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ل ؟ــــا العمـــــم

مع  سمي التونسي لقاءً جرى التلفزیون الرّ أ   
رئیس الوزراء الجدید بعد مرور شھر على 

حكومتھ حكومة  تعیین حكومتھ قال فیھ أنّ 
د ریتھا وإنھا تلویّ أوات فتلك ھي  انتخاب

تھا شرعی نّ تركیز دیمقراطیة تدوم أجیاال وأ
مستمدة من المجلس التأسیسي والتوافق 

ملیارات لھیئة  10 متنھا  قدّ إّ الوطني و
نتخابات كتسبقة حتى تؤدّي مھمتھا في اال

 .أحسن الظروف

نات اإلداریة  یمراجعة التعی ھ ستتمنّ د أأكّ و   
ل ھناك عزوفا عن تحمّ  أنّ  إلىلفت و

دة نظرا لحالة محدّ  د مناصبتقلّ المسؤولیة و
ھ ــــنّ أو، لتوتر االجتماعي المتصاعدةا

ة المعاییر المعتمد حریص على أن تكون
  . متناسبة مع الكفاءة ونظافة الید

مجالس حمایة  قال إنّ  وعلى صعید األمن  
ھناك قضیة مرفوعة  قریبا و حلّ قد تُ  الثورة

ھناك  نّ كما أفاد أالمحاكم   أمامفي الغرض 
 ولة وأنّ خارج سیطرة الدّ  مسجدا 149

الجانب األكبر من وقت  الملف األمني أخذ
الوضع في تحّسن وھناك  نّ الحكومة وأ

م من الخطر القادتنسیق بین األمن والجیش و
 .سوریا ال یُعرف حجمھ بالضبط

الوضع   قال إنّ  وعلى المستوى االقتصادي  
 إالّ  ھ ال حلّ أنّ ره وا نتصوّ أسوء مما كنّ 
من طرف وقف االنتدابات باالقتراض و

غرى التشجیع على القروض الصوالدولة 
جلب التشغیل في القطاع الخاص وو

فتح اكتتاب یساعد فیھ االستثمار الخارجي و

العودة  ز األزمة واوعلى تج ولةَ الدّ  عبُ الشّ 
 الجھد على  تركیزإلى االنضباط في العمل و

 .اإلنتاج واإلنتاجیة
مھا جمعة أن ورة التي قدّ الصّ  وتشیر   

یسیر نحو  الوضع االقتصادي بشكل خاصّ 
المعطى األكثر أھمیة في  فھذا ھو ،الكارثة

الكادحین سیزدادون  أنّ  ھو ما یعنيكالمھ و
األسعار البطالة ستتفاقم وفقرا وبؤسا و

 تونس ستباع أكثر فأكثر مقابلسترتفع و
ھ في المقابل یزداد المفارقة أنّ . والقروض

قائمة أصحاب  األغنیاء غنى حتى أنّ 
  ذ ھروب بن عليالملیارات قد تضاعفت من

ون راكموا ــقطاعیّ ون واإلــفالكمبرادوریّ 
روات من خالل التھریب ید من الثّ المز
التھرب من دفع جار بقوت الكادحین وواالتّ 

 ..الضرائب الخ

ن ھ الیمینیْ معوبن جمعة  إذا كان المھديو  
ف یعتقدون الیسار المزیّ اللیبرالي والدیني و

المشكلة فإنھم  ي مفتاح حلّ ات ھنتخابأن اال
بل  فالدیمقراطیة اللیبرالیة لیست حالّ  واھمون
یذكر نجاز م وعودا دون إفھي تقدّ  ،مشكال
 .حافظت على نظام االستغالل الطبقيطالما 

غداة  توافقھممراھنتھم على  أنّ  كما
ات القادمة على تشكیل حكومة وحدة نتخاباال

الرجعیة تباركھا االمبریالیة العالمیة و وطنیة
مجّرد حلم، المشكل  سیحلّ باعتباره  العربیة 

القمع متفشیین فان فطالما ظل االستغالل و
 ناالجتماعي سیتواصالو الوطنيالنضال 

االستقرار المنشود  مجرد سراب سیكون و
  إدراكھ . یعسر 
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ن الھیمنة األجنبیة تحریر الوطن م ویظلّ   
ة و توزیع الثروة على السیاسیّ االقتصادیة و

الوحید الممكن للخروج من  الكادحین األفق
من ید  األزمة، و ھذا یتطلب  انتزاع الثروة

بغیر وجھ حق ین الذین حصلوا علیھا لّ المستغِ 
 لة عشرات السنین وتوظیفھا لصالحطی

ام بإصالح زراعي القی باألخصّ الكادحین و
االشتراكیة فبدون التحــّرر الوطني و ،جذري

من  یعانيللمشاكل التي  لیس ھناك حلّ 
ھ فما عجزت عن حلّ  .وطأتھا الشعب

ن حتى اآلن لم تتمكّ  حكومات بن علي
زه بل اومن تج حكومات الترویكا المتعاقبة

، أي إن األزمة متواصلة إنھا زادتھ تعقیدا
فعجلة  یكیة،رات دراماتحة لتطوّ ھي مرشّ و

  .بسرعة متزایدة یةاوالنظام  تسیر نحو الھ

*******************************************************************
  ورــــــشف المستــوانك

ما یسّمى برجال الثورة  أثار إیقاف رئیس  
)  المدعو بالكرم (رابطات حمایة الثورة سابقا

عماد دغیج انزعاج أحزاب الترویكا خاّصة 
لنھضة والمؤتمر إضافة لحركة حزب حركة ا

التي ظلّت تنكر  طراف، وھي األوفاء
عالقاتھا الوطیدة بروابط حمایة الثورة رغم 
تصریحات العدید من مسؤولیھا والتي تصّب 

ھا في خانة مساندة ھذه الروابط في العدید كلّ 
تكبتھا في حّق الجماھیر من الجرائم التي ار

القول بأّن  إلى. لقد ذھب البعض الشعبیّة
، تسعى من خالل حركة النھضة خاّصة

النسج على  إلىتعزیز عالقاتھا بھذه الروابط 
منوال إیران عندما استولى الیمین الدیني 

تھ في تكوین على السلطة ونجح بعض قاد
قّوات التطّوع  أومیلیشیا تابعة لھم  (الباسیج 

لتركیز  األولىالشعبي)  والتي مثّلت النواة 
دعائم الحرس الثوري بوصفھ قّوة عقائدیّة 

ما بعد على الحیاة العاّمة  سیطرت في
وفرضت بالقّوة تطبیق الشریعة اإلسالمیّة 
وساعدت آیة هللا الخمیني وأتباعھ على توطید 

بعد أن تولّت مھّمة تصفیة سلطتھم 
  . خصومھم

لقد كان الحرس الثوري في بدایاتھ مجّرد   
ما بعد من تنظیم نفسھ  میلیشیا لیتمّكن في

ه من آیات بحكم الدعم المتواصل الذي وجد
قّوة عسكریّة لھ وزارتھ الخاّصة"  هللا لیصبح

التي بعثت للوجود وزارة الحرس الثوري "
لیكون بذلك جھازا خاّصا  1982سنة 

 ومنفصال عن وزارة الدفاع فاق تنظیمھ
  .وتسلیحھ الجیش النظامي اإلیراني

وحركة النھضة أیضا كانت تبحث عن    
شاكلة طریقة لخلق میلیشیا خاّصة بھا على 

الحرس الثوري اإلیراني طالما وأّن الجیش 
والشرطة غیر مأمونین حسب تصریحات 

تھا في روابط الغنّوشي ولعلّھا وجدت ضالّ 
ا مھّمة التصدّي كلت لھوأ حمایة الثورة التي

وإضعاف  االجتماعیةات بالقّوة لكّل االحتجاج
لة اوخصوم الترویكا ، فكانت البدایة بمح

یون منیّة التي نفّذھا األجاجحتإفشال الوقفة اال
بالقصبة ثّم انضمامھم   األولىالوزارة  أمام

فیما بعد لمعاضدة قّوات القمع التي تصدّت 
بكّل وحشیّة للمظاھرة التي نفّذھا المعّطلون 

مل بشارع بورقیبة یوم عن الع
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، فیما أعادوا الكّرة وبنفس 07/04/2012
بیّة التي الطریقة بمناسبة المظاھرة الشع

. ولعّل الجمیع 09/04/2012انتظمت یوم 
یتذّكر العنف المسلّط من قبل المدعو ھشام 

لروابط حمایة  خرىكنّو  وبعض العناصر األ
الثورة على العدید من المشاركین في ھذه 

تّم توثیق  إذ، جانب قّوات القمع إلىالمظاھرة 
ھذه المشاھد وتعمیمھا على شبكات التواصل 

ت الحجج التي ال یرقى والتي قدّم االجتماعي
ا لھا الشّك للممارسات القمعیّة التي تجابھ بھ

" المحتجین میلیشیات "روابط حمایة الثورة
التي لم تستجب على سیاسة حكومة الترویكا 

. ورغم مطالبة العدید من لمطالبھم المشروعة
ي تأسیساألحزاب وبعض النواب بالمجلس ال

یما حكومة الجبالي بتكوین لجنة للتحقیق ف
تعرضت لھ الجماھیر من عنف وقمع من قبل 

المدعومین بالمیلیشیا لتحدید  منأعوان األ
، فإّن لیّة ھذه الروابط في ھذه األحداثمسؤو

نتائج ھذه اللجنة لم تر النور مّما اعتبر دعما 
 غیر معلن لھذه الروابط التي صعّدت من

، لتكون ممارساتھا تجاه خصوم الترویكا
دور  أماممیات من القمامة البدایة بإلقاء ك

اإلتحاد العام التونسي للشغل في العدید من 
الجھات بمناسبة اإلضراب الذي خاضھ 
أعوان النظافة بالبلدیات دفاعا عن حقوقھم 

-04یوم  األمرومطالبھم المشروعة لیتطّور 
تنفیذ ھجمة على مقر  إلى 12-2012

المركزیّة النقابیّة بساحة محمد على الحامي 
العاصمة إبّان إحیاء ذكرى اغتیال  بتونس

لة اوالشھید فرحات حشاد الغرض منھا مح
افتكاك المقر وطرد النقابیین منھ . لقد فشل 
یومھا ذلك المخّطط حین سارع العمال 
والعامالت بالفكر والساعد  لحمایة اتحادھم 
والتصدي لھذه المیلیشیات التي أصّرت على 

