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 ل ؟ـــــــــــــــــــــمـــــا العـــم

ات التشریعیة في تونس االنتخابانتھت    
في ظل مقاطعة شعبیة واسعة و تأكد أن 
المقاطعة ھي الخیار الفائز و ما عدا ذلك 

مھزومة  رغم صیحات النصر خیارات 
ستوریین المتخفین في من قبل التجمعین الد

ن اإلخوان المسلمین المتخفینداء تونس و
ي االنتھازالیسار تحت اسم النھضة و

المتنكر تحت اسم الجبھة الشعبیة و ھي 
التي  لم تتخلف بدورھا عن لقاء سفراء 
الدول االمبریالیة و قبول تزكیات اإلخوان 

اسمھا والتحالف المسلمین لترشیح الناطق ب
 يتأسیسھا معھم ما سمّ مع الدستوریین و

  بجبھة اإلنقاذ .

ات قسم من االنتخابلقد انتصر في    
ر فاختفت من الرجعیین على قسم آخ

المشھد أو كادت أحزاب و تیارات انتھت 
مثل بالنسبة إلى االمبریالیة صالحیتھا 

المؤتمر و التكتل أما الشعب فانھ بمقاطعتھ 
منتصر على ھؤالء جمیعا  الذین لقنھم 

الوفاء في الكرامة والشجاعة و درسا آخر
فرغم اختالل موازین القوى لصالح 

سیاسي العفن لتي وظفت  المال الالرجعیة ا
الدین  الترھیب و الوعید والقذر و اإلعالمو
ممن یحق لھم %70ن حوالي  الـإف

غیر  أوسواء كانوا مسجلین  االقتراع
ات بینما االنتخابمسجلین  لم یشاركوا في 

و حتى ھذه  %30شارك فیھا ما یقارب 
أغلب  قتناعالنسبة البسیطة لم تكن نتاجا ال

ا إنمّ ذاك و أوخبین ببرنامج ھذا الحزب النا
  كرھا لھذا و خوفا من ذاك .

یحق للشعب أن یحتفل بنصر جزئي لھ    
رمزیتھ الكبرى فقد قال ال  بمقاطعة ھؤالء 

ن ال ھم لھم غیر إرضاء الرجعیین الذی
 األتراكوالفرنسیین و األمریكیین

القطریین للحصول على غنیمة من غنائم و
السلطة فلوال ذلك الرضا ما وصل 

لى قصر  باردو و لكن الشعب مرشحوھم إ
: شعب تونس ردد مرارا شعاره الذي

شعب حر ال أمریكا ال فرنسا ال قطر ال 
س فیھا دلّ یمكن خداعھ بالدیمقراطیة التي تُ 

و یُــقمع فیھا اسبة ــمح دنىالتزكیات دون أ
تنظم لھم المحاكمات المقاطــعون و

السریعة و یفرض علیھم اإلعالم الرسمي 
ھؤالء الذین قاطع  م یردّ الیووحصاره، 

ة الشعب انتخاباتھم بما استطاع من قدر
الفعل غاضبین فیصفونھ بالجھل 

دونھ یھدّ والالمباالة وانعدام المسؤولیة و
  بأنھ سیدفع الثمن غالیا مستقبال .

إن انتصار خیار المقاطعة بین صفوف 
لجھات و األحیاء الشعب و خاصة في ا
الشبیبة    في أوساطاألكثر حرمانا وفقرا و

لھ معان مھمة فھو یوفر قاعدة صلبة یمكن 
أن یبنى على أسسھا  صرح  المقاومة 
 الشعبیة المنبثقة من أرض الصراع الطبقي

الرجعیة   والوطني ضد االمبریالیة و
فمشاكل  التحرر الوطني والدیمقراطیة 
الشعبیة وتوزیع األرض على فقراء 
الفالحین وتوفیر الشغل للمعطلین 

والصحة والتعلیم  ض األسعاروتخفی
... ستظل قادحا لكفاح والتنمیة الخ

  الكادحین .
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  ات التشریعیةاالنتخابمالحظات سریعة حول نتائج 

نھ تاكتیك شعبي أثبت تاكتیك المقاطعة أ - 1
تقارب  االقتراعفنسبة المقاطعین للتسجیل و

 .من یحق لھم التصویت ثلثي

قاعدة المقاطعة توجد بین الشبیبة الثوریة  2-
حیاء الفقیرة التى یقطنھا األو المناطق و 

ساسیة النتفاضة األالحاضنة  ھيالكادحون و 
 دیسمبر 17

داؤه جیدا أات كان االنتخابملتقى مقاطعة  -3
عالمیا إحاصرتھ  التيربك الرجعیة أو 

 جدوى .منیا دون أو

ن تكون دیمقراطیة فیما أالرجعیة یمكن  4
بینھا و لكنھا غیر دیمقراطیة في عالقة 

دتھ محاصرة موقف كّ أبالشعب و ھو ما 
 المقاطعة الشعبي و قمعھ .

الملتقى یمكنھ التطور على قاعدة المقاومة  -5
یمكن  يیصبح جبھة الشعب الثوریة الت لكي

ریة ان تضم في صفوفھا تیارات وطنیة و ثو
  . عریضة

اعتمدتھ  الذيثبت تاكتیك المشاركة أ -6
یة فشلھ االنتھازبعض القوى و الجبھات 

عالم الفاسد اإلالمال السیاسي و  فأحزاب
ار بالدین و المدعومة امبریالیا ھى ــجواالتّ 

یة االنتخابفي اللعبة  األخیرو  األولالفائز 
والجبھات على  األحزاببینما حصلت تلك 

تواصل بث  فإنھافتات الموائد و رغم ذلك 
 وھام عن انتصاراتھا المدویة .األ

خرى النفوذ أة ات مرّ االنتخابثبتت أ -7
االمبریالي في تونس من خالل حضور 

 .االقتراعحد مراكز أ في األمریكيالسفیر 

للتجمع المعاد  أيت للنداء من صوّ  إنّ  -8
بناؤه من بین الجماھیر الشعبیة لم یقم بذلك 

ما كرھا نّ إحبا في الرجعیة الدستوریة و
  .للرجعیة الدینیة والعكس صحیح

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

ریق إلى القصــر تبدأ من القـــبرالّطــ  

في إطار  و في مستھّل الحمالت االنتخابیّة   
عدد من  السباق نحو قصر قرطاج عمد

المترشحین إلى كرسي الرئاسة في تونس 
في افتتاح حمالتھم االنتخابیّة إلى زیارة  

 المقابر واألضرحة. 

ولعلّھم بذلك یستعطفون األحیــاء من ھذا   
الشعب بدغدغة مشاعره وعواطفھ واللعب 

على الذاكرة الشعبیة والوطنیة البعیدة 
والقصیرة من أجل كسب أرقام طویلة قد 

ألن یكونوا في مقدّمة المنتَخبین یوم  تؤھلھم
نوفمبر القادم. أم أنّھم یریدون إیھام  23

الكادحین بأنّھم فعال یریدون نیل رضا 
األمــوات وبركاتھم بعد أن لقّنھم ھذا الّشعب 
درسا في العزوف عن التّصویت خالل 
االنتخابات التشریعیّة التي لم یمر علیھا إالّ 
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ثیر منھم یتجّرع مرارة أیّام قلیلة ومازال الك
  نتائجھا.

: اختار افتتاح حملتھ نور الدین حشاد -
نوفمبر بزیارة  1االنتخابیة یوم السبت 

ضریح والده الزعیم فرحات حشاد بالعاصمة 
ثّم بزیارة روضة الشھداء بالجالز حیث 
سیزور أضرحة الشھداء المنجي سلیم 
والطیب المھیري وصالح بن یوسف وأحمد 

لمنصف باي وشكري بلعید ومحمد التلیلي وا
 البراھمي.

: الذي یعتبر للدساترة الباجي قاید السبسي -
خیر سلف لخیر خلف افتتح حملتھ من ذاخل 
روضة آل بورقیبة وبدا وكأنّھ بورقیبة في 
آخر أیّامھ بالحكم من خالل كلماتھ وحركاتھ 

  وسكناتھ.

: لم یشذّ عن تقالید العائلة كمال مرجان -
والتجّمعیّة، وعلى غرار الباجي الدستوریة 

فقد باشر حملتھ االنتخابیة بالتوّجھ إلى 
روضة آل بورقیبة بالمنستیر وتال على روح 

والده  زعیمھ بورقیبة الفاتحة معتبرا إیّاه 
الروحي ووضع اكلیال من الزھور على 

  .ضریحھ

: الذي نزل من عاصمة الھاشمي الحامدي -
یدي الضباب إلى عاصمة االنتفاضات س

بوزید استھل حملتھ االنتخابیة بزیارة إلى قبر 
  الشھید محمد البوعزیزي.

: زار مرقد أحد ضبّاط المنصف المرزوقي -
من والیة باجة  الجیش بمدینة مجــاز الباب

  وتال الفاتحة على قبره.

: لم یختلف عن البقیّة ولم حّمھ الھّمامي -
یخالف القاعدة واتّبع نفس الّطریق، فذھب في 

بدایة حملتھ إلى روضة الشھداء بالجالز  
وتال الفاتحة على أرواح شھیدي الجبھة 
والشھید صالح بن یوسف وبقیة زعماء 

  الحركة الوطنیة.

