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ما العمل ؟

شّكل االتحاد العام التونسي للشغل 
17انتفاضةدعامة و رافدا من روافد 

رباعتبار الدوفي تونس 2010دیسمبر 
و قسم من الذي لعبتھ القواعد الھام

النقابیة على المستویین الجھوي القیادات 
والمحلي، من تأطیر ومساندة ودعم ودفع 

والتجّذر، علتوسنحو االنتفاضة لمسار ا
البیروقراطیة النقابیة و في المقابل وقفت

حجر عثرة في طریق الثورة و بقیت 
ھو حتى لحظاتھ األخیرة ویة لبن عليوف

.في الحكم 

حاولت2011جانفى 14و بعد 
الظھور مثل غیرھا من الرجعیین 

ساعیة في ، واالنتھازیین بمظھر ثوري
تطویق الحریق الثوري نفس الوقت إلى 

فكان أن . المتعاظم وإخماد لھیبھ نھائیّا
الوطني مجلسال"بـأنشأت ما سّمي

فت  بین   قلوب بعد أن ألّ " حمایة الثورةل
الّرجعیّة مختلف األطراف ممثّلي

بذلك للنظام فوفرتواالنتھازیة 
الكمبرادوري اإلقطاعي المصاب بحالة 

من ذھبفرصةةوذعر عظیمارتباك
لتقاط األنفاس وترتیب األوراق من ال

انقالبھ ترسیخ جدید وھو ما مكنّھ من 
على االنتفاضة عبر تنسیق سّري مع 
دوائر المخابرات اإلمبریالیة والصھیونیة 

.ورجعیات النفط الخلیجیة 

و ھا ھي الیوم وبعد احتدام النزاع 
بین الرجعیة الدینیة الحاكمة والرجعیة 

جة لتّوھا من قصور اللیبرالیة الخار
صراع دموي بما ینبئ بانفجار الحكم 

مرة أخرى لتحقیق  التوافق  تتدخل 
آالم ومعاناة بینھما على حساب 

ین الذین زاد بؤسھم عمقا الكادح
فكانت المبادرة ثّم تالھا ا، واتّساع

كما وقعت " الحوار الوطنيمؤتمر"
أكتوبر 16یوم ، الذي انعقدتسمیتھ
إعادة أمره في حقیقة ثلو ھو یم2012

وطني الذي وضعھ بن الإنتاج للمیثاق ال
للحیلولة 1987نوفمبر 7غداة علي

.السائدعقد التحالف الطّبقي دون انفراط 

یتكّرر المشھد ا،عود على بدء إذ
ویعاد السیناریو مّرة أخرى لكن ، ثانیة

وھو ما . بدیكور جدید وشخوص مختلفة
: بسیطة ولكنّھا ھاّمةیؤّكد على حقیقة

النقابیة ستظل ةھي أن البیروقراطیو
دوما في خدمة النظام و إن اختلفت 
ظرفیا مع بعض مكوناتھ فھي ال تبحث 
عن مصالح الشعب و الوطن و إنما عن 

المراھنة علیھا نّ إو من ھنا فمصالحھا
..خاسرة بالمعنى االستراتیجي للكلمة  

"سمالیةلرأالجنة ا"لى إالھجرةحلم 
أن الھجرة إلى أوروبا من المعلوم 

مثلت منذ زمن طویل حلما راود العدید 
شباب وأن البعض منھم كان یحلم  من ال

ھناك العتقادھم " ة الرأسمالیةبالجنّ "
الجازم بكون الظروف المعیشیة في 
البلدان األوروبیة أحسن بكثیر من 
الظروف التي یعیشونھا في بلدانھم 

اھم وأریافھم التي یسیطر ومدنھم وقر
علیھا  الجوع والفقر والجھل والقمع 

نا نتذكر في ھذا اإلطار ولعلّ .والتھمیش
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تلك األغنیة التي انتشرت في نھایة 
السبعینات من القرن الماضي للفنان 

بابور زّمر خش "عن الھجرة محمد بحر 
والذي یذكر فیھا وأن الفرق ..." البحر
.جواز السفرالمھاجرین والبقر ھو بین 

لقد مثّلت لھم  الھجرة المالذ الوحید 
للتخلص من ھذه الظروف الحیاتیة 
المزریة التي ال یختلف فیھا اإلنسان عن 

في الھجرة الحیوان ، فأحالم كل من فّكر
ى الحصول على شغل یقیھ الفقر ال تتعدّ 

والجوع ویغیر من الوضع المادي لھ 
وألسرتھ و یزرع فیھ اإلحساس بطعم

الحیاة خاصة وسط مجتمعات لیبرالیة 
من الحریات یتوفّر فیھا ھامش

.الشخصیة

إن ھذه األحالم الوردیة سرعان ما 
تصطدم بواقع صادم تحكمھ عنصریة 

الفاحش واالستغاللالیمین المتطّرف 
للرأسمالیّة فیجد العدید من المھاجرین 
أنفسھم مجبرین على ولوج عالم 

ھـم من قبـل الجریمـة إذ یتم الزج ب
عصابات اإلجـرام في تجارة المخدرات 

.وممارسة الدعارة 

لقد كانت دوافع الھجرة السریة 
من شبح البطالة باألساس ھي الھروب 

، غیر أّن ھذه األشباح والفقر واإلزدراء
سرعان ما تعترض المھاجر من أول یوم 
تطأ قدماه البلد الذي نجح في الوصول 

ص رافقھ یومیّا لینغّ إلیھ فتمثل لھ ھاجسا ی
، وبذلك تتالشى مع ھذا الواقع حیاتھ

ن أجلھا ركب الجدید أحالمھ التي م
فال عمل . ى بحیاتھالمخاطر وضحّ 

، وال مأوى یقیھ یضمن لھ العیش الكریم
من عناء التشرد ، وال عائلة یلتجئ إلیھا 

عند الحاجة إضافة إلى النظرة الدونیّة  
والتي التي یلحظھا في أعین العدید 

تعتبره شخصا غیر مرغوب في تواجده 
إن ھذه . أو مواطنا من الدرجة الثانیة 

الظروف مجتمعة تھیّئ لھ التربة 
الخصبة لیصبح شخصا ناقما عن 
المجتمع الذي یوجد فیھ فیكون بذلك 
فریسة لعصابات اإلجرام المختلفة التي 
تتولى تشغیلھ فتنتھي بذلك أحالمھ إّما 

وبھذا . الترحیل بالموت أو السجن أو
یكون المھاجرون ضحیة في بلدھم وفي 
البلدان  التي  ھاجروا  إلیھا فدّمرت حیاة 

، في عدید منھم وكذلك العدید من أسرھمال
المقابل نجح القلیل منھم في ضمان عمل 

اّدي قار وغیروا بمقتضاه وضعھم الم
وحسنوا من ظروف حیاة أسرھم 

.الخاصة  

عمل بین نارینالشباب المعطل عن ال
االقتصادیةة كانت السیاس

واالجتماعیة المنتھجة من قبل النظام 
1956الحاكم منذ صفقة الخیانة لسنة 

ھذا ي التي دفعت باآلالف من أبناء ھ
إلى إلى الھجرة خاصة الكادحینالشعب

لبلدان األوروبیة فیما بقیت أغلب ا
الجماھیر الكادحة تعاني الظلم 

مھ بأسالیبھا المختلفة واالضطھاد وتقاو
رت عبر نضاالتھا العدید من وسطّ 

المحطات المضیئة في تاریخھا حتى 
وھروب 2010-12-17كانت انتفاضة 
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والتي اعتقد 2011-01-14الجنرال في 
الشباب والمعطلین عن إثرھا العدید من 

أن وضعھم سیتحسن وأن ما سّمي العمل
ستتحقّق " الحریةثورة الكرامة و" ـب

وفّر لھم ظروفا ا مطالبھم المزمنة وتمعھ
، غیر أّن الریاح تجري بما معیشیّة أحسن

فاألیام مّرت وتتالت ،ال تشتھیھ الّسفن
ونّصبت الحكومة تلو األخرى وتمت 

دون أن یتغیر وضعھم االنتخابات
وأصبح كل یوم یمّر إال وتتالشى معھ 
بقایا أحالمھم بل على العكس من ذلك 