صبة وقیامھا إفشال ذلك التحرك بالتحاقھا بالق
بتعنیف العدید من المشاركین فیھ . وكالعادة 
تكونت لجنة في الغرض من طرف قیادة 

 إلىاإلتحاد وحكومة الترویكا والتي خلصت 
تحمیل المسؤولیة لروابط حمایة الثورة 
وحركة النھضة إالّ أّن الحكومة لم تعترف 
بھذه النتائج بل عّومت المسألة في اتجاه 

وبذلك  طرافلكامل األتحمیل المسؤولیة 
الذي شّجع  األمرت بین الضحیّة والجالّد اوس

ھذه الروابط على مواصلة جرائمھا لما 
یة غیر مشروطة من حكومة وجدتھ من حما

  .الترویكا

لقد عملت ھذه المیلیشیات التابعة لروابط   
حمایة الثورة على إضعاف "خصوم" 
الترویكا فأفشلت العدید من اجتماعاتھم من 

یروان ونداء الحزب الجمھوري في الق ذلك
. في المقابل كانت تونس في صفاقس وجربة

الداعم الرئیسي للسلطة الحاكمة من خالل 
العدید من الوقفات التي نظمتھا خاصة تلك 

وزارة  الداخلیّة إثر  أمامالتي تّم تنظیمھا 
نة  لمساندة على أحـــداث الرش بسلیا

ھم یومھا العریّض الذي انضّم لھم وخطب فی
وكذلك لمساندة "الشرعیّة". ولذّر الرماد في 

، سعت ھذه الروابط باتفاق مع حكومة العیون
مسرحیّة سیّئة اإلخراج  إنتاج إلىالترویكا 

مضمونھا اإلیھام بوجود خالف بینھا وبین 
یا من خالل  الحكومة حول العدید من القضا

التصدي  إلى" التي دعتھا تنظیم حملة "إكبس
المطلبیّة  االجتماعیةللتحركات  بكل حزم

  وضرورة تجریمھا . 

لقد مثّلت بذلك ھذه الروابط العصا الغلیظة   
 رھابفي ید السلطة تستعملھا وقت الحاجة إل
 أصواتالجماھیر الكادحة وإلسكات 
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تّھامات المعارضیھا باعتبار وأّن العدید من ا
الموّجھة لھا تفید وأّن عناصر من ھذه 

المقیمة بالكرم قد  قدّمت الروابط  خاصة 
الدعم اللوجستي لمن تكفّل باغتیال الشھیدین 

، إضافة ميشكري بلعید ومحمد البراھ
مع  خرىلمسؤولیة بعض العناصر األ

 إلى. نھضویّة في قتل لطفي نقض أطراف
إبّان   ، تمكنت ھذه الروابطجانب ذلك

مبنى التلفزة من  أماما لمدّة طویلة اعتصامھ
عتداء جسدیا ومعنویا على العاملین بھذه اال

. وھرسلتھم لغایة تدجینھم وترھیبھمالمؤّسسة 
كما قام بعض عناصرھا باكتساح مقّر 

ي مھدّدین النواب إثر الوقفة تأسیسالمجلس ال
-04-25یّة التـي نظمــوھا في حتجاجاال

لبة بالتسریع في تمریر "قانون للمطا 2013
تلك الفترة منیر " وقد ھدّد في تحصین الثورة

عجرود رئیس رابطات حمایة الثورة بأنّھ لن 
في صورة  عدم تمریر  اتانتخابتكون ھناك 
. وعوض تقدیمھم للعدالة تولّت ھذا القانون

لرئیس المجلس محرزیّة  األولىالنائبة 
ة بشیر العبیدي استقبال ممثلین عنھم بمعی

  . النفزي النائب عن المؤتمر

اقترفوه من جرائم ظلّت ونظرا وأّن كّل ما   
، فقد واصلت ھذه الروابط انتھاج بدون عقاب

 2013-06-27عتداء بتاریخ تّم اال إذالعنف 
عة تونس الدولیّة إذاعلى الصحفي التونسي ب

" عدنان الشواشي وبقنــاة "براس تیفي الدولیّة
، كما تّم تھشیم آلة بل عناصرھابالعنف من ق

نھ شجار على نتج ع الكامیرا الخاصة بھ مّما
عتداء داخل مقّر المجلس خلفیّة ھذا اال

" ونواب ي بین نّواب "المعارضةتأسیسال
 لنھضة الذین دافعوا بكل شراسة عنحركة ا

ین أنّھ حادث عابر ال ھذه الروابط معتبر

. كما ظلّت ھذه الروابط تنشط یجب تعمیمھ
ة العدیدة التي طالبت حكوم األصواترغم 

 إلى، فعمدت لعریض بحلّھاالجبالي ومن بعده 
تھدید المشاركین في اعتصام المصیر في 

امـت بالعنف بعد أن أق  2013ت اوشھر 
" أي اعتصاما مناھضا لھ وداعما "للشرعیّة

لحكومة الترویكا وھو ما یؤّكد وأنّھا تلقى  
دعم رغم جنوح أحزاب منھا التشجیع وال

دائما لنفي أیّة عالقة تربط بینھم  الترویكا
  ن ھذه الروابط . وبی

إّن المدقّق فیما صّرح بھ العدید من قیادات   
أحزاب الترویكا سیكتشف دون عناء حقیقة 
العالقة التي أرید لھا أن تكون خفیّة والتي 

 ع ھذه األحزاب بھذه المیلیشیــات.تجم
أّكـــد في برنامج  مثال يفراشــد الغنّوش
 أي 2012-12-06" بتاریخ "ستودیو شمس

تحاد العام ھجمة الشرسة التي طالت االبعد ال
للشغل عن احترامھ لھذه المنظمة التونسي 

(رابطات حمایة الثورة) ألنّھا حسب زعمھ 
"دافعت عن الثورة یوم غابت الدولة"، كما 

ذلك  تحاد العام بحلّھا معتبراانتقد مطالبة اال
ذكر  . بینمامطلبا سیاسیا ولیس اجتماعیا

عندما  2012-12-22محمد عبو بتاریخ 
كان أمینا عاما لحزب المؤتمر وخالل 
اجتماع نظمتھ رابطات حمایة الثورة فرع 

تحت عنوان " المسار الثوري  مناحّي التض
أّن دور رابطات واالنتقال الدیمقراطي "

في الضغط على  أساساحمایة الثورة یتمثّل 
بشكل سلمي في  أخرى أطرافالدولة وعلى 

مضیفا وأّن  "ةاتّجاه تحقیق أھداف الثور
رابطات حمایة الثورة تمثّل جزءا من "

التونسیّین الذین یطالبون بتحقیق أھداف 
. كما أّكد القیادي في حركة النھضة "الثورة
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وعضو الحكومـة محمـد بـن سـالم بتــاریخ 
بلة لن الحكومة المقأّن "بــــ 2013- 26-02

تحّل رابطات حمایة الثورة وأّن القضاء وحده 
، في حین أّكد رضا بلحاج ذلك"مكلّف ب

الناطق الرسمي باسم حزب التحریر 
اإلسالمي على أّن رابطات حمایة الثورة 

ورة التونسیّة من كّل ما یجب أن تدافع عن الث
  .یھدّدھا

ھذه التصریحات عن  نإذتكشف لنا    
العالقة المتینة التي تربط ھذه الروابط 

لمادّي بمكّونات حكومة الترویكا والدعم ا
، فالعدید من والمعنوي الذي توفّره لھا

عناصر ھذه الروابط خاّصة المدعّو عماد 
دغیج وریكوبا نجد صورھما منتشرة عبر 

والتي تجمعھما  االجتماعيشبكات التـواصل 
بالعدیـد من قیادات أحزاب الترویكا مثـل 

یة اوراشد الغنـوشي ومحمد عبـو وخلیل الز
سالم ومنصـف ولبنى الجریبي ومحمد بن 

المـرزوقي الذي استقبـل منھـم وفـدا بقصر 
وكذلك  2013-01-12قرطـاج بتـاریخ 

لروابط محرزیّة العبیدي وغیرھم وكأّن ھذه ا
رة سعت من جانبھا وبمثل ھذه الصور المنتش

إلبراز عالقاتھا المتینة مع أحزاب الترویكا 
ى بھا ظلى المكانة الممیّزة التي تحوالتأكید ع

یة الممنوحة لھا وھو ما شّجع العدید والحما
ن أعضائھا خاّصة عماد دغیج على م

ستمرار في تھدیده ووعیده العلني سواء اال
لمعارضي السلطة على حدّ  وأییـــــــن منلأل

القتل والسحل واستباحة  إلىالسواء والدعوة 
الدماء غیر عابئ بما یمكن أن یرفع ضدّه من 

ق وفي مناسبتین قضایا بعد أن تمتّع في الساب
  .وإخالء سبیلھ إلیھبحفظ التھم الموّجة 

 وأإّن العالقة بین روابط حمایة الثورة   
رجال الثورة بالكرم بأحزاب الترویكا خاصة 
النھضة والمؤتمر والتي أرید لھا أن تكون 

بض على في السّر قد انكشفت بمجّرد إلقاء الق
 25سارع  إذ، عماد دغیج وإیقافھ بالكرم

ي ممثلین لكتلة تأسیسنائبا من المجلس ال
ة النھضة والمؤتمر ووفاء وبقیادة محرزی

لالتصال  2014-02-27العبیدي  بتاریخ 
بدعوى التباحث معھ حول  بوزیر الداخلیة

یة بالكرم والذي وعدھم بفتح منضاع األواأل
عماد دغیج   تحقیق في طریقة إیقاف

قابل دحض . وفي المواختصار مدّة إیقافھ
وزیر الداخلیّة ادعاءات ھؤالء النواب  
بخصوص غرض زیارتھم لھ مؤّكدا على 

  . جاؤوا خّصیصا من أجل دغیج ال غیرأنّھم 

وفي تفاعل مع إیقاف عماد دغیج أصدرت   
إثر النھضة بیانا جاء فیھ ما یلي: "حركة 

اعتقال الناشط بجھة الكرم عماد دغیج وما 
لإلھانة  صاحبھا من جدل حول تعرضھ

عملیّة اإلیقاف فإّن حركة  أثناءوالعنف 
التحقیق في الحادثة وكشف  إلىالنھضة تدعو 

حقیقة ومالبسات اإلیقاف وتذّكر بأّن كرامة 
المواطن یجب أن تصان في كّل الظروف 

جمھوریتنا  طبقا للحقوق التي أقّرھا دستور
. بینما أّكد نجیب مراد القیادي في الثانیة"
على موجــات شمس آف آم  النھضة حركة 

