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ل ؟ــــــمــا العم

،عـاٌم یر   بعد عام یرحل  حُل.. وعام یحلُّ
ن صّب أطنانا من المآسي على أكتاف أ

المفقّرین فزاد في فقرھم وقّوى من نسیب 
والّصارخة  أحیاناأوجاعھم المكتومة 

وعام آخر ینتظر ھو  .المدویّة أحیانا أخرى
اآلخر دوره ویتأھّب لیشرع تدریجیّا في 

أثقــالھ على ما تبقّى من أجساد تكدیس 
الكادحین العلیلة التي أنھكتھا عذابات 
اللّیالي المظلمة الّطویلة ومشاّق النّھارات 

  المنقضیة. البائسة

عام یمّر بعد أن أغدق على المسحوقین  
في بفائض كبیر من األحالم واآلمال 

 ھاأنّ ن تبیّ  يالسیاسة و االقتصاد و الثقافة الت
  ع. ــــــــــالقة لھا بالواقـــــال ع اھأنّ كالعادة 

عام آخر مّر بطیئا ثقیال، ولم یتذّوق فیھ   
المنتجـون والمنتجات في المصانع 
والمزارع من ثمار ما أنتجوه إالّ الفتات 

فلم یجن فقراء الفالّحین  وما قلّت قیمتھ
والعّمـال من ساعات كدحھم سوى المزید 

ن م  جدیدة  لمن ضیق الحال وأشكا
وكلّما زاد نھـاٌر نقص في ، االستغالل

أّما  صفوفھم ما علّقوه ذات یـوم من آمال.
فقد شقّت من الثروات األكداس المكدّسة 

طریقھا كالعادة إلى حسابات أصحاب 
   .مراكز المـالووصاحبات األعمـال 

وقد  ،عــاٌم مریٌر مّر ُمّرا مرارة العلقم  
ود ـــصنادیق مألى بوع نھایتھحمل في 

لى من المھرولین إكّل  ..طویلة  ال تنتھي
. یعد بما یشتھي وبما ال یشتھيالّصنادیق 

 صناعتھا صنادیق من الوعود أشرف على 
أكبر یعیشون في أبراج مالّكو صنادیق 

من وراء عالیة یحّركون ببراعة فائقة 
  . دمى ال البحــار

ا الشعب عوــأشبو الرجعیون تنافس   
بّر األمان، سنقضي على : سنعبر إلى كالما

اإلرھاب، سنبني اقتصادا قویّا ونجلب 
... تسابقوا إلى قصر باردو ثّم االستثمار

إلى قصر قرطاج.. ولّما فُتحت الصنادیق 
آوى من اختارتھم الّصنادیق الكبرى إلى 

الكثیر من الالّھثین  ن فیما آوىـالقصریْ 
أسیادھم أمال في الجدد وراء تقبیل یدْي 

  .ى بعض الفتات الحصول عل

، ورغم مرارتھ وأثقـالھ مّر ھذا العـام   
وأعبائــھ، فإّن الّشعب الذي تعّود المقـاومة 

وفي مواجھة  القمع واالستغالل لم یستسلم، 
والتضلیل تواصلت حركة اإلضرابات 

حطة االنتخابیة في المواالعتصامات و
لنسب كانت المقاطعة ناجحة مسجلة أعلى ا

مقارنة باالنتخابات السابقة خاصة بین 
یاء األحصفوف الشبیبة والجھات و

مع العام و .المحرومة أین یعیش الكادحون
الجدید  تتواصل المقاومة و على من یرید 

النخراط فیھا فال نصر بدون نجاحھا ا
.تنظیم

--------------------------------------------------------------------------------------    
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  الزعبي ناجيبقلم                            ونسیةـــــالتّ  ةــــالدیمقراطیّ  امـــــوھأ   

 ىیسمّ  عما الحدیث عند النخب تنخرط   
 ذاتھا وھامباأل التونسیة الدیمقراطیة المعركة

 ،المضلل الزائف العربي الربیع عن
 بین الحقیقیة المعركة عن نظاراأل وتنصرف

 ،والمھمشین ،والفقراء ،الكادحین صفوف
 تجمیلیة عملیات جراءإ عن الحدیث ویجري

 ضافةإو ،الدینیة الفاشیة وأ ،للكمبرادور
 اللیبرالي للنھج الملونة المساحیق من المزید

 نأ لىإ ،شجاناأل وتثیر االبصار تبھر قد التي
  . حقیقتھا على موراأل وتتبدى الغمامة تنقشع

 یحقق لن اللیبرالي، للنھج نالملوّ  الطالء ان
 التبعیة دول ولكل لتونس الوطني االستقالل

 ،الكمبرادور صالحإ عن الحدیث یجدي ولن
 جذوره من اقتالعھ ھو المطلوب ان بل

 للنظریة وفقا تعمل التي الفقراء بمعاول
  .الثوریة

 دوامة في الجماھیر ادخل:  غرامشي یقول
 ءشي وأيّ  ءشي بكل لینشغلوا التفاصیل
  .الحریة معركة عن یصرفھم

 في ارتماء ھو للسبسي المرزوقي فمن
 والبریطاني الفرنسي االستعمار حضن

 بعیدا االمیركي االستعماري للمركز والتبعیة
 لواالتد درب على تونس وضع اوھام عن

 الرسمي للعبث سیستجیب الذي للسلطة المدني
 بالمنظمات المجتمعات واختراق واالمني
 السیاسي المال والستحقاقات ةالمشبوھ
 ستحول التي العیباأل وكل المشوه والوعي

 وممثلیھم وبرامجھم ءالفقرا وصول دون
  .للسطة

 حمى في الجماھیر دخالإ ھو یجري ما 
 يءش يّ أ حول فقیةواأل العمودیة التفاصیل

 الوجھة عن نظاراأل لتصرف يءش وكل
 الجماھیر صفوف بین العمل وھي الحقیقیة

 وتبني منھم والتعلم وتعلیمھم كلل بدون
 برامج استخالص ثم الفرعیة برامجمھم

  . شاملة وطنیة
 الجبھة نضاالت تكثیف ھو المطلوب

 التونسي االرث من مستفیدة وتعمیقھا الشعبیة
 صفوف في االنخراط وتجذیر التحرري
 بؤر قواعد صلب في ،التونسیین الكادحین

 الذي العمیق الطبقي التمایز وتوظیف ،الفقر
 علي، البن والعمالة التبعیة سنوات صنعتھ

 ،المزیف الراسمالي الھیمنة مشروع لمناھضة
 للربیع التجمیلیة العملیات حبائل في نقع واال

  .الدیمقراطیة وھامأو الزائف العربي
 انقشاع بعد نفسھ یطرح الذي السؤال ان ثم

 ھمم تشحذ التي االنتخابیة المعركة غبار
 قاصرة ستكون لكنھا ،وعیھم وتطور ،الفقراء
  . مصالحھم تحقق التي المھام انجاز

 االستقالل المعركة ستحقق ھل ھو والسؤال
  ؟الوطني التونسي

 السیاسیة االرادة دادراست من ستتمكن ھل
  ؟المستقلة

 ؟شاملة وطنیة تنمیة تحقیق من ستتمكن ھل
 الوطنیة الثروات استثمار من ستتمكن ھل

  ؟الكامنة
 فاقآل الوطني فقاأل تخطي من ستتمكن ھل

  ؟القومي التعاون
 رھابییناإل تصدیر عن تونس ستتوقف ھل
  ؟نیالسلفی
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  خیبـات اإلعــالم االنتخابي

تتنافس شاشات التلفزیون وصفحات الجرائد    
على نقل مسلسل الكرنفـال االنتخابي بكّل 
جزئیاتھ، فتُغرق اآلذان واألعیــن واألذھان 
بانتصارات ذاك وھزائم أولئك وتشحن 
الجنوب ضدّ الّشمال والدّاخل ضدّ الّساحل، 
وتَغرق في نقل وتحلیل تفاصیل التصریحات 

فات والتحالفات والتلمیحات حـول التحال
  المضادّة. 

وبالّرغــم من أّن شرائح واسعة من المجتمع    
قاطعت بشكل واع أو عفوّي ھذا الكرنفـال 
تسجیال وتصویتا، فإّن ھذه األجــھزة 
المأجـورة لم تجد من مـادّة إعالمیّة أكثر 
استھالكا غیر كرنفال االنتخابات في محــاولة 

إنجاحھ مع منھا للتحریض على المشاركة في 
أّن الشعب في كّل مّرة یثبت لھا أنّھ ال یأبھ 

  التي ال تغنیھ وال تسمنھ.  اإلعالمیةلھذه المادّة 

وتسعى ھذه الـوسائل   إلى حشد أكثر ما یمكن 
من المتتبّعین، من خالل ما تمارسھ من 
أشكـال دعائیّة مسبقة وما تعتمده من تقنیـات 

المتلقّین من  متطّورة، إلى التّأثیر في أذھــان
أجل توجیھھم حیث تشـاء وحیث سّطر لھا 
الواقفون خلف تلك الشاشات واإلذاعـات 
والجرائد وغیرھا من وسائل اإلعالم 
واالتصال ، وقد لعبت ھذه الوسائل في كثیر 
من األحیـان، وفي عالقة بنفس المسألة، دور 
المحّرض، فال تفتح إذاعة أو قنـاة إالّ لتتلقّاك 

إلى التصویت واختیار ممثلك في  بالدّعـوة
البرلمان ورئیسك، بل وتأمرك بالذّھاب إلى 

مكتب التصویت قبل الساعة السادسة ومغادرة 
  المقھى... إلخ 

ومقابل ھذه الدّعـایة وھذا التحریض، وعلى    
خالف ما اختار الشعب الذي صّوت باألغلبیّة 
ضدّ التّصویت وعلى خالف األرقـام التي 

وسائل نفسھا حول نسب الرافضین أوردتھا ال
للمشاركة في االنتخابات، فإّن ھذه الـوسائل 
تجاھلت ھذه الّرسائل ولم تعرھا أّي اھتمـام، 
ولعلّھا في أحسن الحاالت وجدت تبریرا 
لضعف نسبة المشاركة في نزوع التونسیین 
إلى الّراحة یوم األحد باعتباره یوم عطلة. كما 

ھا عنـاء االھتمام لم تكلّف ھذه األجھزة نفس
بموضوع المقاطعة بل وحتّى اإلشارة إلیھ ولو 
حتّى من باب السبق اإلعالمي أو من باب 
التنویع في المواضیع وكسر الّسـائد. وبالّرغم 
من أّن نشاط المقاطعة قد أثار اھتمام وسائل 
إعالم أجنبیّة بین قنوات تلفزیة وجرائد 
   وإذاعات واكب بعضھا تلك األنشطة ونقل
أخبارھا وأجرى البعض اآلخر تحقیقات مّما 
جعلھا عرضة للمضایقات البولیسیة، فإّن 
"وسائلنا" التونسیّـة صّمت آذانھا وأغمضت 
أعینھا وجفّفت أقالمھا في عالقة بھذه 

  المسألـة.

لقد لعبت وسائل اإلعـالم دورھا الذي حدّدتھ 
لھا الدّوائر المشرفة على الكرنفال االنتخابي 

ارھا أحد األسلحة الموّظفـة في ھذه باعتب
المعركة ومازالت، إالّ أنّھا، من الجھة 
المقابلة، ومن خالل ما تبثّھ ساھمت في تعریة 
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حقیقة "الدیمقراطیة" المزعومة والواقفین 
  على ھذا المشروع والمھرولین إلیھ.

