في جرادة يعتبرون مساعي المخزن "حوارا مغشوشا"المغرب : 

 

       

          

    

 

    

 

 

 

 

بالمغرب األقصى جرادة منطقة  تشهد   

شعبي ة كانت قد تظاهرات واحتجاجات 

شهر نهاية  كادحين فياندلعت عقب وفاة 

ا  8102ديسمبر  كانا يحاوالن استخراج لم 

 .الفحم من منجم مهجور

و قد استعمل المخزن )النظام الحاكم في    

المغرب( مختلف الـوسائل في محاولة منه 

إلخمـاد االحتجاجات االجتماعي ة بهذه 

ين  المنطقة، حيث رفعت جماهير المحتج 

التهميش والحق في مطالب التنمية وإلغاء 

هذه المطالب مصدر  التشغيل وأصبحت

قلق بالنسبة للنظام القائم، فراوح بين 

اإلرهاب والترهيب أحيانا وبين 

المفاوضات والترغيب حينا آخر. غير أن  

هذه المحـاوالت واجهها صمود من قبل 

سك ان المنطقـة الذين أثارت حادثة الموت 

دتهم المطالب  األليمة غضبهم ووح 

يـاسة "الحـوار" المرفوعة، فحت ى س

فض من قبل  والترغيب ووجهت بالر 

الجماهير الغاضبة التي استقبلت بعض 

وزراء الملك الموفدين إلى جرادة 

 ارسال أن    الدراكهابالس خرية والال مبـاالة 

ل فيمثل هذه الوفـود  ي إطـار سياسة تنز 

ائفة خاللها التي ال يهدف من  الــوعود الز 

ء الحريق الط بقي الذي إال  إلى إطفـا الن ظام

اندلع في هذه المنطقـة والذي يخشى أن 

ج أكثر وتنتشر شرارته في مناطق  يتأج 

أخرى تعاني من نفس األوضــاع 

 االقتصادي ة واالجتماعي ة. 
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 عــاّماتـــالة تودّع زهرتيهــا وتنفّذ إضرابا    

ضحيتان من  رحمة السعيدي وسرور هيشري  

   أبناء الكادحين في تالة

 80فتيات باعدادية ى حريق في مبيت للأد     

لميذتين وتعود أسبابه حسب لى وفاة تإجويلية بتالة 

عليها بناية المبيت لى الحالة المزرية التي إالبعض 

الميذ واألولياء مما أثار حالة غضب في صفوف الت

ر االتحاد المحلي قر  ثر ذلك إوالمدرسين وعلى 

 .في تالة ضراب عام احتجاجي إللشغل تنفيذ 

وفي نفس الليلة حصل حريق بمدرسة الشعانبة    

كلم من مدينة الدهماني على  0التي تقع على بعد 

قد اتجاه القصور. وطريق الباطن في مستوى 

دات اإلعالمية والمطعم ة من الليل و أتت على جميع المعاندلعت النيران في ساعة متأخر

ومن غير المستبعد وقوف مجرمين محترفين وراء  .بعض معدات التدريسالمدرسي و

 .الحريقين وارتباط ذلك بمواعيد سياسية قادمة

 :وغضب إضراب عـام   

 8102فيفري  2األربعـاء  يومنف ذ    

ة تــالة من واليـة القصرين  سك ان معتمديـ 

ا احتجاجا على وفـاة التلميذتين  إضرابا عام 

رحمة وسرور احتراقا واختناقا بسبب 

جويلية.  80حريق اندلع في مبيت إعدادي ة 

المؤسسات  ووقد أغلقت جميع المحالت 

العمومي ة بالجهة أبـوابها. وانتظمت مسيرة 

االتحاد المحلي حاشدة انطلقت من أمام مقر 

للشغل جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، 

جويلية أين  80وتوجهت الى إعدادية 

انتظمت وقفة رمزية حدادا على وفاة 

 الط فلتين.

وقد رفع المحتجون خـالل المسيرة    

شعارات تطالب السلطات الرسمية بفتح 

تحقيق جدي في المـوضوع للكشف عن 

الحريق، وتحديد األسباب الحقيقية الندالع 

المسؤوليات ومحاسبة كل طرف مسؤول 

ين  ا وقع، كما رفعت حشود المحتج  عم 

شعارات تطالب بحق  الجهة في التنمية 

 وحق  أبنائها وبنــاتها في الشغل والكرامة.

نف ذ ولنفس الس بب، في نفس اليـوم،   

سو التعليم االبتدائي والث انوي بكاف ة  مدر 

 وقفـة احتجاجي ة دبالبال مؤسسات التعليم

لمد ة ساعتين تعبيرا عن احتجاجهم على 

الوضع المترد ي الذي أصبحت عليه 

 المدرسة العمومي ة.
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 وال مبـاالة الّسلطـة 46سيدي بوزيد: احتجاجات قــائمة ال  

دخل عدد من المعط لين والمعط ــالت عن العمــل    

ا يعرف بقــائمة ال  من واليــة سيدي بوزيد  46مم 

في تنفيذ اعتصام داخل مقر  المندوبي ة الجهوي ة للتعليم 

وذلك احتجاجا على سياسة  8102جانفي  3منذ يوم 

الممــاطلة التي تنتهجها السلطات المسؤولــة التي 

في الـوظيفة العمومي ة منذ  هم أمضت على انتداب

ثمانية أشهــر. ويأتي تنفيذ هذا االعتصام في محــاولة 

منهم للض غط على هذه السلطات التي تنك رت 

لوعودها والتي عب ر عنه المعتصمون في 

 8102جانفي  3بيانهم الصادر يوم 

 .بــ"االنقــالب" على ما وعدت به سابقا

قد تمادت السلطات المسؤولـة في و   

ك االحتجاجي وما تخل له  تجاهلها لهذا التحر 

من تظاهرات أمـام عد ة مؤسسات رسمي ة 

مقر  الـوالية،   تمث ل الد ولة في الجهة ومنها 

كما نف ذوا مسيرات في شوارع المدينة، 

كات مساندة واسعة  والقت هذه التحر 

التحاد خـاص ة من قبل النقابات الجهوية وا

الجهوي للشغل بسيدي بوزيد. لكن، رغم 

كات ال شيء تغي ر.  كل  هذه التحر 

جانفي أقدم عدد من  04يوم و   

    المعتصمين على محاولة انتحار جماعي

حرقـا داخل مقر  المندوبي ة الجهوي ة للتربية، 

كما دخل بعض المعتصمين في إضراب 

، هد د االت حاد الجهوي للشغل  وجوع وحشي 

باإلضراب العام بسبب مماطلة السلطة في 

تنفيذ وعودها تجـاه تشغيل عناصر هذه 

القــائمة وقد اصدر بهذا الص دد بيتانا دعا 

فيه مجد دا سلطات اإلشراف إلى تنفيذ 

ل مسؤولياتها تجاه ما قد  يؤول وعدها وتحم 

.  كما أشار في بيـانه إلى  الـوضع   اليه

عي ة بالجهة تفاقم ترد ي األوضاع االجتما

وتدهور مستويات التنمية وغياب التشغيل 

 وتواصل تهميش الجهة.

إن  ما ي قدم عليه معتصمو ما بات ي عرف    

ي عـد  بشكل أو بآخر جزًء من  46بقـائمة ال

في    الكادحونخوضها يالمقـاومة التي 

مختلف قرى ومدن البالد نتيجة األوضـاع 

أثيرات . ومهما تكون تاالجتماعية المزرية

كـات بسيطة، فإن ها تسهم  مثل هذه التحر 

بدور معي ن في شحذ الهمم وضخ  دمـاء 

المقـاومة في صفوف الش عب من أجـل 

 . طريق  علىالس ير 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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 مريكي واليـة قفصة ؟؟؟ألّي مهّمة يزور السفير األ  

فيفري  2األربعاء  يومانتقل صبيحة    

تين، السفير شدانيال روبن 8102

االمريكي، إلى قفصة عقد خاللها في مقر  

الـوالية ندوة صحفي ة جمعته بممثلي وسائل 

 .اإلعالم

وحسب التسريبات، فإن  السفير عب ر عن    

تشجيع الواليات المتحدة لالستثمار وخاصة 

في القطاع الخاص ومواصلة دعمها 

 .لالقتصاد التونسي

سفراء ظاهرة تنق ل السفراء وخاصة    

الصديقة جد ا لتونس -الدول االمبريالية

يرتعون هم أصبحت عادة في هذه البالد، ف

ا يذك ر بجوالت المقيم  فيها كما يشاؤون، مم 

العام الفرنسي والقنصل االمريكي في 

ونس زمن االحتالل المبــاشر، وهو ما ت

يؤك د أن  هذه األرض مازالت مستباحة أمام 

على "دعم" هذه القـوى الحريصة جد ا 

تونس وشعبها في شت ى الميـادين 

 .والمجاالت والقطاعات

مريكي في و تأتي زيارة السفير األ   

ظرفي ة تتمي ز بتصاعد التوت ر االجتماعي في 

 جانفي  81منذ منطقـة الحوض المنجمي 

في عـالقة باالحتجاجات على شركة فسفاط 

وخصوصا غثر صدور مناظرة  قفصة

، وهو ما يجعلنا نطرح انتداب بهذه الش ركة

الس ؤال التالي: هل عجزت الحكومة 

التونسي ة على إيجاد حل  للوضع المتوت ر في 

الحوض المنجمي فاستنجدت بالسفير 

 ...األمريكي ؟؟؟

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

    حرب الشعب الكرديةتقبرهـا  تركيا الفاشيةأحالم   

بدأت الرجعية التركية هجوما واسع    

سورية على طول  النطاق على قرى ومدن

عها أن د وزير دفاك  أالشريط الحدودي و

الجيش  أن  عملية عفرين بدأت فعليا و

التركي يقصف مواقع حزب العمال بينما 

يوم لت وحدات حماية الشعب الكردية، قا

، إن القوات التركية جانفي 01الجمعة 

 بدأت قصف عفرين منذ منتصف الليل.

ية وهددت سوريا باسقاط الطائرات الترك

 .التى تدخل سماءها

وبهذا الهجوم تدخل الرجعية التركية في    

فصل جديد من فصول معاداتها للعرب 

والكرد ستدفع ثمنه غاليا فحرب الشعب 

ال يمكن  0126مرة منذ الكردية المست

مقاومة سوريا للمؤامرة على  ن  أقهرها كما 

أرضها ووحدتها أصبحت أقوى أكثر 

 .فأكثر

وقد افادت االنباء االولى، من عين    

بقصف بادر أن  الطيران الت ركي المكان، 

عدد من القرى في منطقـة عفرين التي 
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ل  جعية التركية الهدف األو  أعلنتها الر 

لحربها هذه والتي ستطال أيضا منطقة 

قرى في البداية القصف طال فقد  منبج.

آٌقيبة، وبليلكا، حجيكا، وجبل بليل، وعين 

. ثم  توس ع ليشمل في مرحلة دقنة، وبيلونية

قرى كردو، شنكيلة، وشيخورزة، ثانيـة 

التابعين لمنطقة راجو، وقرى غزاوية 

كفيرة بناحية شيراوا، وقرية حج حسنا 

التابعة لمنطقة جندريسة، باإلضافة إلى 

 . قصف الطيران لبلدة منغ 

أن  الجيش هـاوار وأوردت وكالة أنباء   

ً إلى أراضي التركي  يحاول التوغل بريا

مصفحة العربات عفرين بواسطة ال إقليم

محاولة التوغل جوبهت برد  ، لكن  دباباتالو

قوي من قبل وحدات حماية الشعب 

ا أجبروالمرأة،  جيش االحتالل  مم 

 ع.راجت  على ال ومرتزقته

تستمر  الحرب الت ركي ة على إقليم عفرين  و 

دون أن يحق ق  الس وري ة منذ عد ة أسـابيع

الجيش التركي بطيرانه وبمرتزقته تقد مـا 

ميداني ا ملحوظا، ما عدا ما يخل فـه هذا 

الهجوم الوحشي من مئـات الشهداء 

ل ومن  والجرحى في صفوف المدنيين الع ز 

يكشفه سيره دمـار في البنية الت حتي ة، وما 

حول  الد ولة التركي ة  من كذب المعركة

 . محاور المقـاومة استهدافها لنقاط و

تنتشر  وجراء الغزووطيلة هذه األسـابيع    

صور أليمة تدل ل على بشـاعة   عبر العالم

يهذا العدوان وفظاعته  ، عبر القصف الجو 

ق بين األخضر  العشوائي  الذي ال يفر 

ولكن تنتشر أيضا صور البطولة  واليـابس.