ین عن العمل وزاد ازداد عدد العاطل
الوضع الماّدي تأّزما نتیجة االرتفاع 

لألسعار وأصبح الوضع المستمر
االجتماعي خانقا بسیطرة الجریمة وقمع 
الحریات خاصة الشخصیة منھا 
وأصبحت العصابات اإلجرامیة 
والمجموعات السلفیة ھي التي تسیطر 
على الساحة وقد تقاسمت األدوار فیما 

لعصابات اإلجرامیة ففیما تعمد ا،بینھا
إلى النھب والسرقة وافتكاك أرزاق 

النھار فتضرر من ذلك وضحالناس في 
و،خاصةالصغار اآلالف من الفالحین 

تولّت العصابات السلفیة التي تجول 
وتصول بدون رادع فرض قیود غیر 
معتادة على الجماھیر الشعبیة فعملت 
على إغالق المقاھي والمطاعم في شھر 

قّوة ومنعت العدید من رمضان بال
یة التظاھرات الثقافیة والعروض المسرح

.وأبطلت عّدة مھرجانات ثقافیّة
لقد امتدت ید الیمین الدیني لتطال 
بعض المثقفین والمبدعین فاعتدت علیھم 
بالعنف مثلما اعتدت على العدید من 
النساء بسبب لباسھن ، كما ھدمت 

ي تمثّل جزءا وأحرقت بعض المباني الت
، كما حاولوا العدید ن التراث المعماريم

ھم على البعض من المّرات تطبیق شریعت
، إضافة إلى بعض بمحاولة قطع أیدیھم

الشكوك المتجھة نحوھم بخصوص 
بعض حاالت الموت المسترابة خاصة 
في سجنان التي حاولوا إعالنھا إمارة 
سلفیة ، مّما نتج عن ھذا الوضع حالة من 

ر الكادحة وساد لدیھا التذّمر لدى الجماھی
. شعور بعدم الطمأنینة النعدام األمن 

جدیدة انضافت إلى السباب األذهوھ
من  األسباب السابقة والتي دفعت بالعدید 

إلى الكادحین والمعطلین عن العمل
التفكیر في الھجرة وھذه المّرة ھروبا من 
الجحیم الذي یعیشونھ فحملت قوارب 

والنساء الموت الشباب والكھول
.والرجال واألطفال 

لقد ھرب ھؤالء من جحیم الفقر 
والتھمیش وعنف الیمین الدیني وكذلك 
العنف البولیسي والتضییق على الحریات 

بعض من ر الإلى جحیم الموت إذ عبّ 
قّرروا الھروب "الناجین من الغرق بأنھم 

من بالدھم ألنھا أصبحت تمثّل لھم سجنا 
إذ عالوة على ، "كبیرا لم یعتادوا علیھ

البطالة والفقر والتھمیش سلبت حریتھم 
الشخصیة فكان قرارھم األخیر إّما 

، أو الحیاة الحقیقیةالموت البیولوجي
الموت غرقا باعتبارھم أمواتا في بلدھم 
.أو النجاة والحیاة في ظل ظروف أحسن 

لقد اعتبر البعض منھم أن حكم 
طیلة ھذه األشھر تمیّز ویینالنھض

تضییق المفرط على الحریات بال
لك على السلفیین الشخصیة معتمدین في ذ

رابطات حمایة " بـوعلى ما سّمي
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العنان للقیام اأطلقوا لھتىال" الثورة
عوا عائالت بدور بولیس األخالق فروّ 

بأكملھا وحاولوا السیطرة على الشارع 
یة فأصبحوا وتطبیق قوانینھم الرجع

صل بھم ، بل وبمثابة محاكم التفتیش
األمر إلى السیطرة على بعض األماكن 
واألسواق األسبوعیة وكذلك الجوامع 

م إلى السیطرة على وھم یسعون الیو
التي "لجان حمایة الثورة"الشارع باسم 

تحاول فرض سیاسة السلطة الرجعیة 
المعادیة للجماھیر بالقّوة وصلت حّد 
االغتیال السیاسي والتصّدي بنفس 

حركات واالحتجاجات األسلوب لكّل الت
لغایة تكمیم األفواه وفرض سیاسة األمر 

تلك ھي األسباب .  الواقع على الكادحین 
المستجّدة والمرتبطة بسیطرة النھضة 
على السلطة والتي مثلت دافعا للعدید من 

أبناء ھذا الشعب للمغامرة بحیاتھ 
والھجرة خوفا من المجھول وھربا من 

فھل  ھذا ھو . الواقع األلیم الذي یعیشونھ
ألن الھروب ال، الحّل األنسب ؟ بالطبع 

من الواقع لن یحل المشكلة بل سیزیدھا 
استفحاال فسیطرة النھضة وحلفائھا على 
السلطة والدفع بالسلفیین للسیطرة على 

لن یتم الحد منھالشعبالشارع وترھیب 
بمغادرة البالد ألن الحل الحقیقي ھو 

ذا الخطر الداھم والتصّدي لھفیھا البقاء 
عبر تنظیم أطر المقاومة بدءا بلجان 
الدفاع الشعبي في المدن واألحیاء 
واألریاف لتنظیم صفوف الجماھیر 

بوعیھا واالرتقاءالكادحة ورّصھا 
وتطویر أسالیب مقاومتھا  ألعدائھا حتّى 

سلطتھا الدیمقراطیة بناءتتمّكن من 
.الشعبیة 

الّشرعیّة الّزائــــــــفة: أكتــــوبر 23

عندما اندلعت االحتجاجات الشعبیّة 
انطالقا من سیدي بوزید في شھر 

رفعت الجماھیر مطالب 2010دیسمبر 
الشغل واألرض والحریة والكرامة 
الوطنیة ومع امتداد االحتجاجات جغرافیّا 
وتوّسعھا شعبیّا صّعدت الجماھیر من 

تماعیّة والسیاسیّة إلى سقف مطالبھا االج
الشعب یرید "لشعاردرجة إبداعھا 

وبھكذا تطّور تحّولت . " اسقاط النظام 
االحتجاجات إلى مستوى انتفاضة 

یدور حول المسألة شعارھا المركزي 
وحتّى بعد إجبار الوطنیة الدیمقراطیة ،

رأس النظام على الفرار تواصل رفع ھذا 
الشعار وخصوصا خالل اعتصامي 

صبة األّول والثاني وقد أصّر جمھور الق

المعتصمین على إسقاط حكومتي 
الغنوشي األولى والثانیة وذلك ما تّم 

.فعال
وخالل مرحلة االعتصام الثاني ظھر 
مطلب المجلس التأسیسي الذي وقفت 
وراء صیاغتھ والدعایة لھ بعض 
األطراف والمجموعات السیاسیّة التي 

للمطالب أرادت منھ ان یكون اختزاال
المرفوعة ومحورھا على أساس أّن 

كما " أھداف الثورة"بتحقیقھ ستتحقّق 
من سقف تم الحد بالتالي وتّدعي 

المطالب الشعبیّة موھمة أّن النظام قد 
سقط بمجّرد إسقاط حكوماتھ وتغییر 
أسماء وزرائھ واّن الثورة قد قامت وما 

وكانت . على الشعب إالّ انتظار أھدافھا
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ة الحاكمة تنتظر رواج ھذاالّرجعیّ 
المطلب الجدید لتنقّض على االنتفاضة، 
فلم تجد حكومة السبسي التي صعدت إلى 
السلطة إثر االعتصام الثاني حاجزا 
یمنعھا من تبنّي ھذا المطلب وتفتتح 
بالتالي صفحة جدیدة من صفحات 
مواجھة الغضب الشعبي وھذا ما تّم إثر 