: ھو أیضا زار أضرحة كمال النابلي -
شھداء ساقیة سیدي یوسف بوالیة الكاف 
الذین سقطوا بالسالح الجّوي لطیران 

للشروع في  االستعمار الفرنسي لتكون منطلقا
  حملتھ االنتخابیّة.

وبعد أن أصبح األموات أولى بالزیارة من     
األحیاء في عرف ھؤالء الّساسة ھل تؤدي 

  بالقصر؟ زیارة القبر إلى الفــوز

قد یكون ذلك صحیحا، و لكن في كّل    
الحاالت لن تؤدّي ھذه الّطریق إالّ بواحد فقط 

ى من بین مجموع المتسابقین إلى الجلوس عل
كرسي قصر قــرطاج، واألكید أّن ال 
أصوات األموات وال أصوات األحیــاء 
ستكون المحدّد في نتائج ھذه العملیّة. إذ أّن 
القوى الخارجیّة العالمیّة منھا واإلقلیمیّة 
واألمــوال المنھوبة من عرق الكادحین 
وكذلك المشبوھة والفاسدة واإلعالم الذي 

رھا من یقف وراءه جھابذة المال وغی
العوامل ھي التي تتحّكم في ھذه العملیّة وھي 
التي ستحدّد اسم الرئیس الجدید. وبعد ذلك 

كما جرت العادة أّن الشعب   سیقول المنتصر
اختاره ونجح في اختیاره بینما سیلحق 
المھزومون بالشعب شتّى نعوت االحتقار 

  واالزدراء وھو منھم ومن غیرھم براء.
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 راع المحموم على الكراسيالصّ  ات التشریعیة واالنتخاب

أّن التنافس بین  من المتعارف علیھ    
أعضاء الحزب الثوري أو بین مكونات 
الجبھة الثوریة ال یخرج عن إطار التباري 

ة لخدمة برامج ذلك الحزب أو تلك الجبھ
ستماتة في وبالتالي خدمة مصالح الشعب واال

، فالغایة من تحدید الدفاع عن ھذه المصالح
مراكز أعضاء الحزب أو المھام الموكولة 
لھم ھي التشجیع على المزید من بذل الجھد 

ال  للكادحینم خدمة والتفاني إلنجاز تلك المھا
 . فالعضو خدمة للمصالح الشخصیّة

بانصھاره داخل الحزب من الواجبات 
ي المحمولة علیھ تقدیم مصالح الحزب أ

على   شعبالطبقة العاملة و ال مصالح 
ھي المبادئ  . تلكمصالحھ الشخصیة
ى علیھا الیسار الثوري األساسیة التي تربّ 

أجیالھ جیال بعد  تتوارثھاومازال متمسكا بھا  
جیل وھي القیم التي عبرت عنھا كأروع ما 

یكون تلك األغاني الثوریة للمقاومة المسلحة  
. على سبیل المثال  الفلسطینیّة في السبعینات

في المقابل تكشف لنا الوقائع الحالیة 
ات التشریعیة المقررة لیوم االنتخابالمرتبطة ب

ة انتھازیّة األحزاب الرجعی 2014- 26-10
سواء منھا اللیبیــــرالیة أو الدینیة وخاّصة 

" طراف التي تصنف نفسھا بـ"الیساراأل
والتي شھدت بداخلھا صراعات محمومة 

  یّة . االنتخاب س قوائمھااءحول من سیتر

ففي الجبھة الشعبیة مثال  أدى ھذا    
الصراع إلى مغادرة البعض مكوناتھا لھا 

ین بزعامة یاالجتماعحركة الدیمقراطیین  مثل
أحمد الخصخوصي الذي تقدم بقوائم خاصة 

بحركتھ، بینما تمرد العدید من عناصرھا 
على قراراتھا  بخصوص تعیینات رؤساء 
القوائم التي حاولت من خاللھا العمل على 
إرضاء كافة مكونات الجبھة دون التركیز 

القدرة على على صفة النضالیة واإلشعاع و
العدید من ، فظھرت الدفاع عن برامجھا

، )ستقلّة ( بنزرت والقیروان مثالالقوائم الم
كما أدّى ذلك إلى انقسام التیار الشعبي في 
سیدي  بوزید  وظھور قائمة تمثل الجبھة 
وقائمة أخرى تمثل ھذا التیار بینما انتھت 

" تنازلبابس "آخر فصول المسرحیّة في قـــ
ة أخرى. أّما بقیّة مرشحة لفائدة مرشح

، فإّن صراعاتھا الداخلیّة خرىاألحزاب األ
أدّت إلى استقالة العدید من عناصرھا التي 

أس یرالتحقت بأحزاب أخرى تبحث عمن 
قوائمھا في الجھات التي تفتقر فیھا للحضور 
الكافي، بینما أسست عناصر أخرى أحزابا 
خاّصة بھا غایتھا في ذلك الحفاظ على 

  .عدھا بالمجلسمقا

فنداء تونس مثال والذي شھد عدّة استقاالت  
اضطّرت رئیسھ الباجي قاید السبسي للتدخل 
والمناورة عبر تقدیم وعود تھّم حقائب 

وغیرھا من المناصب لبعض وزاریة 
، كما عرفت حركة النھضة أیضا الغاضبین

تذمرا للعدید من عناصرھا القیادیة التي 
سرعان ما تّمت محاصرتھا بدعوى تغییر 

عض الوجوه القدیمة إلتاحة الفرصة لوجوه ب
جدیدة وبعض رجال األعمال لحاجة الحركة 

نجیب لھم ورغم ذلك عرفت انسالخ النائب 
تصحیح المسار" مراد عنھا وتكوینھ لقائمة "
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وتأسیس منار اإلسكندراني للحزب الشعبي 
  التقدمي .

أّن أغلب  لقد كشف ھذا الصراع المحموم    
ات االنتخابفي المشاركة األطراف 

بعض نواب التأسیسي  االتشریعیّة، بما فیھ
ال یبحثون سوى عن الكراسي التي  ،الحالي

تضمن لھم تواصل نفوذھم للحفاظ على 
مصالحھم الشخصیّة  ومصالح حلفائھم وھم 
بذلك یؤّكدون استعدادھم التام للتضحیة بكل 

ن أجل ذلك الكرسي وھو ما طرح شيء م
لعّل أھّمھا  الكادحینالت عـــدّة لـدى تساؤ

حقیقة ھؤالء وھل ھم فعال "نوابا یتّصل ب
  ؟ م" أم سماسرة یتاجرون بحقوقھللشعب

اإلجابة أدركتھا ھذه الجماھیر انطالقا من     
الحرب المستعرة داخل صفوف ھذه األحزاب 
والتكتالت وكذلك بحكم السیاحة التي مارسھا 
العدید من األعضاء بالمجلس الحالي والذین 

غ مالیّة انتقلوا من حزب إلى آخر مقابـــل مبال
األطراف الرجعیة  فمكـــنوا بذلــــك بعض

) من النكرة (أصحاب المال واألعمال خاصة
تكوین مجموعات نیابیّة خاّصة بھا داخل 

ا من المجلس للدفاع عن مصالحھا وتمكینھ
نتخابات الرئاسیّة اإلشھار الالزم استعدادا لال

وھو ما  2014نــوفمبر  23المقّررة لیوم 
دفع بھذا الكم الھائل من الترشحات للرئاسة 

بعد رفض عشرات الترشحات ترشحا  27(
  .)األخرى

كما أدركت  ھذه الجماھیر أیضا وأّن    
فس  الغالبیّة العظمى لھذه األحزاب ال  تتنا

لتفات حالیا سوى على السلطة دون اال
لوضعھا المتردي الذي یسوده الفقر 

والخصاصة والحرمان نتیجة للبطالة 
 رتفاع المھول لألسعار خاصة الموادالوا
ستھــــالكیة الضروریة ( الطماطم مثال اال

 2310إلى  2014وصل سعره في أكتوبر 
ملیم ) وكذلك ارتفاع أسعار األدوات 
المدرسیة بالنسبة لتالمیذ المراحل الثالث 
إضافة إلى األزمة التي یعاني منھا الطلبة 

رتفاع والمرتبطة بالسكن الجامعي نتیجة لال
إذ استغل السماسرة ھجرة  الكراءمعالیم  

األشقاء اللیبیین وحاجتھم الماسة للسكن 
وال بطرق سھلة دون األخذ لمراكمة األم

عتبار لإلمكانیات المادیّة للطلبة بعین اال
وعائالتھم . إضافة لتفاقم الجریمة بكامل 

نھا مزید من التفقیر والتي نتج ع البالدأنحاء 
خاصة بالنسبة للفالحین الفقراء والمتوسطین 
الذین یعیشون من تربیة الماشیة إذ یتم السطو 

، كافتكاك بالقّوة على قطعانھم وافتكاكھا منھم
وسائل النقل خاصة الشاحنات التي تمثّل 
مورد رزق للعدید من العائالت والتي غالبا 