فـإغراق ھذه األجھزة في التفصیالت المملّـة    
من األحیان إلى حّول ھذا السالح في كثیر 

سالح مضادّ لالنتخابات إذ كشف حقیقتھا 
وأصبحت عدید التفاصیل موضوعا للتندر 
یتداولھا الجمھور استھزاءا بھذه االنتخابات 
وسخریة من المسؤولین علیھا. وقد تبیّن 
للكادحین، من خالل ما یُعرض، أّن ھذه 
الدیمقراطیّة الُمختزلة في فعل االنتخابات 

ة ُكبرى، أّمـا الّصنادیق التي لیست إالّ كذب
وضعت لحمل األوراق فلیست إالّ مشھدا یتّم 
تسویقھ للدّاخل وللخارج إلثبـات نجاح 
"االنتقـال الدیمقراطي". وبالمقـابل، أصبح من 
غیر الممكـن إخفـاء دور المــال المتأتّي من 
مصادر بعضھا معروف وبعضھا مجھول في 

یا أّن ھذه ھذه العملیّة وكذلك لم یعد خاف
"الدیمقراطیة" تخضع لمراكز القـّوة التي تقف 
وراء المترّشحین لتسندھم في ھذه المعركة 

ومن كان المركز الذي یسنده أكثر قـّوة 
ستؤول لھ الغلبـة، وحتّى األصـوات التي 
توضع في الّصنادیق فھي موّجھـة سلفا بفضل 
ھذه األمـوال وذلك اإلعالم ومراكز القـّوة 

م یعد خافیا على الكادحین أّن ھذه تلك. ول
"الدّیمقراطیة" لیست إالّ نتاجا لتوافقات 

من   أباطرة مخفیّــة تدیرھا شبكة سریّة  
تجمعھم مصالح مشتركة  عالمYاالقتصاد وال

لن تكون طبعا في صالح ھذا الشعب الذي 
یزایدون في التحدّث باسمھ. واكتشف، من 
وراء كّل ھذا، أّن االنتخـابات لم تكن ال 
نزیـھة وال شفــافة وال حّرة وال دیمقـراطیّة 

  كما یدّعون.

وكّل ھذه الحقـائق كان لإلعالم االنتخابي    
الشعب، وھو بذلك  دور كبیر في إیصالھا إلى

یتحّول عن غیر قصد إلى سالح یضرب، 
بشكل أو بآخر، األھداف التي رسمھا لھ 
مرّوجو دیمقراطیة تدلیس التزكیات و شراء 

   األصوات .

************************************************************************
  االنتخابات الرئاسیّة ولعبة االستقطاب الثنائي

أسفرت االنتخابات الرئاسیّة التي جرت في    
عن نتائج منتظرة مّر عبرھا  2014- 23-11

كل من  الباجي قائد السبسي ومحمد المنصف 
المرزوقي للدور الثاني لیتواصل الصراع 
على السلطة على أشدّه ویدفع بأغلب القوى 
الیمینیة واالنتھازیة إلى االصطفاف وراء ھذا 

ھ على أنّھ األصلح الطرف أو ذاك وتقدیم
للرئاسة. فھل المطروح على الجماھیر 
الشعبیّة الیوم دعم طرف من ھذه األطراف 
  عبر المشاركة في االنتخابات أم مقاطعتھا ؟ .

لقد أفرز لنا الدور األّول النتخابات الرئاسة    
تواصل الصراع بین األطراف الرجعیة على 
 كرسي قرطاج، وإذا كان الباجي قائد السبسي
مرشحا للیمین اللیبرالي فإّن محمد المنصف 
المرزوقي ھو مرشح الیمین الدیني رغم ما 
یحاول مریدوه من إضفاء صفة "الدیمقراطي" 
و "الحقوقي" على شخصھ. لقد كشفت الحرب 
المستعرة بینھما ھذه األیام كمقدمة لحمالتھما 
االنتخابیة عن إفالسھما وبالتالي إفالس ھاذین 

سیكون حتما أحد طرفیھ  الخیارین الذي
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رئیسا. كما عبّرت عن بؤسھما وعدم قدرتھما 
على إقناع الجماھیر الشعبیة ببرامجھما سواء 
االقتصادیة منھا أو االجتماعیة أو السیاسیّة 
ألّن ما یقترحانھ من برامج ال تستجیب في 
شيء لتطلعات ھذه الجماھیر التي رفض 

یّة معظمھا المشاركة في االنتخابات المسرح
مالیین مقاطع من  05بل قاطعھا (حوالي 

جملة ثمانیة مالیین لھم الحق في التصویت). 
ولتغطیة فشلھما في ذلك عمد كل طرف منھما 
إلى محاولة تقزیم اآلخر واللعب على أوتار 
النعرات القبلیة والجھویّة لجّر ھذا الطیف أو 

  ذاك إلى صفّھ.

 لقد كشفت الحمالت االنتخابیّة للسبسي   
والمرزوقي عن حقیقتھما التي حاول كل 
طرف منھما إخفاءھا بمساحیق عدیدة من نوع 
الحقوقي أو الدیمقراطي أو الحداثي وغیرھا 
من المصطلحات المبھمة وغیر الدّقیقة والتي 
  تفتح األبواب على مصراعیھا لعدّة تأویالت .

كما كشفت أیضا عن حقیقة ھذین    
لذي ال المرشحین وعن وجھھما البشع ا

یعترف إالّ بالمصالح الشخصیّة وحتّى 
المصالح الحزبیّة فقد ألقوا بھا جانبا ناھیك 
عن مصالح الجماھیر الشعبیّة. لقد أعادت 
خطاباتھما وتصریحاتھما إلى األذھان تلك 
النعرات الجھویّة والعروشیّة وھي نعرات من 
شأنھا تقسیم الكادحین وضرب وحدتھم 

قھم الصحیح في الطبقیة وحرفھم عن طری
  النضال.

إّن المرزوقي الذي یتّم تقدیمھ على أنّھ    
الحقوقي الذي یدافع عن القضایا العادلة 

وینتصر لحقوق اإلنسان وھو الدیمقراطي جدا 
جدا والذي یحترم إرادة الشعب یثبت لنا یومیّا 
ومن خاللھ تصرفاتھ وخاصة طیلة سنواتھ في 

ة التي كان الرئاسة بأنّھ نزع عنھ  تلك الجبّ 
یختفي تحتھا لیكشف لنا عن وجھھ الحقیقي 
الذي ال یمّت بصلة إلى صفة الحقوقي التي 
یحاول مریدوه إلصاقھا بھ ألنّھ ببساطة ورغم 
اضطالعھ بمھام الرئیس لم یحّرك ساكنا تجاه 
ما اقترفتھ قّوات البولیس من قمع للعدید من 
التحركات ذات البعد المطلبي واالجتماعي 

تّمت في العدید من القرى واألریاف  التي
المھّمشة (مطالب مرتبطة بتوفیر الماء 
الصالح للشرب أو الكھرباء أو المسالك 
الفالحیة أو تحسین وترمیم بعض المدارس 
اآلیلة للسقوط أو المعزولة...) وھي من أبسط 
المطالب المرتبطة بحقوق اإلنسان في العیش 

لبة بالشغل الكریم، إلى جانب التحركات المطا
خاصة في المدن وھي مطالب جوبھت أغلبھا 
بسیاسة القمع والترھیب واقتحام المحالت 
السكنیة عنوة واعتقال الشباب والزج بھم في 
السجون. فھل تصح صفة الحقوقي على 
رئیس جابھ بولیسھ بعض المطالب المشروعة 
التي ال تتعدى المطالبة بتوفیر الماء الصالح 

صا الغلیظة ولم یكلف نفسھ للشرب بسیاسة الع
درء شبح العطش عن العدید من القرى 
والتجمعات السكنیة الریفیة أو توفیر مسالك 
فالحیة من شأنھا تیسیر تنقل المھمشین أو 
ترمیم بعض المدارس وتوفیر المرافق 
الصحیّة لھا لتحسین ظروف الدراسة ألبناء 

  الفقراء؟
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حین  كما أّن ھذا الحقوقي لم یحّرك ساكنا   
نزلت عناصر روابط الثورة إلى الشارع یوم 

وانضّمت لقّوات البولیس لقمع  2012- 09-04

المتظاھرین تحت أنظار الصحافة المرئیّة 
والمكتوبة العالمیة منھا والمحلیّة. كما أّن ھذا 
"الحقوقي" المفترض لم یحّرك ساكنا أیضا 
حینما أمطر بولیس علي لعریض أبناء سلیانة 

بزّخات من الرش ال  2012- 11-29في 

لشيء سوى خروجھم في احتجاجات على 
سیاسة التھمیش التي تنتھجھا السلطة تجاھھم، 
فكانت الحصیلة ثقیلة جدّا إذ تضرر أكثر من 

محتج فقد البعض منھم بصره بصفة  300
كلیة والبعض اآلخر بصفة جزئیّة إلى جانب 
التشوھات التي بقیت محفورة في أجساد 

لتؤّرخ للقمع والقھر الذي طال  البعض اآلخر
الجماھیر إبّان حكم ھذا "الحقوقي" الذي لم یقم 
بما یملیھ علیھ واجبھ تجاه شھداء وجرحى 
االنتفاضة  الذین بقي األحیاء منھم یتجّرعون 
المرارة وفیھم من دفع بھ الیأس إلى االنتحار. 
مقابل ھذا نرى ھذا "الحقوقي" ال ینتصر إالّ 

ة صنیعة اإلمبریالیّة العالمیة للقوى الظالمیّ 
والرجعیّة العربیة، ھذه القوى التي أوكلت لھا 
مھمة تأجیج الصراعات الطائفیّة والدینیّة 
داخل الوطن العربي لمزید تفتیتھ حتّى تتمّكن 
القوى االستعماریّة من مزید إحكام سیطرتھا 
على الشعب العربي ونھب ثرواتھ (سوریا، 

على سبیل المثال...). العراق، الیمن ولیبیا 
كما استقبل العدید من شیوخ الفتنة بالقصر 
الرئاسي ووصل بھ األمر إلى إرسال بعض 
مستشاریھ الستقبالھم بالقاعة الشرفیة 
بالمطار، إضافة الستضافتھ لكل رموز التیار 

التكفیري داخل القطر من ذلك العناصر 
التابعة لـ"أنصار الشریعة " وكذلك حمایتھ 

روابط حمایة الثورة التي أثبتت لعناصر 
بعض المعطیات بكونھا تلقى الدعم والحمایة 

  من حزب ھذا "الحقوقي".

تلك ھي البعض من ممارساتھ والتي ال    
تلتقي في شيء مع ھذه الصفة التي تتطلب 
باألساس الوقوف إلى جانب القضایا العادلة 
وإلى جانب المظلومین والمقھورین والتضامن 

حركاتھم واحتجاجاتھم دفاعا عن معھم ومع ت
حقوقھم المشروعة ال التصدي لھم بقّوة الحدید 

  والنار أو عبر میلیشیات دمویّة.

أّما دیمقراطیتھ المزعومة فتتمثّل في سعیھ    
بكل الطرق حتّى المشبوھة منھا للحفاظ على 
كرسّي الرئاسة بدءا باصطفافھ إلى جانب 

دیني حركة النھضة والتي تمثل الیمین ال
المعبر عن عالقات اإلنتاج اإلقطاعیّة التي ال 
تعترف بالدیمقراطیّة حتّى في مفھومھا 
البرجوازي رغم المساحیق التي تحاول من 
خاللھا إخفاء وجھھا الحقیقي، إضافة لتكوین 
المیلیشیات إلخماد أصوات معارضیھ، كإقامة 
عالقات متینة بالعناصر التكفیریة التي أعلنت 

ة علنیّة بأّن الدیمقراطیة كفر. لقد مرارا وبصف
وقف ھذا "الدیمقراطي" ضدّ إرادة الجماھیر 
الشعبیة التي سعت لإلطاحة بالحكومة 
والبرلمان معتبرا ذلك محاولة انقالبیة منھم 
على "الشرعیّة" رافضا االنخراط في ما ُسّمي 
الحوار الوطني الذي ساھم بدوره في ترمیم 

علّة البحث عن حّل صفوف النظام المتداعیة بت
لألزمة المستفحلة التي نتجت عن حكم 
الترویكا. لقد حاول بكل الطرق المحافظة 
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على كرسیّھ ضاربا عرض الحائط 
باالنتخابات والدستور ومقترحا عوض ذلك 
إیجاد حلول كفیلة ببقائھ بمنصبھ، بل إنّھ ومن 

 24خالل الحوار الذي أجرتھ معھ قناة فرنسا 

إثر االنتخابات الرئاسیة في  الناطقة بالعربیة
دورھا األول بّوأ نفسھ بدیال عن الشعب 
مقترحا حالّ یبقیھ في الرئاسة مع تمكین نداء 
تونس من رئاسة الحكومة وإسناد رئاسة 
المجلس لحركة النھضة وبذلك فّوض نفسھ 

  لتقسیم الغنیمة دون الحاجة إلى االنتخابات.