اف مواطن تونسي المدعو عماد أنّھ تم اختط"
. في حین أّكدت إیمان الطریقي رئیسة دغیج"

جمعیّة حریّة وإنصاف المتخّصصة في 
ع عن الیمین المتطّرف على ما یلي: الدفا

طریقة إیقاف عماد دغیج وسحلھ من المقھى "
فونھ بین ذاسیّارة الشرطة وھم یتق إلى

خطیرا القصد منھ زا او... تمثّل تجأرجلھم
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یصّر على  من... األترھیب المواطنین
لقانون من أجل عودة دولة مخالفة ا

. في البولیس... تونس في خطر محدق"
لنائب عن المؤتمــر عمر المقابل ذكر ا

أّن زیارة وفد من نواب المؤتمر الشتوي "
وزیر الداخلیّة  إلىوالتكتل وحركة النھضة 

على خلفیّة إیقاف رئیس و ولطفي بن جدّ 
الرابطة الوطنیّة لحمایة الثورة بالكرم عماد 
دغیج لیست خارجة عن المألوف مضیفا 

مھاّم  إطاروالمسألة في نظري عادیّة وفي 
المجلس وأّن إیقاف عماد دغیج موضوع 

طن تونسي ولھ حقوق وطني باعتباره موا
، وأّن عملیّة إیقافھ كانت مثل المواطنین

ستعراضیّة باعتبارھا لم تخضع مسألة ا
. اإلیقاف خاّصة وأنّھا جدّت بمقھى"ألصول 

أّما سمیر بن عمر النائب عن حزب المؤتمر 
محاكمة من اعتدوا على رئیس  إلىفقد دعا 

الجمھوریة المؤقّت ورئیس المجلس الوطني 
نداء  دي بوزید وحّل حزبيْ ي في سیتأسیسال

ّل تونس والجبھة الشعبیّة قبل أن یقع ح
الثّورة ومحاكمة وسجن عماد  رابطات حمایة

. في حین استدعى المنصف المرزوقي دغیج
الرئیس المؤقت وزیر الداخلیّة للتباحث معھ 

  في ھذا الشأن .

مسبوق والذي تعاملت  الغیر إّن االستنفار   
بمقتضاه أحزاب الترویكا مع  عملیة إیقاف 

الدعائیّة عماد دغیج وتوجیھ كل وسائلھا 
فاع عنھ واعتباره "رمزا من رموز للد

" قد انكشف  معھ ما كان مخفیّا عن الثورة
جھا یب التي كان یروّ ذاالعیان وفنّد كل األك

المؤتمر والنھضة والنافیة ألیّة  رموز أحزاب
. روابط حمایة الثورةعالقة تربطھم بمیلیشیا 

لقد أّكد شكري النصري الكاتب العام للجنة 

ة الثورة بوالیة سلیانة الجھویّة لرابطة حمای
المنحلّة على "أّن رئیس حركة النھضة راشد 

ة الغنّوشي كان یتدّخل في الّرابطة وكأنّھا إدار
"، في حین تابعة لھ وقد عمل على احتوائھا

ذكر علي الزرمدیني وھو عقید متقاعد من 
بأّن عماد ي "أمنالحرس الوطني وخبیر 

من  دغیج الناشط في روابط حمایة الثورة ھو
أتباع صھر الرئیس السابق عماد الطرابلسي 
قبل أن یتحّول بعد الثورة لیعیش في حمایة 

  رئاسة الجمھوریّة بعد أن استقبلــــھ 

الرئیـس المؤقّت المنصف المرزوقي في   
قصر قرطاج رغم اقترافھ للعدید من الجرائم 
التي یعاقب علیھا القانون وھو ما شّجعھ على 

یین والقضاة وحتّى رئیس منل على األاوالتط
أركان الجیوش الثالث الّسابق رشید عّمار " 
مؤّكدا على أّن كّل ھذه األفعال موثّقة 

 االجتماعيوموجودة على شبكات التواصل 
. لقد التقت  طرافوبحوزة العدید من األ

إرادة أحزاب الترویكا الماسكة بزمام السلطة 
ة والتي  تبحث عّمن یسندھا الفتقارھا لقاعد

ھي في أمّس الحاجة لھا لتمریر  -شعبیّة 
مع روابط حمایة الثورة  -سیاساتھا الرجعیّة 

الباحثة عن سیّد جدید لھا تحتمي بھ مقابل ما 
یوكل لھا من مھاّم قذرة فأغلب عناصرھا 
كانت خدما طیّعا للطرابلسیّة والعائلة الحاكمة 
وكذلك للتجمعیین النافذین . ھذه العناصر 

منھا الجماھیر الشعبیة الویالت  التي عانت 
في السابق الزالت بحكم عالقاتھا الممیّزة مع 
حكومة الترویـكا تقوم بنفـس المھام الیوم . 
ولعلّنا نتذّكر تلك الجحافل التي ھاجمت 
السیارات الراسیة حذو مقبرة الجالّز ونھبھا 
ة وحرقھا في وضح النھار بمناسبة جناز

العثور على  إلى ، إضافةالشھید شكري بالعید
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سیارة مركونة في أحد أنھج العاصمة القریبة 
من شارع بورقیبة وبداخلھا مجموعة من 
األسلحة البیضاء والمولوتوف واتضح فیما 
بعد وأنّھا على ملك المدعّو ھشام كنّو أحد 
العناصر التجمعیّة المنتمیة لروابط حمایة 

  الثورة .

الیوم مھ إّن المدعّو عماد دغیج والذي  تقدّ    
ـم " ساھـــأحزاب الترویكا على أنّھ "ثوري

وأّن " مع بقیة عناصر الروابط فــي "الثورة
حمایة الثورة من مھامھم تترّكز حالیّا على "

ممثلي الثورة المضادّة " ال یعدو أن یكون ھو 
ومن معھ سوى خدما طیّعا لمن یوفّر لھم 

وقد وجدوا ضالّتھم  أكثرالحمایة ویدفع لھم 
قاعدة   إلىحزب المؤتمر الذي یفتقر في 

شعبیّة وكذلك حزب حركة النھضة التي ھي 
أیضا في حاجة ماّسة  للعناصر المؤثّرة على 

الح بین الروابط الساحة . إّن التقاء المص
، ھي التي دفعت مجموعة وأحزاب الترویكا

نائبا )  25ي ( تأسیسمن نوابھم بالمجلس ال
الداخلیّة إلقناعھ بإطالق یھرولون للقاء وزیر 

سراح عماد دغیج والحال وأّن ھؤالء النّواب 
كنا ولم یحتّجوا في یوم ما وھم لم یحّركوا سا
وتتعّرض  " على ما  تعّرضت"نّواب الشعب

لھ الجماھیر الكادحة من تفقیر وتجویع 
وتھمیش إضافة للقمع والھرسلة والسجون 

ھم عب على خلفیّة مطالبالش أبناءالتي طالت 
. إنّنا لم نسمع في یوم ما صوتا المشروعة

لھؤالء النواب یندّد بكل الجرائم التي ارتكبتھا 
ھذه الروابط في حّق الصحفیین والفنّانین 
وغیرھم كثیر . لقد الزم ھؤالء النواب 
الصمت تجاه العنف الوحشي الذي مارسة 

بولیس علي العریّض على المتظاھرین أیام 
حداث الرّش وكذلك أ 2012-04- 9و7

 إلى األمربسلیانة وغیرھا ... بل وصل بھم 
تبریر السیاسة القمعیّة لحكومة الترویكا 

تطبیق حدّ  إلىالبعض منھم  دعا إذومساندتھا 
المطلبیّة  االجتماعیةالحرابة على التحركات 

رة تجریمھا والتصدّي لھا بكل ضرو إلىو
  .حزم

وفي الوقت الذي انتظرت فیھ الجماھیر   
بیة لفتة من نوابھا بمناسبة الترفیع الشع

ي  بلغ المھول في سعر الطماطم المعلّب والذ
، یطالعنا ملیما 450أشھر  06في ظرف 

ھؤالء النواب بمساعي وتحركات مریبة 
دفاعا عن خادم أمین للطرابلسیة الذین عاثوا 
فسادا في كل جھات القطر عوض تقدیمھ 

سابق للعدالة ومحاسبتھ على ما اقترفھ في ال
 ساسویقترفھ  حالیا من جرائم تتصل باأل

سوریا وتقدیم الدعم  إلىبتسفیر الجھادیین 
  اللوجستي للیمین المتطّرف .