جار اإلی ما یتّم اقتراض أثمانھا من شركات
  . المالي وبفوائض مالیّة مجحفة

لقد أدركت ھذه الجماھیر ذلك من خالل   
طیلة  تركیز ھذه األحزاب والتكتالت الحزبیة

یة مقدمة االنتخابأشھر عدیدة على العملیة 
إیّاھا على أنّھا الحّل السحري ألغلب المشاكل 

دعوة   التي تّم التطرق إلیھا ولم تكلّف نفسھا 
األسعار ارتفاع حالیة إلى إیقاف الحكومة ال

وھم بالجوع،   ینالكادح  الذي أصبح یھدّد
 القتصادل ساسیة أ ركیزة  الذین یمثلون

أن  ذلك من شأن و إنتاجااألكثر    ملكونھ
  یرفع في نسبة الفقر التي بلغ معدلھا العام

ض الجھات ، بینما وصلت في بعبالمائة 25
  .بالمائة 41المھمشة إلى 
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قتصاد والذي فاقت إّن الوضع الكارثي  لال 
بالمائة وازدادت معھ  10نسبة التضخم فیھ 

معاناة الكادحین الذین أصبحوا عاجزین حتّى 
على توفیر أدنى الضروریات لحیاتھم األمر 

معھ اآلالف منھم مھددین  الذي بات
باألمراض الناتجة عن سوء التغذیة إلى 

للتلّوث  جانب األوبئـة التي تفشت نتیجة
البیئي، لم یجد اھتماما من طرف ھذه 
األطراف المتصارعة والتي یحلم كل طرف 

بكرسي في المجلس النیابي  أو فرد منھا
، ھذا الكرسي الذي سیضمن للفائز بھ  القادم

الحصول على  جزء من الكعكة التي سیتم 
واء اللیبیرالیة اقتسامھا بین كافة األطراف س

لمقابل تتواصل كالعادة ، في امنھا أو الدینیة
معاناة المفقرین والمھمشین والمعطلین عن 
العمل والذین یتعرضون الیوم للخداع من 
جدید  عبراألوھام والوعود الكاذبة التي 

یّة یمنة ویسرة االنتخابتوزعھا الحمالت 
یین یمرون عبره االنتھازلیمثلوا جسرا لكل 

إلى الكراسي أي إلى المجلس للمشاركة في 
  السلطة .

إّن الصراعات الحالیة والتي تفجرت    
ات التشریعیة ھي صراعات االنتخاببمناسبة 

من أجل المشاركة في السلطة ال من أجل 
الذین یتوجب ،  ینالكادح  الدفاع عن مصالح 

نخراط في النضال  نبذ األوھام واال   علیھم 
بكل حماسة من أجل الدفاع عـن  حقھم في 

 و ةثروال  الشغل وفي  و  العیش الكریم 
العیش في بیئة  و، التعلیم المجاني والصحة

  .الئقالسكن والنظیفة وسلیمة، 

لحقوق لن تتحقق بواسطة صنادیق إّن ھذه ا 
یون وإنّما االنتھازكما یرّوج لذلك  االقتراع

سلطة الدیمقراطیة  التي تقیم  الثورةعبر 
أن تضمن   الشعبیة التي من أولویاتھا 

األرض والحریة والكرامة الوطنیة  للكادحین
وتوفر لھا ظروفا معیشیة الئقة من خالل 

وتمكنھا من  الوطنیة الثروة السیطرة على
المشاركة الحقیقیة في الحیاة العامة كما توفر 
لھا أیضا المناخ المالئم  إلقامة انتخابات 

نتخابات یمقراطیة ونزیھة مغایرة تماما لالد
حكم فیھا القوى والتي تت 2014أكتوبر  26

اإلمبریالیة والمال السیاسي الفاسد والدعایة 
   . الشعبالمبنیة على تسویق األوھام وخداع 

 

 

 

 

 

************************************************************************ 
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  داء ــــوالّن ھضة ــالنّ 

  دةـــــة واحــان لعملـــوجھ

لم تكن الھالة اإلعالمیّة التي رافقت ظھور    
نداء تونس سوى جزء  صغیر من مخطط  

ھ بكّل دقّة لتسویقھ تحت كبیر تّم اإلعداد ل
" بمعنى أدّق یافطة "تحقیق التوازن المفقود

إیجاد قّوة تمثّل حزبا أو جبھة بإمكانھا 
- 23التصدي للقّوة التي أفرزتھا انتخابات 

وھي حركة النھضة التي حازت  10-2011
في تلك الفترة على أغلبیة في المجلس 
التأسیسي مكنھا من الھیمنة على السلطة 

أي التكتل وحزب  حلیفیھا أّن  باعتبار 
ن على لعب دور المؤتمر لم یكونا قادری

  معارض لسیاساتھا . 

"، إّن البحث عن إیجاد "التوازن المفقود   
كان الھدف منھ إعادة ترمیم صفوف النظام 

للسقوط  ىومناصریھ من جدید بعد أن تداع
وبالتالي إرجاع الدساترة بكل تلویناتھم إلى 
سدّة الحكم بعد أن لبس الباجي قاید السبسي 
جلباب البورقیبیّة وأصبح المدافع عن بورقیبة 
و"مآثره" وقدّمتھ الوسائل اإلعالمیّة التي 

على أنّھ "منقذ  تجنّدت لتمریر ھذا المخطط
 " وقد ساعدتھ العدیدالبالد من تغّول النھضة

لتمریر ھذه الدعایة خاّصة من الظروف 
  ي الصعب الذي أصبحاالقتصادالوضع 

 المعطلینمع ازدیاد أعداد  ونالكادح  عیشھ ی
، إضافة عن العمل وتفشي األوبئة واألمراض

. إّن فشل الترویكا  الشرائیّةلتدھور المقدرة 
الذریع  في تحسین الظروف الحیاتیة 

س من للكادحین مكن الباجي ونداء تون

استقطاب اآلالف ال اقتناعا ببرامجھ بل سعیا 
للحد من الشراسة التي تمیّز بھا حكم الترویكا 

 لسیاسات، إضافة حركة النھضةوخاصة 
الجبھة الشعبیة التي كونت معھ جبھة اإلنقاذ 

  .تھ من المشاركة في اعتصام الرحیلومكن

د استغل الباجي كل ھذه الظروف لق   
، ففي الوقت الذي كانت أكثر فأكثر نتشارلال

تقفل فیھ مقرات تنسیقیات الجبھة الشعبیة في 
عدّة أماكن ، كان نداء تونس یركز تنسیقیاتھ 
في كل القرى والمدن واألریاف مستعینا في 
ذلك بخبرة العدید من الرموز الدستوریّة 
والتجمعیّة ومستغالّ حالة اإلحباط التي 

ء أصبحت تعیشھا الجماھیر الشعبیّة جّرا
تدھور وضعھا الذي نتج عنھ غضبھا 

على سیاسات الترویكا سواًء المتزاید 
یّة، االجتماعأو السیاسیّة أو  یّة منھااالقتصاد

وكذلك خوفھا من " اإلرھاب السلفي " الذي 
  بدأ ینتشر في كّل مكان ویھدّد بحرب أھلیّة .

استغل إذن نداء تونس كّل ھذه الظروف    
آلراء التي كانت بر اسخاّصة منھا نتائج 

لبیّة تصدر شھریّا والتي أعطتھ دائما أغ
نتخابات مریحة في نوایا التصویت لال

التشریعیّة وبّوأت الباجي المرتبة األولى 
نتخابات وبفارق كبیر في نوایا التصویت لال

الرئاسیّة مّما ولّد انطباعا لدى نسبة ھائلة من 
الجماھیر بكون نداء تونس وبقّوتھ المتصاعدة 
ھو المؤّھل الوحیدة إللحاق الھزیمة بالنھضة 
وبمشاریعھا الظالمیّة خاّصة وقد قدّمتھ 
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على أنّھ  مكونات إتّحاد تونس وجبھة اإلنقاذ
توّجھات دیمقراطیّة  صاحب" حزب "حداثي

من دساترة وتجّمعین  مؤسسیھ تاریخ ةناسیمت
 النھب و القمع واالستبدادالذین أّسسوا لسلطة 

وھم الذین اكتوى الكادحون بقمعھم لكل 
   تكمیمھمیّة واالجتماعتحركاتھم واحتجاجاتھم 

ألصوات المناھضة لسیاساتھم المبنیّة على ل
 االستعماریةللقوى  البالدالتفریط في ثروات 

ة بین حفنة من األغنیاء وأغلبیّة وتوسیع الھوّ 
لعدید إضافة للتھمیش المتعّمد ل المفقرینمن 

. إّن ما تّم التطّرق إلیھ یمثّل من الجھات
جزءا یسیرا من حقیقة نداء تونس الذي یظّل 

یّة االجتماعیّة منھا أو االقتصادسواء ببرامجھ 
ساھم طیلة  ذىال للشعبأو السیاسیّة عدّوا 

  وتھمیشھ  وتجویعھ  یرهفي تفق عاماستین 
إلى   منھاألمر الذي دفع باآلالف المؤلّفة  

  .مورد رزقالھجرة بحثا عن 

إّن سیاسات نداء تونس أو باألحرى    
سیاسات الدساترة زمن بورقیبة والتجمعیین 
زمن بن علي ال تختلف في جوھرھا عن 