سھ على أنّھ أّما الطرف الثاني والذي یقدّم نف   
"حداثي" و"ضامن لھیبة الدولة" والذي تجلبب 
بجلباب بورقیبة وأصبح مثلھ األعلى مقلّدا 
حركاتھ وسكناتھ وكأنّھ بمثل ھذه الحركات 
البھلوانیّة في بعض الحاالت سیحیي عظام 
بورقیبة وھي رمیم ظنّا منھ وأّن الجماھیر 
الشعبیّة قد غفرت لھ كّل الجرائم التي ارتكبھا 

ي حقّھا بدء بصفقة الخیانة التي سمیت زورا ف
) مرورا بالعدید 1956مارس  20استقالال (

من المحاكمات الجائرة التي طالت العدید من 
معارضي سیاستھ الالوطنیّة  والالشعبیّة 
والالدیمقراطیّة خاّصة مناضلي الحركة 
الطالبیة وصوال إلى التصدي لالنتفاضات 

  1978في الشعبیة بقّوة السالح (جان

) واإلمعان في قتل المحتجین والزج 1984و

بالعدید منھم بالسجون المظلمة مع السعي 
الحثیث لتدجین الحركة العمالیة والطالبیة 
والتعریج على اإلعدامات التي طالت القومیین 

، إضافة للمحاكمات السیاسیة التي 1980سنة 

طالت الیسار والیوسفیین والقومیین. فالبــاجي 
یعـد بإرجاع "ھیبة الدولة" ال یعني بذلك الذي 

سوى استرجاع أسلوب العصا الغلیظة التي 
تنتھجھا السلطة الحاكمة تجاه الشعب أي 
ممارسة القمع كشكل رئیسي للتصدي 
لالحتجاجات، فھیبة الدولة في مفھومھ ال 
تتعدى زرع الخــوف من جدید في صفوف 
الجماھیر حتى تتمكن أجھزة الدولة القمعیة 
من السیطرة علیھا والحد من تحركاتھا 
واحتجاجاتھا لتوفیر المناخ المالئم لتمریر كل 
المشاریع المعادیة لمصالح ھذه الجماھیر. ھذه 

-12-17الجماھیر التي حاولت منذ انتفاضة 

التخلص ولو بصفة تدریجیة من  2010

الخوف الذي كان یكبّل ردود فعلھا وأصبح 
ات التي ال بإمكانھا التصدي لكل السیاس

  تتماشى ومصالحھا.

یدرك الباجي بأّن السنوات الخمس القادمة    
ستكون صعبة ألنّھا تحمل في طیّاتھا العدید 
من اإلجراءات التي ال تتماشى وتطلعات 
الكادحین، ھذه اإلجراءات التي تفرضھا 
صنادیق النھب الدولیّة مثل رفع الدعم 

ات والترفیع في سّن التقاعد مّما ینذر بھبّ 
جماھیریّة قادمة من شأنھا زعزعة السلطة 

  الحاكمة.

إّن خوف المترشحین للرئاسة ومن ورائھما    
حلفائھما اإلمبریالیین، یعلمون جیّدا وأّن 
الجماھیر الشعبیّة أصبحت عصیّة علیھم وال 
یمكنھم السیطرة علیھا بكل سھولة إن اتحدت 
وتضامنت وتراّصت صفوفھا للدفاع عن 

قوقھا المشروعة مّما دفعھما مطالبھا وح
للبحث عن طرق وآلیّات للسیطرة علیھا 
مستقبال وقد وجداھا في زرع الصراعات 
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والخالفات الوھمیّة داخل صفوفھا لتشتیتھا 
عبر إذكاء النعرات الجھویّة والعشائریّة 
وتقسیم القطر إلى أجزاء متنافرة وھو أسلوب 

دة غالبا ما اعتمدتھ القوى الرجعیّة لضرب وح
الجماھیر وإجبارھا على االصطفاف غصبا 
وراء أحد المترشحین اللّذْین نجحا في ذلك 
ولو مؤقّتا، فعندما تخرج بعض المظاھرات 
في عدّة مدن خاّصة بالجنوب للتندید بتصریح 
ھذا المترشح للرئاسة أو ذاك ، نتیقّن وأّن ھذا 
الجزء من الجماھیر الذي سیطرت علیھ 

أغمض عینیھ عن األطراف الرجعیة قد 
مشاغلھ الیومیّھ وعن وضعھ البائس نتیجة 
للسیاسة التي سلكتھا السلطة الحاكمة والتي 
أدّت إلى مزید تفقیرھا وتھمیشھا والدفع بھا 
لالصطفاف وراء ھذا الطرف أو ذاك رغم 
أنّھما ال یختلفان في حقیقة أمرھما عن 
بعضھما ألنھما یمثالن بعض البدائل 

یتّم التسویق لھا عبر بعض  اإلمبریالیة التي
الوصفات الجاھزة، فالیمین سواء اللیبرالي 
منھ أو الدیني لن یكون یوما ما دیمقراطیّا وال 
حداثیّا وال مدافعا عن الحقوق والحریات التي 
من أبرزھا الحق في الحیاة الكریمة والتي ال 
یمكن أن تتحقق إالّ بتوفیر الشغل لطالبیھ. إّن 

دائل الرجعیّة والتي تعتزم ما یھّم ھذه الب
خوض غمار الدور الثاني لالنتخابات 
الرئاسیّة ال یھّمھا سوى الحفاظ على مصالحھا 
ومصالح حلفائھا المتناقضة جوھریّا مع 

  مصالح الجماھیر الشعبیة. 

لقد تقلّد الباجي قاید السبسي رئاسة الحكومة    
الثانیة بعد االنتفاضة ولم یعط أھمیّة للجھات 

ھّمشة التي مازالت إلى حدّ اآلن تعاني من الم

الفقر والبؤس الذي ظّل ینخرھا، كما ازدادت 
نسب البطالة لدى الشباب وارتفعت نسب 
الجریمة وانتعش الیمین الدیني خاّصة 
التكفیري وأصبح یھدد الحریات العامة 
والخاصة، أّما المرزوقي فقد تحّمل مسؤولیة 

ات تمیزت الرئاسة طیلة أكثر من ثالث سنو
بمزید تفقیر الجماھیر عبر سیطرة المضاربین 
وعصابات التھریب على قوتھم الیومي مّما 
نتج عنھ االرتفاع المھول في أسعار المواد 
األساسیة والخدمات (الحلیب، السكر، 
الطماطم، الزیت النباتي، المشروبات الغازیة، 
المحروقات، الخضر والغالل، الماء 

ع تفشي العدید من والكھرباء وغیرھا) م
األمراض واألوبئة التي خلنا أنفسنا وأنّنا 
تخلصنا منھا منذ عشرات السنین وإلى األبد 
فإذا بھا تطّل علیھا  برأسھا من جدید، إضافة 
إلى تنامي العصابات اإلجرامیة المتكونة من 
خریجي السجون الذین تمتعوا بالعفو 
الرئاسي، ھذه العصابات التي امتھنت السطو 

لى األمالك الخاصة لصغار الفالحین ع
  وغیرھم.

إّن الجماھیر الشعبیّة غیر مجبرة الیوم على    
مساندة أحد المترّشحیّن أو مناصرتھ حتّى ال 
تكون وقودا للحرب الدائرة بینھما من أجل 
كرسّي الرئاسة، بل ھّي مدعّوة إلى مواصلة 
نضاالتھا لتحقیق أھدافھا الحقیقیّة التي رسمتھا 

شعاراتھا إبّان االنتفاضة وأھّمھا "الشعب  عبر
"شغل، حریّة، كرامة یرید إسقاط النظام" و

وطنیّة" وغیرھا من الشعارات وھذا لن یتّم 
إالّ بمزید رّص صفوفھا وتجاوز كّل 
المناورات والمؤامرات التي تحاك ضدّھا 
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والتي تعمل على تشتیت قواھا عبر خلق 
مقیتة نزاعات وصراعات جھویّة وعروشیّة 

  والحسم بصفة جدیّة في أعدائھا.   

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

  مجلس "الشعب" یغیّب ممثلي الشعب

بعد الحمالت االنتخابیّة المكثفة    
والماراطونیة التي قامت بھا جّل األحزاب 
وممثّلي القوائم المستقلّة التي تقدمت النتخابات 

لغایة ضمان بعض المقاعد  2014- 26-10

في "مجلس الشعب" وربّما الحصول على 
حقائب وزاریّة في الحكومة التي سیتّم تشكیلھا 

على بیع األوھام في ما بعد، والتي تركزت 
للجماھیر الكادحة وتقدیم الوعود الكاذبة لھا 
الستمالتھا أّوال وضمان أصواتھا ثانیا. تكشف 
لنا النتائج الحاصلة على أّن تركیبة المجلس 
التي أفرزتھا االنتخابات "الدیمقراطیة جدا 
جدّا" ال عالقة لھا بالكادحین، ھذه التركیبة 

بشفافیتھا" التي استبعدت "بدیمقراطیتھا و
الجماھیر الشعبیة عن مراكز القرار إذ أّن 
قراءة سریعة لمھن أعضاء المجلس المنتخبین 
وانتماءاتھم الطبقیّة تثبت بكل وضوح  ما 

رجل  15ذھبنا إلیھ فعندما نجد من بینھم 

سیدات أعمال وھم یمثلون  04أعمال و

بالضرورة مصالح رأس المال، إضافة لعدد 
 36مھندسا و 12ء وأطبا 10محامیا و 35

إطارا سامیا وھذه الشرائح  24أستاذا جامعیا و

العلیا من البرجوازیة الصغیرة یطمح أغلب 
عناصرھا لصعود  بعض الدرجات وااللتحاق 
بالطبقة البرجوازیة الكمبرادوریة بالطبع أو 
بالطبقة اإلقطاعیة عبر خدمة مصالحھا من 

خالل البحث عن تموقعات شخصیّة (معتمد، 
 35ي، رئیس بلدیة وغیره...)، كما أّن ال وال

من األساتذة والمعلمین یحلم أغلبھم  أیضا 
باالرتقاء إلى المرتبة العلیا للبرجوازیة 
الصغیرة، ھذا دون األخذ بعین االعتبار 
انتماءاتھم الحزبیة التي یسیطر علیھا الیمین 
اللیبـرالي (نداء تونس، اإلتحاد الوطني الحر، 

ب المبادرة ...) والیمین آفاق تونس، حز
الدیني المتمثل باألساس في حركة النھضة 
ومن یدور في فلكھا. وحتّى وإن سلمنا وأن 
الجبھة الشعبیة تمثل باألساس البرجوازیّة 
الصغیرة بتوجھاتھا اإلصالحیة مع إمكانیة 
سعیھا لتوفیر شروط أحسن لحیاة الجماھیر، 

رض فإنّھا تظّل  أقلیّة ال یمكن لھا أن تف
توجھاتھا وتصوراتھا االقتصادیة واالجتماعیة 
والسیاسیّة في حضور األغلبیة المھیمنة على 

  المجلس من الیمین الدیني واللیبرالي.