عملیّة إیقاف عماد دغیج أسقطت ورقة  إنّ   
التوت التي كانت تخفي العالقات المتینة التي 
تربط حكومة الترویكا بروابط حمایة الثورة 
وبذلك انكشف المستور وما على الجماھیر 
الشعبیّة الیوم سوى القیام بعملیّة الفرز 

للحسم فیھم   أعدائھاالصحیحة لتحدید 
ب الممكنة ضدّھم بكّل األسالی والنضال

لسیر معھم في الطریق ومعرفة أصدقائھا وا
لتحقیق األھداف المرسومة  الذي سّطروه

وإنجاز مھام الثورة الوطنیة الدیمقراطیة 
 .االشتراكیة إلىالمتحّولة 

  
*******************************************************************
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  رالي یعكس الھجومالیمین اللیب

تّم حّل التجّمع قضائیّا، خفت صوت  عندما   
، ولعّل مردّ ذلك الزّج التجّمعین بصفة مؤقّتة

بالعدید من قیاداتھم بالّسجون وھروب البعض 
جانب عنصر  إلى، الخارج إلىاآلخر 

المفاجأة الذي أصابھم في مقتل خاّصة إثر 
لم یجل بخلدھم في یوم ما  إذھروب الجنرال 

إمكانیّة إزاحتھم عن السلطة . كما أّن العدید 
من كل   للتبّرؤمن قیاداتھم سعت بكّل الطرق 

، بل إّن البعض تّھامات التي وّجھت لھماال
ل نفي العالقات المصلحیّة التي اومنھم ح

 وأبطھ سواء بالجنرال وعائلتھ الموّسعة تر
الدفاع  إلى. كما عمد العدید منھم بأصھاره

عن أنفسھم دون الدفاع عن الحزب الذي 
ترعرعوا داخل ھیاكلھ مّما ساھم في انخرام 
صفوف التجمعیّین وأصبح العدید منھم یبحث 

خاصة  خرىعن الحمایة لدى األحزاب األ
وجدوھا  والتي 2011-10-23ات انتخاببعد 

لدى النھضة والمؤتمر حتّى یضمنوا ألنفسھم 
تجاب القرب من دوائر القرار، بینما اس

حزاب دة بعض األاوالبعض اآلخر لمر
بما فیھا الترویكا لحاجتھم الماّسة  خرىاأل

  .لذوي الخبرة في التسییر والتجییش

 2011-10-23ات انتخابت أنتجلقد   
سیطرة النھضة وحلفائھا على السلطة 
وخروج الباجي قائد السبسي والعدید من 
وزرائھ من رئاسة الحكومة وھو الذي  كان 

ت یطمح لتولّي رئاسة الجمھوریّة بعد أن قدّم
راجت  إذ، لھ النھضة وعودا في ھذا المجال

رة أخبار عن كونھ مرشحھا في تلك الفت
غیر أّن أحزاب الترویكا الثالت . للرئاسة

تفقوا على ) ا(النھضة والمؤتمر والتكتل
اقتسـام الغنیمة فیما بینھم فتّم تمكین حزب 

ن الرئاسـة  بدون صـلوحیّات المؤتمر م
، بینما أسندت رئاسة المجلس لحزب تذكر

التكتّل فیما آلت رئاسة الحكومة بكامل 
الصلوحیات لحركة النھضة التي ضمنت 
بمقتضى ذلك سیطرتھا على السلطة 

  .یّةالسیاس

، بادر الباجي قائد تقسیموفي ردّ على ھذا ال   
تلویناتھم  تجمیع الدساترة بكلّ  إلىالسبسي 

" مرتكزا في ذلك على "اإلرث البورقیبي
فجنّد العدید من األبواق الدعائیّة للتھلیل 

بیل لبورقیبة وتقدیمھ على أنّھ "مؤّسس والتط
، "" و"محّرر المرأةوباني الدولة العصریّة

لذین كما نفض الغبار عن بعض األشخاص ا
تحّملوا مسؤولیّات زمن بورقیبة وقدّمھم على 

من بناة "الدولة الحدیثة" ومن أنّھم 
" الذین استبعدھم الجنرال بن علي "المناضلین

. لقد كان ھدف الباجي في البدایة لّف كّل 
تقلید بورقیبة  إلىبھ  ة حولھ مّما حداالدساتر

لة منھ اوفي كّل حركاتھ وسكناتھ في مح
مشاعرھم وإلقناعھم بأنّھ الوریث لمخاطبة 

الشرعي لبورقیبة رغم انخراطھ في العمل 
. كما سعى إلقناعھم بأّن حركة  مع بن علي

عتبار لھم "نداء تونس" تأّسست لردّ اال
ورّص صفوفھم من جدید وإعادة رسكلتھم 

لمسك بزمام السلطة انطالقا من وإعدادھم ل
  ات القادمة . نتخاباال

ّوة ھذه الحركة األخطاء ومّما زاد في ق  
البدائیّة التي ارتكبھا ومازال یواصل ارتكابھا 
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ممثّال في الجبھة الشعبیّة  االنتھازيالیسار 
جانب الدساترة والتجّمعیین  إلىالذي اصطّف 

وأصبح ینّظر لنداء  إذجبھة اإلنق إطارفي 
تونس على أنّھ القّوة الوحیدة القادرة على 

-10-23ات انتخابر إعادة التوازن المفقود إث
بین الیمین الدیني الذي یسیطر حالیا  2011

الذي یسعى  اللیبراليعلى السلطة والیمین 
، بمعنى أدّق اعتبار جاھدا الستعادة مركزه

الدساترة والتجمعیّین ھم القّوة الوحیدة القادرة 
على التصدّي لتغّول الیمین الدیني بقیادة 

ن النھضة رغم أّن التصرحات الصادرة م
ات النداء ھنا وھناك أي من جانب قیاد

داء ال على أّن النوالنھضة تؤّكد دائما "
، كما أّن النھضة یستطیع الحكم بدون النھضة

االستمرار في الحكم بدون  أیضا ال تستطیع
" وھو ما عبّر عنھ أخیرا الصحبي النداء

عتیق من كون التحالف بین النھضة والنداء 
ي أّن إرادة القوى ى خارجیّة أتتحّكم فیھ قو

. تتّجھ نحو تحقیق ھذا التحالف یةستعماراال
ة التي لم یصدّقھا الیـسار یقـــوھي الحق
رغم أن السلطة السیاسیّــة منذ  االنتھازي
كــان یسیطر  1956مارس  20صفقــة 

وري اإلقطاعي أي علیھا التحالف الكمبراد
رالي والیمیــن الدیني مع میــل الیمیـن اللیب

. ھذا ة في غالب األحیان للیمین اللیبراليالكفّ 
الیسار الذي بدأت صفوفھ تتآكل یوما بعد یوم 

تقفل  الوقت الذي  كانت فیھ تنسیقیاتھ ففي
، كانت حركة مقراتھا في العدید من المدن

نداء تونس ترّكز ھیاكلھا وتفتح مقّراتھا 
  .ة في مختلف المعتمدیات والوالیاتالجدید

دید من القیادات التجمعیّة لقد مثّل خروج الع
من السجون دافعا إلعادة رّص صفوف  
التجمعیین من جدید الستعادة سلطتھم 

"المسلوبة" واإلستعداد الجیّد للمحّطة 
یّة القادمة وتمحورت مباراتھم حول نتخاباال

بما  طرافأحقیّة كل طرف من ھذه األ
" ـ"اإلرث البورقیبياصطلح على تسمیّتھ ب

ث ال تشوبھ أیّة شائبة . إّن وكأّن ھذا اإلر
حرص الدساترة بكّل تلویناتھم على تمجید 

حسب زعمھم "محّرر  بورقیبة باعتباره
 ساس" ، یھدف باألالبالد" و "حامي حماھا

یّة ھي ساسالتأكید على أّن مرجعیّتھم األ إلى
ونفي أیّة عالقة تربطھم   یة"البورقیب"

بالجنرال مع اعتبار وأنّھ ال فرق بین 
ة والتجمعیّین والدفع بالحملة دساترال

أقصاھا  إلىانھا ویّة السابقة ألنتخاباال
ات القادمة خاّصة وأّن نتخابتحضیرا لال

العدید من األحزاب وبحكم تحالفھا مع نداء 
توقفت عن تقییم  ذاجبھة اإلنق إطارتونس في 

تلك الفترة من حكم بورقیبة حتّى ال تحرج 
القول  إلىحلفائھا فحّمة الھمامي مثال ذھب 

ّكد بن بورقیبة وكأنّھ ھو أیضا  یؤبكونھ ا
. كما سكت انخراطھ  في مغازلة الدساترة

عن الحدیث عن  االنتھازيأیضا الیسار 
المسألة الوطنیّة  التي لم تعنیھ في شيء 

ات نتخابھ الحالیّة منصبّة حول االفاھتمامات
القادمة لضمان موطئ قدم لھ في السلطة ، 
ا ھذه السلطة التي كّف عن المطالبة بإسقاطھ

  .وتغییرھا مقابل السعي لترمیمھا

الذي  -إّن التاریخ یذكر لنا وأّن بورقیبة    
 –یتبارى الدساترة والتجمعیین للفور بإرثھ 

الذي مّكنھ الفرنسي  ستعماراالكان صنیعة 
" استقالالصفقة سّمیت " إطاري من السلطة ف

)  مقابل أن یتولّى 1956مارس  20(صفقة 
مة اوبورقیبة وأنصاره السیطرة على المق
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المسلّحة  والرافضة لمثل ھذه الصفقة وكذلك 
  لحراسة المصالح الفرنسیة بالقطر .

واجھ بورقیبة كل من عارض تلك  لقد   
الصفقة وكل من رفض إلقاء السالح والتوقّف 

 مة المستعمر بالحدید والنار، ففّوضاوعن مق
لزبانیّتھ مھّمة القضاء على خصومھ 

ه من أمراو السیاسیین وكل من یرفض 
ن  ، كما زّج بالعدید منھم في السجومیناوالمق

ذي قاده التي لم یغادروھا إالّ بعد االنقالب ال
، بینما توفّي البعض منھم تحت الجنرال

. ب وحكم على البعض اآلخر باإلعدامالتعذی
أتباعھ ومّكنھم من  مقابل ذلك أغدق على

متیازات خاّصة األراضي العدید من اال
الشاسعة التي افتكھا المستعمر الفرنسي من 
الفالحین الفقراء وعوض إرجاعھا لمالكیھا 

ة لمناصریھ األصلیین أسندھا بورقیب
مّما جعل العدید یتنّدر بالقول والمقربین  منھ 

نسي لیحّل محلّھ المعّمر خرج المعّمر الفر"
" باعتبار وأن وضع الفالّحین الفقراء التونسي

لم یتغیّر ألّن الفالح الفرنسي عّوضھ الفالح 
  التونسي الجنسیّة .