التى يسطرها الكرد نساء ورجاال ضد 

يدعم  ثوريون أمميون آلوا على   الغزاة 

من  سوريا تحرير أنفسهم المساهمة في 

 . وداعمية األتراك اإلرهـاب التكفيري

وقد كذ بت هذه المقـاومة البطولي ة 

تصريحات أردوغـان عند ات خاذه قـرار 

ة  ام حملته العسكريـ  ستكون الحرب بأن  أيـ 

، وإذ به يغرق في مستنقع "فــيتنام قصيرة

وها هي أحـالمه التوس عية  األوسط" الش رق

والفـاشي ة تحترق على أرض ال يهاب 

أطفـالها ونساؤها ورجـالها وشيوخها 

 الموت.

عروض "األحالم العثمانية" لشحذ همم 

 :الجنود األتراك

تقوم السلطات التركية بتقديم عروض 

مسرحية على الحدود مع سوريا تذكيرا 

منها بتاريخ سيطرة األتراك زمن 

ض االمبراطورية العثمانية على األر

، وذلك في محاولة منها لشحذ همم  العربية

 قواتها العسكرية التي تقصف عفرين

المقاومة الشديدة  وتخفيف وطأة السورية

وتقد م هذه العروض عناصر  .تواجههاالتي 

ترتدي الزي العثماني وأعالم 

االمبراطورية العثمانية وهو ما يؤك د أن  

 دولته، يحلم بإعادة احتالل أردوغان، و

العربية السورية وليس معاقبة ما  األرض

يه "اإلرهاب الكردي  ."يسم 
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 :فاصيل الكاملة لمحاكمة عهد التميميتّ ال

عي العسكري: هذه فتاة خطيرة المدّ    

  ...ولدينا ملفا سريا لنشاطاتها

وقفت الصبية الصغيرة عهد التميمي    

سنة( في قاعة المحكمة العسكرية،  04)

مقيدة الرجلين بسالسل داخل قفص حديد، 

بأربعة حراس من الشرطة ومحاطة 

ً أسود تحت الصهيونية . رسم التعب خطا

ت مشدوهة قليالً أمام عينها اليسرى، وبد

المشهد الغريب للقضاة بزي هم العسكري، 

والحراس بأزياء الجيش والشرطة، 

 .والمحامين

وعلى رغم األجواء العسكرية     

الضاغطة، ظهرت عهد في كامل طفولتها 

ً وبنطاالً  ً شتويا وجمالها. ارتدت معطفا

خمري اللون، وجرابات حمراً، وحذاء 

ملبداً، فالصغيرة رياضة أسود. كان شعرها 

ً في الزنزانة االنفرادية في  ال تملك مشطا

سجن هشارون البعيد داخل فلسطين 

 .المحتلة

ابتسمت عهد عندما التقت عيناها بعيني    

سنة( الذي خبر  01والدها باسم التميمي )

السجون الصهيونية طويالً، فهو اعتقل تسع 

سنة(، فلم  61مرات. أما والدتها ناريمان )

إلى المحكمة ألنها اعت قلت في اليوم  تأت  

نفسه عندما حاولت أن تزور عهد في 

ً في معاقبة الطفلة  مركز االحتجاز. وإمعانا

كل منهما في سجن مختلف. وأمها احت جز 

 80مع الصبية نور التميمي ) م  ومثلت األ

سنة(، في اليوم التالي، أمام المحكمة للنظر 

 .في تمديد اعتقالهما

، ابتسمي "    وافردي شعرك، كوني أنت 

فأنت  بطلة، أنت  رمز الجيل الجديد من 

ا الفلسطينيين الباحثين عن الحرية. جيلن

، قال لها "انتهى أمره، وأنت حاملة الراية

والدها. فابتسمت عهد بثقة من دون أن 

تعبأ بالحراس الذين نهروهما ومنعوهما من 

الكالم. طلبت المحامية اليهودية غابي 

« بتسيلم»لتي تعمل لدى مركز السكي ا

ية أن لحقوق اإلنسان، من القاضية العسكر

حالها ال "تفرج فوراً عن الطفلة ألن 

تستدعي توجيه قوات كبيرة من الجيش إلى 

بيتها بعد منتصف الليل من أجل اعتقالها، 

بل كان يمكن استدعاؤها إلى مركز 

الشرطة والتحقيق معها وإعادتها إلى 

جد ما يستوجب إحالتها البيت، وفي حال  و 

على القضاء يمكن استدعاؤها إلى 

المحكمة، وفي حال إدانتها يمكن اعتقالها، 

أما ما جرى فهو انتهاك صارخ للقانون، إذ 

جرى اعتقال فتاة قاصر من بيتها، 

وترويعها وأسرتها، واحتجازها في السجن 

  ".من دون إدانة
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وعددت السكي عشر حاالت لفلسطينيين    

محاكمتهم في ظروف مشابهة، ولم جرت 

يجر  اعتقالهم إال بعدما قضت المحكمة 

بسجنهم فعلياً، مثل عيسى عمرو من 

الخليل، وفريد األطرش من بيت لحم، 

 .ومحمد الخطيب من مخيم قلنديا وغيرهم

عي العسكري قال إن الفتاة غير أن المد  

شديدة الخطورة، ولدينا ملف "الصغيرة 

، "تها على الجنودسري يتناول اعتداءا

ً طلب إطالق سراحها، فيما  رافضا

استجابت القاضية لطلب االدعاء العسكري، 

وأجلت البت في طلب المحامية إلى اإلثنين 

 .المقبل

وكانت قوات االحتالل اعتقلت عهد عند    

ثاء الماضي، بعد الثانية من فجر الثال

انتشار شريط فيديو يظهرها تطرد جنديين 

احة بيتها في قرية النبي صهيونيين من س

صالح شمال رام هللا، وتركل أحدهما 

برجلها وترفع يدها الصغيرة لتصفع وجهه 

من دون أن تصله، ما أثار ثائرة الغزاة 

الذي ال "الذين اعتبروا ذلك إهانة لجيشهم 

 ."يقهر

هد، أن ابنته وقال باسم التميمي والد ع   

 احتلوا البيت ونصبوا"طردت الجنود ألنهم 

ً لشبان في البيت المجاور قبل أيام،  مكمنا

ً على الفتى  وأطلق أحدهم عياراً معدنيا

، "سنة( اخترق وجهه 00محمد التميمي )

وهو يرقد في غرفة العناية المكثفة في 

حاله المستشفى االستشاري في رام هللا و

تغضب "بالغة الخطورة، ما جعل عهد 

نا كثيراً. لم ترد السماح لهم باستخدام بيت

 ".مكمناً الصطياد مزيد من شبان القرية

واجهتها الجريئة والصبية معروفة بم   

، إذ ظهرت للمرة األولى للجنود الصهاينة

في فيديو وهي تتصدى للجنود عندما كانت 

في الثامنة من عمرها. وقبل عامين، ن شر 

ً اعتقل شقيقها  لها فيديو وهي تعارك جنديا

انية عشرة الصغير محمد الذي كان في الث

من عمره، وعندما فشلت في تحريره، 

عض ت الجندي الذي ظهر يصرخ من شدة 

 .األلم

وشك لت عهد بعد اعتقالها ظاهرة على    

مواقع التواصل االجتماعي حيث تداول 

ناشطون عرب صوراً وفيديوات لها 

البطلة ورمز انتفاضة الجيل »ووصفوها بـ 

، في حين وصفها الصهاينة بـ «الجديد

وطالبوا بمحاكمتها. وتعهد « اإلرهابية»

الوزير نفتالي بينت الذي يوصف بانه 

رئيس الوزراء الفعلي بان تمضي عهد 

 .قول بتصرفنم..حياتها في السجن

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

 في العــالمنشرة أخبــار المقــاومة 

 جنود أتــراك 3الكريال تقتل 

ات     أد ى هجوم نف ذته مجموعة من قو 

على موقع عسكري  تركي  الكردية الكريال 

إلى مقتل  8102ديسمبر  80يوم األثنين 

 جنديين تركيين وإصابة ثــالث بجروح.

وكانت السلطات الرسمية التركي ة قد أعلنت 
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عن مقتل أحد جنودها وإصابة إثنين آخرين 

في شمــال العراق يوم األحد إثر انفجار 

 قنبلة.

 إيــران: احتجاجات اجتماعيّة في مشهد

شهدت مدينة مشهد، ثــاني أكبر المدن    

، 8102ديسمبر  82اإليــراني ة، يوم 

خروج مظاهرة شارك فيها العشرات من 

ين من  عب روا خـاللها عن  الكادحينالمحتج 

غضبهم وسخطهم على السياسة التي تت بعها 

الحكومة اإليراني ة في الميدانين االقتصادي 

ا  فهم د ى إلى تفاقم ظروأواالجتماعي مم 

االجتماعي ة والمعيشية وانتشار مظاهر 

ون إلى إسقاط  البؤس. وقد دعا المحتج 

حكومـة روحــاني المتسببة في مـا آلت إليه 

 أوضاعهم.

لت فرق البوليس     للحيلولة دون وقد تدخ 

تواصل هذه االحتجاجات مستعملة وسائل 

قمعها المعهودة ومنها إطالق قنابل الغاز 

من   واعتقلت عددالمسيلة للد مــوع 

  المتظـاهرين.

أستاذ جامعي  ،زهانغ يونفانالّصين: 

 موقوف بسبب أنشطته السياسيّة

قـامت السلطات األمني ة في الص ين يوم    

نوفمبر المنقضي باعتقال أستـاذ الفلسفة  00

في جامعة بيكين، زهانغ يونفان، أثناء 

 إلقـائه درسا لطلبته. 

هت له السلطات تهمة القيام     وقد وج 

بـ"تجميع حشد بهدف تعكير صفو النظام 

العام"، وقد استندت السلطات في توجيه 

هذه التهمة إلى المواقف التي أصدرها 

اريخي ة.  األستاذ حول بعض األحداث التـ 

الغريب في عملي ة اإليقاف واالحتجاز أن     

تم  فيه ال أحد يعلم بالـوجهة أو المكان الذي ت

عملي ة احتجاز أستاذ الفلسفة. لذلك قام 

المئـات من الط لبة ومن الجامعيين 

واألكادميين بإمضاء عريضة تطالب 

 بإطالق سراح المناضل الشيوعي المـاوي.

 8106ي ذكر أن  زهانغ يونفان قـام سنة    

بزيارة منطقة ساوشان، مسقط رأس 

ماوتسي تونغ، صحبة طلبته، كما أن ه 

بنشاطه السياسي في صفوف  معروف

ال المهاجرين وبنشاطه االجتماعي من  العم 

خالل تقديمه دروسـا ألطفـال الفئات 

 الفقيرة.

الفلبين: جيش الشعب الجديد يقضي على 

 جنديّا 64

أعلن جيش الشعب الجديد في الفلبين،    

مع مطلع السنة الجديدة، أن  المواجهـات 

يش التي دارت بين مقاتليه وبين الج

الن ظامي الفلبيني خالل العملي ات العسكري ة 

التي دارت بينهما طيلة شهر ديسمبر 

جندي ا  84بلغت حصيلتها مقتل 8102

 نظامي ا. 

من الجهـة المقـابلة، تمك نت فرق    

االستعالمات في الفلبين من اعتقال رفائيل 

بايلوسيس، الذي تعتقد السلطات أن ه 

ل عن جيش الشع ب الجديد، المسؤول األو 

 جانفي المنقضي. 30وذلك يوم األربعاء 
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وتأتي هذه العملي ة إثر أمر مباشر صادر    

عن الرئيس الفلبيني إلى أجهزة 

االستخبارات، وقد قض ت هذه األجهزة عد ة 

أسابيع في البحث عن رفائيل. وكان هذا 

القيادي قد تم  اإلفراج عنه في شهر أوت 

عند ما تم  الشروع في مفاوضات  8104

بين الحزب الشيوعي من جهة والحكومة 

ينية من جهة مقابلة، وتم  اإلفراج عنه الفلب

عنصرا قيادي ا من الحزب. لكن  02ضمن 

فشل هذه المفاوضات جعلت الرئيس 

عادة اعتقال وسجن االفلبيني يسعى إلى 

المفرج عنهم، وقد سبق ان اعتقلت األجهزة 

األمنية المختص ة قبل أي ام عنصرين آخرين 

 بارزين في الحزب الشيوعي الفلبيني.

عناصر من  9وجرح  6الهند: مقتل 

 الجيش النظامي

جانفي  86أد ت معركة وقعت األربعاء  

ساعات بين الثوار  6ودامت  8102

الماويين وقوة من الجيش الهندي في إحدى 

عناصر  6مناطق إقليم ناراينبور إلى مقتل 

آخرين بجروح  1من قوات الجيش وإصابة 

طات الهندية خطيرة، حسب اعتراف للسل

 الرسمية.