یتضح إذن وأّن المجلس الذي ال یضّم إالّ    
ثنین فقط عن العمل  وھما مرتبطان اطلین اع

باألحزاب ذات األغلبیة في المجلس ال یمثّل 
كادحة والمھّمشة في شيء وال الجماھیر ال

یمكن بمثل ھذه التركیبة أن یكون صوتھا 
حاضرا وسیتـّم بالضرورة تجـاھل مطالبھــا 

-17المزمنة والتي عبـّرت عنھا منذ انتفاضة 

ألّن ھذا المجلس وبتركیبتھ الحالیة  12-2010
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سیمثّل مجاال فسیحا لدعم وتدعیم مصالح 
قطاع) الطبقات المھیمنة (الكمبرادور واإل

والحفاظ على مصالحھم ومصالح حلفائھم 
اإلمبریالیین لضمان استمراریتھم في السلطة. 
ھذه الطبقات المدعّوة الیوم لتطبیق إمالءات 
صندوق النقد الدولي والبنك العالمي كشرط 
لمواصلة إسنادھا وھي إمالءات تتمثل 
باألساس في المضّي قدما في رفع الدعم عن 

ة الضروریّة لعیش الكادحین المواد االستھالكیّ 
والحدّ من اإلنفاق العمومي بما یعني التوقف 
عن االنتدابات في الوظیفة العمومیّة ومواصلة 
سیاسة الخوصصة التي تؤدّي بالضرورة إلى 
إحالة العدید من العمال والموظفین وغیرھم 
على البطالة والترفیع في تكالیف الخدمات 

لشرب والنقل مثل الكھرباء والماء الصالح ل
  والصحة وغیرھا... 

تلك ھي إذن نتائج "الدیمقراطیة" المنشودة،    
دیمقراطیة أصحاب المال واألعمال والمال 
السیاسي الفاسد التي توصد األبواب أمام 

الجماھیر الكادحة وال تترك لھا المجال 
النتخاب ممثلیھا الحقیقیین الذین یدافعون عن 

بمشاغلھا الیومیّة مطالبھا المزمنة ویھتمون 
ویعملون على إیجاد الحلول الجذریّة لھا، بل 
تدفعھم دفعا لالصطفاف وراء أعدائھم 
الطبقیین عبر ما سّمي باالستقطاب الثنائي 
الذي یتّم تمریره تحت العدید من المسمیات 
مع إیھام ھذه الجماھیر بأّن ھناك صراعا 
جوھریّا بین الیمین الدیني والیمین اللیبرالي 
وما علیھا سوى الوقوف إلى جانب ھذا أو 
ذاك والحال وأنّھما بدیالن رجعیان معادیان 
لمصالحھا وھو ما یجعلھا ترفض قطعیّا ھذا 
االصطفاف وتندفع بكل تصمیم للحسم في 
أعدائھا الطبقیین ومواصلة نضالھا والدفاع 
عن مصالحھا وتوفیر المناخ المالئم لممارسة 

تي تتیح لھا المجال دیمقراطیتھا الحقیقیة ال
النتخاب ممثلیھا الشرعیین ال ممثلي الطبقات 

   المعادیة لھا .

****************************************************************************
  انتحار حــاالت ثــالث"  الدُّمــارْ "  بسبب

جدّت خالل أقّل من یومین، وفي مناطق    
بطرق  متفّرقة من القطر ثالث حاالت انتحار

 مختلفة.
 نوفمبر 25 یــوم صبیحة جدّت: األولـى -

 من نفسھ رمي على شــابّ  أقدم حیث 2014
 العاصمة وسط في النزل بأحد الّسادس الطابق

. الفــور على مقتلــھ إلى أدّى مّمــا التونسیّة
 مؤسسات بإحدى طــالب ھو المنتحر الّشاب
 وساطأ من وھو بالعاصمة، العالي التعلیم

 تفاقم من المعطیات بعض حسب ویعاني فقیرة
 على یقدر لم التي المزریة المادیّة أوضاعھ
 توفیر على القدرة عدم وخصوصا تجاوزھا

 للنظام الالشعبیّة الّسیاسة جـّراء الّسكن
 من الطلبة یُحرم حیث البالد في التعلیمي

  .العمومي الجامعي بالسكن التمتّع
 الـواقعة ھذه عن تحدّثت الّصحف بعض 

 بعد" السبب وأرجعت سطحیّة بكلّ  المفجعة
 ھذا احتساء إلى" االمنیّة والتحقیقات التحریات
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 الكحولیّة المشروبات من كبیرة لكمیّة الشاب
  فاتورتھا؟؟؟ تسدید على قدرتھ وعدم

 ھذه وحدثت الیوم نفس في وقعت: الثّانیة-
 العمر من یبلغ لكادح الجرید حاّمة في الحالة

 جسده في النار إضرام على قدمأ إذ سنة 30
  .اجتماعیّة مشاكل بسبب

 بمدینة األربعاء الیوم وقعت: الثّـــالثة -
 عمره من الستین في كـادح أقدم إذ الكــاف،

  .عالیة بنایة من بنفسھ اإللقاء على

 من عدد فیھ أیلج الذي الوقت في 
 بأبشع لحیاتھم حدّ  وضع إلى المسحوقیـن

 المادیّة أوضاعھم تردّي نتیجة الّطرق
 یتمّ  االجتماعیّة، مشاكلھم وتفاقم والمعیشیة

 مــوالاأل من الملیارات عشرات صرف
 الكرنفال على الكادحین عرق من المنھوبة

  . االنتخابي

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

  ھل یكون غــالء األسعــار سببـا في االنفجــار ؟

تشھد األسعار في تونس ارتفاعا ال مثیل    
لھ خصوصا في مستوى المواد االستھالكیة 
الغذائیّة. ففي مقارنة بین األسعار في شھر 

بیّنت  2013وشھر نوفمبر  2014نوفمبر 
اإلحصائیات الصادرة عن معھد اإلحصاء أّن 
أسعار مجموعة التغذیة والمشروبات شھدت 

ا بنسبة ارتفاع 2014خالل شھر نوفمبر 
، وتتوّزع 2013مقارنة بشھر نوفمبر  5%

بالنسبة  %12ھذه الزیادة حسب المواد بین 
في أسعار الغالل  %11.1ألسعار التبغ و

في أسعار  %8.1والفواكھ الجافة و
األسمــاك... وفي قطاع المالبس واألحذیة 

نتیجة ارتفاع  %6.5ارتفعت األسعار بنسبة 
مالبس بنسبة وال %6.9أسعار األحذیة بنسبة 

  .%3واألقمشة بنسبة  6.3%
كما كانت الزیادة في مؤشر أسعار السكن    

ویعود ھذا  %6.4 والطاقة المنزلیة في حدود
االرتفاع باألساس إلى االرتفاع الذي شھدتھ 

الكھرباء والغاز والوقود والذي بلغ  أسعار
إضافة إلى الزیادة في أسعار  %10.1بنسبة 

نتیجة  %7.5بنسبة ماء الشرب و التطھیر 
الترفیع في أسعار التطھیر العمومي إضافة 

بنسبة  إلى ارتفاع أسعار صیانة المسكن
. كما %4.6وأسعار اإلیجار بنسبة  5.8%

ارتفعت أسعــار مجموعة األثاث والتجھیزات 
 والخدمات المنزلیة  

وشھر  2014ومقــارنة بین شھر نوفمبر 
ر أكتوبر من نفس السنة فقد ارتفع مؤش

. و  أصبحت أسعار %0.4األسعار بنسبة 
عدید المـواد األساسیّة في مستویات ال تطاق 
إذ بـاتت اغلب طبقات الشعب   غیر قادرة 
على تلبیة حاجیاتھا  ، من ذلك سعر البصل 

مي للكغ الواحد وبعض  1800الذي بلغ 
الخضر األخرى وكذلك مواد التنظیف وقد 

في  أصبحت بعض ھذه المـوادّ مفقـودة
األسـواق مثل الزیت النباتي فاستغّل 
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المضاربون ندرتھ للتالعب بسعره كما 
اضطّرت بعض المخابز إلى غلق أبوابھا 
مؤقتا نتیجة عجز أصحابھا عن الحصول 

  على كّمیات كافیة من مادّة الفارینة.

في مقابل ذلك یتواصل إصرار الحكومة    
القـائمة على مواصلة سیاسة التقّشف القائمة 

الترفیع المتواصل في األسعار باألساس على 
ورفع الدّعم من جھة وعدم الترفیع في 
األجور وضعف التشغیل من جھة أخرى، 

المالیّة  وھي سیاسة ممالة من قبل الدّوائر
والبنك العالمي)  العالمیة (صندوق النقد الدولي

التي عملت طیلة السنوات الماضیة على إنقاذ 
النظام القائم من خالل تكدیس القروض التى 
لم تنفع الكادحین في شيء بل إنّھم وحدھم من 

  سیتحّملون تسدیدھا وتسدید فوائضھا.

وفي مقابل تواصل ھذه السیاسة التي    
مّست إلى حدّ كبیر المقدرة الشرائیّة 

تنفق الحكومة عشرات الملیارات للكادحین، 
على العملیّة االنتخـابیّة، إذ تقدّر مصاریف 

ملیون  120الحمالت االنتخابیّة بـ 
رف على صناعة  دیمقراطیة  ،تصدینار
  . مزیفة

وتتفاقم  كّل ھذه المصاریف في ظّل وضع 
اقتصادي ومالي كارثي لعّل آخر مؤّشراتھ ما 

ّن صّرح بھ محافظ البنك المركزي من أ
الدولة فاقت المداخیل بحوالي مصاریف 

الربع. وإلى جانب ھذه المصاریف وغیرھا، 
فإّن مؤّشرات الفساد في تصاعد، وقد أّكدت 
التقاریر العالمیّة ذلك وآخرھا تقریر منظمة 
الشفافیة الدّولیة الذي أثبت أّن تونس تحتل 

عالمیا في مؤشر مدركات الفساد  79المرتبة 
 75قبل سنة و 77المرتبة  بعد أن كانت تحتل

  . 2012سنة 

ویھدّد الوضع االجتماعي المتأّزم    
بتصاعد وتیرة االحتجاجات بمختلف أشكالھا. 
فقد أضربت عدید القطاعات في الـوظیفة 
العمومیّة مدافعة عن مقدرتھا الشرائیة وعن 
مطالبھا في تحسین أوضاعھا، غیر أّن 
الحكومة الحـالیة ال تزال متمّسكة برفضھا 

لقطاعات لھذه المطالب وھو ما یجعل ھذه ا
  مستعدّة للتصعید أكثر في المستقبل

وتشھد قطاعات عّمالیّة أخرى نفس 
الّظروف من االحتقان، إذ یفقـد المئات من 
العّمال موارد رزقھم نتیجة ما یتعّرضون إلیھ 
من طرد تعّسفي ومن إغالق بعض المعامل 
والشركات أبـوابھا بسبب اإلفالس أو غیره، 

صا إذا كان فیضطّرون إلى االحتجاج خصو
ھذا الّطرد جماعیّا وفي ظّل التزام المسؤولین 

  الّصمت.   

أّما في المناطق الّریفیّة، وزیادة على    
االرتفاع المشّط في األسعار وعلى البطـالة 
وعلى األوضاع المعیشیّة الّصعبة نتیجة غیاب 
أبسط الخدمات، فإّن صغار ومتوّسطي 

فیّة زادت الفالّحین یعانون من عدّة مشاكل ظر
على تلك المزمنة ومنھا النّقص في األمطار 
الذي یتزامن مع موسم البذر خاصة لزراعات 
الحبوب، إذ أّن عملیّة البذر لم تتم في مناطق 
عدیدة خاصة في الوسط والجنوب، أّما في 
الشمال فإّن الفالّحین متخّوفون من 
اضطرارھم إلى إعادة عملیّة البذر من جدید 
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األمطار بشكل متأّخر بعد  في صورة نزول
أن بادروا بالّزرع غیر أّن البذور لم تنبت بعد 
أن انقطعت األمطار، وھذا سیكلّفھم مصاریف 
مضاعفة. كما أّن النقص الكبیر في كمیّات 
األمطار سیقلّص المساحات الّرعویّة بالنسبة 
لمربّي الماشیة وھذا سیثقل كاھلھم بما أنّھم 

لة لدى المضاربین سیجدون انفسھم فریسة سھ
  في أسعار األعالف.