السبسي /دیدأّول إطاللة للوزیر األّول الج
بعد اتّفاق مع 2011مارس 2یوم 

البیروقراطیة النقابیّة التي تكفّلت بالّدفاع 
.عن مطلب المجلس التأسیسي

23انتخابات وقعتفي النھایة، 
لیتّم بذلك تعیین حكومة 2011أكتوبر 

وبالّرغم من إحجام . "الشرعیّة"بـتتمتّع 
بحّق االنتخاب أكثر من نصف المتمتّعین

شاب العملیّة ماالتصویت، وعن
االنتخابیّة من تجاوزات ال حّد لھا 
مازالت بعضھا تتكّشف حتّى بعد مرور 
سنة على حدوثھا، وبالّرغم من خسارة 
عدید األطراف التي دافعت بشراسة 

، بالّرغم من كّل ذلك فقد سارع عنھا
الواھمون إلى تھنئة الفائزین والحكومة 

یة االنتخابات والتنویھ بشفاف" الشرعیّة"
واآلن، وبعد .    ودیمقراطیتھا ونجاحھا

أن مّر أكثر من عام على تلك المناسبة 
مل في طیّاتھ مزیدا من االستغاللح

األزمات االقتصادیة واالضطھاد و
لم تنقطع  ، و السیاسیةواالجتماعیّة

وتیرة االحتجاجات الشعبیّة التي ترّدد 
عت مطلب إسقاط النظام، وبعد ان ارتف

درجة األزمة التي تتخبّط فیھا الحكومة، 
تسارع عدید األطراف السیاسیّة مسنودة 
بالبیروقراطیة النقابیة إلى إنقاذ الّرجعیّة 

الحاكمة من أزمتھا انطالقا من دعوة 
البعض إلى تكوین حكومة إنقاذ أو وحدة 
وطنیة ودعوة البعض اآلخر إلى تكوین 
حكومة أزمة وتتسابق في االعتراف
بشرعیّتھا وبالشرعیة االنتخابیّة وھذا ما 
حدث من خالل مؤتمر الحوار الالوطني 
الذي احتضنتھ البیروقراطیة النقابیة ومن 
خالل الغیاب الكلّي لھذه األطراف عن 

. 2012أكتوبر 23المیدان یوم 
زكتھاأمام ھذه الشرعیة التي 

األطراف المتھافتة على االنتخابات مّما 
المؤسسات واألجھزة التي جعل من 

أنتجتھا تتلبّس رداء الثوریّة وتتغلّف 
بمساحیق الدیمقراطیة، تظّل شرعیّة 

تصارع وان تألّب علیھا الثوریة الشعب 
األعداء في الّداخل والخارج وتحالف 

. ضّدھا االنتھازیّون
لشعب الذي ركبوا نضاالتھ لیشّرعوا ان ا

اضطھاده باسمھ لم یخضع ولم یركع، 
یواصل معركتھ من اجل الحریة وھو

، وكلّما زاد قمع السیطرة على ثرواتھو
السلطة لتحّركاتھ كلّما اكتسب صالبة في 
مواجھة سیاسات أعدائھ، فلم ترھبھ 
االعتقاالت ولم ترعبھ غزوات 

ثبت لدیھ األیامفمع مرور . المیلیشیات
ان ال االنتخابات أشبعت جوعھ وال 

ال العدالة الدیمقراطیة انتزعت فقره و
لقد أثبتت لھ األیّام أّن . حطّت على أرضھ

ما تّم التّرویج لھ من برامج طیلة الحملة 
االنتخابیّة لم یكن سوى وعود معّدة 
للتسویق وال تتجاوز مّدة صالحیتھا یوم 

لذلك لم تھدأ االحتجاجات . االقتراع
وبلغت المواجھات بین الجماھیر 
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ت عالیة المحتّجة واألجھزة األمنیّة درجا
، من العنف ومن القمع بمختلف أشكالھ 

من ذلك المواجھات التي وقعت في 
األشھر األخیرة في والیة سیدي بوزید 

قریة المش ومدینة سیدي بوزید وقریة (
ومواجھات جبنیانة في أكثر ) العمران

2012من مّرة والحنشة في شھر أوت 
ومواجھات قاللة بجزیرة جربة في بدایة 

ومواجھات قابس في 2012شھر أكتوبر 
.األیّام األخیرة من نفس الشھر

وكانت الجماھیر المحتّجة في كّل مّرة 
تستھدف مقّرات الحزب الحاكم بالحرق 
والتخریب وكان آخرھا مقره بالكباریة 

28یوم ) إحدى ضواحي العاصمة(
وفي ذلك داللة واضحة 2012أكتوبر 
شرعیّة السلطة بعدم التسلیم على 
.فئات واسعة من الّشعبمن قبلالحاكمة

قضاء عام عن  و الیوم، وبعد ان
، عادت حّمى انتخابات المجلس التأسیسي

التھافت من جدید على االنتخابات وعلى 
تحدید موعدھا وتعیین أجھزتھا لتتشّكل 
األحالف والجبھات السیاسیّة ذات اآلفاق 
االنتخابیّة البحتة وكأنّھا تحمل الحّل 

جمل قضایا الوطن والطبقات الّسحري لم
.المضطھَدة

أّما جماھیر الشعب المسحوقة فإنّھا 
تواصل صراعھا ضّد مضطھدیھا، 
رافعة نفس المطالب في وضع یزداد فیھ 
تدھور مقدرتھا الشرائیة والتضییق على 
الحریّة ورھن القطر وثرواتھ لدوائر 
االستغالل في الوطن وخارجھ، ولسان 

أیّھا المتسابقون : قولحال ھذه الجماھیر ی
دیمقراطیتكم إلى الصنادیق، لقد سئمنا 

التي تتبّجحون بھا والتي الكاذبة
بقمعكم علینا حتّى ثملناوھاأغدقتم

.!!!استغاللكم و

القمع و المقاومة في تونس الیوم 

بقدر ما تواترت االحتجاجات في تونس 
وبشكل تصاعدي تعبیرا عن المطالب 

للجماھیر الشعبیة في التحرر  ة الشرعی
الحریة   بقدر ما تتالت ردود األفعال و

وھو ما أحدث تّصدعا بل الرجعیةمن ق
في  صفوف أعداء الشعب الذین أصبحوا 

عشواء معتمدین أسالیب اخبطیخبطون
إلى حد التضارب  من أجل  الفـــتك  شتّى

بالشعب واإلبقاء على امتیازاتھم  
االحتجاجات لقد امتدت.ومصالحھم

االجتماعیة خالل شھر أكتوبر إلى أكثر  

كان مجالھا مناطق البالد واتسع نطاقھا و
واألریاف واألحیاء الشعبیة أساسا القرى

في المدن الكبرى حیث  یسود البؤس  
والحرمان وكانت  الجھات  الداخلیة  
األكثر اشتعاال وذلك الستمرار  معاناة 

حیاة وتفشي  كادحیھا من انعدام أسباب  ال
.األمراض وانتشار  البطالة  

ن أن الوعود التي أطلقت كانت وتبیّ 
زائفة اذ لم یتحقق منھا شيء  بل زاد 

األحوالغالء األسعار و تدھورت 
المعیشیة  فأصبح الشعب عاجزا عن 
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ھم تأمین دراسة أبنائھ ومستلزمات تعلیم
ذلكلى إوتوفیر لقمة العیش أضف 

أصبحتو تكالیف أضحیة العید 
المیلیشیات الیمینیة متلبسة بلبوس الدین 

دونما تصول وتجول في وضح النھار 
التي أوكلت رادع  في تواطؤ مع السلطة

لھا األمر عملیّا فزادت عربدتھا وتوّسع 
جعل عامة ھو مانفوذھا وسیطرتھا و
حالة من الھلع المواطنین یعیشون

على حیاتھم االطمئنانویشعرون بعدم 
فھّبوا الى النضال متصدین اتھموممتلك

فماذا كان .  أوصلھم  الى ھذه الحاللمن
رد السلطة الحاكمة على ھذه 
االحتجاجات وكیف تعاملت مع جماھیر 