وعلى صعيد آخر، قـامت السلطات   

ة يوم الس بت   8102ديسمبر  04الهنديـ 

عد بإعـادة اعتقـال المناضل كوباد غاندي ب

قبل ذلك بثالثة  هأطلقت سراحكانت قد أن 

، وذلك بسبب مالحقته من قبل قوات أي ام

في قضايا أخرى حسب األمن والقضاء 

ات هامه بارتكاب "جرائم" زعمـها، ومنها 

في  8112أخرى يعود بعضها إلى سنة 

ار الماويين  . عـالقة بنشاط الثو 

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

 بيــانات سيـاسيّة

 بيــان حول إسقاط طـائرة صهيونيّة

 8102فيفري  01فجر السبت تمك نت    

وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي 

تابعة  04السوري من اسقاط طائرة ف 

أصابت طائرات للكيان الصهيوني كما 

أخرى كانت تغير على مواقع في ريف 

، وفي عالقة بذلك يرى حزب دمشق

 الكادحين ما يلي:

أوال : يعد ما حصل اليوم تطورا الفتا في 

على مجرى الوضع في المنطقة كلها ويأتي 

اثر اسقاط المقاتلة الروسية فوق ادلب قبل 

وصديقة أيام واستهداف قوات رديفة 

السوري شرق الفرات من  للجيش العربي

وترجح طرف االمبرياليين األمريكيين 

 .مصادر أن من بينها قوات روسية وإيرانية

ثانيا : من المرجح أن ما حصل اليوم تم 

بضوء أخضر روسي مما يفاقم من حدة 

الخالف بين األمريكيين والروس ولكنه في 

كل الحاالت مفيد للمقاومة العربية في 

الصهيوني وداعميه تصديها للعدو 

 .األمريكيين

ثالثا : هاجم الطيران الصهيوني مرات 

متتالية مواقع سورية طيلة السنوات القليلة 
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الماضية مستغال أجواء الحرب ، ووقف 

الكيان الصهيوني الى جانب االسالميين 

التكفيريين وهو يرى في التطورات األخيرة 

في أمرا لغير صالحه لذلك يحاول التأثير 

مجراها لترجيح كفة االرهاب التكفيري بما 

 يسمح بتفتيت سوريا وتقسيمها

رابعا : من المحتمل تواصل هجمات 

الطيران الصهيوني لرفع معنويات جيش 

االحتالل بعد الضربة التي تلقاها بإسقاط 

كما أن االمبرياليين  04طائرة ف 

األمريكيين يمكن أن يتدخلوا في مواقع 

د من إمكانية توسع أخرى وهو ما سيزي

رقعة المواجهة لتشمل تحركات عسكرية 

 .روسية ايرانية

خامسا: إن أعداء األمة العربية من 

امبرياليين وصهاينة ورجعيين يمكن إلحاق 

الهزيمة الكاملة بهم متى تم تنظيم صفوف 

الكادحين العرب وصوال إلى الحرب 

الشعبية التي هي السبيل االستراتيجي 

قيق التحرر وتوحيد الوطن الوحيد لتح

 العربي والتقدم على طريق االشتراكية . 

  6102فيفري  01تونس  ،نحزب الكادحي

 مكافحة الجوسسة في تونس مهمة شعبية

عالمية عن شبكة تجسس إكشفت مصادر   

فرنسية تعمل في تونس من بين أفرادها 

مسؤولون رسميون كبار وفي عالقة بذلك 

 ا يلي :ـــر حزب الكادحين عم  يعب  

أوال : إن  النشاط االستخباراتي الفرنسي لم 

تونس منذ سنوات طويلة وقد يتوقف في 

وظ ف دوما عمالء محللين يبيعون الشعب 

 والوطن لخدمة مصالحهم .

: يستهدف النشاط االستخباراتي  ثانيا

الفرنسي عرقلة نشاط استخباراتي آخر 

تقوم به دول عديدة أخرى حتى تظل تونس 

 ضمن المجال الحيوي لالمبريالية الفرنسية.

ألخيرة النشاط ثالثا: تزايد خالل السنوات ا

االستخباراتي الدولي في تونس وتورطت 

فيه حتى دول صغيرة للتأثير في مجرى 

الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

والثقافية ووجد في تمويل أحزاب وجمعيات 

ونقابات الخ سبيال من السبل لتحقيق 

 أهدافه.

رابعا :إن  مقاومة الجوسسة الدولية وكشف 

  تهم مهمة شعبية .أعوانها ومحاسب

  6102فيفري  2تونس   ،حزب الكادحيــن

 بيــان حول الّزيـادة في األسعــار

شهدت تونس في اآلونة األخيرة ترفيعـا    

ة في  في أسعـار بعض المـواد االستهالكيـ 

اعتـداء واضح من قبـل الس لطة على قـوت 

الش عب، وتستعد  الحكومة للترفيع في 

الض رائب وفي القيـمة المضـافة تجسيدا 

في ظل  وضع  8102لقـانون المـالي ة لسنة 

لت فقير اجتماعي  يعاني فيه الكادحون من ا

والت جويـع والبطالـة وانهيـار قيمة الد ينار 

والت فريط في الث روة لصالح المؤسسات 

االمبريـالي ة وارتفـاع المديوني ة الخارجي ة، 
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وفي عـالقـة بذلك يعب ر حزب الكـادحين 

ا يلي:  عم 

ا  ال: تحويـل الس لطة المسؤولي ة عم  أو 

ة  .سيترت ب عن هذه اإلجـراءات الال شعبيـ 

ثـانيا: دعـوة الكـادحين إلى االحتجـاج ضد  

 الترفيع في األسعـار وفرض الض رائب.

ثـالثا: دعـوة القوى الوطنية الد يمقراطي ة 

إلى االت حـاد في الكفـاح من أجل حمـاية 

 قوت الش عب.

.6102جـانفي  7تونس  ،ادحينحزب الك

 ة على الدوامـار" حيّ ــــستظل ذكرى الرفيق " بي             

ة في ـفقدت الحركة الشيوعية الماوي     

أحد  8102ديسمبر  0فرنسا والعالم يوم 

عضو الهيئة قادتها وهو الرفيق بيار 

الماوي  في الحزب الشيوعيالقيادية 

   عاما . 21الفرنسي عن 

على ف ، تعر  اكان الرفيق بيار بروليتاري     

 0142 يالشيوعية في غمرة انتفاضة ما

الثوري الماوي  بالخط  والتزم منذ البداية 

ال ـوعرف بنشاطه الدؤوب بين العم  

والفالحين والشبيبة والنسوة والدفاع عن 

فرنسا وخارجها الكادحين في مصالح 

واالنصهار بين الجماهير في تطبيق 

وكان "كالسمكة في الماء"  ارــق لشعال  ــخ

عادة إفي العمل من أجل  سهام مهم  إله 

اء الحركة الشيوعية العالمية وتوثيق ــبن

الروابط بين 

األحزاب 

والمنظمات 

الشيوعية 

ة عبر الماوي  

 العالم .

لدوام بالثقة كان الرفيق بيار مفعما على ا  

في المستقبل ولم ينحن طيلة أكثر من 

أمام عواصف اح ــنصف قرن من الكف

ت على صالحية التي هب  التحريفية واإل

 . الحركة الشيوعية العالمية

ذكراه ستظل  إن  ــفواليوم ونحن نودعه    

ة تدفع المناضلين الماويين في فرنسا حي  

  ورة.ـاح و الث  ــوغيرها من البلدان نحو الكف

 عاشت الثورة العالمية

  6107ديسمبر  9تونس  ،حزب الكادحين 

لتحرير لى القدس ال قيمة له وال بديل عن الحرب الشعبية إل السفارة من تل أبيب نق

 ن والوطن العربي كلهيفلسط

مريكيون نقل أعلن االمبرياليون األ   

لى القدس بما يشير إسفارتهم من تل أبيب 

اها عاصمة للكيان ــي  إاعتبارهم لى إ

وفي عالقة بذلك يرى حزب  .الصهيوني

 يلي :الكادحين ما 

قالبا على القوانين نهذه الخطوة ا عد  : ت  الأو   

مريكية األعت االمبريالية اد   يالدولية الت

الستعمار بلدان  التزامها بها واستعملتها

 .واضطهاد أممها وشعوبها
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 ،قرار نقل السفارة ال قيمة له : إن  ثانيا

ح تحت االحتالل ولن ففلسطين كلها ترز

سفارة ر من هذا األمر شيئا كون الذيغي

يافا  وأبيب أاألمريكية في القدس أو تل 

 الخ..والناصرة 

مريكية بإقدامها ثالثا: تبرهن االمبريالية األ 

من ة أن ما كانت تدعيه على هذه الخطو

" للقضية العربية بحث عن "الحلول السلمية

الرجعية الفلسطينية وانخرطت فيه 

الفلسطينية والعربية هو ذر للرماد في 

االحتالل وربح للوقت لترسيخ العيون 

 الصهيوني لألرض العربية الفلسطينية .

ر مناخ تقسيم الشعب العربي ـ: وف  رابعا

الفلسطيني من طرف سلطتي حماس 

وعباس الفرصة لضرب المقاومة العربية 

سلبيا كس الفلسطينية وإضعافها وهو ما انع

 تها.العربية برم   يعلى حركة التحرر الوطن

تحرير فلسطين والوطن  : إن  خامسا 

العربي كله ليس من مهام األنظمة العميلة 

ومكوناتها الليبرالية والدينية وما شابهها 

رة الوطنية وإنما هو من مهام قوى الثو

 ، وهو يتطلب قدرةالديمقراطية العربية

لى إتنظيمية وسياسية وعسكرية وصوال 

ال  يالتحرير الشعبية طويلة األمد التحرب 

والديمقراطية غيرها لتحقيق التحرير سبيل 

الشعبية والوحدة وهو ما بينته التجارب 

ها وحيدوتالظافرة في تحرير البلدان 

تراكية في وسيرها على طريق التقدم واالش

 . الصين وفيتنام وغيرهما

 6107ديسمبر  7تونس   ،حزب الكادحين

 حول مقتل على عبد هللا صالح   بيـــــــان

الرئيس  7102ديسمبر  4ق تل هذا اليوم    

اليمنى األسبق على عبد هللا صالح في 

وهو أحد أمراء على موكبه ، هجوم مسلح 

الحرب اليمنية المتواصلة منذ سنوات، 

ويأتي مقتله لكي يزيد تلك الحرب اشتعاال 

إعالن جماعة الحوثي مسؤوليتها عن بعد 

مقتله لقطعه التحالف معها ودعوته إلى 

السعودية وحلفائها، التقارب والتفاهم مع 

وهو ما ال يتماشى مع مخططات تلك 

رتبطة بمشروع السياسة الجماعة الم

 في الوطن العربي.اإليرانية 

وفي خضم هذه التطورات تزداد معاناة    

الشعب العربي اليمني الذي سقط منه 

في حرب اآلالف بين شهداء وجرحى 

إجرامية تحركها قوى محلية وإقليمية 

ودولية ال هم لها سوى السيطرة على اليمن 

 .إبادة شعب بأكمله ولو تطلب ذلك 

إن  حزب الكادحين في تونس إذ يجدد   

وقوفه إلى جانب كادحي اليمن الذين 

دمائهم يدفعون ثمن تلك الحرب من 

ودموعهم فإنه يدعو سائر القوى الثورية 

اليمنية إلى العمل بقوة من أجل تحويل 

الحالية إلى كفاح وطني الحرب الرجعية 

تحرري ضد االمبرياليين وعمالئهم من 

رب المستفيدين األساسيين من أمراء الح

 تواصلها.

  8171ديسمبر  4تونس  ،ـنحزب الكادحيـ
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 استخالصات : وقـائع و انتفـــاضة "الميــزانيّة"   

يادة في أسعــار عديد     إثــر إقــرار الز 

المواد  االستهالكي ة مطلع السنة الجديدة 

اندلعت في عدد من جهــات البالد 

احتجاجات اجتماعي ة شعبي ة دامت أي اما 

قليلة لكن كان لها استتباعات عديدة. وقـد 

يادة في األسعار ناتجة  جزء  فيكانت الز 

ا وقع إقـراره في ميمنها ع ، 8102زاني ة م 

إلى جانب الت رفيع في بعض الض رائب وفي 

االداء على القيمة المضافة... وكانت هذه 

الميزاني ة التي صادق عليها البرلمان نتيجة 

لتوصيات صندوق الن قد الد ولي للد ولة 

 التونسي ة.

 6102 جانفي 2يوم  اندلعت االحتجاجات

ساقية سيدي  وشملت في البداية مناطق

 سيدي بوزيد.. و القصرينو الكافو يوسف

االنتفاض نطاق  وأخذ في نفس اليوم

يشمل مناطق مختلفة ل يتوس ع االجتماعي

مثل القصرين وتالة وفوسانة وسبيطلة 

والمكناسي وسيدي بوزيد وقفصة وطبربة 

 حي التضامن في العاصمةو والوسالتية

ويؤلف مع أحياء  هاهو الحي األكبر فيو

. وخالل هذه أخرى حزامها األحمر.