ومع إشراف ھذا العام على االنقضاء    
وحول عـام جدید، سیجد الكادحون أنفسھم 

أمــام قانون جدید للمـالیّة یحمل في طیّاتھ 
زیادات جدیدة في أسعار عدید المواد 
والخدمـات وأمام زیادات جدیدة في المعالیم 

دعم أسعار بعض الجبائیّة وأمام رفع جدید في 
المـوادّ، وھذه المؤشرات ستحّل مع العـام 
الجدید مترافقة مع  إمكانیة حدوث انفجارات 
اجتماعیّة خصوصا في المناطق األكثر 
تضّررا من السیاسة االقتصادیة واالجتماعیة  

   المتّبعة منذ عقـود.

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

  األبــواب على االنتفاضات وموسم.. نار من األسعار

 ال ارتفاعا تونس في سعاراأل تشھد
 المواد مستوى في خصوصا لھ مثیل

 الكادحون وینتظر. الغذائیّة االستھالكیة
 عدید في الجدید العام بدایة مع قریبة زیادات
 بنسبة والغاز الكھرباء مثل األخرى المواد
 حسب بالمائة 7 حدود في تكون ان یُتوقّع

 تطبیق مواصلة إلى إضافة الجدیدة، المیزانیة
 غیر األسعار صبحتأ وقد .الدّعم رفع سیاسة
 الشعبیة الّطبقات صفوف في محتملة

 وغیاب األجـور انحباس مــامأ خصوصا
  .التشغیل

 على القائمة السیاسة ھذه وتتنّزل
 الدّعم ورفع سعاراأل في المتواصل الترفیع

 وضعف األجور في الترفیع وعدم جھة من
 االستجابة إطار في أخرى جھة من التشغیل
 الدولي النقد صندوق( العالمیة المالیّة للدوائر
 السنوات طیلة عملت التي) العالمي والبنك

 خالل من القائم النظام إنقاذ على الماضیة
 تنفع لم قروض وھي القروض تكدیس

 من وحدھم إنّھم بل شيء في الكادحین
  .فوائضھا وتسدید تسدیدھا سیتحّملون

 النظام تجعل قد الالشعبیّة السیاسة ھذه
 تجاه بالتزاماتھ اإلیفاء على قادرا القائم

 لن لكنّھا النّھابة، العالمیّة المالیة المؤسسات
 رغم زمتھأ تجاوز على قادرا تجعلھ

 جدیدة حكومة كلّ  بھا تتباھى التي" الحلــول"
 یمكن فال االنتخابیّة، وعوده في رئیس كلّ  ثمّ 

 في والشعب اإلمبریالیة رضيی أن النّظام لھذا
 جھة من النّظام أزمة وتواصل. الوقت نفس

 تھــدّد المقابلة الجھة من المجتمع أزمة وتفاقم
 لحظة أيّ  في االجتماعي الوضع بانفجار

 االنتفاضات موسم بوابأ على وأنّنا خصوصا
  .تــونس في
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طالق اللحى إالمثقفین و تطالب في بیاناتھا ب د النساء وداعش في غزة تھدّ 
  ارتداء الجلباب و النقاب و الشعبیة تحذرو 

الجبھة الشعبیة : :  صحفيتصریح   
التصدي "لھلوسات داعش" تكون بوحدة 
الموقف منھا وإطالق الحریات في 

  المجتمع.

أطلّت علینا یوم أمس "بیانات" منسوبة إلى   
ما یُسّمى "داعش" والیة غزة، تُھدد وتتوعد 
النساء وأولیاء أمورھن ما لم یلبسن الجلباب 

تُھدّد الفضفاض بمواصفات "الدواعش"، كما 
ب واألدباء عقاباً على عدداً من المثقفین والُكتّا

  إبداعاتھم وأفكارھم.

وبغض النظر عن مدى جدّیة ھذه   
"البیانات"، وما إذا كان یقف وراءھا بعض 
من ینتمي إلى األفكار والتیارات الظالمیة 
والتخلف أم ال، فإن الجبھة الشعبیة لتحریر 

وبصورة فلسطین تدعو إلى التصدي بحزم 
دیمقراطیة ومجتمعیة لھذه "الھلوسات" وما 
یرتبط بھا من أھداف تُؤدّي إلى حرف 
المجتمع وقواه عن معركتھ الرئیسیة ضد 

  العدو الصھیوني.

وعلیھ، تصبح مھمة تعزیز الحریات والدفاع 
عنھا وصوالً إلى إنھاء االنقسام واستعادة 
الوحدة الوطنیة التعددیة، وإقامة النظام 

الدیمقراطي الفلسطیني، مخرجاً  الوطني
ً في مجابھة كل مظاھر التخلف  رئیسیا

  واالستبداد.

وفي سیاق ذلك، تدعو الجبھة الشعبیة إلى   
وحدة موقف من القوى الوطنیة واإلسالمیة 
ومؤسسات المجتمع المدني تجاه ھذه 
الظواھر، كما تدعو أجھزة األمن في قطاع 

ة كل من غزة إلى تحمل مسؤولیاتھا في متابع
یقف وراء ھذه "البیانات" التي تحمل تھدیداً 

  لحیاة وخیارات وأفكار الناس.

  الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین

  1/12/2014 دائرة اإلعالم المركزي

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

  وراقھا داعش بین أ ن في سوریا منلعبة اردوغا

  قوات حمایة الشعب في كوبانياتھمت    
تركیا بمساعدة داعش في االستیالء على 
مركز مراقبة حدودي بین سوریا وتركیا 
بعملیات انتحاریة، فالھجوم على المركز دُبِّر 

في محاولة  األراضي التركیةفِّذ انطالقا من ونُ 
 .الشعبلمباغتة قوات حمایة 

الشعبي  و قد طالب الحزب الدیمقراطي   
في تركیا بالتحقیق في ذلك وتساءل  الكردي

لبرلمان ما إذا كان النظام حد ممثلیھ في اأ
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فراغھ القرى الكردیة الواقعة في التركي بإ
تسھیل مرور  تركیا من سكانھا الھدف منھ

  داعش ؟ مقاتلي

ت یظھر اترننكما نُشر شریط فیدیو على األ  
ھم یطلقون النار من مسلحي التنظیم الدیني و

ج المتظاھرون الكرد وقد خر الجانب التركي.
 لالحتجاج على ھذه الممارسات.في دیار بكر 

****************************************************************************
  . و األفق مسدود.مصر : األزمة تتصاعد

لم نستغرب أو نندھش قط ؛ الیوم بعد    
اكمة مبارك وزبانیتھ إسدال الستار على مح

أحكام التبرئة حتى للفاسد  صدرتوولدیھ، و
معروف حسین سالم ( العمیل الصھیونيو

  السادات).بفساده من أیام 
  : و علیھ نستخلص ما یلي  
ً ؛ ھيأن القضا -  ء والقوانین كما نقول دائما

ة المسیطرة والمھیمنة سیاسیاً تعبر عن الطبق
 ً ً وأیدیولوجیا یة ؛ وھى ھنا الرأسمالواقتصادیا

  )الكبیرة التابعة (الكمبرادور
لقدیم لم یسقط ..ألن شخص أن النظام ا -

، النظام یعنى النظام يأسرتھ ال یعنمبارك و
ة بمفھومھا االجتماعي الطبقة المسیطر

 السیاسي الممثل في تعبیرھا، وواالقتصادي
التشریعیة و التنفیذیة یاكلھ (ھشكل النظام و

دعائیة القضائیة ) و أبواقھ اإلعالمیة و الو
) اإلداري، والبیروقراطیة ( الجھاز والدینیة

السجون) الشرطة وسسات (الجیش والمؤو
مبارك أو ..ومن ثم لم یسقط النظام بإسقاط 

جوھرھا، لم  مرسى؛ فالسیاسات ھي ..ھي في
على الدولة منذ  تتغیر منذ سیطرة الكمبرادور

 ، واختیار التبعیة لإلمبریالیةبدایة السبعینات
  ، ورجعیة النفط .الصھیونیةاألمریكیة، و

مبارك  اإلصرار على شخصنة النظام فيأن -
دون تحلیل طبقى دقیق  أو السیسيأو مرسى 

، ، سیقود إلى أخطاء جمة فى الفھمعمیقو
یة؛ تؤدى إلى بالتالى ممارسة صبیانیة طفولو

  اإلحباط .المزید من التخبط و
وكذلك اإلصرار على اعتبار ما حدث فى 

  .النتائج الكارثیةینایر ثورة .. أدى إلى تلك 
ھناك حالة انسداد سیاسى، وأزمة اقتصادیة  -
متراكمة ؛ بل و تزداد ضراوةً، اجتماعیة و
 النظام الحالي ال یملك أّي أفق للحل الجذريو

، أقصى الیمین بسبب تعبیره الطبقي ( یتجھ
وتحالفھ مع رجعیات الخلیج رغم شدة 

، ستقطاب ووضوح المشروع االستعمارياال
لركب األمریكى اواإلصرار على الدوران فى 

نحن مقبلون ) ..ومن ثم و الغربى بشكل عام
على أزمة شدیدة العمق، ستفجر األوضاع 

  ، سیكون وقودھا ما حدث الیوم .مرة أخرى
أن ( القوى الثوریة ) لم تزل ترواح مكانھا  -

 ة الثقافیة تھیمن وبالتالي.. ومازالت بنیة التبعی
فى  حتجاج غیر مجدیةأن الدعوة للتظاھر واال

؛ ألن المستفید من ھذه ھذه الظروف
  األوضاع:

، ومن ھنا فتح باتھبكل تحز الیمین الدیني -1
بین قوى اب لعودة ما یسمى بروح المیدان (الب
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، و ما یسمى بالقوى الثوریة ) الیمین الدیني
  ..ھذا معناه تكرار أخطاء ینایر .

تجذیر دولة  قدماً في بالسیر النظام الحالي -2
بالتالي تصفیة الحسابات مع ، ورقمعیة أكث

  .الكل
اھیر غیر مستعدة مرة أخرى أن الجم -3

ولو نزلت لیس ھناك من بدیل ، حتى للنزول
الیمین والعسكر ) و الیمین الدینيسوى (

لیس اإلخوان ھذه المرة، بل الطبعة  الدیني
مط داعش= الطبعة المصریة على ناألسوأ (

  .)من داعش
فق مع تصاعد انسداد األ ومن ھنا یأتي

  .األزمة

ولذا نرى : أنھ على القوى الثوریة الحقیقة أن 
جبھة ثوریة ببرنامج حد  تبدأ فوراً فى تكوین

، ونحذر من خطورة أدنى وطني دیمقراطي
ل الیمین الدیني أو النظام ، وتذیالوضع
  .الحالي

   ال للیمین الدیني
المنحاز ال لنظام السیسي الحالي التابع و

، مباركامتداد للسادات، و لألغنیاء، وھو
  .اإلخوانو

  حركة الدیمقراطیة الشعبیة المصریة 
29/11/2014 

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

  مع الرفیق فرید العلیبي  اء صحفيقل

أْن نطرح علیكم السؤال كمثقف وسیاسي نود  - 1
  ؟" 2014التالي: "لماذا قاطعتم انتخابات 

االنتخابات لیست الدیمقراطیة بل یمكن أن 
تكون انقالبا علیھا وتقدیرنا أن االنتخابات في 

ھیمنون على فالمتونس تندرج ضمن ھذا اإلطار 
الثقافة ال یریدون اإلعالم واالقتصاد والسیاسة و

من االنتخابات الدیمقراطیة بل یبحثون من 
خاللھا عن مصدر للشرعیة و قد ذھبوا إلیھا 

لمال الفاسد و اإلعالم المأجور وھم مدججین با
ة التزكیات المدلسالقوانین غیر الدیمقراطیة وو

ل السفارات ختدالسیاسة ووالخلط بین الدین و
  الوعید .الوعد والتخویف والترھیب واألجنبیة و