المحتجین ؟                
عیة  أمام  عجزھا  عن تحاول الرج

لى  مطالب الجماھیر الشعبیة   إاالستجابة 
ن للمحافظة اللجوء إلى  طریقتین أساسیتی

على نفوذھا  وھو ما تكشفھ الوقائع 
:          الیومیة 

محاولة : خیار التمویـــــــــــــھ-1
إیھام الشعب بأنھ وبانتھاء صیاغة 

تور وضبط القوانین والتشریعات  الدس
المؤسسات ستؤّدي دورھا بنجاعة نّ إف

وفاعلیة  وعلى الشعب أن یصبر قلیال 
لجنّة الموعودة  لكن االنتظار في انتظار ا

طال  فال الدستور وقعت صیاغتھ وال 
القوانین اتضحت معالمھا  بل إن ھناك 
عملیة مقصودة إلطالة ھذا األمر  وبذلك  
تضفي الرجعیة الماسكة  بزمام األمور 

على مؤّسساتھا غیر الشرعیة "شرعیة"

كمؤسسة الحكومة والمجلس أصال
ارسة ما یحلو التأسیسي وتترك لنفسھا مم

لھا لتجّسد بذلك واقعا وفق رغبتھا  تعمل 
لى مسلّمات  إا فشیئا على تحویلھ شیئ

یجب األخذ بھا واعتمادھا  وترسخ بذلك 
حكمھا  عبر تمكین أتباعھا من استغالل 
الجماھیر وتفقیرھا وترویعھا واالستحواذ 

راكز القرار تشریعا وتنفیذا    على م
غال بقضایاھم لھاء الكادحین عن االنشإو

قضایا وھمیة حتى تدفعھم بإثارةالحقیقیة 
لى الرضوخ لألمر الواقع والتعاطي إ
.عھ والقبول بھ كقدر  ال مفر منھ م

تعمد السلطة : الّزجــــــــرخیار-2
لى توّخي أسلوب القمع المادي  إالحاكمة 

كمؤّسسة مجّسدة في أدواتھا البولیسیة  
الى وذلك بالتصّدي الوحشي من حین

آخر الى التحركات التي تمّس اختیاراتھا 
وأھدافھا  والتي ترى فیھا  تأثیرا  خطیرا 
علیھا  وذلك كلما عجزت عن االلتفاف 
على  بعض التحركات  وعزلھا  فتعمد  

والتتبعات واإلیقافاتلى المالحقات إ
صرف والعقاب القضائي، بھدف

لرئیسیة  وحرفھا الجماھیر عن مطالبھا ا
معتمدة  سیاسة تشتیت الب فرعیةالى مط

قوى الشعب وبعثرتھا وعزل  الناشطین 
حاضنتھم الجماھیریة لتنفرد ثوریا عن

ت في المّدة األخیرة  بھم لذلك تعّدد
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والتنكیل المحاكمات  واألحكام بالسجن
.   بالمحتجین  وإرھابھم 

قد فقدت  ھذه األسالیبغیر أن
ى إصرار الشعب علأمامنجاعتھا

تحقیق مطالبھ والتمتّع بحقوقھ في مختلف 
غلب أھو یناضل وعلى فمجاالت الحیاة

أخرى  الواجھات یدافع تارة ویھاجم
ائھ وتنوعت وتعددت معاركھ مع أعد
الّذین ھم وھموتوّسعت احتجاجاتھ ضدّ 

البالد  ویعیشون في یتربعون على عرش

دمھ  لنعیم على حسابھ ویمتّصون عرقھ وا
دیھم حالة من الھلع  خلق لوھو ما

ب والخوف الذي دّب في صفوفھم وأصا
ھستیریا الخشیة على فانتابتھممنھم مقتال

منھم مصالحھم وامتیازاتھم فبدت كل فئة 
ى ولو أدّ تسعى إلى النجاة بجلدھا حتى
طمعا في بھا األمر إلى التضحیة بحلفائھا

النجاة من عاصفة الشعب الثوریة القادمة 
.ال محالة 

فاح الشعب و الصراع بین الكتل الرجعیةك

احتّد الصراع  في اآلونة األخیرة بین 
عیة في تونس  ووصل حد  األطراف الرج

مثلما حدث مؤّخرا في المواجھات
تطاوین جنوبا وأخیرا في دوار ھیشر 

بوالیة منوبة شماال  مرورا باالشتباكات  
ش  ومجموعات من ن الجیالتي حدثت بی

د سیدي بوزیيالمسلحین منذ شھر بجھت
لى مناوشات بین الحین إوقفصة  إضافة 

و اآلخر بین مجموعات سیاسیة رجعیة 
تظاھرات  ویعد  ھذا أوأثناء اجتماعات 

الصراع بین تلك األطراف وعلى أھمیّتھ 
مظھرا من مظاھر التناقض ضمن خندق 

أساس األعداء ولكنھ یُرّوج لھ الیوم على 
انھ التناقض القائم دون غیره في البالد 
وانھ یجرى لصالح الشعب و دفاعا عن 
الوطن بھدف طمس وتغییب التناقض 
العدائي األساسي بین جماھیر الشعب 

.      الوطنیّین والطبقیّین وأعدائھاالثوریة 

و المالحظ أن األطراف الرجعیة في 
تتشكل رئیسیا من كتلتین تونس الیوم

:           یّتین أساس
الكتلة األولى تمثّلھا الرجعیة الدینیة 

المعبرة عن حاضنة المشروع الظالمي
بتیاراتھا المختلفة العالقات اإلقطاعیة

ھي وھي الكتلة األشّد  تخلّفا وھمجیة و
.             اآلن صاحبة السیطرة السیاسیة 

، تمثّلھا الرجعیة اللیبرالیة  الكتلة الثانیة
یا عن البرجوازیتین ر سیاسوھي تعبّ 

والتي الكمبرادوریة والبیروقراطیة
أكتوبر 23غبن بعد انتخابات تشعر بال

نتیجة دحر الكتلة األولى لھا 2011
وبسط ھیمنتھا على مواقع سیاسیة 

اقتصادیة و إداریة و أمنیة  كانت ترى و
.      أنھا من نصیبھا دون سواھا

نیة  ممثلة بحزب إذا كانت الرجعیة الدی
حركة النھضة ھي الماسكة بالسلطة 
السیاسیة باالتكاء على بعض أتباعھا في 
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الداخل و على الرجعیة اإلقلیمیة وبعض 
لخارج فھي  الدوائر االمبریالیة في ا
لى المحافظة إولتوطید سلطتھا تسعى 

إلنتاج المتخلفة وتوسیع اعلى عالقات
وتشجیع الثقافة والفكر مجاالتھا

لمؤّسسات المتماھیة معھا والحاضنة وا
لھا  ولذلك فھي ترید  اإلبقاء على حالة 
االضطراب والتبعثر لبعض الوقت حتى 
یسھل علیھا استغالل عامل الزمن 

ما تسمیھ التمكین أولترسیخ سلطتھا 
استعادة يبالتالسلمة الدولة والمجتمع وأل
نمط من الحیاة السیاسیة " أمجاد"
ن الرجعیة اللیبرالیة االجتماعیة ترى او

قد فككتھ و من ھنا الحدیث عن الخالفة 
يسالمباالقتصاد اإلواألخذالسادسة 

السیطرة على و...الخ يوالتعلیم الزیتون
ل الجمعیات الفضاء العام من خال

.  الخیریة و ما شابھھا
بھذه الطریقة تتمكن ھذه الرجعیة من 

رسم سیاستھا وبدائلھا على حساب  
تستفرد بالسیادة أخرىمن جھة الشعب و

على  حساب الشرائح والطبقات الرجعیة 
لم یوفر لھا يغیر أن ھذا التمشّ األخرى

ن فانتفاضة الكادحیالنتائج التى تریدھا
الرجعیة والمستمرة تربك حساباتھا،

اللیبرالیة مستنفرة لشعورھا باستبعادھا 
.من السلطة

وتدعم ھذین الطرفین المتناحرین 
أیضاوعالمیة تعیش ھي إقلیمیةافأطر

صراعا من أجل بسط النفوذ والھیمنة 
وتوسیعھما ولذلك تنشأ الخصومات 

بین ھؤالء أحیاناوالمعارك الضاریة 
.             الرجعیین 

الصراع القائم بین السلطة مجّسدة نّ إ
السلفیین لیس في حركة النھضة و 

لى بال البعض  إمسرحیة مثلما یذھب 
وإنما ھو صراع بین  أطراف لھا خطط  
متباینة حول كیفیة مواجھة الشعب 
المنتفض وال یخلو من تناقض في 
المصالح ونمط الحكم والثقافة وطبیعة 
المجتمع الذي یجب ان تكون علیھ الحقا 