إّن السیاسة المتّبعة من قبل النظام زمن   
یجابیّاتھا الطفیفة المرتبطة بورقیبة رغم إ

بالتشجیع على التعلیم ومجانیّتھ  ساسباأل
وبناء المدارس والمعاھد في أغلب 
المعتمدیات ومراكز الوالیات وتمكین المرأة 
من بعض الحریات المكفولة بمجلّة األحوال 
الشخصیّة ، ظلّت معادیة لتطلّعات الجماھیر 

تّم  إذ االشتراكیةء الشعبیّة في التحّرر وبنا
غیر  استعمارالمباشر ب ستعماراالاستبدال 

مباشر وحافظت  بذلك طبیعة المجتمع على 
طابعھا الشبھ مستعمر والشبھ إقطاعي . كما 

تواصلت سیاسة تھمیش أغلب الجھات خاّصة 
، ھذه الشمال الغربي والوسط والجنوب

الجھات التي كان أغلب سّكانھا یعیشون 
ضروریات  باألریاف  التي تفتقر ألبسط

الحیاة من میاه وإنارة وطرقات وموارد رزق 
عیش في ترحال دائم  ال إلىقاّرة مّما دفعھم 

بین الجنوب (موسم جني الزیتون) والشمال 
ا ) لتوفیر قوتھم الیومي كم(موسم الحصاد

. في جعلھم عرضة لالستغالل اإلقطاعي
بصفة خاّصة بالجھات  االعتناءالمقابل تّم 

یّة ساسل تركیز البنیة األالساحلیّة من خال
وتحسین  االقتصادیةوبعث المشاریع 

الظروف المعیشیّة لسكان ھذه الجھات بتوفیر 
الماء الصالح للشرب والكھرباء والمدارس 
والمعاھد والكلیات والمستشفیات وتركیز 
بعض الشركات التي ساھمت في امتصاص 

، لة ووفرت للعدید منھم عمال قاّراالبطا
م اإلعانات والقروض المیّسرة إضافة لتقدی

المشاریع سواء  لمن یرغب في إقامة
الكبرى في القطاع الفالحي  اوالصغرى 

  . عاّمة االقتصاديوالمیدان 

لقد ظلّت أغلب الجماھیر الكادحة تعیش   
الخصاصة وتعاني من ویالت الفقر والجوع 
والمرض والبرد القارس وقسوة الحّر 

أغلبھا كان یعیش أّن  إذالفتقارھا لمساكن ، 
الخیمات الصغیرة خاّصة  اوفي بیوت القّش 
تسببت في  1973و 1969وأّن فیضانات 

انھیار كّل المساكن التي شیّدت بالطوب مّما 
الكھوف الجبلیّة  إلى االلتجاء إلىدفع بالعدید 

ھا كمساكن وقتیّة في ظّل غیاب أّي استغاللو
 اھتمام من قبل السلطة الحاكمة بھؤالء . إنّ 
التغیّر الذي طرأ فیما بعد على الحیاة الیومیّة 
للمھّمشین لم یكن نتیجة العتناء السلطة 
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الحاكمة بھم وسعیھا لحل مشاكلھم بل كان 
نتیجة للھجرة نحو القطر اللیبي وحصولھم 
على عمل ھناك  مّما مّكنھم من توفیر مبالغ 

 االستقرارمالیّة ساعدتھم على بناء مساكن و
بأماكنھم والتحاق أبنائھم بمقاعد الدراسة 

  وطرد شبح األمیّة عنھم . 

وإضافة للتفقیر والتھمیش الذي عانت منھ   
 اوادحة  سواء في الّریف الجماھیر الك

المدینة، عمل النظام الحاكم (الحكم 
) بكّل الطرق القمعیّة على لجم البورقیبي
طنیّة والمعارضة لسیاساتھ الال األصوات

شعبیّة والالّدیمقراطیّة ووّظف كّل والالّ 
إمكانیّاتھ لتدجین كّل الھیاكل والمنظمات التي 

ل في البدایة اوح إذمثّلت لھ بؤر توتّر 
لخدمة السیطرة علیھا عبر میلیشیاتھ ودفعھا 

، فكانت البدایة برامجھ ومخّططاتھ الرجعیّة
 بالحركة الطالّبیّة التي ظھرت علیھا منذ

عن  ستقالللالوادر الّسعي نھایة الستینات ب
 1972السلطة الحاكمة لتتّوج بحركة فیفري 

المجیدة والتي أعلنت عن القطیعة النھائیّة بین 
 والنظام الحاكم الذي  رفض ةالحركة الطالبیّ 

یّة ستقاللاحترام إرادة أغلب الطلبة في اال
وزّج بالعدید منھم بسجونھ المظلمة وفرض 

ریّة نحو سالھجرة القعلى البعض اآلخر 
. كما أّن اإلتّحاد العام التونسي فرنسا خاّصة
م ھو أیضا من سیاسة التدجین للشغل لم یسل

 26 انتفاضة إلىراع أدّت واالحتواء ولّي الذّ 
التي كشفت عن الوجھ الدموي  1978جانفي 

لنظام بورقیبة الذي أطلق في تلك الفترة 
المیلیشیا التابعة لھ والتي كان یقودھا محمد 
الصیاح وكذلك قّوات قمعھ من بولیس وجیش 
إلغراق القطر في حّمام من الدماء تسبّب في 

. كما ف الجرحىسقوط مئات الشھداء وآال

على  المرتكزة االقتصادیةتسببت سیاساتھ 
تنفیذ إمالءات صنادیق النھب اإلمبریالیّة في 

والتي أدّت  1984الخبر في جانفي  انتفاضة
  استشھاد المئات وجرح اآلالف.  إلىأیضا 

تّم تقدیمھ الكشف عن  لقد أردنا من خالل ما  
الوجھ الحقیقي  للنظام زمن بورقیبة وعن 
جزء یسیر من جرائمھ المرتكبة في حّق 

ة لفضح التجمعیین والدساترة الجماھیر الكادح
وخرجوا  ذین أطلّوا برؤوسھم  ھذه األیّامال

من جحورھم وأصبحوا یجاھرون علنا 
سعیھم المحموم  إطاربانتمائھم للتجّمع في 

لتجمیع صفوفھم من جدید تحت رایة العدید 
من قیاداتھم التي اختفت في السابق عن 
الظھور للعلن وأصبحت تمارس نشاطھا 

فة عادیّة موظفة آلة  دعائیّة السیاسي بص
رھیبة  السترجاع مواقعھا من وإعالمیّة 

عة عن مواقفھا وتصرفاتھا ، مدافجدید
ي لم ، ملتحفة بجبّة البورقیبیّة  وھي التالسابقة

نقالب الذي قاده الجنرال تحّرك ساكنا إبّان اال
على بورقیبة بل قدّم العدید منھا الدعم 

الحفاظ على المطلوب للجنرال مقابل 
مناصبھا ومسؤولیاتھا السیاسیّة، ھذه القیادات 
التي تلّوثت أیادیھا بدماء الشھداء الذي سقطوا 
في العدید من المحّطات التاریخیّة التي 
احتدت فیھا نضاالت الجماھیر الشعبیة  ضدّ 

لحاكمة دفاعا عن حقوقھا السلطة ا
التجمعیین ھم  او. إّن الدساترة المشروعة
تجّزء من نظام حكم بقّوة الحدید جزء ال ی

، مع الجنرال اور سواء مع بورقیبة والنّا
نظام مارس السطو على قوت الجماھیر 
وفّوت في الثروات الطبیعیّة التي یزخر بھا 

الشعب من إمبریالیین  عداءالقطر أل
وسماسرة . كما مثّلوا المحرك الرئیسي 
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تصدت لھا الجماھیر لسیاسة ھذا النظام  التي 
 17 انتفاضةآخرھا  االنتفاضاتالعدید من ب

  .  2010دیسمبر 

إّن الھجوم الشرس الذي یقوده  الیوم   
سعي  إطارالتجمعیّون والدساترة یتنّزل  في 

الستعادة مركزه داخل  اللیبراليالیمین 
السلطة السیاسیّة كما یمثّل أیضا دلیال قاطعا 
على الفشل الذّریع التي منیت بھ حكومة 
الترویكا التي لم تترك سوى الخراب أینما 

استغالل الفرض  إلىحلّت مّما دفع بھؤالء 
حتقان التي تعیشھا الجماھیر وحالة اال

الكادحة لتقدیم أنفسھم على أنّھم البدیل 
ھــم من   لمنتظر ألنّھم حسب زعمھما

ساھموا في تركیز أسس "الدولة الحدیثة" 
" الذي فقد مع واألمان منومن حقّقوا "األ
  حكومة الترویكا .

إّن ظھور الدساترة والتجمعیین بھذه   
 إلىالطریقة من جدید وسعیھم المحموم 

استرجاع سلطتھم لدلیل قاطع على فشل 
لتي لم تنجز ا  2010دیسمبر  17 انتفاضة

مھامھا ولم تحقق مطالبھا التي عبرت عنھا 
من الشعارات التي رفعت بمناسبتھا. العدید 

عني بالضرورة فشل ی االنتفاضةإّن فشل 
ثورة من شأنھا  إلىالثوریین في تحویلھا 

 إلىتغییر النظام تغییرا جذریا  مّما یدعو 
إعادة النظر في طرق العمل والتحالفات 

ة المرحلة وطبیعة المھام المرتبطة بطبیع
المطروحة والعمل على رّص الصفوف 

الكادحة من یمین  الجماھیر عداءللتصدّي أل
  رالي .دیني ویمین لیب

*******************************************************************
 وكیفیة التعاطي معھ لإلرھاببعاد العمیقة األ

 ن شتّى أنواعیعاني عامة الشعب م    
 االجتماعيو االقتصادي، فالعنف اإلرھاب

خالقي والثقافي وغیره كلھا مآسي واأل
یتعرض لھا المواطن لتجعلھ ضحیّة ھذا 

تكن كلھا ذاك  إن لم  اوالنوع من العنف 
 االستبداد متداخلة ومجتمعة  فیكتوي بنار

والقھر وال یجد مخرجا لذلك في ظل حكم 
عاه وینّمیھ ویر لالستبدادجاثم علیھ یشّرع 

ذین الحاكمین حفاظا على امتیازات المتنفّ 
ما فتئوا یوھمونھ بمؤّسسات تتكفّل  الذین

بحمایتھ والدّفاع عنھ یتجلّى یوما بعد آخر 
كثیرة   أحیانابل ومساھمتھا   عجزھا عن ذلك

 في مضاعفة معاناتھ.   