 17إنھا انتخابات مضادة لمسار انتفاضة 
دیسمبر لذلك كانت دعوتنا للمقاطعة فالظروف 
التي تعیشھا تونس اآلن ال یتوفر فیھا الحد 

األدنى لقیام انتخابات دیمقراطیة . و نحن نرى 
ئمة أنھ ال فرق جوھري بین مترشح و آخر و قا

انتخابیة و أخرى فكلھم منخرطین في لعبة 
انتخابیة لمغالطة الشعب الذي أصبح غیر مھتم 
بصراعاتھم التي ال عالقة لھا بجوعھ و فقره 
ومرضھ و بطالتھ ...إنھم یریدون كرسي الحكم 

غیر ذلك و عندما نقاطعھم و نحدث  يءو ال ش
الفراغ من حولھم فإننا ال نمكنھم من الشرعیة 

  .التي یبحثون عنھا الشعبیة

بالدیمقراطیة الشعبیة لوضع حدا  دينحن ننا
بقات لھذه المخاتلة التى تتمكن من خاللھا الط

تجدید أنفاسھا كل السائدة من تبادل األدوار و
ھناك تداوال شعبیا على  أربع سنوات زاعمة إن

ال لطبقات والحال أنھ تداول بین تلك االسلطة و
تھ بعد أن یضع یكتم صو عالقة لھ بالشعب الذي
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الرئیس ان وینبري البرلمورقة في الصندوق و
  .الجدید للحدیث باسمھ

أنھم لون الشعب وھم سیمثّ المترشحون أّن  یقول
صوتھ و حراسھ بینما الحقیقة غیر ذلك، من 
ینجح منھم سیكون بحكم األوضاع و القوانین 
وموازین القوى ممثال لبنوك النھب و القوى 

لبولیسیة النافذة و الطبقات المھیمنة العسكریة و ا
و الدول الكبرى التي تسیر األوضاع من وراء 
الستار ، ألجل ذلك نحن نرى ان الدیمقراطیة 
غیر ممكنة دون حل المسألة الوطنیة أي التحرر 
من االمبریالیة و القطع سیاسیا مع عمالئھا 
فكیف یعقل أن یشارك رموز سلطة بن على في 

ل أنھم من قمع و استغل و باع انتخابات و الحا
ونھب ، ثم إنھم یشاركون في تلك االنتخابات 

یتحدث  بكامل عدتھم و عتادھم و الجمیع اآلن
تعمل في وضح  عن الماكینة التجمعیة التي

  .  نھار مستفیدة من تفقوقھا اللوجستيال

ان من یشارك في ھذه اللعبة إنما یصب الماء 
ة علیھم في طاحونة ھؤالء و یضفى الشرعی

وھناك أخبار متداولة عن عشرات النواب 
التجمعیین الذین سیعسكرون تحت قبة البرلمان 
القادم . ألم یكن أمام ھؤالء الذین یصفون أنفسھم 
بالیساریین و أوالد الشعب أن یفضحوا ھذه 
اللعبة و یقاطعوھا لرفع الغطاء أوال عن ھؤالء 

  و بعد ذلك لكل حادث حدیث ؟

لقد قدرنا أن مھمة الیسار الثوري تكمن في 
، اللعبة و كشف عوراتھا أمام المألیفضح تلك 

أي فضح دیمقراطیة مخاتلة كاذبة لصالح 
 دیمقراطیة شعبیة في اتصال وثیق بشعارات

رغم أن الوسائل تعوزه االنتفاضة و أھدافھا . و
ار من تجذیف ضد التیار فان ما قام بھ ھذا الیس

الشعبیة بشرط التخلي س للمقاومة یؤسمھم جدا و
و التخلص من وھم أنا أو االنقسام عن الفرقة و

غیري توابع د الفقري والعمو ياننال أحد و
استفاقة النائمین من سباتھم و االنصھار في و

  صمیم الحیاة السیاسیة و االجتماعیة . 

بخلق مؤسسات مضادة  الیسار الثوري معني
صوتھ  شعبمؤسسات مقاومة فعلیة ترجع لل

، ھذا ما رأینا أن ولسانھ الذي یحاولون قطعھ
شعار على حملة المقاطعة أن تنجزه لذلك كان 

المقاومة حیاة لتأكید الكادحین المقاطعة مقاومة و
  استمراریة الكفاح على ھذا الصعید بالذات .

ما ھي قراءتكم لنتائج االنتخابات ولنسبة  - 2
صفوف  المقاطعة والتي تمیزت بعزوف كبیر في

  الشبیبة ؟ 

لم تكن النتائج مفاجأة بالنسبة ألینا فقد كان 
ث واضحا منذ مدة أن األوضاع تتجھ ناحیة إحدا

اللیبرالیة مع توازن بین الرجعیتین الدینیة و
إمكانیة كبیرة لتقاسم السلطة بینھما فاألمر یتعلق 

اختتام  فجرة وبإضفاء االستقرار على أوضاع مت
  . مسار ترمیم النظام

لقد بدأت عملیة الترمیم تلك مبكرا أي منذ 
الساعات األولى التي تلت تھریب بن على 

ق ن تحّق ووصلت اآلن إلى انتخابات یأملون أ
التوافق في المصالح بین والتوازن واالستقرار 

قطبي النظام و إعادة الشعب المنتفض إلى 
  الحدید .ھو مقید بالسالسل وریبة مجددا والز

االقتراع أثبت تاكتیك  و مع صدور نتائج
المقاطعة شعبیتھ فنسبة المقاطعین للتسجیل 
واالقتراع تقارب ثلثي من یحق لھم 
التصویت.وتنبین ان قاعدة المقاطعة توجد بین 

الفقیرة التي  الشبیبة الثوریة و المناطق و األحیاء
ة األساسیة ھي الحاضنیقطنھا الكادحون و

مشاركة أثبت تاكتیك الدیسمبر و 17النتفاضة 
زیة الجبھات االنتھاالذي اعتمدتھ بعض القوى و
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الم الفاسد اإلعفشلھ فأحزاب المال السیاسي و
الفائز  ومة امبریالیا ھيالمدعواالتّجــار بالدین و

األخیر في اللعبة االنتخابیة بینما حصلت األول و
رغم زاب والجبھات على فتات الموائد وتلك األح

عن انتصاراتھا  ذلك فإنھا تواصل بث األوھام
المدویة وأثبتت االنتخابات مّرة أخرى النفوذ 
االمبریالي في تونس من خالل حضور السفیر 
األمریكي في أحد مراكز االقتراع و نحن ال 
نزعم أننا أصحاب الفضل في ذلك فقد تكفلت 

  الوقائع بإقناع الناخبین بالمقاطعة .

عض بأّنكم بدعوتكم إلى المقاطعة یتھمكم الب - 3
سمتم "الیسار" وأضعفتموه وأنكم حلفاء ق

  موضوعیون لحركة النھضة وحركة نداء تونس؟

لقد قلنا في مناسبة سابقة أن الیسار غیر موحد 
حتى نتھم بتقسیمھ و نحن نسعى لتجاوز تشتتھ 
ولكننا نرى أن ذلك یجب أن یتم على قاعدة 
الثورة ال على قاعدة ترمیم النظام لذلك فإن من 

لف مرارا مع الرجعیة بالتقسیم ھو من تحایتھمنا 
تكرارا مع الرجعیة الدینیة فكان سببا الدستوریة و
رقة و االنقسام في صفوف الیسار في زرع الف

ما یخصنا فإننا نرى أنھ من العیب نفي  فيو
العیب حیث ال عیب بمعنى أننا ال نلتفت كثیرا 

  إلى ذلك االتھام .

ى عكس ذلك و بالنسبة الى المقاطعة فنحن نر
فتاكتیك المشاركة في االنتخابات ھو الذي یقسم 
الیسار فما معنى التنافس الیوم انتخابیا مع 
الدستوریین مثال ؟ ما معنى المشاركة في لعبة 
انتخابیة تعید االعتبار للتجمع الدستورى من 
خالل مرشحیھ المعروفین و الذین ال یخفون 

  ھویتھم السیاسیة بل یفاخرون بھا ؟

لى ھذا الصعید فإن الخطر اآلن یتمثل في و ع
االنتھازیة و ھناك من یرید التوغل في ھذا 

الطریق و تعتقد جموع من الیساریین الطیبین 
ذوى النوایا الحسنة أن التشتت دواؤه الوحدة 
وبأي ثمن كان دون التساؤل عن أسس تلك 
الوحدة و مع من یجب أن تكون ؟ وفي سبیل 

االنتھازیة التى ترید  ماذا ؟ و وراء ذلك تقف
تحویل الیسار الى قوة انتخابیة متصالحة مع 
السائد ومشاركة في الحكم لتحقیق مكاسب 

  شخصیة و فئویة .

الیسار التونسي عریق في  و نحن نرى أن
علیھ  االنتھازیة تحاول اآلن السیطرةكفاحھ و

االمبریالیة ألجل بمعاضدة الرجعیة المحلیة و
اءة عمیقة لتجربتھ حاجة إلى قر ذلك ھناك

أرشیف  باألخص ضرورة االشتغال علىو
بیر ، فھناك جھل كالحركة الیساریة التونسیة

الذین یتكلمون استیعاب دروسھا وبتاریخھا و
اآلن باسمھا أكثرھم في غربة عنھا بل یخونونھا 

لعامل التونسي علنا فأین نحن من تجارب ا
طد وحزب الشعلة و الوبخطوطھ المختلفة و

ان المؤمل التقدم في كالثوري الخ...؟ و الشعب
  لكن اآلن ھناك تراجع بالقیاس إلیھا .عالقة بھا و

في ذلك األرشیف ھناك خطاب نظري 
سیاسي و ھناك تاكتیك و استراتیجیا الخ ... و

ودون تقییم تلك التجربة فإن الیسار ال یتقدم بل 
یة تھیل یمكن أن یتراجع إلى ما قبلھا فاالنتھاز

تعمل على أن ال یلتفت لیھا و تدفنھا والتراب ع
إلیھا أحد و حتى إن عادت إلیھا أحیانا فلكي 
تنشر وھم زعامتھا التاریخیة للیسار فھى تستثمر 

، معولة الماضي لتبریر خیانتھا في الحاضرذلك 
على النسیان فاألجیال الجدیدة منفصلة عن 
األجیال القدیمة ، بل ھناك محاولة لترسیخ ثقافة 

األب المزعوم الذي اختار في األخیر  تقدیس
ه الواقعیة و تصالح مع ما كان الیسار یعلن تضاد
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لو كان ذلك معھ في السیاسة و الفكر أیضا و
  بالتبرك بأولیاء هللا و سفراء فرنسا و أمریكا .

.. الكّل یعلم أنّك لست فقط أستاذ فلسفة  - 4
ومثقف ثوري بل أنت أیًضا تمثل طرفًا سیاسیًا 

عام حزب الكادحین الوطني  (أمین
ي دعوت الدیمقراطي).. فیما تتمثل المقاطعة الت

" 2014نتخابات اإلیھا صلب "ملتقى مقاطعة 
وأّي فرق بین حزب الكادحین وأحزاب معادیة 
للدیمقراطیة "كحزب التحریر" نادت ھي أیًضا 

  بالمقاطعة ؟

لقد دعونا إلى المقاطعة النشیطة و عقدنا مع 
سیاسیة حلفائنا في ملتقى مقاطعة االنتخابات ندوة 

وأصدرنا بیانات ونصوص ومقاالت و رسوم 
لشرح موقف المقاطعة تم القیام بحملة والفتات، و

المقاطعة مقاومة و المقاومة : وكان شعارنا
ن تباط الدیالكتیكى بی، في تأكید منا على االرحیاة

نحن نأمل أن یتحول المقاومة، والمقاطعة و
أن للمقاومة الشعبیة و يى إطار جبھوالملتقى إل
ین صفوفھ مختلف التیارات الثوریة، یجمع ب

تتمتع تمتلك مخزونا نضالیا مھما ودة وعدی وھي
بطاقات تتدفق حیویة غیر أن ما ینقصھا ھو 

لتقى تنظیم عملھا و توحیده ، لقد كان أداء الم
البولیسي ففي و يعالمغم الحصار اإلجیدا ر

الوقت الذى تزعم فیھ السلطة التونسیة أنھا 
دیمقراطیة نراھا تحجب موقف المقاطعة في 

فقد تولت وسائل إعالمھا أما أجھزتھا األمنیة 
لى المحاكمة، إأرسلتھم اعتقال عدد من الرفاق و

ولم تستثن من ذلك حتى بعض الصحفیین 
إلى موقف المقاطعة وقاموا األجانب الذین التفتوا 

  بتغطیتھ إعالمیا مما أثار غضبھا .