الى طبیعة ارتباطات كل طرف إضافة
ستعماریة التى بالدوائر الرجعیة واال

وفق استراتیجیاتھا الدمىتتحكم بھذه
ستعر المواجھات بین ھذین العامة لذلك ت

قد یصل الى الطرفین ویحتد الصراع و
.  درجة الحسم العسكري

كذلك فإن الصراع الذي تخوضھ 
رأس حربتھا حركة األطراف اللیبرالیة و

مع السلطة الدینیة القائمة نداء تونس
والتي تقدم فیھ نفسھا باعتبارھا مدافعا 

أكثر انفتاحا یتمثل الھدف ن خیارات ع
ن خالل ممنھ في العودة إلى الحكم
خاصة معالتالعب بمصالح الجماھیر

حیث اقتراب موعد االنتخابات القادمة
استمالة    ةتحاول الرجعیة اللیبرالی

لى جانبھا بترویج قطاعات من الشعب إ
تي اكتوى ھي الالوعود الكاذبة و
تغاللھا طیلة ما اسوالكادحون بنار قمعھا
.یزید عن نصف قرن

ت وتیرة المعارك بین أجنحة ومھما احتدّ 
فإنھا تظل تدور في فلك الرجعیة 
في صلب أعداء الشعب وقد التناقضات

تصل إلى حّد التقاتل الدموي كما ذكرنا 
من أجل من تكون لھ الغلبة كما یمكن ان 
تحل من خالل التوافق على اقتسام الحكم 
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لذلك فعلى الشعب ان .بریالیةاإلمبرعایة 
ان یزج بھ فى معارك لیس لھ یحذر من 

ن یحزم أمره بنفسھ أفیھا ناقة أو جمل و
الذاتیة  وطاقاتھ  الثوریةواهمعّوال على ق

لتي مستفیدا من حالة اإلرباك والتصّدع ا
ت ضربات علیھا أعداؤه فّكلما اشتدّ 

كانت مؤلمة الجماھیر ضد مستغلیھ و
ت قوتھم ودّب فیھم ھافتكثر كلّما تأ

النصر قربت ساعةالضعف والوھن و
قراطیة الجدیدة التي لبناء تونس الدیم

والثروة تكون فیھا الحریة للوطن
.للمنتجین و الحكم للشعب  

من حریة الشعباإلعالمحریة 

أضرب اإلعالمیون التونسیون یوم 
دفاعا عن 2012اكتوبر17األربعاء 

اإلضراب مختلف حریتھم و قد شمل
وسائل اإلعالم ، من صحف و إذاعات و 
قنوات تلفزیونیة و مواقع إخباریة 
الكترونیة ، وسط تعاطف من قبل العدید 
من األحزاب و الجمعیات و النقابات في 

.تونس و الوطن العربي و العالم 
لى تصاعد و تعود أسباب اإلضراب إ

وتیرة ترھیب اإلعالمیین، وفرض القیود 
، و تعیین مسؤولین إداریین على معلیھ

رأس بعض المؤسسات اإلعالمیة على 
قاعدة والئھم للسلطة التي یقودھا الیمین 
الدیني، و من بینھم من كان یعمل في 
جھاز الشرطة، مما اضطر اإلعالمیین 
في بعض الحاالت إلى استعمال أجسادھم 
من خالل إضرابات الجوع للدفاع عن 

.حقوقھم 
كادحین إضراب ي حزب الیّ یح

:ر عما یلي اإلعالمیین و یعبّ 

إن ما یجرى في قطاع اإلعالم من : أوال 
ا حصار و ترھیب ، لیس منفصال عم

، یجرى في قطاعات عدیدة أخرى
غرض الیمین الدیني من ورائھ ھو و

السیطرة الشاملة على الشعب ، و تنفیذ 
خطتھ القاضیة ببقائھ في الحكم أطول مدة 

.ممكنة 

یمثل اإلضراب جزء ا من حركة : ثانیا
ب نضال الكادحین من أجل تحقیق مطال

دیسمبر المجیدة، ومنھا 17انتفاضة 
، و ھو یندرج ضمن التشغیل و الحریة

المقاومة الشعبیة التي تغطى اآلن أغلب 
.جھات البالد 

إن حریة اإلعالم من حریة : ثالثا 
، و ھو ما یفرض تضافر جھود الشعب

للوقوف إلى جانب المطالب كل الثوریین 
.المشروعة لإلعالمیین 

سحزب الكادحین في تـــون
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نشرت صحیفة الشروق التونسیة 
بیانا حول 16/10/2012بتاریخ 

األحداث التي جرت بقریة العمران من 
والیة سیدي بوزید و نسبتھ الى طرف 

: سیاسي غیر موجود واقعیا تحت عنوان 
بیان /طنیون الدیمقراطیونحركة الو

، قتحام البولیس لقریة العمرانحول ا
قراطیین ن الدیمتبعا لذلك یھم الوطنییو
ب الكادحین فى تونس توضیح ما حزو

:یلى

البیان الوارد ر في الصحیفة نّ إ/1
المذكورة وقع إمضاؤه من قبل الوطنیین 
الدیمقراطیین و حزب الكادحین في 

ات المشتركة تونس و ھو من ضمن البیان
التي تغافلت عنھا بعض وسائل اإلعالم 

.و منھا الصحیفة المذكورة 

إن الوطنیین الدیمقراطیین ال تجمعھم /2
أي عالقة ال من قریب و ال من بعید بما 

یسمى حركة الوطنیین الدیمقراطیین و ال 
بما یسمى حزب الوطنیین الدیمقراطیین 
الموحد و یعتبرون أن التوحید یتم على
أساس نضالي بعیدا عن الزعاماتیة 

.الفضفاضة 

إن التقارب الحاصل بین الوطنیین /3
الدیمقراطیین و حزب الكادحین في 
تونس یعتبر لبنة أولى نحو توحید القوى 
الیساریة الثوریة و بالتالي بناء حزب 
الطبقة العاملة أداة جماھیر الشعب الثائر 
لتحقیق التحرر الوطني و االنعتاق 

جتماعي و النضال ضد الیمین بشكلیھ اال
الدیني و اللیبرالي و حلفائھما من 

.االنتھازیین و اإلصالحیین 

.ـ حزب الكادحین في تونس 
.ـ الوطنیون الدیمقراطیون 

و تعلیقاتأخبار

من أجل الماء وتحسین : فرنانة/ ھرم
:ظروف الّسكن

من متساكني أكتوبر العشرات31نفّذ یوم 
منطقة ھرم تحّركا احتجاجیّا على مستوى 
الطریق الرابطة بین ھذه المنطقة ومدینة 
فرنانة  وقاموا بقطعھا أمام حركة النّقل 
وذلك بسبب تجاھل السلطة إیصال الماء 
الصالح للشراب لبعض المتساكنین إلى 
جانب مطالبة البعض اآلخر بمساعدات 

زالت تأویھم مالیة إلزالة األكواخ التي ما
خاصة مع التغیرات المناخیة القاسیة التي 

.تشھدھا جھتھم

عمال النظافة یحتّجون : سیدي بوزید
:أمام مقّر الوالیة بجّراراتھم وشاحناتھم

أكتوبر عملة النظافة 31نفذ صباح 
التابعین لبلدیة سیدي بوزید وقفة احتجاجیة 

م أمام مقر الوالیة رّدا على قیام الكاتب العا

بیان توضیحي
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بالقانون من وإخاللللبلدیة بعدة تجاوزات 
خالل قیامھ ببیع سوق الجملة بسیدي 