یعیش المنتجون الفعلیون في المجتمع   
حیث  االقتصادي اإلرھاب/االستغالل

جورا ھي أھم وعملھم إنتاجیتقاضون مقابل 
اقّل من جھدھم المبذول  اي ان قوة عملھم 

جر المدفوع مقابال لھا، ویعیشون دون األ
ھم ـنّ أمضاعفا حین یفاجؤون ب إرھابایضا أ

عند اقتناء لوازم حیاتھم ومعیشتھم التي 
نظراؤھم من المنتجین  اونفسھم أنتجوھا ھم بأ

بكثیر من كلفتھا  أكثرھا  أسعارتكون 
 الّ الكلفة التي لم ینالوا مقابلھا إ الحقیقیة  تلك

القلة القلیلة.  ولكن، ولكي یتواصل بؤس 
ع من العنف ھؤالء عبر استمرار ھذا النو

المسلّط علیھم ال بد من تواصل  بقاء من 
 األمروھذا  اإلرھابیمارسون علیھم ھذا 
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جدوه  وأبثنائیتھ المقیتة یستوجب في نظر من 
للسیطرة    وسائل تبریر وأدوات استمرار

مؤسسات تحافظ على ھذا  إیجاد إلىفیعمدون 
الوضع وتبّرره وتوھم الضحایا بإمكانیة 

قھم من مظالم وتنشأ تبعا لذلك التحرر مّما یلح
وما  والجیش منمنظومات القضاء واأل

 منشاكلھا  بتعلّة الحفاظ على العدالة واأل
 والسالمة الخ.... االستقرار و

ون مؤسسة ما لقضاء ما قصد المواطنكلّ   
التعلیم  وأسواء في الصحة  شأن من شؤونھم

غیر ذلك  وجدوا جیشا من  وأ اإلدارة وأ
والبیروقراطیین  فتتشعّب المسالك داریین اإل

 الب الحاجة وال یكاد یظفر بھا إالّ وینھك ط
بعد مشقة وعناء مع رداءة ما یقدّم لھ من 

من إھدار للوقت  خدمات وما یصیبھ
 تحقیق ما إلىوعادة ال یتوصل  حباطاتوإ

جاء من اجلھ یسعى نظرا للتعقیدات 
وااللتواءات وال ینصفھ ال القانون وال فصول 

جھدا أمر ومسالك  دساتیر التي تقتضيال
ثقل مما حصل لھ فیخیب عر  ومعاناة أوأ

دحورا  وشیئا فشیئا مسعاه  ویخّر مقھورا م
عن طریق ھذا الترویض   یعتاد على األمر

وھكذا  الل والقبول بھذھیل الستیعاب اإلوالتأ
ضد الجوھر  اإلرھابمن  أشكالیقع تمریر 

نساني عبر المؤسسات مھما كانت اإل
 اإلرھابتسمیاتھا ومسوغاتھا ..انھ نوع من 

 إلیھ اإلشارة اویقع التركیز علیھ  الذي ال
فیما ھو  اإلرھابوذلك عن طریق اختزال 

اعتداء على الحرمة الجسدیة دون غیرھا 
تحت غطاء سیاسي معین یقع تسویقھ من قبل 

 افأطررؤیة الدولة القائمة مدعومة بتبني 
ا عندما مّ ألھذه الداللة  بة معھااومتج أخرى

 وأجھزة الدولة عنفھا المعنوي تمارس أ

 إرھاباالمادي  عبر مؤسساتھا فال یعتبر ذلك 
ومؤسساتھا من قبیل  ضحت الدولةأ إذ

ما ھي نّ ة وكأجھزة المحایدالمؤسسات واأل
ما یعتمل في المجتمع من  إطارخارج 

آخر غیر  ھي من عالم وأخالفات وتناقضات 
وما ینشأ بینھا من  االجتماعیةعالم الطبقات 

صراعات  وبذلك تحتكر الدولة الطبقیة 
ما فقدت ھذا  إذاالعنف لنفسھا دون غیرھا ف

الذي تمتاز  األمروقع تھدید ھذا  وأاالحتكار 
 أصوات  األصواتبھ دون غیرھا تعالت 

فئات   اوالدولة الراعیة لمصالح طبقات 
اجتماعیة  معینة ضد ھذا التھدید دافعة 

 األمرمواجھتھ مصورة  إلىالمجتمع برمتھ 
 على كونھ تھدیدا لكل المجتمع .

ھا على نّ أعندما تشعر الطبقات الحاكمة ب  
 إلىمواقعھا تھتّز تسعى  نّ أ وأ االنھیار أبواب

الدفاع عن مصالحھا سواء بتحصین مواقعھا 
اختالق معارك خارج حصونھا  وأ

الدمج بین السیاستین  وعادة  وأومعسكراتھا 
مجتمعات التي في ال األمرما یكون مثل ھذا 

نظمة القائمة وتصبح تنكشف فیھا عیوب األ
طبقات منھ على  وأشرائح من المجتمع 

الطبقیین  ومصّممة  أعدائھااستعداد لمنازلة 
ة نظمعندھا تلجأ األ لى الكفاح الثوريع

راق  حتّى وسیاسة  خلط األ إلىالحاكمة 
عسى أن  تلملم صفوفھا  تتداخل الخنادق
عبر فرض سطوتھا وھیبتھا وتعید سیطرتھا 

ولعّل ما حدث في القطر التونسي  المھزوزة
وتعیش وغیره من األقطار التي عاشت 

، ذلك أنھ كلما نتفاضات  یشھد على ذلكا
 إلى وبرزتوازن / النظام القائم إالّ اختّل الت

السطح موازنات جدیدة  ولكنھا مختلفة  فیما 
 إذ  أحیاناحد التناقض العدائي  إلىبینھا 
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لي جدید مستقب تأسیس إلىبعضھا یرنو 
وعادة ما  وبعضھا یحلم بعودة قدیم ماضوي

ّكم التناقضات على مستوى عالمي تتح
قلیمي في سیرورة الصراع بین ھذه الرؤى إو

وانفصاما وتتشّكل المتشابكة انسجاما 
 وأبھذه القوة  بھات والتحالفات  مسنودةالج

تقدمیة   وأتلك مھما كانت طبیعتھا رجعیة 
 األمرولعل القوى الرجعیة أحرص على 

 األرضباعتبار أن مصالحھا المجّسدة على 
 إیجاد إلىمھدّدة بالزوال  لذلك تراھا أسرع 

ومن ضمن ھذه الوسائل  نفسھا اذوسائل إلنق
الخوف ونشر الرعب لعلّھا بذلك إشاعة 

تتمّكن من التأثیر في قطاعات من الشعب 
حتى یعلن تراجعھ عن التمرد وتوبتھ 

 بیت الطاعة الطبقیة .  إلىوعودتھ 

 ث الرجعیة في ما یتمثّل في أنّھایتمثل خب   
تنفصل عن   -في حاالت الّشعور بالتّصدّع-

ما أصابھا السقوط  إذابعضھا اضطرارا حتّى 
االلتحام  إلىیكون شامال ومدّویا وتسعى  ال

ببعض القوى الشعبیة والتحالف معھا موھمة 
التقاطع في المصالح  اوإیّاھا  بوحدة الھدف 

لى تشتیت صفوف اولتضمن بذلك من ناحیة 
نفسھا  اذي ومن ناحیة ثانیة إنقساسعدّوھا األ

مّما یتھدّد وجودھا وكیانھا  فتتوّزع على 
من جبھة ومیدان وتختلق الصراعات  أكثر

 إلىحتّى تغرق فیھا غیرھا وتدفعھ  أحیانا
غیر التعویل  ذنشغال  بھا  فال یجد من مالاال

على ما تمتلكھ من ترسانة مادیة ومعنویة 
ت شكاالوقدرات وخبرات متاحة لحّل اإل

القائمة ذلك أن القدیم السائد حاضر في 
البدائل من تجّسد  أكثرالذھنیة  القائمة  

المرّشحة  وفي غالب األحیان تنشأ من رحم 
إرث بال  إلىتخلفا مرتكزة  أكثرالسائد بدائل 

ل  اوفي متاھات الثقافة والموروث المتد أمنك
 األرضقّوة على  إلىوتتحّول ھذه البدائل 

حال وجود من یدعمھا ویسندھا فتمارس 
حضورھا بكل عنف  في حین یلجأ طرف 

عھا التصادم م إلىة آخر من القوى الرجعی
تردد مستغال  مستمیال في ذلك عامة الجمھور

خذھا بزمام القوى الثوریة وعدم حزمھا وأ
  اإلرھابب  اإلرھاباألمور وعندھا یتصادم 

اعات الموغلة في الرجعیة الجم إرھاب: 
المؤسسات  إرھاببرطوبة الكھوف و الحالمة

الداعم  لإلرھابالقمعیة التي فقدت احتكارھا 
 بتھا .لھی

یندرج في  -تونس-إّن ما یحدث في بالدنا  
ھذا السیّاق  ذلك أّن من عّضتھم أنیاب البؤس 

الخصاصة وھّمشتھم قوانین وطحنتھم رحى 
وأعوزتھم أداة التغییر   االستبدادو اإلقصاء

بدأ  الیأس واإلحباط  االنتظاروطالت بھم مدّة 
عجز قوى الثورة عن  م في ظلإلیھیدب 
ن لم یكن إحة في نفس المكان اووالمرالتقدم 

الرجعیة  أطرافالتقھقر مقابل مبادرات 
حتى تنتعش منھا  زمةطالة األإ إلىالساعیة 

نھ عندما تنشأ حالة عامة ترى "إ  أكثربدائلھا 
" لتھجم لیس في اإلمكان أحسن مّما كان

جزائھا  ما أل ھامھا وتعید وأببرامجھا و
سھا وتستجمع ارتبك من انسجامھا  فترّمم نف

ما تشتت من نظامھا وبذلك تعید قواھا و
 مقامھاھ من سلطتھا وعتبار لما فقدتاال

 اإلرھابوعندھا تعیش الجماھیر في ظل 
 العمیق وضعیات ثالثا ال غیرھا: بمعناه

 أطرافذاك من  وأااللتحاق بھا الطرف 
البقاء في  اوالرجعیة المتناحرة على السلطة  

 المراقب لنھایات المعاركالمبالي وضعیة ال
شعال حریق العنف الثوري على مؤججي إ وأ
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وھذا الموقف  والمتسببین فیھ، اإلرھاب
ع ا ما لم یقامرالثالث على أھمیتھ یبقى ض

شأنھا  دارةاستنھاض الجماھیر حتّى تتولّى إ
ھدافھا في بیدھا منتظمة منسجمة طبق أ

والقمع  اإلرھاب أشكالالتحرر من كل 
یھا فاتحة أعینھا على كل المسلّط عل

ات من العدّو ومن "الصدیق" الذي قد امرالمؤ
االنخراط في حرب ال ناقة لھا  إلىیؤدي بھا 