لى الشق الثاني من سؤالك فنحن إأما بالنسبة 
نقاطع انتخابات ال تتوفر فیھا شروط الدیمقراطیة 
من موقع الدفاع عن الدیمقراطیة ال من موقع 

نقضھا و نفیھا فلسنا من ھؤالء الذین یقولون إن 
فنحن ة دائمة االنتخابات شر مطلق و كذب
ال نمارسھا متى نمارسھا متى توفرت شروطھا و

انعدمت فاالنتخابات معركة یمكن خوضھا 
اطعة وفق الظروف التي تتم بالمشاركة أو بالمق
تخضع لھا و موازین القوى  يفیھا والشروط الت

بین الطبقات المتنازعة أما الرجعیة الدینیة فإن 
عا برؤیة بعضھا یقاطع الدیمقراطیة بإطالق مدفو

البعض اآلخر ماضویة ترى فیھا كفرا بالشرع، و
یستعملھا كوسیلة للتخلص منھا نھائیا بعد ذلك 

  . يعند تأسیس نظام حكم ثیوقراط

ھیمھم نحن نرى أن الرجعیین یصنعون مفاو
اب التركیع والتطویع أطروحاتھم ضمن خطو

مثلنا مثل الیون و، زاعمین أننا انعزواالضطھاد
ربما طالبوا غدا بإدراجنا یره وغحزب التحریر و

لینا، في قائمة اإلرھابیین و فرضوا الحجر ع
كتم یفعلون ذلك للسیطرة على الشعب و ھوو

، ھم یعرفون أننا جزء من ذلك الصوتصوتھ ف
ونحن في المقابل نرى أن ھناك ثالوثا یقف الیوم 

دیني قبالة الشعب یتكون سیاسیا من الیمینین ال
ھذا الثالوث ال مجال ازیة وواللیبرالي و االنتھ

دیسمبر دون  17 للتقدم على طریق تنفیذ مھام
و تقصر أإلحاق الھزیمة بھ، و قد تطول المعركة 

و لكنھا في كل الحاالت ستستمر بأشكال مختلفة 
  قبل أن یحقق الشعب نصره .

من أھم الشعارات التي أتت بھا الثورة  - 5
.. تجرأ  الثقافیة الصینیة شعار "تجرأ على الكفاح

على االنتصار " فھل جرأتكم في الدعوة إلى 
المقاطعة ھي انتصار للدیمقراطیة الجدیدة التي 

  تدعو إلیھا ؟

نحن نرى أن ھناك أنواعا مختلفة من  
اطیة، الدیمقراطیة اللیبرالیة والدیمقراطیة الدیمقر

الدیمقراطیة العمالیة الخ ... و بالتالي الشعبیة و



 

21                                                                          2014 دیسمبر-نوفمبر، 52العــدد  ،طریق الثّورة
 

كجوھر ال وجود لھا ، غیر أن فإن الدیمقراطیة 
 أنّ الم الیوم تزعم اللیبرالیة السائدة في ع

یمقراطیة الحقیقیة و الوحیدة، الد يدیمقراطیتھا ھ
و الغطرسة ھذا فیھ جانب كبیر من المخاتلة و

ھناك مسعى على المستوین النظري والعملي، و
لربط االنتفاضات العربیة بالدیمقراطیة اللیبرالیة 

أنھا مجرد رد فعل ضد لى و تصویرھا ع
تنظیم  غیاب الحریات و أنھ یكفىاالستبداد و

انتخابات وایجاد أحزاب وجمعیات وجرائد 
إذاعات لكى تحل المشاكل التي حركت تلك و

  .االنتفاضات

ا عن مفھوم الدیمقراطیة الجدیدة فقد أمّ   
ھ ماوتسي تونغ في عالقة بالصین استعمل

بالنسبة إلینا  يالمستعمرات وأشباھھا و ھو یعنو
عربیا تحقیق االستقالل الوطني الفعلي 
 والدیمقراطیة الشعبیة وتوحید الوطن وحلّ 

مھام لم تتحقق بعد،  يالمشكلة الزراعیة، وھ
أن منذ البدایة أن الثورة لم تقع و لذلك قلنا

خطوة مھمة على طریق تلك االنتفاضات العربیة 
في أن على الكادحین مواصلة كفاحھم الثورة و

  سبیل ذلك .

و نحن ملتزمون بالدفاع عن الدیمقراطیة 
الالتھا االقتصادیة و السیاسیة الجدیدة في د

تناقض مع الدیمقراطیة القدیمة  ، فيوالثقافیة
معنیون بالربط بین الثورة الوطنیة الدیمقراطیة و

بیعة و الثورة االشتراكیة و ذلك وفق تحلیل لط
العربي كلھ  الوطنالمجتمع و الثورة في تونس و

رجوازي فالدیمقراطیة القدیمة في معناھا الب
، و قد ھرمت اآلن ولم متجاوزة تاریخیا في رأینا

تعد تستجیب لتطلعات الكادحین في عالمنا بل 
  انھا أصبحت مجرد أداة لقمعھم .

كیف ترون دور المثقفین التقدمیین في  - 6
تجنیب البالد سیناریوھات كارثیة ممكنة في 

  لسنوات القادمة ؟األشھر وا

، نا في أزمة و تحدق بھا كوارث شتىبالد
ح والمثقف الثوري یمكنھ المساھمة في الكفا

اط في االنخربتشریح األزمة من موقع النقد و
ان ان فیلسوفا عن البی غنىّ الممارسة الثوریة، و
فقط ینقد المجتمع  لم یكتف يو مثقفا مثل غرامش

ا كان أیضا عاش في كنفھ و إنم يالبرجوازي الذ
ا ــمّ أالي، ــاالیط يوقائدا للحزب الشیوع مؤسسا

لى إاركس وأنجلس فقد كانا باإلضافة ــم
فلسفتھما من قادة األممیة األولى و ھما من صاغ 

  بیان الحزب الشیوعي ذائع الشھرة .

وم من بین المثقفین من وھناك من یتأفف الی
یتعالى عن النظر في معضالتھا السیاسة و

في صومعتھ بینما تمثل اآلن الحلقة منزویا 
شد أھمیة وخطورة في الرئیسیة أي المجال األ

فیھا شتى  فــالتي تتكثّ  ، فھيكفاح الشعب
الویل ألمة ال یلتفت الصراعات االجتماعیة و

  مثقفوھا إلى السیاسة .

عب أعداءه خالل انتفاضتھ لقد قاوم الش
استأثر بفائض قیمة النضال ، و لكن من األخیرة

؟ ألم لشعبي؟ كیف تم توزیع فائض القیمة ذاكا
لى إعیة ویتحول یأخذ طریقھ إلى جیوب الرج

ھذه  ماال وأعماال ؟ إنّ  أيفائض قیمة حقیقي، 
تلك من القضایا الشائكة لالنتفاضة التونسیة و

تحتاج إلى التفات المثقفین النقدیین وعندما یتعلق 
، اتبحث عن حل مثلما الحال في بلدناألمر بأزمة 

أزمة في حاجة إلى من یتمثلھا ویرسم سبیل 
التعامل معھا. فان المثقف الثوري أمامھ الكثیر 
مما ینبغى فعلھ فاالیام العظیمة فى أوضاع 
متحركة بسرعة كما یقول لینین تضم في 
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أحشائھا عشرات السنین و ھو ما یستدعى نظر 
  المثقفین.

و الفلسفة على سبیل الذكر یجب أن تعي 
ط على البشر من قبل البشر المسل االضطھاد
أة أن تجعل ذلك االضطھاد أشد وطأنفسھم، و

، وبالتالي ربط بتیسیر وعیھ من قبل المضطھدین
الصلة بینھا وبین أوسع الناس الذین ینبغي أن 
تتوجھ إلیھم بخطابھا العقلي النقدي وفي ھذا 

ــــــــل ـاإلطار فقط نفھم صرخة دیدرو: لنعجّ 
  .شعبــیةبجعـل الفلسفة 

وعلى المثقفین أن یكفوا عن االمتالء كبریاء    
ال تفھم ما یقولون ” العاّمة“ارستقراطیا ألّن 

ضلیل ومثقفي فیتركون الجموع فریسة لشیوخ الت
بالتالي أن یقطعوا مع تلك العادة السالطین، و

التي نشأت مع طالیس الذي كان یتأمل النجوم 
أنھ سقط في وال یلتفت للحفر التي أمامھ حتى 

إحداھا فأثار سخریة خادمتھ، لقد كان ماركس 
یردد : إن سالح النقد ال یمكن أن یحل محـــل 
نقد السالح، القوة المادیة ال یمكن القضاء علیھا 
إال بالقوة المادیة ، لكن النظریة تغدو ھي أیضا 

  قوة مادیة حین تستحوذ على الجماھیر ".

  
طني ماذا یمیز حزب الكادحین الو -  7

الدیمقراطي عن بقیة التنظیمات الوطنیة 
الدیمقراطیة ؟ وھل ما تطرحونھ كبدیل 
جماھیري واسع یرّص صفوف الوطنیین 

  الدیمقراطیین ؟ 

تجربة جدیدة للعمل  ينحاول ان نرس نحن
مع السیاسة  الثوري في تونس من خالل التعامل

إنما اشة ومشاعر جیّ ال كخطابة و عواطف و
السیاسي فإن عملنا الفكري و للثورة لذلك كعلم

لتي نبحث في یتشكل في ارتباط بالوقائع العینیة ا

سعى ان تكون ممارستنا نصمیمھا عن الحقائق و
بالتالي إقامة قطیعة مع تردید ، وخاضعة لذلك

، بغیرھات اإلیدیولوجیة بمناسبة والموضوعا
، اى االرتقاء جترار الوقائع التاریخیة السابقةاو

ي واختبار مستوى التمثل الفلسفبالسیاسة إلى 
فضال عن ھذا نعمل على ، والنظریة في الواقع

عات الوطنیة الدیمقراطیة حزبیا توحید المجمو
، ھو ما جسدنا البعض منھ فعلیا جبھویا وو

لى األصعدة الفكریة ونحن نعتقد أن ما قدمناه ع
التنظیمیة یمكنھ المساعدة على رص السیاسیة وو

مقراطیین و توحیدھم، صفوف الوطنیین الدی
وتجربتنا ملك لمختلف المناضلین المعنیین 

  بانجاز تلك المھمة . 