.حد المحتجینأبوزید وفق ما أفاد بھ 
المحتجون بإیقاف عدد من وقام 
والشاحنات التابعة للبلدیة الجرارات

مملوءة بالفضالت أمام مقر الوالیة كتعبیر 
ومعلوم . عن رفضھم لمثل ھذه الممارسات

بوزید حتجاجات الشعبیة في سیديأن اال
.على الرحیلالوالي النھضاويأجبرتقد 

احتجاج عملة الحضائر : سیدي بوزید
:ابن الھیثمبإعدادیة

شھدت  المدرسة اإلعدادیة ابن الھیثم 
أكتوبر توقّفا كامال 31بسیدي بوزید یوم 

للدروس بسبب احتجاج عملة الحضائر 
سة قبل التخلي الذین كانوا یشتغلون بالمؤس

عنھم أثناء صدور القرار القاضي بإیقاف 
عملة الحضائر التابعین للمؤسسات 

فقد تفاجأ . التربویة خالل عطلة الصیف
ھؤالء بوجود عدد آخر من العملة وقع 
اختیارھم بطریقة غیر شرعیة من طرف 
معتمد سیدي بوزید الغربیة وبتواطؤ من 

ھمأنوأفاد احد المحتجین . مدیر المؤسسة
سیواصلون االعتصام الى حین دراسة 
ملفات العملة حسب الحاالت االجتماعیة 

الى سالف من وقع التخلي عنھموإرجاع
.عملھم 

وقفة احتجاجیة ألصحاب :زغوان
:الشھائد العلیا 

الشھائد العلیا أصحابذ عدد ھام من نفّ 
والمعطلون عن العمل من كامل معتمدیات 

وقفة 2012أكتوبر 30والیة زغوان یوم 
السلط طالبینممقر الوالیة أماماحتجاجیة 

العمل على تغطیة الشغورات الحاصلة في 
التدریس بالمدارس االبتدائیة بالجھة إطار

عن طریق االنتداب المباشر ألبناء الجھة 
من حاملي الشھائد العلیا مؤكدین ان والیة 
زغوان تعرضت الى التھمیش والحرمان 

. ظالم في السنوات األخیرةوجملة من الم
وفي حال عدم االستجابة لمطالبھم 

ى القیام مصممون علفإنھمومقترحاتھم 
ھذه تأتي. باعتصام مفتوح والتصعید

االحتجاجات في وقت مازالت فیھ 
المؤسسات التربویة االبتدائیة بوالیة 

اإلطارزغوان تعاني نقصا فادحا في 
التربوي بعد مرور شھر ونصف عن 

الى قلق ىأدّ مماق السنة الدراسیة انطال
بدورھم أصبحواالذین األولیاءوتذمر 

.یھددون بغلق بقیة المدارس االبتدائیة

عمال الحضائر البلدیة : الردیف
:یقاضون مسؤولي الوالیة

عامال تقدموا مؤخرا بقضیة 52أكثر من 
عدلیة ضد كاتب عام والیة قفصة باعتباره 

یة مطالبین بفتح ملف ممثال قانونیا للوال
عمال الحضائر البلدیة حیث ثبت لدیھم 
بالوثائق والمستندات القانونیة انھ وقع 

2011رصد اعتمادات بعنوان سنة 
لترسیمھم لكن والي قفصة رفض 

األطرافاالعتراف بھذا األمر  متھمین 
المسؤولة بالمماطلة والتسویف وتحویل 

عمومیة كانت مرصودة لغایةأموالوجھة 
.ترسیم عمال الحضائر البلدیة

المعطّلون عن العمل یعطّلون : المظیلة
:حركة نقل الفسفاط

نفّذ عدد من المعطلین عن العمل بالمظیلة 
أكتوبر تجمعا احتجاجیا ومنعوا 1یوم 
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شاحنات فسفاط شركة نقل المواد المنجمیة 
بالمظیلة من العبور على مستوى منطقة 

ا التحرك بعد ویأتي ھذ. برج العكارمة
عن وجود قائمات جاھزة أنباءرواج 
سیقع انتدابھم في أشخاصأسماءتحمل 

الشركة المذكورة دون االعتماد على 
.المناظرة

 مواجھات في قابس :
شھدت قابس مواجھات عنیفة بین 

و قوات البولیس ةالمنتفضالجماھیر 
احتجاجا على نتائج يو لیالأیامااستمرت 

تداب في المجمع الكیمیائي یوم مناظرة االن
أكتوبر و قد عمت االشتباكات  مختلف 18

مناطق الوالیة وخاصة في بوشمة والنحال 
إیقافلى جرح عدد من المحتجین واأدتو

بولیس على آخرین كما اعتدت قوات ال
في محاولة بعض الصحافیین  و

الغضب الشعبي استقبل المتصاص
الأقوفدا من قابس ويالجباليحماد

تعیش حالة بأكملھاوال تزال الجھة.الوالي
.تنذر بمواجھات جدیدة يمن التوتر الت

لنھضة والتطبیع مع الكیان ا
: الصھیونى

طویال بملف تاجرت حركة النھضة
األخیرو في يمع الكیان الصھیونالتطبیع

نصبتھ لنفسھا الذيوقعت في الفخ 
القناع عن وجھھا حیث امتنعت أسقطتو

الدستور تطبیقا لتعھدات في عن تضمینھ 
رئیس كتلتھا نّ أو الطریف .ألمریكامت دّ قُ 

كذبا ان قادة حماس و خاصة عى النیابیة ادّ 
مشعل قد نصحا بعدم تضمین ھنیة و

ندا یجرم التطبیع وھو بالتونسيالدستور 

سرعان ما نفاه اسماعیل ھنیة فما كان من 
م ما فھأساءان قال انھ إالذلك النائب

.بھ القادة الحمساویونأوصى

قریة العمران تحتفل بتحریر سجنائھا:
عن باإلفراجاحتفلت قریة العمران 

المعتقلین على خلفیة االحتجاجات أبنائھا
تحركات مساندة لھم بما داالجتماعیة فبع

جوع شارك فیھ حتى إضرابفي ذلك 
الشیوخ الذین منھم من بلغ من العمر 

تنظیم االعتصامات في تسعین عاما و
ینساجین الذسراح المأطلقالطرقات 

أكدوهعانوا من التنكیل و التعذیب و ھو ما 
.و شھد بھ محاموھم 

اإلعالمعام في قطاع إضراب :
عاما غیر إضرابااإلعالمیونشنّ 

في تاریخ تونس شاركت فیھ مسبوق 
و القنوات التلفزیونیة اإلذاعاتالصحف و
النجاح و ذلك بعد االعتداءات و قد حالفھ

للتندید بسیاسة واإلعالمیینالمتكررة على 
قد فرض واألعالمالسیطرة على 

على السلطة التراجع و حققوا اإلعالمیون
إقالةبعض مطالبھم  كما تمت  الحقا  

من خطة رئاسة ادارة دار يالتواتيلطف
.الصباح 

عنف سلفي:
بالسیوف عمدت میلیشیات سلفیة مسلحة 

البیضاء األسلحةو السكاكین و غیرھا من 
األضحىالى مھاجمة باعة الخمر یوم عید 

ما سبب انطالق وفي دوار ھیشر و ھ
مواجھات سقط ضحیتھا بعض الجرحى 

قد تواصلت بعد ذلك و استعملت فیھا و
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الى أدىالناریة مما األسلحةقوات الحرس 
.جرحى قتلى و