یستوجب منھا ومن  أمرفیھا وال جمل  وھو 
 األرضان تقدم بدائلھا على   أساساطالئعھا 

أبناء الشعب ما یمكن من  أكثرحتى ینخرط  
لوطنیین عدائھ افي المعركة الحقیقیة ضدّ أ

ھام  ونابذین أل نفسھموالطبقیّین معّولین على أ
 وأ الحلول المتأتیة من غیرھم ودونما غرور

نواتات سلطتھم البدیلة  نرجسیة وذلك بتأسیس
في مختلف المجاالت  مھما كانت جنینیة 
وقلیلة االتساع  فوحدتھم حصن لھم بدایة 

 اإلرھابتشّكل سلطتھم المتباینة مع سلطة 
صول المسلّطین علیھم سواء باسم األمع والق

یمكن اعتبار مثل  حداثة المدنیة  وال وأالنقیة 

فلقد دللت تجارب  حالمضغاث األاألمر بأھذا 
انتفاضاتھا  أثناءالشعوب والطبقات الثوریة 

لك  ولعل في تجربة جماھیر شعبنا على ذ
قد ابتدع  خیرةان ھبتھ في بدایة انتفاضتھ األبّ إ

ن التنّظم والسلطة  كلجان  مأشكاالطرقا و
عبیة والمجالس الدفاع الذاتي والمجالس الش

ماكن والجھات التي القرویة في بعض األ
حیث تمكنت  االنتفاضةتصاعدت فیھا وتیرة 

رغم  حداثة ممارستھا للسلطة، الجماھیر ،بال
ھا وتحمي نفسھا وتدیر أمنن تضمن أمن 

نابھا إذ ذال شؤونھا في غیاب السلطة التي
یر عنف الجماھ أمامانھارت  وأ بالفرار

عادت أالرجعیة سرعان ما  نّ أالثوري غیر 
ترتیب صفوفھا وتجمیع قواھا من جدید  
لتجھز على ھذا الجنین البدیل لھا فشّوھتھ 

لھا  االنتھازیة التي ما تزال تقدمبمعاضدة 
الخدمات تلو الخدمات عبر التواطؤ الذي 

الجماھیر عین أ أمام ینكشف یوما بعد آخر
تي لیأمجرد  عود ثقاب  إلى إالّ التي ال تحتاج 

  على السھل كلھ.   

*******************************************************************
  "البنك الدّولي سیظّل شریكا وفیّا للّشعب التّـونسي"

تونس،  إلىبعد أخذ وردّ وزیارات متكّررة   
سریّة، وبعد  أخرىوبعد تقاریر رسمیّة و

مباحثات دامت أشھرا، وافق صندوق النقد 
الدولي خالل انعقاد اجتماع مجلس إدارتھ یوم 

على منح قرض لتونس  2014جانفي  29
 750ملیون دوالر أي ما یعادل  500بقیمة 

ملیون دینار تونسي وذلك ضمن القسط الثاني 
ملیار  1.7من القرض االئتماني االحتیاطي (

لیار دینار) الذي تحصلت م 2.3دوالر أي 
أن  إلى، ویشار 2013تونس علیھ في سنة 

على قسط  2013تونس تحصلت في عام 
ل من إجمالي القرض االئتماني االحتیاطي  او

 345ملیون دوالر أي حوالي  150بقیمة 
  ملیون دینار من اجل تمویل المیزانیة.

وتأتي ھذه الموافقة التي طال انتظارھا من   
ن الحكومیین التونسیین بعد ما قبل المسؤولی

المقرضة والمقترضة في  طرافاعتبرتھ األ
السیاسیة  زمةآن واحد انقشاعا في األ

بالمصادقة على الدستور وتشكیل حكومة 
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جدیدة وقرب االنتھاء من مرحلة االنتقال 
الدیمقراطي. وبھذه الموافقة فإّن السلطات 
التونسیّة تكون قد حقّقت حسب تقدیرھا 

عظیما بعد أن تردّد مسؤولو  إنجازا
المؤسستین في تقدیم ھذا القسط وھدّدوا في 

  رمن مّرة بحرمان تونس منھ. أكثر

إّن ھذا "اإلنجاز" كما یعتقد حّكام تونس   
ال  االقتصادیة زمةوالذي ربطوه بانقشاع األ

یعدو أن یكون مجّرد تضلیل مقصود وذلك 
ذه ھ إلىبإخفاء العوامل الحقیقیّة التي أدّت 

الموافقة على تسلیم القسط الثاني من القرض 
المذكور. ذلك أّن صندوق النقد الدّولي في 

مباحثاتھ الرسمیّة كان قد فرض  إطار
مجموعة من الشروط على السلطات التونسیّة 
حتّى یوافق على منحھا ھذا القسط. ومن 
جملة الشروط التي كانت تتوقّف علیھا 
الموافقة: التقلیص من ھشاشة البنوك 
العمومیّة/الترفیع في نسبة الفائدة المدیریّة 

ي تأسیسللبنك المركزي/مصادقة المجلس ال
وتحدید إجراءات  2014لى میزانیة سنة ع

اقتصادیة ومالیة معینة/اعتماد برنامج دعم 
موّجھ لألسر المستھدفة یصاحب إصالحات 
منظومة دعم المحروقات/ تقدیم التقاریر 

لیة المتعلقة بنتائج التدقیق الكلّي للشركة وّ األ
التونسیة للبنك وبنك اإلسكان/ وإصدار قرار 

ص قاعدة احتساب من وزیر الصناعة بخصو
المحروقات.  سعارجدیدة للتحدید اآللي أل

وكان على السلطات التونسیّة تنفیذ ھذه 
اإلجراءات/الّشروط ومدّ الصندوق بتقریر 
حولھا قبیل عقد اجتماع مجلس إدارة 

  . 2014جانفي  29الصندوق في 
 إلىھذه الّشروط من جھة، و إلىو النّاظر   

في تونس  خیرةألما تّم إنجازه خالل األشھر ا

من الجھة المقابلة، لن یكلّف نفسھ عناءا 
العوامل التي جعلت  إلىكبیرا حتّى یتفّطن 

الصندوق یوافق على ھذا القسط. فقد تّمت 
المصادقة على المیزانیة التكمیلیّة لسنة 

المعروفة  2014ثّم على میزانیة  2013
بمیزانیة التفقیر والتجویع وتّم إقرار الزیادة 

الكھرباء والغاز وإقرار رفع الدّعم  عارأسفي 
یتعلّق  أمربعض الموادّ وإصدار  أسعارعن 

بحوكمة البنوك العمومیّة. وقد كانت ھذه 
اإلجراءات كافیة وكفیلة بأن تحقّق السلطات 

  التونسیّة "إنجازھا".

ل السلطات التونسیّة من جھة اوتح إذو  
ومسؤولو البنك الدولي وصندوق النقد من 

التستّر عن ھذه األسباب  خرىأجھة 
الحقیقیّة، فإّن بعض التسریبات وبعض 

ھناك  اوالتقاریر السریّة تصدر من ھنا 
ل اوالت وتكشف ما تحاوتفضح ھذه المح

فیفري  12إخفاءه. فبتاریخ  طرافجمیع األ
نشر البنك الدّولي تقریرا سّریا   2014

عددا من األقطار العربیّة ومن بینھا  خّص بھ
تونس. ومن اھّم ما ورد في ذاك التقریر 

أصحاب القرار من  إلىالنصائح التي أسداھا 
وبالتشغیل  االقتصادأجل "النھوض ب

للطبقات الضعیفة  االجتماعیةضاع ووباأل
والمتوّسطة"، ومن بین تلك النصائح الدّعوة 

ض نسبة إصالح المنظومة البنكیة، وتخفی إلى
 وأعدید المواد االستھالكیّة  أسعارالدّعم في 

رفع الدّعم عنھا بشكل تام، وبما أّن ھذه 
فإّن أصحاب  مراوأالنصائح والدّعوات تُعدُّ 

القرار الذین یستمدّون قراراتھم من وراء 
البحار لم یتأّخروا في تنفیذ ما یؤمرون بھ. 

یؤّكد ما عجزت  سعاروھا أّن نسق األ
السلطات التونسیّة عن البوح بھ، ولعّل آخر 
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فصول الّزیادات ما تّم إقراره أخیرا وھو 
الترفیع في سعر الطماطم المعلّب لیرتفع ثمن 

مي،  2050 إلىمي  1890الكغ الواحد من 
وذلك بعد أن تّم رفع الدّعم عنھ، ودخل ھذا 

فیفري  25السعر الجدید حیّز التطبیق یوم 
، ھذا الّسعر الذي أصبح مجاال یتندّر 2014

  بھ العدید من التونسیین.

"الدّعوات" عند ھذا الحدّ،  أمرولم یتوقّف   
دعا البنك الدّولي  سعارفمقابل الترفیع في األ
تجمید الترفیع في  إلىفي تقریره السّري 

أجور العاملین بالقطاعات العمومیّة. وھذه 
صاغیة  ناإذاالدّعوة كغیرھا، وجدت لھا 

وصدى الیوم في تونس بعد أن انخرط 
المكتب التنفیذي لالتحاد العام التونسي للشغل 

 إذالحكومة السابقة وإنق أزمةفي مسار حّل 
جانب منّظمة أرباب العمل  إلىالنّظام 

وبالتالي فإّن ال مؤشرات تدّل على عكس ما 
البنك العالمي وما تأملھ الحكومة  إلیھیدعو 

ة في سنة بیضاء أي سنة بال التونسیة الجدید
زیادات، وقد یكون رئیس الحكومة المستقّل 

ھذه الدّعوة في منعھ  إلىجدّا قد استند 
عي والتلفزي ذاإضرابا في قطاع اإلرسال اإل

بإصداره قرارا حكومیّا رسمیّا في ذلك یوم 
، كما أّن عدید اإلضرابات 2014فیفري  19

ؤھا بدعوى إلغا اوكانت تُعلن ثّم یتّم تأجیلھا 
حلول في شأن مطالب  إلىالوصول 

أصحابھا... غیر أّن ھذا التمّشي ال یمكن أن 
إخماد  إلىیخفي على المالحظین الّسعي 

الحركة المطلبیّة لألجراء ولعدید القطاعات 
إنجاح ما یُسّمى بالفترة االنتقالیّة  إطارفي 