، اسات الترویكا خاّصة حركة النھضةسی
النھضة والنداء لیست فالتناقضات التي تشق 

بالتناقضات األساسیة بل ھي تناقضات ثانویّة 
وضع الجماھیر  وھذه التناقضات ال تھمّ 

بطریقة السیطرة على ھذه  الشعبیّة بل تتصل
فالنداء یمثّل الیمین  .الجماھیر وتركیعھا

 المعبر سیاسیا عن البرجوازیةي لرایبالل
ینما تمثّل النھضة الیمین ب یةالكمبرادور

وغالبا ما سیطر  ییناإلقطاع لدیني مصالحا
ئتالف الطبقي على السلطة منذ صفقة ھذا اال
بدعم من اإلمبریالیة العالمیة  1956

، ھاتان القّوتان تحدید فرنسا وأمریكاوبال

اللتان تدّخلتا لحّل بعض الخالفات البسیطة 
بین النداء والنھضة عندما جمعت الشیخین 

الباجي بكون  في باریس والذي صّرح إثرھا
النداء ال یمكن لھ أن یحكم إالّ بمعیّة حركة 

ي بكون حركة شعلیھ الغنّو النھضة فردّ 
م دون النداء وھي النھضة ال تستطیع الحك

 فاق الحاصل بین الطرفینتّ ترجمة بسیطة لال
  . برعایة اإلمبریالیة

وتاریخیا تمحورت الخالفات بین الیمین    
سواء في فترة اللیبیرالي والیمین الدیني 

بورقیبة أو بن على حول الجوامع ومن 
أھمیّة في الدعایة  یسیطر علیھا لما لھا من
. أّما بالنسبة للفترات والتحریض واالستقطاب

التي عرفت تصاعد الخالفات بین الطرفین 
أواخر حكم بورقیبة والسنوات األولى لحكم 

في إطار المخطط  تندرج ھابن علي، فإنّ 
احث عن طرف یضمن تواصل اإلمبریالي الب

مصالحھ في الوقت الذي یصبح فیھ الطرف 
الماسك بزمام السلطة غیر قادر إّما على 
مزید تقدیم التنازالت أو لدفعھ  لمزید التنازل 
أو ألّن استمراره قد یؤدّي إلى تحركات 
شعبیّة من شأنھا تغییر المشھد السیاسي فتعمد 

 دة تغییراإلمبریالیة إلى حلول استباقیّة بإعا
الحھا اآلنیّة مراكز بدائلھا حسبما تقتضیھ مص

  . منھا والمستقبلیّة
أّن النداء والنھضة یمثالن  یتضح إذن    

ائتالفا طبقیا طالما سیطر على السلطة مع 
وجود اختالف طفیف في موازین القوى تارة 
للیمین اللیبیرالي وطورا للیمین الدیني وأّن 

یتصدّى للنھضة المراھنة على أّن النداء س
یبقى رھانا خاسرا فھما یلتقیان حول الكثیر 
وال یختلفان إال حول القلیل إذ ال فرق بین 
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یّة والسیاسیّة االجتماعو یّةاالقتصادالتوجھات 
لحكومة السبسي أو حمادي الجبالي أو على 
العریّض وھي نفس التوجھات التي سلكھا 

إلى حدّ  1956مارس  20النظام الحاكم منذ
أّن النھضة والنداء  ما یؤّكد  ھذان ، واآل

حكومة سیتولّیان التنسیق فیما بینھما في ال
مالءات صندوق ا  لتمریر  و البرلمان القادمة

بمزید  المرتبطة  النقد الدولي والبنك العالمي 
ستھالكیّة رفع الدعم عن المواد اال

والمحروقات وھي توجھات وسیاسات ستزید 
نبذ  في تفقیر وتجویع الكادحین الذین علیھم 

للمعارك    واالستعدادات االنتخابأوھام 
فاع عن مصالحھم وحقوقھم القادمة للد
  . المشروعة

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

  البوصفّیر في الحــاّمة

تعرف مدینة الحاّمة وقـــراھا من والیة   
س انتشار مرض البوصفّیر بانواعھ قـاب

ھو مرض خطیر و cو B  و   Aالمختلفة
، وقد قدّرت الّسلطات الصحیّة احیانا وقـاتل

الرسمیّة عدد المرضى إلى حدود نھایة شھر 
مصابا بھذا  131بـ  2014سبتمبر 

أنّھ تّم تسجیل أّول حالة  المرض، مع العلم 
من المصابین بھذا المرض الخطیر في شھر 

  جوان الماضي. 

 فيفي مقابل ذلك ترّجح مصادر أخرى   
المرضى تصل المئات  المنطقة أّن أعداد

خصوصا في األحیاء الشعبیّة والفقیرة وفي 
المناطق الّریفیّة نظرا للتلّوث الكبیر في میاه 
الّشرب إذ یرجع العدید من متساكني الجھة 

انتشار ھذا المرض إلى اختالط میاه  أسباب
الّصرف الصّحي بمیاه الّشرب التّابعة لشركة 

صاب استغالل وتوزیع المیاه نتیجة ما أ
  بعض قنوات نقل المیاه من أضرار.

وترّجح ھذه المصادر أن ترتفع أعداد   
الِوَفَیات من بین المصابین بھذا المرض 

الذي یبدو الّشفاء منھ  cوخاّصة من النّـوع 

، ویفّسر ھذا التّرجیح بنقص التجھیزات صعبا
واألطر الصحیّة في الجھة، وبطریقة تعامل 
السلطات الصحیّة بمدینة قابس مع الوافدین 
إلیھا من المرضى قصد العالج من جھة 
ثانیة، إذ روى بعض أھالي الجھة أّن األطبّاء 
في مستشفى قابس رفضوا إیواء بعض 

ھ من المصابین بھذا المرض تحت ذریعة أنّ 
األمراض المعدیة، كمـا أّن عالمــات 
المرض خاّصة في أطــواره األولى ال تظھر 
على ما یقارب الخمسین بالمائة من المصابین 

  بھ. 

كبیر في  ىویُعاني سّكان المنطقة من تردّ   
نوعیّـة المیاه الّصالحة للّشراب في األشھر 
األخیرة وھو ما جعلھم یقبلـون مضطّرین 

المیــاه المعدنیّة وقد أدّى ھذا  على اقتناء
اإلقبال المتزاید علیھا إلى فقدانھا من 
األسواق المحلیّة وانتھز المضاربون ھذه 
الّظروف لیتالعبوا في عملیّات التوزیع وفي 

  تحدید أسعار ھذه المیـاه.

أدّى انتشار ھذا المرض المعدي إلى   و  
تأخیر موعد العـودة المدرسیّة في بعض 
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    حاالت إصابة في صفوف التالمیذ.ت التربویّة وذلك بسبب اكتشاف المؤسسا

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

   مع  األمین العام لحزب الكادحین  لقاء صحفي

باح التونسیة مع جریدة الصّ  تم ھذا اللقاء   
امتنعت بعد ذلك عن نشره و دار فیھ  التي

ات االنتخابالحدیث عن موقف  الحزب من 
التشریعیة والرئاسیة  بعد الندوة السیاسیة 

وجمعیات التي عقدھا الحزب بمعیة أحزاب 
 2014 أكتوبر 11مقاطعة لالنتخابات یوم 

  .بتونس

ي  قبل أیام االنتخابـ كیف ترون المشھد  1
   ؟ االقتراعقلیلة من  موعد 

ما نشھده اآلن ھو تكرار   للوعود   التي    
أكتوبر وثبت  23قدمت خالل انتخابات 

بطالنھا  إنھم  یطعمون الكادحین الكلمات 
المال   ویقصفون ویشترون أصواتھم  بقوة 

عقولھم بقوة اإلعالم  مستقوین في اآلن ذاتھ  
بالنفوذ االمبریالي  انھ مشھد قبیح ذلك الذي 
تعیشھ تونس الیوم یمتزج فیھ النفاق 
والمخاتلة والخداع بالرعب والخوف والتھدید 
والوعید باستعمال شتى أدوات السیطرة 
المباشرة وغیر المباشرة في سبیل التحكم 

شعب نھض من أجل الحریة برقاب 
والدیمقراطیة و الشغل والتنمیة و الصحة 
والتعلیم فإذا بھ یجد نفسھ في وضع أسوء مما 
كان علیھ حتى انھ أصبح یتحسر على ما 

    .فات

  ـ و ما األسباب التي تفسر ذلك ؟ 2
لقد أدت انتفاضة الشعب  إلى تھریب بن    

على ولكن النظام ظل على حالھ وبقي شعار 

الشعب یرید إسقاط النظام دون انجاز فعلى 
فما حصل ھو انحناء الرجعیة أمام العاصفة 
لبعض الوقت ثم ما لبثت أن استعادت قوتھا 
لكي تمارس عربدتھا من جدید، وما كان ھذا 
لیحصل لوال اختالل موازین القوى على 
صعید التنظیم بین الشعب وأعدائھ   فالسیاسة 

اریخ ویكتبھ ھم موازین قوى ومن یصنع الت
األقویاء الذین یضفون بعد نصرھم على 

ات االنتخابأنفسھم الشرعیة من خالل 
وغیرھا، أما الضعفاء، المھزومین، فإنھم 
یصبحون كرة لعب بین أرجل العبین كبار 
یصنعون بھم ما یشاؤون  و لكن لبعض 
الوقت فقط، لقد ھزمت االنتفاضة  مؤقتا 