في قوات البوليس شرعت  االحتجاجات

ذ يتنففي الغازات المسيلة للدموع و استعمال

 .اعتقاالت عشوائية

 6102 جانفي 9

 أخرى االحتجاجات الشعبية مناطق  تعم     

الذي جسد  8102قانون ميزانية ل رفضا ،

زمة االقتصادية عباء األأ الكادحينتحميل 

قد و .فيها البالدالتي اغرق االئتالف الحاكم 

منية فيها ضد وصل تدخل القوات األ

 أحد الكادحين،لى استشهاد إاالحتجاجات 

الرجعية الحاكمة ال تتوانى  ن  أوهذا يؤكد 

اعتماد القمع  فيدفاعا عن مصالحها 

حول  ضاربة عرض الحائط بما روجت له 

 .المزعومةالديموقراطية 

ة وزارة الداخلية التونسية وفاوقد أك دت    

طبربة وتقول انه مدينة خمسي اليفرني في 

مات نتيجة مرض مزمن وهو ضيق 

 ،دت وزارة الصحة الخبركما أك   !!! التنفس

ح الجثة لتحديد سبب ها ستشر  ن  أوقالت 

بينما قالت مصادر أخرى انه  ،الوفاة

استشهد متأثرا بعملية دهس قامت بها 

سيارة شرطة خالل االحتجاجات الشعبية 

ها هجانفي وواج 2شهدتها طبربة يوم ى الت

 البوليس بالقمع.

اليوم مظاهرات في انتظمت في هذا    

جهات مختلفة منها العاصمة والرقاب 

وجبنيانة  وجلمة من والية سيدى بوزيد

: األسعار اتوالية صفاقس ورفع شعار

شعلت نار يا حكومة االستعمار ووزارة 

الداخلية وزارة ارهابية والشعب يريد 

، الشعب يريد اسقاط الميزانية لنظاماسقاط ا

وقال متظاهرون انهم يعدون ليوم غضب 

ا رئيس الحكومة،الجمعة المقبل ، الشاهد . أم 

ان  فقد قال تعليقا على هذه االحتجاحات

وان  !!! المحتجين مخربون وقطاع طرق
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عام صعب ولكنه آخر عام  8102 عام

 !!! صعب

ساء، بدأ في نفس اليوم، ومع حلول الم   

لى شوارع عدد من إالجيش التونسي ينزل 

ودباباته  ويقوم بنشر آلياتهالمدن التونسية 

 . وليال دارتفي األماكن االستراتيجية

قام مواجهات عنيفة مع قوات البوليس و

ون ب مقرات الشرطة بعض اقتحام المحتج 

ستيالء االوالحرس في عدد من الجهات و

 على مسكان غير مأهولة.

جانفي  1تجد دت، مساء اليوم الثالثاء    

المواجهات بين المنتفضين وقوات  8102

البوليس في طبربة والجديدة وقبلي ودوز 

اسي وجلمة والقصرين وتالة ومدنين والمكن

سجيل وتونس العاصمة وسوسة وباجة و

سقوط جرحى ووقوع ايقافات والجيش 

 .ينتشر في عدد من الشوارع والساحات

ففي جاجات االجتماعية تنتشر: حتاال، ليال  

ون بمكثر  شعال العجالت إيقوم المحتج 

الرئيسية الرابطة  قالمطاطية وغلق الطري

الجيش  ،قليبية وفي .بين مكثر وسليانة

 .ينتشر وسط المدينة

الجيش أمام فضاء يتمركز  قبليوفي 

وانباء عن لجوئه   .تجاري وسط المدينة

وفي  .ءالرصاص في الهوا إطالق إلى 

إشعال العجالت المطاطية  ، يتم  سوق االحد

 القصرينوفي  .وغلق الطريق الرئبسية

مواجهات مع تحتد  الحتجاجات واال تنتشر

 تتجد د باجة ونفزةوفي  .قوات األمن

بين  مواجهاتتحدث حتجاجات واال

ات البوليس ين وقو  وفي مدينة  .المحتج 

تجدد االحتجاجات وغلق الطرقات ت تونس

 التضامن.بحي 

 :6102جانفي  01يوم 

تجد د االحتجاجات في عدد من الجهات ت   

ات األمن  .والمناطق والمواجهات مع قو 

ون ففي  طبربة من واليـة منوبة، المحتج 

يطالبون بالتنمية وبالتحقيق الجد ي في 

ظروف مقتل الشهيد وبإطالق سراح 

الزهروني من واليـة . وفي حي  الموقوفين

مواجهات بين المحتجين  تم  تسجيل تونس

سوسة، اندلعت وفي مدينة  .واألمن

وإشعال   المواجهات في عدد من األحياء 

 .العجالت المطاطية

 مالحظات واستنتاجــات:

الحتجاجات الشعبية سابقة لحملة كانت ا -

شكال االحتجاج ال اكما أن  "فاش نستناو"

د المكلف ك  أ قدعالقة لها بتلك الحملة و

وائل  ،«فاش نستناو » باإلعالم لحملة 

ثالثاء الوار، في تصريح لإلذاعة التونسية ن

، أن الحملة تحركاتها 8102جانفي  11

سلمية ومدنية في وضح النهار وأن هدفها 

إسقاط قانون المالية الذي انعكس سلبا على 

حياة المواطن بسبب غالء األسعار وفق 

ء تعبيره. وحذر نوار من االنسياق ورا

حتجاجات الليلية الهادفة للسرقة اال

والتخريب والخلط بينها وبين تحركات 

فاش » أن حملة  مع العلم الحملة السلمية.

تم إطالقها قبل ايام للتنديد بغالء « نستناو

المعيشة إثر تفعيل قانون المالية لسنة 

8102 . 
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وهناك غضب من قبل المنتفضين تجاه 

األحزاب التشكيك في تحركاتهم من طرف 

البرلمانية باعتبارها نهبا وتخريبا وتفتح 

الباب الندساس االرهابيين التكفيريين 

والقول ان تونس بلد ديمقراطي ال يجب فيه 

اللجوء الى المظاهرات الليلية وتغطية 

  .الوجه

ي صف المنتفضين اعتقال المئات ف -

وجرح العشرات واستشهاد شخص(  211)

المقابل حرق مراكز اليفرني وفي الجانب 

وسيارات للبوليس والحرس وسقوط جرحى 

بينهم رئيس منطقة بالقصرين ومعتمد 

  .بجبنيانة

ورغم الدعوات للكف عن التظاهر ليال 

والصادرة عن بعض القوى بما في ذلك 

حملة فاش نستناو فإن رقعة التظاهر الليلي 

  .اتسعت

عالمية إكما يالحظ وجود حملة منظمة  -

لتشويه االنتفاض االجتماعي وسياسية 

بتصويره على أنه نهب وسرقة واعتداء 

، وذلك لتبرير على األبرياء في الطرقات

ات باع سياسة تجريم االحتجاجات 

االجتماعي ة، وهي نفس السياسة التي يتم  

اللجوء إليها خالل كل  االنتفاضات على مر  

وليس مستبعدا كالعادة في كل  التاريخ.

دخول أطراف معادية تقوم  ةيموجة انتفاض

، ومن الممكن أيضا وجود ذلك العمل بمثل

من  رد فعل غريزي من قبل محرومين

ة انتفاضة ي  أالثروات وهو ما ال تخلو منه 

شهدتها المدن  يبما في ذلك تلك الت

بية واألمريكية حيث هوجمت البنوك واألور

والفضاءات التجارية في مثل هذه 

  .المناسبات

االنتفاضات المنظمة جيدا سرعان وفي    

ما تتالشى تلك األفعال وتتم السيطرة 

الثورية على التحركات برفع سقف مطالبها 

االجتماعية والسياسية وفرض موازين قوى 

جديدة على السلطة بما يؤدي تاكتيكيا الى 

  .تلبية المطالب المرفوعة

ام االنتفاض محدودة، ثالثة أي ام،  - كانت أيـ 

ساهم كل  جهات البالد، وهو ما  ولم تشمل

االحتجاجات ومن تأجيج  تأثير في الحد  من

الغضب وذلك بسبب الحملة االعالمي ة 

المضاد ة وانسياق عديد األطراف السياسي ة 

االنتهازية خاص ة في نفس الد عاية التي 

جعي ة الحاكمة جت لها الر   .رو 

كانت المناطق األكثر فقرا وتهميشا سواًء  -

مدن الكبرى أو في القرى مسرحـا في ال

لالحتجاج والمواجهات، وكان المعتقلون 

ون من الط بقات الكادحة  والمحتج 

 . وخصوصا الفئات المسحوقة والمحرومة 

تواصال  8102تمث ل انتفاضة جانفي  -

لالنتفاضات الس ابقة التي شهدتها تونس، 

كفاح  تاريخ طويل منوهي تنضاف إلى 

ر الوطني  الشعب من أجل التحر 

وهي تساهم في مراكمة هذا  واالجتماعي.

الكفاح وما على الثوريين إال  االستفادة من 

الد روس التي تقد مها هذه االنتفاضات من 

ات الملقاة على عاتقهم.  أجل إنجاز المهم 
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 للّرفيــق فريد العليبي تصريحات صحفية

  6102انتفاضة 

أستاذ الفلسفة السياسية  -قال فريد العليبي   

في الجامعة التونسية أن " السلطة في 

تنظر إلى   بن عليتونس ومنذ 

تقوم  حتجاجات الشعبية على أنها مؤامرةاال

بها بعض األطراف من أجل تنفيذ أعمال 

كالسرقات والنهب واإلعتداء على األمالك 

 ."العامة والخاصة

ضاف العليبي في مداخلة عبر نفس أو   

الحلقة "أن هذه النظرة ثبت بطالنها عندما 

الذين إنتفضوا ضد بن علي كانوا   تبين أن

يطالبون بالتشغيل والحرية والكرامة ، 

حاصل في تونس اليوم هو تقريباً والمشهد ال

 ."ذاته

فاضة التونسية األولى في نتولفت إلى أن اال

زيد" لم تحقق أهدافها، مما أصاب سيدي بو

ة من اإلحباط ، عندما رؤوا التونسيين بحال

ستثمرت لغير صالحهم، نتفاضة قد   أن اال

وأن مطالبهم األساسية لم تتحقق، بل ان 

ما أدى أوضاعهم المعيشية قد ساءت، 

لحدوث شرخ كبير بين هؤالء المنتقضين 

والسلطة السياسية التي جاءت غداة رحيل 

 ."بن علي

 6102-0-00سبوتنيك 

 ومصير حكومة الشاهد 6102انتفاضة 

يقول المحلل السياسي فريد العليبي إن بقاء 

حكومة الشاهد ال يتوقف على عوامل 

داخلية فقط وإنما أيضا على عوامل 

 .خارجية

صعيد على 

الداخل، يرى 

العليبي أن 

"االنتفاض 

الشعبي زاد 

من أزمة 

الحكومة التى 

غادرتها 

بعض 

األحزاب قبل مدة خصوصا مع وجود 

أصوات كثيرة من داخل السلطة وخارجها 

 ."تدعو إلى إقالتها

حزب آفاق وكان الحزب الجمهوري و

را، العام الماضي، انسحابهما قد قر   تونس

من حكومة الشاهد، إال أن هذا األخير 

رفض استقالة وزراء جمدوا انتماءهم 

 .الحزبي

ويستطرد العليبي بالقول "سقوط الحكومة 

لن يصبح أمرا قابال للتنفيذ إال في تلك 

يلتحق فيها االتحاد العام اللحظة التى 

)أكبر االتحادات النقابية( التونسي للشغل 

من بالحركة االنتفاضية وينفض رسميا يديه 

 ."حكومة الشاهد

وعلى المستوى الخارجي، يشير محدثنا إلى 

أن "حكومة الشاهد تنفذ من خالل قانون 

توصيات صندوق الدولي ومن هنا المالية 

رضاه على أدائها، وعندما تتراجع عنه 

سيؤدي إلى بفقدان ذلك الدعم مما ستغامر 

 ."انهيارها

https://www.maghrebvoices.com/a/408806.html
https://www.maghrebvoices.com/a/408806.html
https://www.maghrebvoices.com/a/408806.html
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وفي الحالتين، يؤكد العليبي، فإن "الحكومة 