حاولتم في كتابكم "تونس : االنتفاضة  - 8
والثورة" نقض الفكرة القائلة أّن ما وقع في 
تونس ھو ثورة كما نقدتم مقولة "االنتقال 
الدیمقراطي " والتدلیل على أن ما وقع ھو 

م تغاضیتم على ضرورة رسم انتفاضة إالّ أنّك
دلیل تكتیكي واستراتیجي لقوى االنتفاضة في 
مواصلة نضالھا الدؤوب نحو التحرر .. فما 

  ؟لكردّكم على ذ

عنیا لم یكن كتاب تونس : االنتفاضة و الثورة م
تاكتیكى لقوى رئیسیا برسم خط استراتیجي و

تحلیل ما إنما شرح ونتفاضة بشكل مباشر واال
، فما تضمنھ كتب جرى و استخالص الدروس 

، و ھو ما یصح قبل االنتفاضة وأثناءھا وبعدھا
یع العربي أیضا على الكتاب الثاني: الرب

، وان كان قد كتب والمخاتلة في الدین والسیاسة
، و یظل مركز االھتمام في يبعد تھریب بن عل

وان من الكتابین تفسیر ما حدث و لكنھما ال یخل
التنبیھ أیضا على رسم مھام وتحدید أھداف و

  وسائل و صیغ كفاح .
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ب اإلعالم (العمومي والخاص) مسألة غیّ  - 9
المقاطعة معتبرا إیاھا مسبقًا مدعاة إلى الفوضى 
لماذا غیبكم اإلعالم من الحضور في برامجھ ؟ 

  وھل من رؤیة لمثقفي المقاومة لفك الحصار ؟

طبقي وحیاده یوجد اإلعالم في قلب الصراع ال
، و لكن ھناك صحافیین مجرد نكتة سمجة

جتمع مجذفین یمارسون مھمتھم كمرایا للم
ھم على ما نحن نحییبصعوبة ضد التیار، و

في مناسبات مختلفة أجرى معي یقومون بھ، و
بعضھم مقابالت غیر أنھم لم یتمكنوا من نشرھا 

  في المنابر اإلعالمیة التي یشتغلون فیھا . 

في جانب منھا امتالك  طیة تعنيدیمقراان ال
الشعب القدرة على التعبیر عن نفسھ و لكن آلیات 
ممارساتھا في المجتمعات البرجوازیة 

طاعیة تحیل الكادحین على الصمت واإلق
تصبح من  تخرجھم من مجال السیاسة التيو

الختراق السیاج وكسر اختصاص القلة الحاكمة و
الم ئیسیا على اإلعالحصار یجب التعویل ر

  .البدیل يالثور

كأكادیمي مطلع على تاریخ حركة  - 10
الشبیبة الثوریة على المستوى العالمي ودورھا 
في المنعرجات االجتماعیة الكبرى في بلدان 
عدیدة .. أّي نقد أو مالحظات توجھونھا لرابطة 

  النضال الشبابي ؟ 

رابطة النضال الشبابي مكسب للشبیبة الثوریة 
و قد حافظت فكریا و سیاسیا  على صعید التنظیم

على جوھر الخط العام للحركة التحرریة 
الوطنیة و االشتراكیة في تونس و الوطن العربي 
و العالم ، و ھذا مھم جدا في الوقت الذي ینتشر 

ذى یجد فیھ الوھم االشتراكي الدیمقراطي ال
، مسببا الكثیر من أصولھ في األممیة الثانیة

بإمكان الرابطة أن ، وأوساط الشبیبةالضرر في 
تتطور قدما لكي تصبح منظمة جماھیریة تجمع 
 في صفوفھا أغلب الطلبة الوطنیین الدیمقراطیین

قد ، وال التالمیذ والمعطلین أیضا الثوریین، ولمَ 
یكون أمامھا االختیار بین أن تكون فصیال حزبیا 

 ضیقا أو منظمة جماھیریة ثوریة واسعة .

****************************************************************************
  العلیبي فرید الّرفیــق یعتقل لبولیسا

 االنتخابات مقاطعة بیان صدور بُعْید
 ھذا صبیحة من سـاعة بحواليْ  الّرئاسیّة

 من قّوة قــامت ،2014-11-22 الیوم
 عنصرا 20 حــوالي من متكّونة البولیس
 الرفیق باعتقــال ملثّمین كانوا بعضھم

 لحزب العام االمین العلیبي فریـد
  . الدّیمقراطي الــوطني الكــادحین

 سیّارتھ في الرفیق كان لّما ذلك تمّ  وقد
 بتفتیش قـاموا وقد العام بالّطریق الّراسیة

 تھمة لتلفیق منھم محــاولة في الّسیــارة

 ما على السیارة في یعثروا لم ولكنّھم لھ
 ذلك أثنــاء تجّمع وقد. القــانون یخالف

 الّرفیق فتحدّث المواطنین من كبیر عدد
 قّوات بھا تقوم التي التّجـاوزات عن وعبّر

  .البولیس
 مركز إلى العام األمین اقتیاد تمّ  ذلك إثر
 صفاقس-المھدیّة بطریق البستــان شرطة

 حیث تقریبا ســاعتْین لمدّة بھ اُحتِفظ أین
  .الغرض في محضر تحریر تمّ 
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  بیــــــــــانات سیاسیّة

  ال بدیل عن المقاومة الشعبیة

 17الیوم الذكرى الرابعة النتفاضة  تحلّ  
دیسمبر في ظل وضع عام تزداد فیھ األزمة 

بھذه و، یة و االجتماعیة في تونس تعقیداالسیاس
المناسبة یعبر حزب الكادحین الوطني 

  الدیمقراطي عما یلي :

إن المشاكل الكبرى التي انتفض الشعب   أوال:  
من أجل حلھا ال تزال قائمة بل إنھا تفاقمت 

عیشة  غالء المالھیمنة االمبریالیة والفقر وف
اإلرھاب  والقمع في والبطالة و االنتحار   و

  ازدیاد .

: إن الرجعیة  سواء كانت دینیة أو لیبرالیة  ثانیا  
، التي شاكلن تقدیم حلول فعلیة لتلك المعاجزة ع

كانت و ال تزال المتسبب الرئیسي فیھا بجشعھا 

واستغاللھا و نھبھا  للثروة، و ھي تتجھ اآلن 
قیقا لمصالحھا على لتقاسم السلطة فیما بینھا تح

  .حساب الكادحین

االمبریالیة ول على الرجعیة و: إن من یعثالثا  
  .األشواك وسیجني لحل األزمة یزرع األوھام

شعب واقع اآلن  بین فكي كماشة : إن الرابعا  
اللیبرالیة  الذي التوافق بین الرجعیتین الدینیة و

العمل   ترعاه االمبریالیة ، و على قوى الثورة
و ما ال یمكن تحقیقھ ھعلى كسر ذلك التوافق، و

  تجسید بدیل المقاومة الشعبیة  .  دون بلورة و

  حزب الكادحین الـوطني الدّیمقراطي

  2014دیسمبر  17تونس في 

  بیان حول االعتداء على الرفیق فرید العلیبي 

ض الرفیق فرید العلیبي األمین العام تعرّ   
صبیحة یوم لحزب الكادحین الوطني الدیمقراطي 

بمدینة صفاقس إلى اعتداء  2014نوفمبر  22
من قبل قوات البولیس التي قام حوالي عشرون 

إخضاع ، ومنھا  بمھاجمتھ في الطریق العام فردا
سیارتھ التي كانت مركونة بأحد الشوارع إلى 

وجوه تیش، و كانوا مدججین باألسلحة والتف
، كما عة، موجھین لھ عبارات نابیةبعضھم مقّن 

عمدوا إلى دفعھ و منعھ من استعمال ھاتفھ 
  الجوال  لالتصال بمحامیھ.

من المواطنین لمتابعة ما ع عدد ھام قد تجمّ و  
ثر ذلك اقتیاده إلى مركز البولیس إ تمّ یجرى، و

، حقھالقریب من المكان بدعوى التحري في 
یأتي ذلك بعد حیث احتفظ بھ لمدة ساعتین، و

بیانا سیاسیا  ساعات قلیلة من إصدار الحزب
  یدعو  فیھ  إلى مقاطعة االنتخابات الرئاسیة.

ھذه الحادثة الثانیة من نوعھا بعد اقتحام  و تعدّ   
سابق لمنزل والدتھ في الیوم الذي تم فیھ تكریمھ 

ر كتاب لھ في مسقط رأسھ ، بمناسبة صدور آخ
ل الحزب یحمّ دیسمبر، و 17حول انتفاضة 

لكاملة عن ھذه الحكومة التونسیة المسؤولیة ا
االعتداءات مطالبا بالكف عنھا، و یجدد تأكیده 
أن ھذه الممارسات القمعیة لن تثنیھ  عن 

  مواصلة المقاومة دفاعا عن الشعب و الوطن . 

  حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي 

  2014نوفمبر  23 تونس
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  بیان مقاطعة االنتخابات الرئاسیة

  .یا جماھیر شعبنا

تنتظم غدا في تونس انتخابات رئاسیة ال عالقة 
لھا بالدیمقراطیة من ضمن المشاركین فیھا 

لحملة التجمعیون الدستوریون وقد سیطر على ا
الخلط الم المأجور واإلعو االنتخابیة المال الفاسد

تدخل السیاسة والتخویف والترھیب وبین الدین و
أغلب العربیة  وعالمیة واإلقلیمیة والرجعیة ال

المتنافسین فیھا متورطون في تدلیس التزكیات 
  الشعبیة.

  أیھا الكادحون .

إنھا انتخابات أخرى تضاف إلى االنتخابات 
الشعبیة السابقة الھدف منھا مصادرة اإلرادة 

دیسمبر  17ودفن المطالب المشروعة النتفاضة 
طة بین األقطاب المكونة للنظام و تقاسم السل

جموعة من اإلجراءات التوافق على تنفیذ مو
االجتماعیة والسیاسیة في الفترة االقتصادیة و

القادمة التي ستزید من معاناة الكادحین و تفاقم 
 الفقر و البطالة ورھن تونس لبنوك النھب

العالمیة و وضع مصیرھا بین أیدي السفارات 
  االمبریالیة و التطبیع مع الكیان الصھیوني .

  دون .أیھا المضطھَ 

قاطعوا االنتخابات الرئاسیة مثلما قاطعتم 
االنتخابات التشریعیة و ال تمكنوا  سماسرة 
السیاسة و االقتصاد من الحدیث باسمكم 

ھام وال تصدقوا األاكتساب  شرعیة تمثیلكم وو
قنواتھم التي یروجونھا في إذاعاتھم وجرائدھم و

یخدعونكم المتصاص عرقكم التلفزیونیة فھم 
اتحدوا في النضال من أجل تحقیق دمكم وو

مطالبكم المشروعة التي  استشھد و جرح من 
دن والقرى  واألحیاء أجلھا العشرات في الم

في المحرومة، ان في المقاطعة مقاومة و
  .المقاومة حیاة

  حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي .

  . 2014نوفمبر  22تونس 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

**************************************************************************  
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  ستشھــاد الّرفیق عّمـار العلیبيفي ذكرى ا

 1984جانفي    3

بقلم ابن الّشعب           في ذكراك   

 الیــوم تحّل رفیقي ذكراك
 وتحّل كما كّل عام بیننا
 لتحّمل فینا القلب والقلم

 الذي... كثیرا ما رثـــاك
 تقفز إلینا كنجم صاعد

 ســاعدُك فوھة بركـــان
 وطلقةُ عاصــفٍة شفتـــاك

..... 
 الیوم تحّل بیننا

 وھا إنّا بالعیون التي ما غفت
 نـــراك

 قد توّھم ذاك الذي رمـــاك
 ــھ قتل ثـــائراأنّ 

 كان یقبض على الّشموس الحـــارقة
 قد توھـّـم وما تفّھــم

 أّن دم الثّـــوار إذ یسیـــل
 یُنجب مع كّل جیـــل

  جیشا مّمن یقتفـــون ُخطـــاكْ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

واحد الّرفیق عّمار العلیبي، أحد الكادحین الذین روت دماءھم تربة ھذا الــوطن،   
إلى جانب الفاضل ساسي ورؤوف  1984داء انتفاضة جانفي شھ من قافلة

لّما كان یقود مظاھرة  1984جانفي  3، سقط شھیدا یوم الساكري وآخرین كثر
  سي.شعبیّة حاشدة متّجھة صوب مقّر معتمدیّة بلدة المكنا

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  الكــادحین طریــقطریــــق الثّـــــورة توقد شمعتھا الثّــالثة لتضيء 

  
  واُطلبوھا من المـوقع اإللكتروني التّــالياِّطلعوا علیھا 



 

28                                                                          2014 دیسمبر-نوفمبر، 52العــدد  ،طریق الثّورة
 

http://tarikthawra.overblog.com  

 دیـــمقراطیّــة المكر و االحتیـــــال