نصرھم من  وأعداؤھا یحاولون اآلن  تأبید
یة الدائمة  االنتخابخالل إضفاء  الشرعیة 

  .على أنفسھم

ـ ھل ترید القول أن  األبواب موصدة أمام   3
  للشعب ؟

ال لیس ھذا ما أردت قولھ فالشعوب    
تنتصر و لو بعد حین، و لكن علینا فھم 
موازین القوى فالرجعیة تجد مركز قوتھا في 

یا عناصر ثالث وھي أوال التنظیم  وثان
امتالك المال واإلعالم والسالح  و ثالثا الدعم 
الخارجي فى ظل وضع عالمي ترجح فیھ 
كفة االمبریالیة على حساب كفاح الشعوب 
واألمم المضطھدة أما مكمن ضعفھا فھو 
االنقسامات التي تشقھا وعجزھا عن حل 
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المشكالت التي یعانى منھا الكادحون وفي 
د المقابل فإن الشعب ضعیف على صعی

التنظیم وحتى األحزاب والجمعیات والنقابات 
جانفي فان الرجعیة  14التي رأت النور بعد 

أرادت من وراء إغراق البالد بھا تشویش 
أذھان المضطھدین حتى یضجروا من 
السیاسة و السیاسیین و یھجروا التنظیم  
فقوى الشعب مقسمة و منابرھا اإلعالمیة 

یعوزھا، شبھ معدومة وبالتأكید فإن المال 
بینما تكمن نقطة القوة لدیھا  في  كونھا تمثل 
األغلبیة المسحوقة المنتجة للثروة ، في حین  
یعیش المستغلون عالة علیھا ، وعندما تدرك 
تلك األغلبیة ذاتھا وتنتظم ثوریا و تھب إلى 

  . الكفاح فإنھا تصنع نصرھا

ـ عقــــــــد حزب الكادحین مؤخرا ندوة  4
سیاسیة بمعیة أحزاب أخرى متحالفة معھ 

ات فما ھي االنتخابضمن ملتقى مقاطعة 
  المقاطعة التي تدعون إلیھا و كیف تكون ؟

ات الحالیة االنتخابلقد دعونا إلى مقاطعة    
ات الماضیة أیضا  االنتخابكما إننا قاطعنا 

وال كرھا  وھذا لیس حبا في المقاطعة
لالنتخابات في حد ذاتھا و انما ندعو إلى ذلك  
و فق قراءة إستراتیجیة لسیرورة انتفاضة 

دیسمبر والمقاطعة تعنى بالنسبة إلینا  17
أي إننا ضد  االقتراععدم الذھاب إلى مراكز 

التصویت لھذا أو ذاك من المرشحین كما إننا 
ضد وضع ورقة بیضاء في الصندوق 

ي فإن األوراق االنتخاب فبموجب القانون
البیضاء ال یجري احتسابھا في النتائج المعلن 

  . عنھا
و نحن نرى  أن األفضل اآلن  أن یكون   

لتونس حكام بعشرة في المائة من مجموع 

من أن یكون  االقتراعالسكان الذین یحق لھم 
لھا حكام حائزین على نسبة مشاركة عالیة  
رغم أأن إمكانیة تزویر النسب واردة أیضا، 
وموقفنا ھذا یتعلق بالشرعیة الشعبیة فھي 
تزید أو تنقص بمقدار تلك النسبة، و فضال 
عن ذلك فإن موقفنا مرتبط أیضا بتطور 

ي في الفترات االجتماعالصراع السیاسي و
  .  القادمة

ھل یمكنكم تلخیص األسباب التي جعلتكم ـ  5
   تتخذون موقف المقاطعة ؟

 ھيلخصنا ذلك في جملة من العناصر و   
ل القوى االمبریالیة وعقد الصفقات  تدخّ 

والتوافقات وتوظیف المال السیاسي واإلعالم 
الفاسد ودمج الدین بالسیاسة والقوانین 

یة المخلة بالدیمقراطیة  وقد أصبح االنتخاب
اآلن واضحا أن أباطرة المال یشترون 
األصوات وانتشر الحدیث عن نواب في 
التأسیسي باعوا التزكیات بآالف الدینارات  
وتم الكشف عن شركات خاصة  تنقل 
أعوانھا بین الجھات  لجمع التزكیات وقال 
شیخ دین   أنھم عرضوا علیھ ربع ملیار 

المرشحین وأكدت  منظمة تراقب  لتزكیة أحد
ات آن بحوزتھا  ملفا یحتوي على االنتخاب
ورقة لمرّشح لالنتخابات  500قرابة 

الرئاسیة   یثبت أن لھ صالحیة المرور 
لبیانات شخصیة لمؤسسة والولوج للمعطیات 
الشخصیة للعاملین فیھا. وإنھا وجدت قائمة 
متسلسلة لمزكین ھي نفس قائمة العاملین 

ن والمؤسسة  وھناك عمال وفالحبتلك 
ن   ون وصحفیون وأساتذة جامعیوومعلم

وطلبة وحتى المتوفین وجدت أسماؤھم 
وأرقام بطاقات تعریفھم ضمن قائمة 

سة و في إحدى الجھات  تم التزكیات  المدلّ 
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رصد أضاحي العید مقدمة كرشاوى لكادحین 
  . معوزین

الھیئة العلیا  لالنتخابات تتغاضى  غیر أنّ    
عن كل ذلك و تعتمد تزكیّات مطعون فیھا 
وھى نفسھا سرقت بیاناتھا وھناك قضایا 
مرفوعة أمام القضاء  ولكن ال حیاة لمن 

تنادى فعن أي نزاھة یتحدثون ؟ إنھم  
یعرفون أن أي رئیس سیأتي ھو رئیس 

ر، و تلك الھیئة عوض أن تعلق مزوّ 
تلغى حصولھا تصم أذنیھا و  ات أواالنتخاب

تقول أنھ لیس من صالحیتھا محاسبة 
بنصح  تكتفيالمزورین والمدلسین و 

الضحایا برفع قضایا أمام المحاكم و ھى 
تعرف مسبقا أنھا عدیمة القیمة فعندما یصدر 
القضاء حكمھ یكون الرئیس المزور قد 
اكتسب حصانة تعفیھ من أي إقالة على ذلك 

  . األساس

نسبة الى العامل الخارجي فإن تدخل و بال  
السفارات یحدث في وضح النھار و ھناك  
لقاءات بزعماء سیاسیین لیست لھم أیة صفة 
رسمیة و بینما یحتفل البعض بریاء و نفاق 
بعید الجالء عن بنزرت ) التي ال یزال 
أبطال معركتھا من المقاومین فاقدین لحقوقھم 

لوفیقارو تحدثت جریدة ( المادیة والمعنویة
الفرنسیة عن مباحثات إلقامة قاعدة للتنصت 
في الجنوب و قبلھا تواترت أخبار عن إنشاء 
قواعد عسكریة أمریكیة على الحدود مع 
الجزائر، وال یخفى التنافس بین القوى 
االمبریالیة على إعادة اقتسام الوطن العربي 
كلھ و تونس من بینھ، و عندما ترعى أمریكا 

االنتقال " تركیا و فرنسا وقطر و
الدیمقراطي" في تونس یجب التساؤل عن 

عن البیان أن ھناك أمواال  غنيّ سر ذلك  و
تنھمر بغزارة على أحزاب وجمعیات من 
مصادر خارجیة  وھو ما تحدثت عنھ منابر 

   مرور الكرام إعالمیة مختلفة ومرّ 

أما اإلعالم  السائد فانھ منھمك في الترویج 
للیبرالي فأغلب مؤسساتھ للیمینین الدیني و ا

خاضعة لھاتین القوتین،  لذلك تضرب 
حصارا  على من  یعارضھما و ھناك جرائد 
أجرت معنا حوارات و اعتذرت بعد ذلك عن 
نشرھا ألن ھناك لوبیات وضغوط 

كراھات، إنھم یریدون قولبة وعى إو
الكادحین  وصناعة  مشھد یتالءم مع مصالح 

ھذا الذي  تلك القوى و یتحدث كثیرون عن
أقولھ بما في ذلك اإلعالمیین والصحفیین 
الذین یجذفون ضد التیار ویحترمون مھنتھم 
و أخالقیاتھا  و في األیام األخیرة صرح أحد 
المرشحین للرئاسة  أن وسیلة إعالمیة طلبت 
منھ مالیین الدینارات لقاء عدم بث برنامج 
تلفزى معاد لھ  و في المساجد تمارس 

یة في الخفاء و في العلن خاباالنتالدعایة 
قوى متنافسة أن هللا یبارك سعیھا  تدّعيو

دون سواھا. ولم تتورع مؤسسات دینیة مثل  
دیوان اإلفتاء والمجلس اإلسالمي األعلى 
وجامعة الزیتونة فضال عن  وزارة الشؤون 

ات االنتخاب" الدینیة عن إصدار بیان تعتبر فیھ
القادمة واجبا شرعیّا ووطنیّا، وأن أّي عمل 
مادّي أو معنوي من شأنھ التشویش على 