ورطة وقد يغادرها بعض الوزراء قبل في 

تعامل الشاهد حتى  تفككها، خصوصا وأن

اآلن مع األحداث يأتي من موقع التهديد 

والوعيد، إذ اعتبر أنها من فعل مخربين 

تحركهم "أطراف" دون اإلفصاح عن 

أية مرونة تشير إلى  إبداءاسمها ودون 

 .إمكانية مراجعة قانون المالية

 6102جانفي  00موقع اصوات مغاربيّة، 

 التنوير والتكفير

أوضح أستاذ الفلسفة فريد العليبي من    

الجامعة التونسية في مداخلته عن 

االختالفات بين التيارين في الفكر العربي، 

التيار التكفيري والتيار التنويري، قائالً: 

ينظر التيار التنويري إلى المسائل من "

زاوية العقل والفكر النقدي والعلمانية 

والتقدم واحترام المرأة والوطن، ويجب 

على هذا التيار أن يستعيد دروسه 

ومنجزاته وأفكاره ومكاسبه. بالمقابل التيار 

التكفيري الذي هو قديم في الثقافة العربية 

جوزية ويمكن ربطه بالغزالي وابن القيم ال

م ، حيث يقوم على وابن تيمية وغيره

التكفير وينظر إلى المسائل من زاوية 

، الدينيتغطية خطابه السياسي بالمقدس 

بمعنى أنه يقدم ذاته على أنه صاحب 

خطاب ينتصر هلل لكنه يخاتل بالمقدس لكي 

يسوغ ويبرر لطرف سياسي باسم اللـه 

والدين وشعاره اإلسالم، لكن في الحقيقة 

عن بدائل،  الثقافة العربيةي البحث في ينبغ

والبديل هو إعادة االعتبار للفلسفة وخاصة 

  العربية مع االنفتاح على الفلسفة الكونية، 

إذا نشرنا اليوم التفكير الفلسفي فلن نتحدث ف

عن مدينة الكفر، وإنما سنتحدث عن المدينة 

الفاضلة التي يحترم فيها الناس بعضهم 

م ولونهم، ومن هنا بغض النظر عن جنسه

يتم التأليف بين الكوني والخصوصي، 

والتنوير تكون له رافعته الفكرية 

 ."واالجتماعية والسياسية ويمكن أن ينتصر
جانفي  01، جريدة الوطن السورية

6102. 

 "الثورة"إحباطات 

يعتبر محللون أن الشعور باإلحباط    

والتشاؤم يعود إلى إخفاق الطبقة السياسية 

تحقيق المطالب التي جاءت بها الثورة في 

 قبل سنوات.

ويقول المحلل السياسي، فريد العليبي،    

لوا على  في هذا السياق إن "التونسيين عو 

االنتفاضة ضد سلطة زين العابدين بن على 

االجتماعية بشكل خاص، لتحقيق تطلعاتهم 

لكن مطالبهم المتعلقة بالتشغيل والتنمية 

ناتهم جراء انتشار وتضاعفت معاضاعت 

الفقر والبطالة وغالء األسعار وانحدار 

الدينار وغياب التنمية في الجهات قيمة 

 ".هابالمحرومة وبروز ظاهرة اإلر

ويضيف العليبي أن تلك العوامل أدت إلى 

الشعور بأن المستقبل لن يكون أفضل من 

الماضي القريب ، خاصة وهم يرون أن 

زة عن الحكومات المتعاقبة ظلت عاج

المطالب االجتماعية وأن وعود تحقيق 

األحزاب المنتصرة في االنتخابات ظلت 

حبرا على ورق، فضال عن مالحظتهم أنها 
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بينما تنكرت لمصالح انشغلت بمصالحها 

 الشعب".

ويرى المتحدث أن ثمة شعور بدأ يترسخ 

لدى التونسيين، مع مرور األيام، بأن 

 بالدهم "تسير في طريق خاطئة وأن

الساسة الحاليين كأنما يعاقبونهم على 

حتى أنهم أعادوا الى الواجهة انتفاضتهم 

 ."وزراء بن على السابقين وإعالمييه

ديسمبر  06موقع اصوات مغاربيّة، 

6107 

  اإلمـاراتي-حول الخالف التــونسي

سؤال: باستثناء المبررات األمنية، ماهي 

العوامل األخرى التي يمكن أن تكون قد 

تطور "الخالف اإلماراتي ساهمت في 

 األخيرة ؟ التونسي" في األيام

لى أسباب أعمق إجواب : يعود الخالف 

ي وله عالقة باستراتيجية إماراتية تضع ف

سالم السياسي الحد من قوة اإلسلم أولوياتها 

وهو  الحالم بالسيطرة على خزائن الخليج

سالم السياسي الريبة لوجود اإلتنظر بعين 

السلطة تونسيا و ترجع موقف الدولة  في

الخليجية  المتأرجح من األزمةالتونسية 

لمدعومة خيرة الى تأثير حركة النهضة ااأل

دعمها  أن  مارات وتعتقد اإلقطريا وتركيا 

لحزب نداء تونس والباجي قائد السبسي لم 

المرجوة فقد فوت ذلك الحزب يحقق نتائجه 

ن حكم سالم السياسي عبعاد اإلإفرصة 

ضحى خاضعا تحالف معه وأتونس بل انه 

خيرة تصريحات له وصدرت في اآلونة األ

يد رضاه عن الدولة التونسية تفعن رئيس 

ليه إضحى ينظر أذلك التحالف حتى أنه 

النهضة مما جعله في آخر كأداة في يد 

نفي أنه "نهضاوي" كما زيارة له لفرنسا ي

ميين سالإعودة مقاتلين مارات تالحظ اإل

لى تونس إمن سوريا والعراق وغيرهما 

طرف السلطة وسط صمت مريب من 

التونسية ومن ثمة فإن تعويلها على السبسي 

 وحزبه أصبح من الماضي.

ماراتي األخير ربما تليه جراء اإلو اإل  

يالما للسلطة إجراءات أخرى أكثر إ

والقصد منه الضغط من جهة على التونسية 

من جهة ثانية المساهمة الية والسلطة الح

المجال أمام تصدر قوة سياسية فساح إفي 

حكم في تونس تكون في قطيعة مع جديدة لل

 .السياسيسالم اإل

ل السلطة التونسية التقليل من وستحاو   

العام داخليا  يألى الر  إضرار بالتودد األ

خارجيا أكثر على قطر وتركيا واالنفتاح 

لتتورط من ثمة في لعبة األحالف العربية 

وهو ما سيعزز مواقع حركة واإلقليمية 

رات ماينما ستقوم اإلالنهضة رئيسيا ب

دوال أخرى  أن  عليها خاصة بتشديد الخناق 

كها تلك الرغبة ولها نفوذ ربما تشار

ونعنى باألخص تونس هام في  ياقتصاد

قد تكون التي المملكة العربية السعودية 

وهى الساعية الماسك الرئيس لخيوط اللعبة 

عربيا الى ترتيب البيت على ضوء 

 ة.المتغيرات الجيوسياسية المتسارع

ديسمبر  67موقع اصوات مغاربيّة، 

6107 
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 فاروق الصياحيبقلم الرفيق       في تونس 0972جانفي  64قراءة في ظروف أحداث 

ت 8102جانفي  84في     ، تكون قد مر 
أحداث "الخميس األسود" أربعون سنة على 

ل سواده الشغ الون  في تونس الذي تحم 
الت ونسيون وقيادتهم النقابي ة في إحدى 
محط ات الص راع االجتماعي والصراع من 
أجل استقاللي ة المنظ مة الشغيلة. هذا 
الص راع الذي اكتسى طابعا دموي ا من قبل 

كذلك البوليسي ة والعسكري ة للد ولة واألجهزة 
يات الحزب الحاكم المسل حة التي لم ميليش

ع عن اعتماد كل  أشكال اإلرهاب ضد   تتور 
ال في ذلك اليوم فقط ألن هم طب قوا قرارا  العم 
صادرا عن المجلس الوطني الت حادهم. غير 
أن  هذه الممارسات الوحشي ة لم تقتصر على 
ذلك اليوم يل سبقته و تلته أيضا، هذا إذا ما 

ت عذيب التي رافقت تجاهلنا أساليب ال
عملي ات اإليقاف والمحاكمة و الس جن التي 

 تلت األحداث.
 األوضاع االقتصادية و االجتماعيّة:

 0122جانفي  84إن  الحديث عن    
يجبرنا على العودة زمني ا إلى بداية 

تتجل ى لنا الظ روف الس بعينات حت ى 
الذاتية التي ول دت هذا الموضوعي ة و
بداية هذه العشري ة انتهجت الحدث. فمع 

الد ولة سياسة اقتصادي ة ليبرالي ة بعد تخل يها 
عن سياسة التعاضد )االشتراكي ة 
الد ستوري ة( و تحميل مهندسها أحمد بن 

لمسؤولي ة عن فشل هذه صالح لوحده ا
هذه السياسة الليبرالية التي السياسة. و

ل الهادي نويرة  اقترنت باسم الوزير األو 
ا 0121فمبر )منذ نو ( حق قت "نمو 

اقتصادي ا" لم يجن الكادحون في األرياف و 
المدن إال  القليل من عائداته. إذ بدأت الد ولة 
تتخل ى عن أراضيها و احتكارها للت جارة 
الخارجي ة و فتح الباب أمام رأس المال 

الخاص  رغم مواصلة إعالن تبن ي 
"االشتراكي ة الد ستوري ة" في مؤتمر الحزب 
االشتراكي الدستوري الثامن بالمنستير 

والذي جاء في أحد لوائحه "إن  0120
االشتراكية الدستورية تهدف إلى االستفادة 
من الرأسمالية في مستوى تطوير اإلنتاج 

في مستوى واالستفادة من االشتراكية 
". مع أن  هذه السياسة التوزيع العادل للث روة

في ودت في ديون الد ولة الت ونسي ة زا
بالمؤسسات المالي ة العالمي ة  ارتباطها

أسمالي ة وفي الش  و ركات االحتكاري ة الر 
رأس المال الكمبرادوري  توطين

لتونسية إثر قوانين استثماراته بالسوق او
 .0126أوت و 0128أفريل 

لقد نتج عن هذه السياسة االقتصادي ة نمو     
الط بقة العاملة كمي ا و نوعي ا، إذ مر  عدد 

ال األجراء من   0104ألفا سنة  001العم 
برزت ألف في بداية السبعينات و 011لى إ

الي ة في عدد من المدن الكبرى  عات عم  تجم 
القادرين من بينهم على و نمت أيضا نسبة 

لك . و برزت كذ%21الكتابة إلى القراءة و
شين و ال قوافل متزايدة من المهم  العم 
عين في حزام من ا ألحياء الوقتيين متجم 

القصديري ة يعيشون وسط ظروف اجتماعي ة 
 بائسة.

و بالموازاة مع هذه السياسة االقتصادي ة،    
سعت الد ولة إلى احتواء المنظ مة الن قابي ة، 
فأعاد بورقيبة، بإيعاز من نويرة، تنصيب 

جانفي  01الحبيب عاشور على رأسها منذ 
)بعد أن أبعد عنها إثر "أزمة  0121

(، ثم  تعيينه عضوا في 4001البابور" 
صلب الل جنة المركزي ة للحزب االشتراكي 

ه السياسي. الد ستوري الحاكم و في ديوان
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نويرة يهدفان إلى وكان بذلك بورقيبة و
الض غط على الحقوق االجتماعي ة للقوى 
المنتجة بهدف توفير الش روط الكافية 

ح المشروع االقتصادي الليبرالي إلنجا
ة منها )إضافة إلى  تحقيق األهدافو المرجو 

أهداف سياسي ة و حزبي ة ضي قة( من ذلك 
مواصلة منع المفاوضات االجتماعي ة وفق 

من قانون الش غل في وقت  00الفصل 
  تفاقمت فيه الفوارق الط بقي ة.