ت الدینیة في مراكز لتدریب المیلیشیا
:شمال تونس و جنوبھا

صحیفة فرنسیة عن وجود مراكز كشفت
تدریب على السالح في جنوب تونس 

مقاتلین إعدادشمالھا تحت غطاء و
سرعان كالعادةويلاللتحاق بسوریا و مال

.بت وزارة الداخلیة التونسیة ذلك ما كذّ 

 تسلیح جماعة الجیش الحر في سوریا
:بصواریخ ستینغر 

الروسیة ان األركانقال رئیس ھیئة 
الجیش الحر في سوریا یمتلكون مقاتلي

قد واریخ ستننغر المضادة للطائرات وص
اعتبر ذلك تطورا مثیرا في الحرب 

و دلیال آخر على تدخل اشھرذالجاریة من
.االمبریالیة في مجریات الحرب

 ما العالقة بین الجبھة الشعبیة
؟التونسیة و نداء تونس 

يلھمامنظمت الجبھة الشعبیة بقیادة حمة ا
قائد السبسي يو نداء تونس بقیادة الباج

بعض حلفائھ مسیرة في شارع بورقیبة و
للتندید بالعنف 2012أكتوبر22یوم 

ذلك على خلفیة مقتل منسق نداء السیاسي و
خالل اقتحام مبنى طاوینتتونس في 

.للفالحین في المدینةياالتحاد الجھو
انھ ال أكدتالجبھة الشعبیة قد نّ أغم ور

التفاق عالقة لھا بمسیرة نداء تونس فان ا
في الغرض من في التوقیت و في المكان و

التقارب بین المسیرة یدفع الى استنتاج 
أنھماالتنسیق بینھما حتى الجبھة و النداء و

یوافق تنصیب يفي الیوم الموالى الذ
ما عن تمافیھقد غاباالتأسیسيالمجلس 
.الشارع 

ھذا و ال تزال الجبھة الشعبیة تتجاھل 
بما في ذلك ما تضمنتھ إلیھاالنقد الموجھ 

افتتاحیة العدد السابق من جریدة طریق 
، علما أن بعض مكوناتھا قد عبرت الثورة 

ضھا من مواقف حمة الھمامي عن امتعا
یحاول توریط الجبھة في تحالفات الذي

.مشبوھة 

 التونسيلالتحاد العام كزيالمرالمقر
:للشغل یتعرض العتداء المیلیشیات

ھاجمت میلیشیات یمینیة دینیة المقر 
العام التونسي للشغل لالتحادالمركزي

جرى يالذيالفجئاإلضرابتزامنا مع 
الشرطة  لسائق حافلة نقل و قد إیقافاثر 

االتحاد في حاول المھاجمون اقتحام دار 
فتصدى لھم يحامبطحاء محمد على ال

النقابیون الذین حالوا دون ذلك و في 
مناسبات سابقة تعمدت تلك المیلیشیات 

دور االتحاد أمامالقمامة أكیاسوضع 
ض منھا و قد اصدر المكتب حرق البعو

لالتحاد بیانا ندد فیھ باالعتداء يالتنفیذ
عن استعداد النقابیین أعربو األخیر

.بأنفسھمھم لحمایة مقرات
 بسبب مصّب للفضالت منطقة قاللة

:تنتفض
بجزیرة اشتبك المحتجون في منطقة قاللة 

كانت تحاول يجربة مع قوات البولیس الت
ة للمطالبة وه منذ مدأبدالذيصاماالعتفك 

سبب لھم يبغلق مصب الفضالت الذ
.األمراض
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 یطالبون األنفالكادحون في حمام
: بحقھم في السكن  

طالبت جموع من المحتجین في حمام 
بحقھا في السكن و ھددت بتفجیر األنف

.قواریر الغاز دفاعا عن مطالبھا

األمیر القطري في غزة 
قطاعلىإبزیارةالقطريمیراألقام
األخضرالضوءعلىحصلنأبعدغزة
مواصلة منھ لدوره أبیب وذلك فيتلمن

الصھیوني الكیانمعالتطبیعفي مسار
لھ استقبال رئیس الكیان سبق ھو الذيو

الدوحةفيبیریزشمعونالصھیوني
مكنتھ والحمراءالسجادةلھفرشتتيال

إضافة إلى اقھاأسوفيمن التجوال
الوزراءرئیسةي لیفناللقاءات مع سیفني

.السابقةالصھیونیة
يعالماإلوالنفوذالمالاألمیریستعملو

مدعیا المساھمة في إعادةالتطبیعلتمریر
بنیتھا ب الصھاینةالتي خرّ غزةاعمار

فآلة الحرب 2008التحتیة خالل عدوان 
يیبنوھوبالیمنىتھدمالصھیونیة

.ىبالیسر
استقبلت حركة حماس الیمینیة الدینیة 

األعالمرفعت أمیر قطر بترحاب شدید و
القطریة في الشوارع و الساحات و كتبت 

منھا ماوالالفتات الضخمة المشیدة بھ
في و" شكرا قطر": حمل العبارات التالیة

المقابل فتح األمیر خزانتھ المالیة التى 
بترودوالر على اإلمارة تدفق منھا ال

و یندرج ما یقوم بھ الطرفان  .الحمساویة
إطار التحالف بین الیمین الدینى في 

یجیة و یشتركان في ھدف الرجعیة الخلو
غزةإمارةترسیخ و تثبیت واحد وھو

ما ھو والضفةوالفصل بین القطاعو
یشجعھ ریكیة وتدعمھ االمبریالیة األم

یعد ذلك امتدادا لما الكیان الصھیوني و
د من األقطار العربیة من شھدتھ العدی

النظام تغیرات الھدف منھا ترمیم
الربیع "الرسمي العربي ضمن ما سّمي 

فتح األبواب أمام اإلمارة و" العربي
فك اتھ والحمساویة لتكون إحدى مكون

ھو ویرانىرتباطھا بالمحور السوري اإلا
الكیان ما برزت مالمحھ من خالل سماح

رة الصھیوني إلسماعیل ھنیة بمغاد
القطاع والعودة الیھ لزیارة بعض 

مصر في نفس األقطار مثل تونس و
الوقت الذي یخضع فیھ الشعب العربي 

منذ إجراميلى حصار الفلسطیني إ
المحروقات فضال سنوات  شمل الدواء و 

.عن األغذیة
یعرف عن إمارة قطر وجود إحدى  و

لعسكریة األمریكیة على اكبر القواعد ا
ستعملت خاصة في تي االھيأرضھا و

العراق كما كان لھذه العدوان على
اإلمارة دور كبیر في العدوان على لیبیا 

ناتو إضافة إلى الى جانب قوات حلف ال
لصالح سوریا تدخلھا في تونس ومصر و

.الیمین الدیني 

مفتوحا على ي یبدو الوضع العالم
،یر والمتوسطتغیرات في المدى القص

األممفالھوة تتعمق بین ألشعوب و
المضطھدة من جھة واالمبریالیة من 

ین البرولیتاریا التناقض بجھة ثانیة و

روسیا و معركة استعادة النفوذ
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األخرىوالبرجوازیة ینفجر بین الفینة و
في الیونان و اسبانیا األحداثمثلما تبینھ 

كما ان الصراع  بین االمبریالیات یخفت 
.أخرىأحیاناحینا و یستعر 

قد تحددت مالمح ھذا الوضع خاصة ل
في بعد انتصار الثورتین المضادتین 

الصین في الخمسینات روسیا و
و ما تبع الماضيالسبعینات من القرن و

راكیة ذلك من تفكك االمبریالیة االشت
حدث أھو ما السوفیاتیة في التسعینات و

ضررا كبیرا للبرجوازیة الحاكمة في 
عض روسیا التى سنحاول ھنا رصد ب

وسائل عملھا راھنا في سبیل تحقیق 
مصالحھا  في مواجھة الكتلة االمبریالیة 

والیات المتحدة الغربیة المكونة من ال
.بى ورواالتحاد األو

كبرى لفھم الوضع أھمیةلعل مما لھ 
یوم التذكیر في روسیا الالسیاسي

الحالييبتصریح الرئیس الروس
اللقاءات إحدىفالدمیر بوتین في 

حفیة ان اكبر كارثة عرفھا القرن الص
يانھیار االتحاد السوفیاتيشرین ھالع

فالفترة المؤقتة التى تولى خاللھا ایلتسین 
الحكم الموسومة باالضطراب سرعان ما 
تلتھا فترة من االستقرار تعاقب فیھا على 