ات أو تعطیلھا یعد من قبیل المنكر االنتخاب
والفساد المحّرم شرعا والُمجّرم قانونا "، اى 
إنھا تخلط كالعادة بین الدین والسیاسة و تنزع 

   .إلى التحریم والتكفیر
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ي فإننا االنتخابقانون ذا نظرنا إلى الإا أمّ    
من وضعھ ھو مجلس فاقد  نالحظ أنّ 

للقانونیة فالمؤسسات التشریعیة والتنفیذیة  
أكتوبر فقدت  23المنبثقة عن انتخابات 

صالحیتھا القانونیة بعد عام من انتخابھا 
ولكنھا استمرت بعد ذلك وصاغت قوانینا 
وأصدرت مراسیما، و انتفض الشعب ضدھا 

بالرش و استشھد وجرح وواجھتھ أحیانا 
كثیرون فاإلرادة الشعبیة كتم صوتھا   والیوم  

تتھم  بعضھا  ھينرى عددا من تلك القوى و 
أكتوبر  23البعض بتزویر انتخابات 

ویعترف  األمین العام لالتحاد العام التونسي 
للشغل  بعد فوات األوان بأن  خطأ كبیرا قد 

حدث و ھو عدم  حل المجلس  التأسیسي  
ا نشھد فوضى قانونیة تحیط بالعملیة كم

یة و ھو ما یعترف بھ المتبارون االنتخاب
أنفسھم في أغلب الحاالت و یتساءل بعضھم 
كیف یمكن الثقة بھیئة انتخابیة عینھا ذلك 
المجلس الذي نكث ھو نفسھ عھوده مرارا 

    .وتكرارا

یمنع الشعب من   الذيـ و لكن ما  6
    االحتجاج على تدلیس التزكیات مثال ؟

، لو حصل ھذا التدلیس  في بلد معك حقّ    
ات لخرج االنتخابآخر فیھ ثقة بصندوق 

الناس بمئات اآلالف إلى الشوارع  محتجین 
و لكن  تلك الثقة منعدمة في تونس و ھو ما  
دلل علیھ العزوف عن التسجیل في 

أغلب المتنافسین  ات كما أن  االنتخاب
یشتركون في ذلك التدلیس ویبرره بعض 
المثقفین أو یقابلونھ بصمت القبور فالتوافق 
بین ھؤالء  ھو الذي یجعلھم یغضون البصر 
عن تجاوزات بعضھم البعض أما الشعب فال 

ات ونتائجھا  االنتخابیھتم كثیرا بسیر تلك 
فالذي یشغل بالھ  ھو التشغیل و التنمیة 

ألسعار وعندما رفعوا الضرائب وارتفاع ا
كانت انتفاضة اإلتاوة  و على من یأتي إلى 
السلطة ضمن ھذا المناخ العام أن ینتظر 

   .العواصف و األعاصیر

ـ تحدثت عن توافق فھل یمكن البرھنة  7
   على ذلك ؟

لسنا في حاجة لجھد كبیر للبرھنة     
فأصحاب التوافق یتحدثون عنھ بصوت عال  

ضا علما أنھم تحدثوا سابقا عن ویمارسون أی
التدافع فحركة النھضة مثال لم  تقدم مرشحا 
للرئاسة و تنادى برئیس توافقي وشیخھا یقول 
عن التجمعیین العائدین أنھم دخلوا في دین 
الثورة ونوابھا تخلوا تماما عن قانون 

تحصین الثورة في اللحظة المناسبة وحركة  
ن نداء تونس تحدثت منذ وقت طویل ع

التوازن المطلوب و الصفقة التي عقدت في 
باریس بین الشیخین تمت تحت عنوان 
التوافق و مھندس اللقاء كشف عن جانب من 
بنود تلك الصفقة   لذلك أكدنا في حزب 
الكادحین أن النھضة ال یمكنھا الحكم بدون 
النداء كما أن النداء ال یمكنھ  الحكم بدون 

فقط بالنسبة النھضة فالتوافق لیس اختیارا 
إلیھما بل ھو ضرورة تفسرھا عوامل داخلیة 

و بخالف الحالة المصریة  وأخرى خارجیة،
حیث جھاز الدولة أقوي قیاسا إلى تونس 
وخاصة المؤسسة العسكریة فإن الطرفین 

المتصارعین على حكم الشعب في تونس  
ضعیفین و ال یمكن ألحدھما فرض سیطرتھ 
على األخر لذلك یفضالن التعایش و لو مؤقتا 
و ما انفك كل واحد منھما یؤكد أنھ یمد یده 
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حقیق المصلحة المشتركة و إن لألخر   لت
  .  الجمیع إخوة  فتونس تتسع للجمیع

ھم یتوافقون على اقتسام المنافع وعندما نّ إ   
یجدون من حولھم من یمكنھ أن ینغص 
علیھما ذلك فإنھما یمنان علیھ ببعض فتات 
الموائد و ھذا ما نالحظھ في عالقتھا ببعض 

یة التي ال االنتھازاألحزاب و الجبھات 
غرب تزكیة نواب النھضة لمرشحیھا نست

للرئاسیات وعندما یقول  أمین عام  حزب 
سیاسي ما معناه  أنھم اذا لم یعطونا نصیبنا 

ات فلن نعترف بنتائجھا  فإن االنتخابفي ھذه 
ذلك یعنى أن  التوافق ھو سید الموقف وھو 
مسلم بھ من طرف أغلب المتبارین في 

تونس لن یة وبالتالي فإن االنتخابالعملیة 
  . تحكمھا الدیمقراطیة و إنما التوافقراطیة

ـ كیف ترون مستقبل تونس بعد 8 
  ات؟االنتخاب

نحن  نرى أن عملیّـة ترمیم النّظام لبیتھ    
ات االنتخابتشارف على نھایتھا فمع نتائج 

القادمة ترید الرجعیة أن یعود كل شيء إلى 
سالف عھده. غیر أن ھذه الصورة المرسومة 
لألوضاع في المستقبل القریب مھدّدة من 

  جھتین:

أّوال: انفجار التناقضات بین األطراف 
المكّونة للنظام فتوافقھا مؤقت، بینما یحفر كلٌّ 
منھا حفرة عمیقة للطرف المقابل وفي الوقت 

  .المناسب ستندلع صراعات عنیفة بینھا

یة الحادة االجتماعثانیا: انفجار التناقضات  
ئنّــون تحت ثقل األزمة فالكادحون ی

یة و وضعھم یزداد سوءا ولیست االقتصاد
لھم ثقة كبیرة في حّل قریب لمشاكلھم 
المزمنة التي كانت سببا في ما حصل لبن 
علي و ھو ما یمكن أن یؤدّي في المدى 
القصیر إلى حركة انتفاضیة أشدّ قّوة بدت 
مظاھرھا األولى مع انتفاضة اإلتــاوة و لم 

ا إالّ بالتنازل عن الضرائب یتم تجاوزھ
ات االنتخابالجدیدة. في مثل ھذا الوضع فإّن 

التشریعیة والرئاسیة ال عالقة لھا 
بالدیمقراطیة وإنّما ھي وسیلة لترمیم النظام 

  . وتجنّب االنفجار

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************  
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  امـــــــــــال باألوھــــــــــــــحتفاال

الھدنة المعلنة بین اتفاقیة على إثر تطبیق   
الرجعیة ، عمدت والكیان الصھیوني حماس

 الدینیة في فلسطین المحتلة وبالتحدید في
ضمن  االتفاقحتفال بھذا غّزة إلى اال

مسرحیّة سیّئة اإلخراج طغت علیھا 
ستعراضات العسكریّة اال االت وــالكرنف

على العدّو  مقدّمة إیّاه على أنّھ انتصار
. فما االتفاقیوني الذي قبل بمثل ھذا الصھ

ثّل انتصارا أو ھــو محتواه ؟ وھل فعال یم
وھزیمة تضاف لمجمل  جدید ھو انكسار

الھزائم التي تكبدتھا ومازالت تتكبدھا 
م سیطرة الرجعیة المقاومة الفلسطینیّة  بحك

   علیھا؟ 

 2014أوت  26الذي تّم بتاریخ  االتفاق   
وبرعایة النظام المصري لم ینّص سوى 

مع   على وقف إطالق النار بین الجانبین 
راء محادثات خالل شھر الدعوة إلج

بخصوص الترتیبات الحدودیّة مع غّزة وھي 
المسائل التي شرع في التفاوض بشأنھا ثّم تّم 
إرجاء النظر في بقیّة نقاطھا األخرى 
المتعلقّة برفع الحصار  وفتح المعابر ونزع 

وسیطرة السلطة الفلسطینیّة على   سالح ال
القطاع في إطار حكومة وفاق مع إمكانیّة 
وضع غّزة تحت الحمایة األممیّة أي استبدال 
القّوة العسكریّة الصھیونیّة بقّوة أممیّة . ھذه 
مجمل النقاط التي بدأ التفاوض حولھا والتي 

 2014تّم إرجاء مواصلتھ إلى شھر نوفمبر 
تّم فقط حول مسألة  فاقاالتأن ھ نالحظ و ما.