في ظل  هذا الوضع االقتصادي  و
االجتماعي حق ق العمل الن قابي و نضال و

ال بعض المطالب، من  ذلك إلغاء العم 
إقرار األجر و من قانون الش غل 00الفصل 

الزيادة في األجور األدنى المضمون و
ال و إقرار منحة الش يخوخة، كما خاض العم 

إضرابات منظ مة نقابي ا سرعان ما أخذ 
لى عددها يتصاعد حت ى و إن لم توافق ع

اعتبرتها الد ولة بعضها المركزي ة الن قابي ة و
غير قانوني ة. و قد بلغ الحراك االجتماعي 

. فمع مطلع هذه 0122ذروته خالل سنة 
السنة عقدت الد ولة في شخص وزيرها 
ل الهادي نويرة "العقد االجتماعي"  األو 
يه الميثاق االجتماعي نسبة  )البعض يسم 

( مع مختلف Pacte socialإلى 
المكاتب األطراف االجتماعي ة ممث لة في 

حة و ات حاد الصناعة و التنفيذي ة الت حاد الفال
جانفي  01ش غل وذلك يوم ات حاد الالتجارة و
هذا العقد يهدف إلى إحالل السلم ، و0122

ط الخماسي الخامس االجتماعي طيلة المخط
قد جاء في هذا االت فاق (. و0122-0120)

ن من  بندا: "إن  الحكومة  03المتكو 
ي والمكاتب التنفيذية والديوان السياس

لإلتحاد العام التونسي للشغل واإلتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة واإلتحاد 
القومي للفالحين المجتمعين في قصر 

 0122جانفي  01الحكومة بالقصبة يوم 
برئاسة السيد الهادي نويرة الوزير األول 
واألمين العام للحزب وبعد اطالعهم على 

ة بدرس األجور في تقارير اللجان المكل ف
الوظيفة العمومية وفي مختلف قطاعات 
اإلقتصاد، وبعد بحث مختلف إمكانات 
تحسين األجور اعتبارا لالرتفاع الحاصل 
في تكلفة العيش وكذلك على ضوء 
االنعكاسات التي قد تلحق باالقتصاد 
بمفعول هذه التدابير، واقتناعا منهم 
ن بضرورة حماية المقدرة الشرائية للشغالي

األجراء وتحسين مستوى عيش مجموع 
السكان بصورة تدريجية تماشيا مع أهداف 
المخط ط الخامس، وبإعتبار أن  هذا 
ن أهدافا اقتصادية  المخط ط يتضم 
واجتماعية تتمي ز بالطموح وتقتضي بذل 
جهود متزايدة في مجاالت اإلنتاج 
واإلنتاجية واإلستثمار، وبإعتبار أن  مثل 

ي أن تبذل من قبل مختلف هذه الجهود ينبغ
أصناف المواطنين وأن يجني ثمارها جميع 
عناصر اإلنتاج حاضرا وكذلك األجيال 
القادمة، وإدراكا منهم لضرورة توفير سلم 
اجتماعية دائمة باعتبارها شرطا أساسيا 
لمواصلة بذل مجهود اإلنماء االقتصادي 
والرقي االجتماعي وتحقيق أهداف المخط ط 

ارا بوجوب توفير الطمأنينة الخامس، وإقر
للشغ الين األجراء على طاقتهم الشرائية 
وللمؤجرين على ازدهار مؤسساتهم وعلى 
نتائج ما يرصدونه من استثمارات، ورغبة 
منهم في ضمان ظروف مالئمة لالنطالق 
في تنفيذ المخط ط الخامس ولتعبئة كل  
الطاقات من أجل تحقيق أهدافه اتفقوا على 

تالية: يتعاقد األطراف التدابير ال
االجتماعيون على ميثاق اجتماعي طوال 
فترة المخطط الخامس ويلتزمون أثناء هذه 
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المد ة بصيانة السلم اإلجتماعية وبالزيادة في 
اإلنتاج وبتحسين المقدرة الشرائية وظروف 
العيش والعمل للشغالين األجراء من أجل 
صيانة المقدرة الشرائية للشغالين األجراء 

لى طاقتهم الشرائية وللمؤجرين على ع
إزهار مؤسساتهم وعلى نتائج ما يرصدونه 

  من استثمارات.

ومن أجل صيانة المقدرة الشرائية    
للشغالين األجراء ت راجع األجور في كل  
ة ترتفع فيها األسعار بنسبة خمسة  مر 
بالمائة وتستقر  في هذا المستوى طيلة ستة 

 أشهر متتالية".

واقع الوفاق االجتماعي المأمول  غير أن     
ستعك ر صفاءه حركة احتجاجي ة و إضرابية 
واسعة نف ذتها عديد القطاعات النقابي ة رد ا 
على غالء األسعار و بطء مؤشر األجور 
" بان بالكاشف أن   في اقتصاد "ليبرالي 
النمو  الذي حق قه منذ التخلي عن تجربة 

سوى التعاضد لم تجن منه القوى العاملة 
االستغالل، فما بالك المزيد من البؤس و 

العقد االجتماعي سيحرم هؤالء من حق هم و
في المطالبة بحقوقهم لمد ة ليست بالقصيرة 

شهدت غالءا  0122خاص ة و أن  صائفة 
فاحشا في األسعار. ففي هذه السنة بلغ عدد 

سمي ة   608اإلضرابات حسب المصادر الر 
 310و  0124سنة  328إضرابا مقابل 

سنة  001بينما لم يتجاوز  0120سنة 
. و يبرز هذا الن سق الت صاعدي لعدد 0128

الي ة مدى ات ضاح معالم  اإلضرابات العم 
ديدة ومخل فاتها السياسة االقتصادي ة الج

أيضا مدى تبلور الوعي االجتماعي ة، و
ال ا الجتماعي في صفوف طبقة العم 
تشكيل هذا الوعي بواقع االضطهاد في و

حركة  شكل مطالب يتم  إبالغها بواسطة

قد كانت هذه احتجاجي ة بهدف تحقيقها. و
كات االحتجاجي ة تنم  أيضا عن ارتقاء  التحر 
ال  نوعي  في درجة الوعي الن قابي لدى العم 
خاص ة و أن  عدد المنخرطين في االت حاد 

ألفا  61العام الت ونسي للش غل قد زاد من 
، ثم  0122نة ألفا س 001إلى  0121سنة 

إن  عديد اإلضرابات في عديد القطاعات 
كانت ت نف ذ بشكل مستقل  عن المركزي ة 

ا التنص ل من الن قابي ة الت ي كان أمام ها إم 
هو ما حدث في كثير من المسؤولي ة و

كات والحا   تبن يها.الت أو الل حاق بهذه التحر 

 احتداد األزمة:
يادات المشط ة في األسع    ار في إثر الز 

تصاعدت االحتجاجات ، 0122صيف 
الي ة. وقد الحظ الحبيب عاشور ذلك  العم 

عب ر عنه في الكلمة التي ألقاها بمناسبة و
بصفاقس  0162أوت  0إحياء ذكرى 

أن  األسعار تتزايد كل   بقوله "و لكننا نالحظ
كات في إضراب برزت هذه التيوم"، و حر 

ال المناجم والسكك الحديدي ة يوم   01عم 
ة للفالحة نوفمبر و إضراب الجامعة العام 

لت فيه  0122جانفي  6يوم  و الذي تدخ 
ات البوليس و تصادمت مع المضربين.  قو 

 ت االحتجاجي ةاكحر  تال هو موازاة لهذ   
، بدأت أوجه الص راع تحتد  ةاالجتماعي  

ة في قمع  ل مر  ل الجيش ألو  خاص ة إثر تدخ 
ال "سوجيتاكس" المضربين بق صر عم 

ما و 0122أكتوبر  01هالل منذ يوم 
من أحداث عنف انتقلت إلى القرى تالها 

البلدات المجاورة. فقد بدأت الميليشيات و
ك  (0)الحزبي ة )ميليشيا الصياح( تتحر 

الت حاد والمناضلين النقابيين تهاجم دور او
ال و بعد تهديد أحد ناشطيها )عبد هللا والعم 

أكتوبر  84الورداني( باغتيال عاشور في 
0122. 
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رات التي عاشها القطاع     إن  هذه التطو 
الي منذ شهر أكتوبر  تبرز مدى  0122العم 
ي بين الط بقات احتداد الت ناقض االجتماع

الكادحة من جهة وأرباب العمل من جهة 
قد برز هذا التناقض في ات خاذ مقابلة. و

الص راع الط بقي بين الط رفين أشكاال أكثر 
ه أجهزتها القمعي ة حد ة، إذ ب دأت الد ولة ت وج 

ال من خالل  كات المشروعة للعم  نحو التحر 
ل البوليس و الجيش، كما جي شت الد ولة  تدخ 
ميليشياتها الحزبي ة وهي بذلك ت علن لجوءها 

ة و إلى القمع بعد فشل كل  أسلحتها خيار القو 
د  للحراك االجتماعي في وضع ح
المقابلة تكشف من الجهة المتصاعد. و

كات االجتماعي ة، عالوة على تزايد  التحر 
ال، عن ات خاذ هذه  واقع البؤس الماد ي للعم 
كات ب عدا اجتماعي ا أوسع. فقد تجاوز  التحر 

لمعامل صدى اإلضرابات جدران ا
األحياء الفقيرة الورشات إلى الش وارع وو

بل و حت ى مساحة المدينة أو البلدة إلى 
حل  اإلضراب االنحسار جهات مجاورة، ف

هم  األو-لجغرافي للمضربين و لكن أيضا ا
عزلتهم االجتماعية والش عبي ة.  -من ذلك

هكذا بدأت اإلضرابات تت خذ شكل و
االحتجاج الش عبي  من خالل حشد فئات 
. كما  أوسع في خضم  الص راع االجتماعي 
أن  هذا االحتجاج الش عبي  الذي بدأ يظهر قد 

ض إحدى األ ئيسي ة الت ي كان قو  فكار الر 
إليها الجهاز الس ياسي للد ولة يطمئن 

ة و قها للعام  ، وي سو  هي الوالء الجهوي 
فأحداث قصر هالل أثبتت أن  الواقع الط بقي  
قادر على كسر كل  أشكال الوالءات 

ي ة أو جهوي ة أو قبلي ة إلخ.( األخرى )دمو
حت ى الس ياسي ة منها )ال ننسى أن  قصر و

ل ولدت حزب الد ستور الجديد و قبلها هال
 أنجبت المنستير زعيمه(.

رات الس ريعة تحدث     لقد بدأت هذه التطو 
أشهر على بداية  01بعد مضي  أقل  من 

حالة الس لم االجتماعي التي أرادت من 
خاللها الد ولة تغطية األوضاع المادي ة 
للكادحين بعقد سرعان ما ا كتشفت الن وايا 

ة الكامنة خلفه، فاستحال الس لم إلى الحقيقي  
رها "حرب" اجتماعي ة ستزيد في استعا

داخل جهاز األوضاع السياسي ة بالبالد و
الحزب الواحد التي ال يخفى دورها ولة والد  

 في احتداد هذه األزمة.

لم تكن األوضاع االجتماعي ة التي سادت    
البالد و ما لحقها من اضطرابات خالل 

نات لتؤد ي لوحدها إلى حدوث فترة الس بعي
"الخميس األسود". بل إن ها تزامنت مع 
مجموعة من المعطيات السياسي ة التي 
ساهمت بدورها في بلورة أسباب األزمة، 
بل ودفعت بها إلى الت فاقم. و قد ارتبطت 
هذه المعطيات السياسي ة بطبيعة نظام الحكم 
من جهة و بطبيعة الحراك السياسي الذي 

جهها بقة السياسي ة الت ونسي ة التي واساد الط  
بطبيعة العالقات هذا الن ظام من جهة ثانية و

زب بين األطراف المتصارعة داخل الح
هذه المعطيات الحاكم من جهة ثالثة. و

السياسي ة لم تكن وليدة فترة الس بعينات 
لوحدها بل إن ها كانت نتاجا للن هج السياسي 

 بداية الستينات.الذي ات بعته الد ولة منذ 
 حزب واحد و قمع منّظم:

، تم  في تونس 0143في مفتتح سنة    
إقرار نظام الحزب الواحد و ذلك بعد حل  

لة في ما تبق ى من معارضة قانوني ة متمث  
تم  تعطيل الت ونسي و "الشيوعي"الحزب 

حيفة صحيفة "الطليعة" الن اطقة بإسمه وص
من  القريبة"منبر التقد م" المستقل ة و

ض أصحابها إلى الت حقيق  الشيوعيين وتعر 
ت التي نشرت حول "قصور بعد المقاال
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 "وهم االشتراكية الدستوري ة"الرئيس" و
ل ت "الل جنة التونسي ة للحري ة والس لم". و ح 

حدث ذلك إثر اكتشاف المحاولة االنقالبي ة 
( التي كانت مناسبة لوضع 0148)ديسمبر 

و إقرار نظام الحزب  حد  للت عددي ة السياسي ة
 الواحد الذي سيستمر  إلى بداية الث مانينات.

و في أواسط الس بعينات أقر  الد ستور مبدأ    
ئاسة مدى الحياة بعد أن هي أ الحزب  الر 
المناخ لمثل هذا القانون، و يأتي ذلك بعد 
أن قد م أحد األشخاص المستقل ين ترش حه 

ئاسي ة وبذلك أصبحت حت ى  لالنتخابات الر 
االنتخابات التي تمث ل إحدى واجهات 
د شعار معد  لالستهالك  الد يمقراطي ة مجر 

  السياسي.

ا بقي ة المنظ مات و    الجمعي ات فقد تم  أم 
دمجها ضمن "الجبهة القومي ة"، وكان 
االتحاد العام التونسي للشغل أبرز هذه 
الجمعي ات. ولم ي سمح لبعض الجمعي ات 

ن و الن ش اط من ذلك "لجنة مساندة بالتكو 
ض بعض  الشعب الفيتنامي" التي تعر 
عناصرها للخطف؟ ولم يتبق  أمام الن ظام 
غير الحركة الطالبي ة، فسعى إلى احتوائها 
و القضاء على النزعة االستقاللي ة داخلها 

البات وتجنيد األجهزة من خالل سياسة االنق
الميليشيات الحزبي ة األمني ة والقضائي ة و

لة فترة السبعينات من أجل القضاء على طي
  معارضة الحركة الطالبي ة.