الدولة كل من بوتین و مدییداف رئاسة
بدت خاللھا السلطة الروسیة معنیة و

االمبراطوریة السوفیاتیة أمجادة باستعاد
سواء كان ذلك بالتمدد على حساب 
الجمھوریات السوفیاتیة السابقة حتى لو 

استعمال السالح مثلما حدث األمرتطلب 
بالنسبة الى جورجیا او من خالل التدخل 
في العملیة االنتخابیة لفرض انتصار 

موالیة و ھو ما حدث و یحدث أحزاب

في جورجیا اأخیرنیا وولیتواأوكرانیافي 
.نفسھا 

من بین الوسائل المعتمدة من قبل 
المشار األھدافالسلطة الروسیة لتحقیق 

خاصة التدخل في العملیة السیاسیة وإلیھا
المحیطة االنتخابات البرلمانیة في البلدان 

اإلعالمتوجیھ بھا بضخ المال السیاسي و
وممارسة الضغوط االقتصادیة وحتى 

في ذلك ما يتجاريھالعسكریة و
تستعملھ االمبریالیات الغربیة للسیطرة 
على ھذا البلد او ذاك و قد حالف ھذه 

ھذه سائل النجاح في عدد من البلدان والو
:  األمثلةبعض 

بعد فترة من التوتر في العالقة : اوكرانیا
مع ھذا البلد وصلت حد فرض عقوبات 

لروسیا استعادة أمكنعلیھ ةاقتصادی
األقالیمھا فیھ بعد دعمھا لحزب نفوذ

القوى السیاسیة إزاحةنجح في يالذ
المرتبطة باالمبریالیات الغربیة وصوال 

رئیسة الحكومة السابقة إیداعالى 
، و للمرة الثانیة نجح ھذا الحزب السجن

طرة على البرلمان بمعیة  في السی
بعد ان يوكراناأل" يالشیوع"الحزب 

اعد في من نصف المقبأكثرفازا 
.البرلمان 

یات في الدیمقراطاألموريومثلما تجر
بیع البرجوازیة كانت ھناك عملیات

بل للنواب   لألصواتشراء و
سأعددا ال بحتى ان أنفسھموكرانیین األ
لحزب ایویال من النواب التابعینبھ

غیروا لونھم " تحالف الوطن"تیموشنكو 
ثر سقوط حزبھم في االنتخابات إيالحزب

األقالیمینتمون لحزب أصبحوالسابقة و ا
بسببمن المالحقات القضائیة لإلفالت
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و ھو ما یذكر الماليتورطھم في الفساد 
مجلس لبعض نواب اليبما یجر

ینتقلون من التاسیسى في تونس الذین
.حزب الى آخر ألسباب معروفة   

األمریكیوناالمبریالیون أصیبلقد 
ع االمبریالیین االوربیون في صراعم مو

بالصدمة اذ كانوا أوكرانیاالروس على 
ینتظرون ان یتحول ھذا البلد الى تابع 

ا مستفیدة من عوامل لھم  و لكن روسی
و الیوم افشال مخططاتھمأمكنھامختلفة 

من وسیلة في األوروبيال یجد االتحاد 
مواجھة التمدد الروسى في اوكرانیا غیر 

التشھیر باستبداد التندید بانعدام العدالة و
و تجمید توقیع اتفاقیات رئیس الوزراء 

و فى الوقت نفسھ تندد منظمات مشتركة  
باستعمال أوربیةو أمریكیةغیر حكومیة 

حزب يھزة االداریة لصالح  مرشحاالج
و توظیف المال لشراء االصوات االقالیم

ھو ما ال تقوم بھ عادة عندما یتعلق و
یجتھا لفائدة بانتخابات تكون نتاألمر

.االمبریالیات الغربیة 

ما حدث  في لیتوانیا خالل : لیتوانیا
مشابھ لما حصل في األخیرةاألیام

يالموال" سارالی"كرانیا  فقد حقق وأ
نتائج مھمة خالل االنتخابات لموسكو

أكتوبرجرت في شھر يالبرلمانیة الت
لموالیة ااألحزاببینما تراجعت 
للحزب مكنییة ولالمبریالیات الغرب

المتحالف مع يالدیمقراطياالشتراك
حزب العمال و حزب النظام و العدالة 
تشكیل الحكومة المقبلة والمالحظ ان 
رئیس حزب العمال ولد في روسیا و ھو 

طائلة من تورید ةجمع ثروأعمالرجل 

2006و قد اتھم سنة يالغاز الروس
بالتھرب الضریبي فلجأ الى روسیا قبل 

انیا و یخوض ود الحقا الى لیتوأن یع
" الیسار"، و قد وعد األخیرةاالنتخابات 

الروح للعالقات الروسیة بإعادةياللیتوان
في نفس الوقت المحافظة على واللیتوانیة 

ھامش واسع من الحركة في عالقة 
یا تستعد الیات الغربیة فلیتوانیباالمبر

بى سنة وورلتسلم رئاسة االتحاد األ
2012.

في نفس الوقت تقریبا انتظمت : یاجورج
قد فاز فیھا انتخابات نیابیة في جورجیا و 

بقیادة بیدزینا يائتالف الحلم الجورج
ھو رجل أعمال تدعمھ وليإیفانیشفی

یة بذلك على الحركة الوطنمتغلبا، روسیا
يالموحدة بزعامة الرئیس المتخل

الالفت للنظر ان میخائیل سآكاشفیلي و
بھ بیدزینا أدلىيت التالتصریحاأولى

انصبت على تبرئة روسیا من تھمة 
االعتداء على جورجیا خالل الحرب 

ھي من يفقد قال ان تبلیساألخیرة
آب عام / بالحرب في أغسطسبادرت 
انیشفیلي  یملك بیدزینا إیف، و2008

عندما حرم شركات ضخمة في روسیا و
سابقا من الجنسیة الجورجیة مكنتھ 

.یة الروسیة روسیا من الجنس
االنتخابات وفي تعلیقھ على نتائج

الجورجیة  تمنى وزیر خارجیة روسیا  
ّي الى الفروف عن أملھ في أن تؤدى 

و تطبیع  العالقة بین الماضيصفحة 
اوسیتا بلدین و بین جورجیا و ابخازیا وال

ن مع ان المتحالفااالقلیموھماالجنوبیة
.روسیا
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االمبریالیة ما یمكن استنتاجھ ھو انو
استعادة ما خسرتھ اآلنالروسیة تحاول 

ضربات من مناطق نفوذ سواء عبر
و من خالل أعسكریة خاطفة 

السیطرة على الحیاة والدیبلوماسیة 
ةالسیاسیة في البلدان المجاورة معتمد

.األمریكیةالوالیات المتحدة أسالیبنفس 

ابن الشعب: بقلم / إلـى ضفــدعي: قصیدة 

یا قـامعي
إن یـُك الطّقـُس معـكْ 

و المخبُر والحرُس والّضفدعي
..فأنا معي 

قلمي الّذي تخشـْونھ
فأكسْر إن شئت إصبعي

و إن شئَت تمرَّ على أضلُعي
لن تمـرَّ .. ال

..فأنا معي 
مدائُن الّشقاِء 

لم تخْن أبدا
و أزقّةُ الوجعِ 

:قد ظلّت على مدى القھر تنشد 

لُحریّـْھ       األرُض وا" 
والكرامةُ الوطنیّـھْ 

للجماھیر الّشعبیّھْ 
یا رفیقي

إن أنت تریُد ُحریّة
اِمنح للقضیّة جسمكْ 

اِمنح للعصافیر إسمكْ 
إنّما األسماء تسقطْ 

ككّل الطّغــاة
ویبقى الّصوُت األعـلى

ال صوَت یعلو فوق صوِت الّشعبِ 
غضبُْك غضبي

فلننصھر في الّدربِ 
"وره شعبیّة ونعلْنھا ث

فھل صرَت اآلن تعي
لـَم لـْم تـَر أدُمـعي ؟

مذ عیّنـوك قامعي

*******************************************************
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ورة جریدة الكادحین في تونس ــــالثّ جریدة طریــق

ساھموا في الكتابة فیھا و توزیعھا و شرح محتویاتھا