إلیقاف الفوري إلطالق النار ا وھي وحیدة
عابر بینما بقیت مسألة الھدنة  وفتح بعض الم

) مطروحة م نھائیّةطویلة األمد أم قصیرة أ(
  للنقاش .

ناطق الذي قدّمھ ال االتفاقھذا ھو محتوى    
أنّھ انتصار الرسمي سامي أبو زھري على "

لمقاومة یر اللفلسطینیین تّم بسبب تدم
بأّن أسطورة الجیش اإلسرائیلي"، مضیفا "

قیمة ھذا اإلنجاز لیس بفتح معبر ھنا أو 
ھناك وإنّما ألنّھ یمّھد الطریق للمرحلة 

  . لمقبلة لتحریر القدس وأرض فلسطین"ا

انتصارا  االتفاقفھل یمثل إذن مثل ھذا    
أّن الخسائر التي تكبدھا  خاّصة إذا علمنا 

في األرواح والممتلكات والبنیة ن والفلسطینی
التحتیة كانت جسیمة حسبما أورده التقریر 
الذي أعدّه المرصد األورو متوسطي لحقوق 
اإلنسان والذي تضّمن إحصائیات للخسائر 
الناتجة عن العدوان الصھیوني على غّزة 

  توّزعت كما یلي :

شھیدا منھم  2174:  الخسائر البشریّة -
 302و  طفال 530منھم مدنیّا ( 1743

جثّة غیر معروفة أو متفّحمة)  64و  إمرأة
، عشرة آالف وثمانمائة مقاتال  340و

إمرأة  2101وسبعون جریحا منھم 
ثلثھم سیعاني من إعاقة دائمة  طفال 3303و

أو أكثر من أفرادھا  03عائلة فقدت  145و 
  قتیال من األونوروا .  11و 
 منزال 17132خسائرالمباني : تدمیر  -

، تدمیر جزئیّا 14667ا و كلیّ  2465ھا من
ر عمارات مرتفعة بالكامل مع تضرّ  05

ا أدّى إلى ھجرة مسكن ممّ  39500
 62. إضافة إلى تدمیر فلسطیني 100.000
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جزئیا، كما تّم تدمیر  109مسجدا بالكامل و
مقابر إسالمیة وواحدة  10 كنیسة و
 مسیحیّة.

محطات  09البنیة التحتیّة : استھداف  -
 19 عالجة المیاه ومنشأة كھربائیّة ولم

مؤسسة  372 مؤّسسة مالیّة ومصرفیّة و
 19، مستشفیات 10ة، صناعیّة وتجاریّ 

محّطة ، ات لجمعیّةمقرّ  4، مركز صحيّ 
تابعة  76مدرسة منھا  222، تولید الكھرباء

 .سیارة إسعاف 36 لألونوروا و

 70بینما تمثلت خسائر الصھاینة في    
مدنیین من بینھم  6و  جندي 64قتیال منھم 

اما ما جریحا  720وطفل واحد و امرأة
اعلنتھ حماس عن اسر جندى فقد طواه 

  .النسیان و ال وجود لما یؤكد حدوثھ 

أن خسائر الفلسطینیین كانت  نالحظ    
فادحة واّن أغلب العائالت التي فقدت 

یش محالتھا السكنیّة ال تزال إلى حدّ اآلن تع
عمار التي نتظار عملیة االفي العراء في ا

تتطلب سنوات طویلة وأمواال طائلة إلرجاع 
الوضع لما كان علیھ قبل العدوان والتي لم 

  تنطلق  أشغالھا بعد .

الذي أبرمتھ حركة  االتفاق و ھكذا فان   
خوانیّة مع الكیان الصھیوني لم حماس اال

یتعد اإلیقاف الفوري للعدوان مع فتح بعض 
في مفاوضات مع الكیان  المعابر والدخول

الصھیوني برعایة النظام المصري والذي 
انا في الغرض جاء فیھ ما یلي : أصدر بی

إنّھ حفاظا على أرواح األبریاء وحفظا "
للمبادرة المصریّة وتفاھمات للدماء واستنادا 

، تدعو مصر الطرفین الفلسطیني 2012
الشامل  واإلسرائیلي إلى وقف إطالق النار

ان أّن ذلك أي وأضاف البی . "والمتبادل
سیتزامن مع فتح المعابر وقف إطالق النار "

 بین قطاع غّزة وإسرائیل بما یحقّق سرعة
إدخال المساعدات اإلنسانیّة واالغاثیّة 

والصید  االعمارومستلزمات إعــــادة 
 ، كما نصّ میـل بحري" 06البحري من 

استمرار المفاوضات البیــان أیضا على "
باشرة بین الطرفین بشأن غیر الم

ل شھر من تثبیت الموضوعات األخرى خال
. وھذه المفاوضات وقف إطالق النار"

تتم إلى حدّ اآلن بل تّم المتحدّث عنھا لم 
 االتفاق. لقد حدّد  ھذا البیان محتوى تأجیلھا

الذي أّكدت حركة حماس على أنّھا حققت 
البھا من "المعركة مع من خاللھ معظم مط

، بمعنى أن آالف الشھداء "إسرائیل
والجرحى الذین سقطوا خالل العدوان 

كان لغایة فتح   الصھیوني والدمار الرھیب 
بعض المعابر والشروع في المفاوضات مع 
العدو الصھیوني وھو ما یمثل استھانة 
بالفلسطینیین وبحقوقھم المشروعة من قبل 

أّن   . لقد أّكد خالد مشعل   حركة حماس 
من ة العظیمة ستختصر الز"معركة غزّ 

حتالل وتقّرب شعبنا في التخلص من اال
ام دولة فلسطینیّة وحّق تقریر المصیر وقی

" مع ترحیبھ بأّي وسیط حّرة على أرضھ
یستطیع تحقیق مطالب الشعب الفلسطیني 
المتمثلة حسب حركة حماس في تمكین 
قطاع غّزة من مطار ومیناء مع رفع 

واإلفراج عن الحصار نھائیّا  على غّزة 
المعتقلین وھي مطالب حسب رأیھ  باإلمكان 

التفاوض إذ أّكد على ما یلي :  تحقیقھا عبر
المفاوضات بین األعداء معروفة في "

التاریخ والسیاسة ولیست محّرمة شرعا 
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بیئتھ ولھ قواعده ولھ  ودائما التفاوض لھ
) معادلتھ (وإن جنحوا للسلم فاجنحوا لھم

مع األعداء واقعیّا اوض وبذلك یصبح التف
  .ومنطقیّا"

الوھمیة التي تلك ھي إذن االنتصارات    
خوانیّة التسویق لھا تحاول حركة حماس اال

نفاالت مھرجانات خطابیة وكر عبر
، ھذه الحركة التي واستعراضات عسكریّة

ركزت كثیرا على المفاوضات مع الكیان 
الصھیوني الستجدائھ لغرض السماح لھا 

بغزة ومیناء سعیا منھا لتكوین بإنشاء مطار 
ر تقسیم إمارة إسالمیّة بالقطاع في إطا

فلسطین إلى عدّة أجزاء (قطاع غزة تحت 
ة حركة ، الضفة تحت سیطرسیطرة حماس
لفلسطینیة تحت االحتالل رض افتح وبقیة األ
  .الصھیوني)

ھذا ھو الھدف الحقیقي الذي تسعى حركة    
 كادحینالحماس لتحقیقھ وھو ما یطرح على 

في فلسطین المحتلّة مواجھة كل الحلول 
االستسالمیة التي من شأنھا التفریط في 
األرض العربیة  بأّي شكل من األشكال 

، غیر أّن ھذه المحتل الصھیوني لفائدة
المواجھة تتطلّب باألساس تجّمع القوى 

ار جبھة وطنیّة الوطنیة الفلسطینیة في إط
ومة المسلّحة خراط في المقامن أولویاتھا االن

شعبیة  طویلة  حرب   و تطویرھا الى 
  ھي الطریق الوحید لتحریر التى المدى 

، وعندما یتّم إنجاز ھذه األرض العربیة
  المھّمة وتتحرر األرض یحّق حینئذ

نتصارات الحقیقیّة ال االحتفال باال للكادحین
  الوھمیّة التي تسّوق لھا الرجعیّة الدینیّة . 