ففي المؤتمر الثامن عـشر لالتحاد العام    
لطلبة تونس الذي انعـقد في الفترة 

 0120أوت  81و 08المتراوحة ما بين 
ببلدة قربة بوالية نابل و نتيجة للصراع 
القوي حول البرامج وخاصة في لجنة 

ل استقاللية االتحاد السياسة العامة حو
وآليات تكريس ذلك، بادرت إدارة الحزب 

وميليشياته في اليوم التاسع من المؤتمر إلى 
التدخل السافر وإلغاء الالئحة السياسية 
العامة ووضع حد ألشغال المؤتمر 
وتنصيب قيادة صورية قابلة لالنصياع 
إلرادة الحزب الحاكم. وقد أد ى ذلك إلى 

واب وتعـبيرهم في انسحاب أغـلبية الن
إمضاء عـلى رفـضهم  010الئحة تضم  

لالنقالب وتفويض لجنة إعالمية لتوضيح 
 ما حدث في هذا المؤتمر لكل  األطراف. 

الحزب و من ذلك التاريخ شن ت الد ولة و
بمختلف أجهزتهما حركة قمع ضد  الحركة 
افضة لعملي ة االنقالب و للهيمنة  الطالبي ة الر 

 "الد ستوري ة".

حركة فيفري" التي عقدت "و كان قمع    
يوم ، و0128فيفري  8ؤتمرا انطلق يوم م

فيفري، وقبل تالوة البيان  0السبت 
الرسمي والختامي للمؤتمر، تدخلت ميليشيا 
الحزب الحاكم، التي كانت ترفع شعار 
"يحيا المجاهـد األكبر"، فيرد عـليها الطلبة 

الشعـب". وبعـد بشعار "ال مجاهـد أكبر إال  
فشل الميليشيا تدخلت فرق النظام العام 

(BOP بكل ضراوة ووحشية، وهـو ما )
أد ى إلى مواجهات دامية وإيقاف أكثر من 

 طالب. 111

و طيلة الفترة الال حقة تم  التصد ي لكل     
البي ة باستعمال العنف المنظ م التحركات الط

قد نشطت خاص ة األجهزة القضائي ة في و
لس جن بلغت حد  اإلثني ار أحكام باإصد

طالبا  630قد شملت أحكامها عشر سنة و
ر الماركسي بالجامعة ينتمون إلى اليسا

ل هذا جدول مفص ل نسبي ا حوالتونسية، و
 0123هذه المحاكمات بين سنتي 

  .0120و
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 األحكام عدد المحاكمين المحاكمةتاريخ 

 سنوات 3من سنة إلى  06 0123مارس 

 اشهر 2إلى  3من  06 0123أفريل  02

 سنة 08من سنة إلى  818 0126أوت 

 سنوات 4من سنتين ونصف إلى  33 0126ديسمبر  02

 سنوات 2من سنتين إلى  01 0120ماي 

 سنوات 1من سنة إلى  68 0120جويلية  2

 سنوات 1من سنة إلى  010 0120أكتوبر 

المركزيّة النقابيّة بالّسلطة  تطّور عالقة
 بالعّمال:و
في ظل  سياسة السلم االجتماعي ة التي    

بت بها المركزي ة النقابي ة و عملت على رح 
الي ة بها  )تصريحات إقناع القواعد العم 

الحبيب عاشور و جوالته في مناطق عديدة 
داخل البالد(، بدأت تظهر مواقف نقابي ة في 
صلب هياكل االتحاد و قواعده معادية للعقد 
االجتماعي سرعان ما برز موقفها من 

 411القيادة النقابي ة في عريضة أمضاها 
 Leنقابي  نشرتها جريدة "لوموند" )

Monde بعد  2012مارس  30( بتاريخ
مارس(  82-86) 06أن صادق المؤتمر 

باإلجماع على العقد االجتماعي. لالتحاد 
أمام هذه المعارضة رفع عاشور شكوى و

الجريدة التي نشرت نص  ضد  مراسل 
هذا األخير رفض االعتراف العريضة و

بأسماء الموق عين على العريضة أمام 
 المحكمة.

ة التي بدأت تظهر بين ا    لقيادة إن  هذه الهو 
ابي ة من جهة والهياكل الوسطى النق
القواعد النقابية من جهة أخرى هي و

حصيلة لمجموعة من التراكمات السابقة 
بدأت مع السياسة التعاقدي ة بين أمين عام 
المنظمة النقابية و مهندس االقتصاد 
الليبرالي والتشدد السياسي الهادي نويرة 

يق اللذين صارا "صديقين" في معاداة الفر
ى بـ"الليبرالي" داخل الحزب الحاكم.  المسم 

عاشور طرفا في الص راع الحزبي  فقد مث ل
ساعد على إقصاء الفريق المعادي و

الحزب  نويرة في مؤتمري-لبورقيبة
هذا االلتزام ، و0126و  0120بالمنستير 

السياسي لعاشور كان البد  و أن يثير تحف ظ 
كما أن  المدافعين عن استقاللي ة المنظ مة. 

بعض التصرفات البيروقراطية التي كان 
يأتيها أمين عام االتحاد مثل إقصائه لبعض 
النقابيين كان يثير جدال في صفوف 
النقابيين المتمس كين بمبادئ الد يمقراطي ة في 
صلب المنظ مة، و ذلك في ظل  وضع 

ي  منعت فيه األحزاب السياسي ة سياس
ئاسة مدى الحياة و بدو ت الر  أ الت نافس أقر 

على خالفة بورقيبة، في حين أصبح 
االت حاد الفضاء الوحيد الذي ات سع لكل  
األصوات السياسي ة المعارضة. فأمام خنق 
ة والس ياسي ة أصبح العمل  الحري ات العام 
الن قابي الملجأ الوحيد تقريبا لممارسة 
النشاط السياسي، وقد تدع م الوعي الن قابي 

بتكوين نقابة أساتذة والط بقي والسياسي 
الت عليم العالي ونقابة األطب اء. هذا إضافة 
إلى عدم اعتراف القيادة النقابية ببعض 
اإلضرابات التي كانت تخوضها عديد 
القطاعات العمالي ة و في صلب الوظيفة 
العمومي ة )اعتبار قيادة االتحاد إضراب 

 0120أساتذة التعليم الثانوي في جانفي 
(. و قد وقف عاشور إلى  غير شرعي 

كات  جانب الن ظام الحاكم في قمعه للتحر 



31 
 

ع "الحاشد"  الطالبي ة، إذ أعلن أثناء التجم 
الذي نظ مه الحزب الحاكم وكل  المنظمات 

 00"القومي ة" التي تدور في فلكه يوم 
ياضة بالمنزه:  0128فيفري  بقصر الر 

"إننا نقول للرئيس بورقيبة وللشعـب 
بأن  البلدان األجنبية  التونسي من جديد،

الشيوعـية أو التي تنسب إلى الشيوعـية لها 
ى في الصين الحرس  حرس أحمر يسم 
األحمر الماوي وفي روسيا الحرس األحمر 
اللينيني وفي كوبا الحرس األحمر الكوبي، 
سمي لبورقيبة  ونحن في تونس الحرس الر 
وللن ظام التونسي، ونقول له إن  العـمال 

أكثر من أي  وقت مضى حتى اليوم معـك 
تضع حد ا لجرائم أعـداء الشعـب، وتخدم 
وطننا حتى يكون وطنا عـصريا ينعـم 

كان الحبيب . و(8)بالحرية واالستقرار"
ح يوم األحد  فيفري  4عاشور قد صر 

لدى إشرافه عـلى اجتماع  0128
اإلطارات النقابية بوالية نابـل: "إن نا ال نقبل 

امرأة صهيونية  تنظيم إضراب من أجـل
وإثارة االضطرابات من أجلها، وإذا لم 
يدرك الطلبة هـذه المعاني، ولم يرد وا 
ة  الجميل بالمثل، فإن  الحكومة مضطر 

. (3)التخاذ تدابير تحفظ بها ناموسها"
دفاعه ونتيجة الندفاعه الحماسي و

المستميت عن الن ظام أصبح عاشور في 
ة لذلك رفعوا نظر الط لبة خائنا للط بقة العامل

ال يا  ضد ه الش عار الش هير "يا عاشور يا دج 
ال"، ولم يغفر له الط لبة سلوكه  خاين العم 

 .0122ذلك حت ى بعد أحداث يناير 
لقد أصبحت عالقة الت حالف بين عاشور    

رات في  ونويرة مستهدفة بفعل هذه التطو 
صلب المنظ مة الن قابي ة من جهة، حيث بدا 

ة سياسي ة أن  االت حاد  أصبح يمث ل قو 
معارضة للحزب الحاكم ال تقدر المركزي ة 

الن قابي ة على الس يطرة عليها، ولكن أيضا 
بفعل معارضة عاشور لبعض الخيارات 
المعادية للعمل النقابي مثل إقرار إحياء 
الشعب المهنية من قبل محمد الصياح داخل 

. 0121المؤسسات االقتصادي ة منذ 
ال مع نهاية سنة وستعرف هذه ال عالقة تحو 

بسبب تصاعد الحركة المطلبي ة  0122
وزيارة عاشور ليبيا في ماي وسبتمبر 

ولقائه مع الوزير الس ابق محمد  0122
، بل إن  نويرة سيت هم الحقا (6)المصمودي

 411عاشور بالوقوف وراء عريضة الـ 
ويعتبرها مؤامرة ضد  العقد االجتماعي، 

لت هديد باغتيال وقد وصل األمر إلى ا
 عاشور من قبل أحد العناصر الحزبي ة.

رات في العالقة مع     و أمام هذه التطو 
الط رف المتشد د داخل الحزب الحاكم، 
ستضطر  القيادة النقابي ة إلى الل حاق 
الي ة المتصاعدة، ذلك أن   بالن ضاالت العم 
المؤش رات أصبحت ت ثبت لعاشور أن  نويرة 

لعزم على ضربه سياسي ا وفريقه قد عقد ا
- اره منافسا له على كرسي  الخالفةباعتب

 وعلى ضرب االت حاد -حسب اعتقاده
 للقضاء على المعارضة المتنامية داخله.

 التّصعيد و خيار المواجهة:
لقد بدأت الت حضيرات لمواجهة الحركة    

الي ة وبدت االستعدادات واضحة من  العم 
من خالل ما شهدته حكومة نويرة 

تحويرات. فتم  تغيير وزير الد اخلي ة الطاهر 
بلخوجة بعبد هللا فرحات )وزير الدفاع( يوم 

وتعيين مدير عام جديد لألمن.  ديسمبر 83
ا تبي ن أن  الحل  الس لمي أصبح مستبعدا، و لم 

ديسمبر  80استقال ست ة وزراء يوم 
لم يعد أمام الن ظام الحاكم سوى . و(0)0122

عن نواياه، و لم يدم األمر  اإلعالن علني ة
طويال إذ طالبت اللجنة المركزي ة للحزب 
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الحاكم بتصفية المكتب التنفيذي التحاد 
جانفي  81الشغل في اجتماعها يوم 

0122. 
ا بالنسبة الت حاد الشغل    فقد عقد هيئة  أم 

ر أعلنت نوفمب 02و 04إداري ة يومي 
استقاللي ة الدفاع عن حق  اإلضراب و

إلى  2االت حاد، ثم  عقد مجلسا وطني ا من 
ح خالله عاشور  0122جانفي  01 صر 

بقراره االنسحاب من الل جنة المركزي ة 
. (4)لحاكم ومن ديوانه السياسيللحزب ا

تبي ن إذن أن  األمور تت جه نحو حسم و
نف ال بالوسائل الد يبلوماسي ة الخالفات بالع

 بالحوار.و
المركزي ة للحزب، و بعد اجتماع الل جنة   

رد ت الهيئة اإلداري ة لالتحاد المنعقدة يوم 
العام جانفي بات خاذ قرار اإلضراب  88

ته من مد  على أن يبقى تحديد موعده و
هو ما تم  صالحيات المكتب التنفيذي و

بعد فشل  0122جانفي  86ات خاذه يوم 
مساعي األمين العام للسيزل في إيجاد حل  

ستنفجر بعد يومين سياسي لألزمة التي 
 فقط.
رات تبرز مدى هشاشة     إن  هذه التطو 

وابط التي جمعت بين حليفي األمس أمام  الر 
الض غط االجتماعي الذي أصبحت القواعد 

الي ة تمارسه ضد  الم ركزي ة النقابي ة العم 
الذي كان نتيجة والد ولة في آن واحد و

فق طبيعي ة لسياسة الت عاقد االجتماعي ة الت ي ات  
ى تطبيقها منذ بداية الط رفان المتحالفان عل

التي ألقت بكل  ثقلها على السبعينات و
جمهور الكادحين. فكان أمام الد ولة خياران 
ا أن ت لب ي مطالب الحركة  ال ثالث لهما: إم 
ا أن تواجه هذا  االجتماعي ة و السياسي ة و إم 
الحراك بشت ى الط رق كاالنقالب على 

ابي ة أو تحييد قيادة االت حاد المنظ مة النق

ممث لة في أمينها العام أو اعتماد طريق 
القمع إن لزم األمر. وأمام طبيعة الهيمنة 
التي مي زت تاريخ العالقة بين الحزب 
الد ستوري و المنظ مة الش غيلة منذ عهد 
االستعمار المباشر، فإن  الحزب الحاكم 
اختار الخيار الثاني و حاول أن ي عيد 

على قيادة  (2)ارسة سياسة االنقالبمم
الي ة. لكن هذه الط ريقة لم تكن  المنظ مة العم 

( 0140-0104-0132لتمر  كسابقاتها )
الحراك االجتماعي غير المشهود  في ظل  

خناق على الحريات الديمقراطي ة تضييق الو
ة في مقابل وعي نقابي  و سياسي  والعام 

تفط ن متزايد في صفوف الت ونسيين. وأمام 
اها الحبيب  الن قابيين للمؤامرة )كما سم 

راته( التي ت حاك ضد  عاشور في مذك  
استعدادهم للد فاع عن منظ متهم و

استقالليتها، لجأت الد ولة إلى الط ريقة 
األخيرة بتعبئة أجهزتها العسكري ة واألمني ة 
عة باألهداف  وعصاباتها الحزبي ة، متذر 

ه االتحالسياسي ة لإلضراب العام الذ اد ي أقر 
أن  هذه العام التونسي للشغل، خاص ة و

الط ريقة ستكفل لها تحقيق إزاحة القيادة 
الن قابي ة الحالي ة غير آبهة بما ي مكن أن تؤد ي 

زر ذهب إليه سياسة العنف المنظ م من مجا
 0111شهيد و 811ضحي تها حوالي 

آجلة على جريح و من انعكاسات عاجلة و
 ومنظ متهم النقابي ة.جمهور الكادحين 

ا بالن سبة للقيادة الن قابي ة، فقد بان     أم 
كات القاعدة  بالكاشف أمامها أن  تحر 

الي ة قد فاقت توق عاتها، و أن ه ال خيار العم 
اللتحاق بالجمهور الغاضب أمامها سوى ا
تعاقدت معه  أن  الط رف الذيخصوصا و

دسائسه تجاهها، كشف عن بعض نواياه و
في مستهدفة في شخصها وفأصبحت 
تيق نت بذلك هذه القيادة بأن  منظ متها. و
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سياسة التعاقد التي انتهجتها مع الد ولة لم 
تكن إال  وسيلة الحتواء المنظ مة الن قابي ة 

ها أن  االلتفاف على مطالب الشغ الين وو
ة بينها وبين قواعدها،  زادت في تعميق الهو 

وعيها لن لتي ازداد أن  هذه القواعد او
لن ترحمها إذا ما واصلت تنتظر أكثر و

مركزي تها النقابي ة سياسة تجاهل بعض 
مطالبها. فما كان على هذه القيادة إال  
الل حاق بنضاالت القواعد والتخل ي عن 

  الش ريك السياسي.
القضاء  لقد ات خذت الد ولة التونسي ة قرار   

مواجهة الحراك على القيادة النقابي ة و
ةاال الحديد حفاظا على الن ار و جتماعي بقو 

لمتمث لة في مصالحها الط بقي ة "هيبتها" ا
على "حرمة القانون" التي ال تقبل بأي  و

من  شكل من أشكال ممارسة أي  شكل
ي ة تم  لهذا الغرض تلفيق تهم سياسالحري ة، و

شل  االقتصاد( )من قبيل إرادة قلب النظام و
ة  جتماعي ةبغاية إخفاء التناقضات اال المنجر 

السياسي ة المت بعة قتصادي ة واال عن الخيارات
   التي كانت وراء بلوغ هذه األحداث.و

_______________ 
مدير الحزب محمد الصياح كان قبل  -(0)

هو ينكر وجود الميليشيات الحزبي ة واألحداث 
إلى اليوم ينكر ذلك، لكن ه و لسوء حظ ه تجاهل 

الميليشيات في تصريح  أن ه اعترف بوجود هذه
لمجل ة "جون أفريك" بقوله أن  الحزب االشتراكي 
الدستوري له أناس يهتمون بحفظ النظام و أن  

قبل األحداث و اليوم هم في  011عددهم كان 
 عنصر )ب عيد األحداث(. 811حدود 

فيفري  04، 011جريدة الشعـب، عدد  -(8)
 .2، ص. 0128

 .01نفس المصدر، ص.  -(3)
المعروف بمعارضته لحادثة -قام عاشور -(6)

بزيارتين  -0126الوحدة الل يبي ة التونسي ة سنة 
إلى ليبيا من أجل إيجاد حل  لمشكل الجرف 
ال التونسيين من ليبيا.  ي ومشكل طرد العم  القار 

و كان لقاؤه بالمصمودي سببا في ات هامه من قبل 
بها قد أدانته بسبويرة بالت آمر على أمن الد ولة ون

ا جانفي. أم   84محكمة أمن الد ولة إثر أحداث 
من المصمودي فهو مطرود من الحزب و

 الحكومة و ي حسب على التيار الليبرالي.
وزراء أعلنوا استقالتهم  0ديسمبر  80يوم  -(0)

وهم وزير الشؤون الخارجية حبيب الشطي 
)مستقيل من قبل(، وزير الصحة العمومية منجي 

صر وزير الشؤون الكولي، محمد النا
الوزير جتماعية، الكاتب العام للحكومة واال

المكلف بالعالقات مع البرلمان منصف بالحاج 
عمر و كاتب الدولة للدفاع احمد بن ور )أعلنوا 
أنهم ضد خيار المواجهة( والتحقوا بوزير 

ديسمبر  84االقتصاد عبد العزيز لصرم، و يوم 
وزارة الضاوي حنابلية عوض ع هللا فرحات في 
 الداخلية و عاد األخير إلى وزارة الدفاع.

ه  -(4) نص  برقي ة استقالة عاشور من مهام 
  الحزبي ة:
 رئيس السيد0122 جانفي 01 في "تونس
 التأث ر مزيد مع الدستوري االشتراكي الحزب

 سنة أربعين على يربو ما وبعد اليوم إليكم أقد م
 الديوان عضوية من استقالتي النضال من

 المركزية اللجنة وعضوية السياسي
 العليا المصلحة خدمة في دوما وسأبقى.للحزب
ة  .لألم 
 االشتراكي الحزب رئيس سيدي وتقب لوا

 )الحبيب .عبارات التقدير أسمى الدستوري
 "(عاشور

الصياح إلى إيجاد منظمة سعى نويرة و -(2)
)القوى العاملة  FOTنقابية جديدة سميت

التونسي ة( من خالل االعتماد على شخص وزير 
الشغل فرحات الدشراوي )عضو سابق بالمكتب 
التنفيذي لالتحاد( الذي استقبله بورقيبة في شهر 
جوان باقتراح من مدير الحزب )الصياح( و في 

صرح الصياح باعتزام تنظيم مؤتمر نوفمبر  81
خارق للعادة للمنظمة النقابية إلزاحة عاشور 
وإعادة العناصر المقصية من المكتب التنفيذي. 
طه في هذه المؤامرة و هو  لكن الصياح ينكر تور 
يلتقي مع الد شراوي في إنكار وجود هذه 

 المحاولة.
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 ثــالث سنوات على رحيل الّرفيق حسن سهيـــل

 أبـدا لن ننســاك.. و لــن نضـــّل ُخطـــاك.. سنظّل نسير على طريــــق الثّــــورة

 من أجل

 للكــــادحينحريّـة للـــوطن    و الحكم للّشعب    و الثّـروة ال

 يــارين كوباني شهيدة التحرر الـوطني واالشتراكيّة   

الشهيدة يارين كوباني كانت مقاتلة حمراء في كوباني  

وبعدها في عفرين وقد سقطت في ساحة الشرف 

والبندقية في يدها بعد تسطير ملحمة بطولية في 

مقاومة الغزاة األتراك وعمالئهم التكفيريين هؤالء لم 

سبيال غير االنتقام من جثتها فقطعوها إربا يجدوا 

وأشعلوا فيها النار ونسيوا أنهم يبرهنون بذلك على 

 وحشيتهم ونذالتهم ....

سوريا كلها  في عفرين تقاوم الحرية االستعمار و   

التكفيريون األتراك وغيرهم وستنتصر على الغزاة 

 إلى هالك محتوم..
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ستنتصر مقــاومة الشعوب المضطَهـدة   

ل  وسيول ي المحتل ون أدبارهم خائبين وسيسج 

ـاريخ وجـه يــارين بأحرف من ذهب  التـ 

  كـادحات  كادحو و ليسير على خطاها 

 . العــالم 

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

 : رمز لكفاح المرأة في سبيل تحرير الوطن وديمقراطية الشعبا خابوريستاف   

 ،رة لم يتجاوز ع مرها عشرين ربيعازهـ   

لم ومن هذا العصر، رة من هذا العـازه

ض زهرة وهبت حي اتها لوطن يتعر 

ض للقصف ليال لالحتــ الل ولشعب يتعر 

 وشيوخا ارا فيقد م الشهداء أطفاالنه

يقاوم بكل  ما يملك  ونساًء... شعب أعزل

ة أعتى الفاشيات و  من طاقة ومن ق

جعي  و جهزتها العسكري ة وآالتها ات بأالر 

الن ظامي ة وبفرق الحربي ة وبجيوشها 

 ونة.المرتزقة والخ

سط رت بدمها ملحمـة من  ا خابورستيفآ   

لها تــاريخ مقـاومة  المالحم القليلة التي سج 

لعدوان  على االشعوب لالستعمار و

 .  األوطان 

لم تحلم بسي ارة فاخرة أو بفيال   الشابةهذه 

فخمة، بل كان حلمها يت سع ألكثر من ذلك، 

كان حلمها تحرير الـوطن من عصابات 

اإلرهاب التكفيري وحق قته ثم  كبر حلمها 

العثمـاني -وأصبح مقـاومة الغزو التركي

ت  وقد عملت على تحقيق هذا الحلم وضح 

ل بدمها من أجله عندما لم تترد د في أن تحو  

رتهـا  الغضجسدها  إلى قنبلة موقـوتة فج 

  دب ابـة لجنود األعداء في قرية  سطو

جنديرس في منطقـة عفرين الس وري ة، 

عفرين التي أطلق عليها اسم "مقـاومة 

لوها  فدائيوهاالعصر" والتي توع د  بأن يحو 

إلى فيتنام أمام الغزو الت ركي وها هم اليوم 

كان  8102جانفي  82يجس دون ذلك. يوم 

لت معه إلى  ـاريخ تحو  آلفيستا موعـد مع التـ 

رمز لكفـاح المــرأة وتضحيتها في سبيل 

ة الش عب.   تحرير الوطن وبناء ديمقراطيـ 

، التي ولدت زلوخ حمواسمها الحقيقي    

بمدينة حلب السورية، وتحديدا  0112في 

ه" في ناحية بلبلة بمقاطعة في قرية "بيلي

الحركة  ها من ينابيعشربت عائلت .عفرين

د تشهسا  ، فقد التسعينات منذ أعـوامالثورية 

في قوات  مقــاتالآفيستا، الذي كان  خال

كريال" في التسعينيات، الالدفاع الشعبي "

 الحس  ال حمـل شحنةداخلها  فضخ  ذلك

ورة  ومواصلة مسيرة المقـاومة والثـ 

 نصرباعتبارها الط ريق الوحيدة لتحقيق ال

انخرطت في صفوف ثورة  والحري ة.

ه ـلقرأت أفكار وفلسفة "عبد ال"روج آفا" و

يديولوجيا الث وري ة واعتنقت االأوجالن" 

لوحدات حماية  8106انضمت في عام و

المرأة، وتمكنت آفيستا خالل فترة زمنية 

ومهارة قصيرة من تحقيق نضج فكري 

قتالي ة جعلتها ال تتوانى في التضحية من 

 ة وطنها وشعبها.أجل قضي تها وقضي  
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رتاكّيةوالاش الوطين رتحرّ ال  يف سبيلسّطرت ملحمة  بدهما   
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