  

  

  

  

  

  

  

 ----------------------------------------------------------------------------  
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  بیانات سیاسیة

  كوبانيبیان حول حصار 
/ عین العرب  كوبانيتتعرض مدینة    

إلى الحصار منذ ثالثة أسابیع حیث تدك  
مدافع و دبابات الرجعیة الدینیة أحیاءھا 
بالقنابل في تواطؤ مع الدولة التركیة 
 وحلف الناتو الذي یتظاھر بمحاربة

داعش"  بینما ھدفھ إغراق المنطقة "
بأكملھا في حروب دمویة تستمر لعشرات 

  . ة خدمة ألغراضھ التوسعیةالسنین القادم

لقد تسبب الھجوم اإلجرامي على 
حتى اآلن في ھجرة  اآلالف  كوباني

واستشھاد وجرح المئات وسط مقاومة 
شعبیة شرسة، وما  یجرى التخطیط  لھ 

رد لطردھم الكھو القیام بمذبحة في حق 
من مناطقھم والسیطرة علیھا ضمن 
مشروع  یستھدف  تقسیم سوریا على 

ئفیة ومذھبیة وعرقیة، و في أسس طا
عالقة بما یجرى یعبر حزب الكادحین 

   : ا یلىالوطني الدیمقراطي عمّ 

ال: إكباره لكفاح المقاومة الكردیة التي أوّ 
تقودھا وحدات حمایة الشعب مسطرة 
أروع آیات البطولة في الدفاع عن مدینة 
كوبانى بینما سقطت مدن أخرى خالل 

ھا للدفاع ساعات و دون قتال  الفتقار
  . الشعبي

ثانیا : وقوفھ إلى جانب الكادحین  في  
سوریا كردا و عربا الذین یتعرضون إلى 
حرب إبادة  بشعة تقف وراءھا االمبریالیة 

   .والرجعیة العربیة واإلقلیمیة

ثالثا : دعوتھ مختلف القوى الثوریة في  
تونس و الوطن العربي و العالم إلى العمل 

الرجعیة في  من أجل إیقاف الحرب
     .سوریا

   حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي
  2014أكتوبر  7تونس 

 بیــــــــــــــــان

بعد فشل محاوالت محاصرة الدعوة إلى    
ات، تم الیوم إیقاف االنتخابمقاطعة 

المناضلین بشیر الحامدي و ناظم العربي 
و محمد خلیل الخمیري من ملتقى مقاطعة 

بساحة برشلونة  2014انتخابات 
بالعاصمة تونس عندما كانوا یقومون 
بحملة تحسیسیة حول المقاطعة، و حررت 

ھم وإطالق محاضر استنطاق في حق

سراحھم بعد ذلك ، على أن یتم عرضھم 
غدا على النیابة العمومیة ومثولھم أمام 

یندد  المحكمة في قضیة استعجالیھ، وإذ
ات بھذه اإلجراءات االنتخابملتقى مقاطعة 

القمعیة ، التي تزامنت مع فتوى مشبوھة 
تحرم وتجرم المقاطعة، صادرة عن 
مؤسسات دینیة رسمیة ، فإنھ یؤكد أنھا لن 
تثنیھ عن مواصلة النضال من أجل الدعوة 
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إلى المقاطعة و مقاومة تزییف إرادة 
 الشعب .

  2014ملتقى مقاطعة انتخابات 
 2014أكتوبر  23

  مشترك بیــــــــــــــان

 الذيالبیان المشترك  یليما  في   
صدرتھ مجموعة من المنظمات أ
ات االنتخابحزاب حول مقاطعة األو

 الراھن في تونس:والوضع 

یتواصل االستعداد إلجراء انتخابات    
تشریعیة و رئاسیة تفتقر إلى الشروط 

یتم إغراق العملیة  الدیمقراطیة، و
یة بمئات القائمات وعشرات االنتخاب

المرشحین لرئاسة الدولة، ویعود 
التجمعیون دون أدنى عقاب، وتتالعب 
حركة النھضة بالحیاة السیاسیة عبر 

بالتوافقات و توزیع التزكیات، التلویح 
ویسیطر كبار رجال األعمال وأباطرة 

یة، وتتتالى االنتخاباإلعالم على العملیة 
فضائح بیع و شراء التزكیات، ویشكك 

ات، و االنتخابالرجعیون أنفسھم في سالمة 
 23ال ینكر بعضھم تزییف انتخابات 

، و یروج البعض اآلخر  2011أكتوبر 
قبلة ستكون مواجھة بین ات الماالنتخابأن 

أكتوبر، مستندا  18نوفمبر و  7جبھتي 
إلى تزكیة نواب من حزبي النھضة 
والمؤتمر لمرشح الجبھة الشعبیة 
للرئاسیات، مؤكدا أن كل القوى 
المتصارعة ظاھریا الیوم من الممكن أن 

 ات .االنتخابتشترك في السلطة ما بعد 

جبھات رجعیة و انتھازیة كانت قد  إنّ    
تشكلت في سیاقات مختلفة من تاریخ 
بالدنا، وھى و إن بدت تنتظم الیوم في 
معسكرات متعارضة ظاھریا إال أنھا 
متحدة واقعیا في تصفیة مسار انتفاضة 

دیسمبر، والتنكر لشھدائھا وجرحاھا،  17
ومواصلة االنقالب على شعاراتھا 
ومكاسبھا وإسداء الخدمات للقوى 

 االمبریالیة .

ذلك بینما تزداد معاناة و یحدث    
الجماھیر الشعبیة التي تطحنھا البطالة 
وغالء األسعار واالستغالل والقمع، 
ویقوى بینھا الشعور بالالمباالة، تجاه 
انتخابات محسومة النتائج سلفا لفائدة 
الرجعیة، و في ظل ھذا الوضع فإننا نؤكد 

 ما یلي :

ات التشریعیة االنتخابال : مقاطعة أوّ 
 یة القادمة .والرئاس

ثانیا : دعوة القوى الثوریة المقاطعة 
لالنتخابات إلى تفعیل المواقف المشتركة و 
التوحد في الدفاع عن الحقوق السیاسیة 

یة و عقد ندوة سیاسیة وطنیة االجتماعو
تناقش خاللھا آفاق النضال الثوري في 

 البالد.
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ثالثا: التزامنا بالخط النضالي الذي تمثلھ 
دیسمبر في مواجھة كل  17انتفاضة 

یة االنتھازالجبھات الرجعیة و
 واإلصالحیة.

 2014سبتمبر 29تونس في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ الھیئات الثوریة المستقلة

 حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي
 ـ حزب النضال التقدمي

  ـ رابطة النضال الشبابي

 بیــــــــــــان
   
 ودیوان الدینیة الشؤون وزارة أصدرت  

 وجامعة األعلى اإلسالمي والمجلس اإلفتاء
 مقاطعة فیھا تكفر مشتركة فتوى الزیتونة

 "منكرا باعتبارھا القادمة االنتخابات
 عالقة وفي قولھا حسب محرما" وفسادا

 الوطني الكادحین حزب یعبر بذلك
  : یلي عما الدیمقراطي

 خلطا تمثل المذكورة الفتوى إن : أوال
  . الدین و السیاسة بین مفضوحا

 مؤسسات عن الفتوى ھذه تصدر : ثانیا
 األسالیب نفس تعتمد ھى و رسمیة حكومیة

  . التكفیریة الجماعات طرف من المستعملة

 عن كاملة المسؤولیة الحكومة یحمل : ثالثا
 لخدمة لھا الترویج و الفتوى ھذه إصدار

 فیھ تتجھ الذي الوقت في سیاسیة أغراض
 ثبت انتخابات مقاطعة نحو الشعب أغلبیة
  . انطالقھا قبل زیفھا

 ربقرا التمسك الحزب یجدد : رابعا
 الرئاسیةو التشریعیة االنتخابات مقاطعة

 الدین تستعمل التي الترھیب بأسالیب ویندد
 عن تثنیھ لن أنھا مؤكدا موقفھا لفرض
  الكادحین. قضایا عن بالدفاع االلتزام

  الدیمقراطي الوطني الكادحین حزب
  2014 أكتوبر 23 تونس

  
  

  

  

  

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

-------------------------------------------------------------------------------------               
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 غضب                         علي زّمـــــور قصید         

ات ھذا االنتخابور شاعر كادح من سیدى بوزید ینفجر غضبا فیكتب عن مرتزقة زمّ  علي 
  .القصید

 .اتاالنتخابلى رفاق ثبتت خیانتھم یوم إھداء اإل                

 لم یبق لي غیر الغضب
 سقط الرفاق كلھم

 حبل الكذب وانقطع
 سقط الرفاق كلھم

 اب الشعبوعاد ...عرّ 
 وعاد عمدتنا الموقر

 لعادتھ القدیمة ...یحتطب
 سقط الرفاق كلھم

 زیف الخطب وانكشف
 نخب .... نخب

 باعوا لھا ... حلم الكراسي
 فھرولت كي تنتخب
 ماذا أقول لدمھ ؟

 ھل مات من دون سبب ؟
 ماذا أقول لدمھ ؟

 ھل مات من أجل الرتب !؟
 ماذا أقول ألمھ ؟
 وھي ثكلى تنتحب

 ملعونة كل الكراسي
 إن فقدنا من نحب
 سقط الرفاق كلھم
 وعاد جالدي القدیم

 و أنسحب كي یسود
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 عاد مزھوا
 بمجموع النسب
 كي یعید عرشھ
 ویعود یغتصب

 ونعود مثلما كنا قدیما
 للسجون .... ننضرب
 ونعود مثلما كنا قدیما

 " صناع شغب "
 نخب .... نخب

 یكفي لھا بعض الفتات
 كي تخون وتنقلب
 نخب ....نخب

 وجھ یسوق للنضال
 ووجھ یغطیھ الذنب

 لم یبق لي غیر الغضب
 إن صرخت ستھبوبقایا ... 

 عاھدتني ذات یوم
 لن یعود اي "زلم" لجنوب ملتھب
 لن یعود اي "زلم" لنصاب بالكلب

 لن یعود السل
 والطاعون

 لن یعود لنا الجرب
  ولن تعود لنا النخب
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