وخصوصا الحكومة المستقلّة الذي تعّھدت 
ما علیھا إالّ أن تسعى بھ و طرافجمیع األ

تحقیقھ وطبعا لن یتّم ذلك إالّ على حساب  إلى

الّطبقات المحرومة التي تعاني من ضعف 
المقدرة الّشرائیّة زیادة على البطالة 
المستشریة، وھي لیست إالّ نتاجا إلمالءات 

  . یةستعماراالالدّوائر المالیّة 

ووفق ھذه الدّعوات، فإّن الّطبقات المنتجة   
للثّروة والمحرومة منھا علیھا القبول بالزیادة 

دون أن تطالب بتحسین األجور  سعارفي األ
حتّى یرضى عنھا ھي ذاتھا البنك الدّولي، 
ولعّل ھذا ما جعل نائبة رئیس ھذا البنك 

لتونس یوم  خیرةتصّرح عشیّة زیارتھا األ
بأّن "البنك الدّولي سیظّل  2014فیفري  25

  التونسي".شریكا وفیّا للشعب 

التي وّجھھا البنك  خرىومن النصائح األ   
تونس أیضا،  إلىالدّولي في تقریره السّري 

 أمام أكثرتغییر قانون المنافسة وفسح المجال 
الشركات الكبرى ومجلّة االستثمار 

من ذلك  أكثروخصوصا االستثمار الخاّص و
تقویض ھذا القطاع الخاص  اوعدم تھدید 
وبمعنى آخر أن یظّل  االجتماعیةبالسیاسات 

 االجتماعیةھذا القطاع بمنأى عن التشریعات 
التي تھّم العاملین فیھ وخصوصا حقوق 

الحدّ من  إلىاألجراء، والدّعوة في المقابل 
  .االقتصادتدّخل الدّولة في 

وغداة إعالنھا عن ھذا "الوفــاء" وكتأكید    
دّولي عن حسن النّوایا، أّكدت ممثّلة البنك ال

أّن ھذه المؤسسة تأمل  خیرةفي زیارتھا األ
في مضاعفة مقدار دعمھا لتونس خالل 
السنوات الثالثة القادمة لیبلغ الملیار دوالر 

ملیون  300ز اوفي السنة بعد أن كان ال یتج
. إنّھا تعد الكادحین بمزید 2011دوالر قبل 

من الوفاء لسیاسة النّھب والوصایة التي دأبت 
  الّصنادیق. علیھا ھذه
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  تحّررھامصدر اضطھاد المرأة وسبیل 

یردّ العدید أسباب االضطھاد الذي تعیشھ   
بیولوجیّة بین الجنسین، تات الاوالتف إلىالمرأة 

ة وراء ھذا مناّن األسباب الكأوالواقع 
االضطھاد ترتبط بالمعطیات التاریخیّة 

عبر تطّورھما ال  االجتماعيوبالواقع 
األسباب. وإّن كّل إنكار لھذه بغیرھما من 

سباب مقابل التأكید على السبب البیولوجي األ
ھو إنكار للعلم وتجاھل للمادیّة التاریخیّة 
وانتصار لألسطورة وللمثالیّة. وھذا الضالل 

االستنتاج  إلىالذي یقع فیھ العدید یؤدّي حتما 
بأّن الّرجل ھو العدّو الّرئیسي للمرأة وھو 
المسؤول عن واقع االضطھاد الذي تعیشھ في 

 االجتماعيبالمقابل تبرئة الواقع  حین تتمّ 
الّطبقي وبالتحدید الّطبقات الّسائدة من ھذه 

 إلىالمسؤولیّة. ویقود ھذا الّضالل بالتالي 
عدم اإلمساك بالّطرق الّصحیحة الكفیلة 

 االستغالل أشكالبتحقیق التحّرر من كّل 
  واالضطھاد ومن بینھا اضطھاد المرأة.

وبولوجیّة ثبتت الدّراسات األنترألقد   
والتاریخ أّن النّساء لم تكّن ُمضَطَھدات في 
كّل العصور، ففي مرحلة ما قبل التاریخ وجد 
المجتمع األمومي وھو مجتمع كان فیھ تأثیر 

بكثیر من تأثیر  أكبر نتاجالنّساء في اإل
الّرجال. ومن ھذا الموقع الھام في عملیّة 

داخل مجتمع العشیرة انبثقت مكانة  نتاجاإل
المرأة. وقد اعترف الّرجال للنّساء بھذه 

  المكانة. 

ویثبت التّاریخ والواقع أیضا أّن النّساء لسن   
الجنس الوحید المضطَھد، ذلك اّن الّرجال ھم 

االضطھاد في ظّل  إلىأیضا یتعّرضون 

 إلىالمجتمعات الّطبقیّة وھم یتعّرضون 
االضطھاد ال من قبل الّرجال فحسب وإنّما 

  أیضا من قبل النّساء. 
كما یؤّكد واقع المجتمعات الّطبقیّة أن   

النّساء یمارسن االضطھاد ال على الّرجال 
  فحسب وإنّما أیضا على الّرجال.

إّن المرأة لم تكن ُعرضة لالضطھاد منذ   
وجودھا، وإنّما فعل االضطھاد ھذا ھو الحق 

ا. لقد واكبت عملیّة ظھور الّطبقات لوجودھ
في التاریخ البشري تحّوالت مّست مكانة 
المرأة داخل المجتمع. فمع االنتقال من 

 إلىالقائم على الّصید وقطف الثّمار  االقتصاد
القائم على الزراعة وتدجین  االقتصاد

الحیوانات وظھور األنشطة الحرفیّة بدأت 
لصالح الّرجال النساء تفقدن تدریجیّا مكانتھّن 

أھمیّة  أكثرالذین اصبحوا یتمتّعون بأدوار 
خاّصة في مجال الّزراعة. وھكذا فإنّھ مع 
عملیّة تقسیم العمل ھذه انقلب وضع المرأة 

االنحطاط، وظھرت الملكیّة  إلىمن الّریادة 
الخاّصة وكنتیجة لذلك أقیمت مؤسسة الّزواج 

ضاع وواألسرة على ھیمنة الذّكر وھذه األ
الجدیدة فرضت على المرأة االنزواء في 

الذین صاروا  بناءالبیت واالھتمام بتربیة األ
 إلىاآلباء بعد ان كانوا یُنسبون  إلىینسبون 

األّمھات واالھتمام بالّزوج. ثّم ظھرت 
مؤسسة الدّولة لتكّرس تفّوق الّرجل. ومن 

 االجتماعیةو االقتصادیةھذه التغیرات 
كار المثالیّة واألساطیر والسیاسیّة ستولدُ األف

القائلة بدونیّة المرأة وبانحطاطھا من أجل 
  تشریع وتأبید اضطھادھا. 
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ومنذ ظھور المجتمع الّطبقي وتطّوره   
من  أمرین أحدھما أمر أمامأصبحت المرأة 

نجاب فإّما االنزواء بالبیت من أجل اإلاآلخر، 
 شكالوالّطبخ... وإّما العمل والتعّرض أل

االضطھاد في مواقع العمل زیادة عّما تعانیھ 
في البیت. لكن ھذا ال یعني أّن الرجال ھم 
العدو الرئیسي للمرأة، بل إّن النظام 

م ھو العدّو القائ االجتماعيو االقتصادي
 وأكان رأسمالیّا  المركزي للنساء سواءً 

إقطاعیّا. وتعاني المرأة في ظّل ھذه 
ھاد مزدوج. المجتمعات الّطبقیّة من اضط

ل تشترك فیھ مع الّرجل، واالضطھاد اال
فالنّساء تتعّرضن لما یتعّرض لھ الّرجال من 

واستعباد من قبل الّطبقات السائدة  استغالل
في الحقول وفي المصانع وفي الوظائف.. بل 

مقارنة  أكبر استغاللإنّھن یعانین من 
بالّرجال نظرا للنظرة الدّونیّة التي ألحقت 

ا الشكل الثاني من االضطھاد فھو بھّن. أمّ 
یرتبط باالضطھاد الجندري الذي یمارسھ 
الّرجل ضدّھا.  وھنا تتوّحد قضیّة المرأة مع 

 إطارقضیّة جموع غفیرة من الّرجال في 
قضیّة التحّرر من النظام الّطبقي الجاثم على 
صدور ھذه الجماھیر الشعبیّة الواسعة من 

اضطھاد الرجال والنساء التي تعاني من 
والماسكة  نتاجالطبقات المالكة لوسائل اإل

بالسلطة السیاسیة، وما على النساء إالّ أن 
 الأوّ تشّق طریق التحّرر الوطني والّطبقي 

عبر االتحاد مع الّرجال في النضال الیومي 
ألنّھ ال مكان لتحّرر المرأة خارج وطن حّر 

  وشعب سیّد على نفسھ ومالك لثروتھ.

ولئن حقّقت المرأة بعض المكاسب عبر   
نضالھا المریر، إالّ أّن ما حقّقتھ یظّل بعیدا 

عن حقوقھا الكاملة، وھي في الغالب ترتبط 
ي بینھا وبین اوببعض التشریعات التي تس

الّرجل في بعض المسائل، بینما یظّل الواقع 
الذي تعیشھ النساء في عصرنا واقعا ملیئا 

المادّي  ستغاللاالمتنّوعة من  أشكالب
والمعنوي الذي یجد مبّرراتھ في الثّقافة 
الّسائدة. وحتّى في المجتمعات 

اة اوالبرجوازیة/الرأسمالیة التي تتباھى بالمس
 ،بین الجنسین فإّن المرأة مازالت وستظلّ 

في مرتبة دون  ،مادام ھذا المجتمع قائما
  مرتبة الّرجل.

تزال  أّما في المجتمعات المتخلّفة التي ال   
تعیش بقایا العالقات اإلقطاعیّة والواقعة تحت 

بشكلیھ المباشر وغیر المباشر،  ستعماراال
خطورة وحقوقھا  أكثرفإّن معاناة النساء فیھا 

ضاع وأال تزال بعیدة المنال. وال تختلف 
آخر، بل ومن وسط  إلىالمرأة من مجتمع 

تشتدّ معاناة المرأة الّریفیّة  إذآخر،  إلى
مقارنة بالنساء في الوسط الحضري. 
ومادامت ھذه المجتمعات الطبقیة القائمة على 

واالضطھاد، فإّن معاناة المرأة  االستغالل
ستتواصل، ولن تُمحى ھذه المعاناة إالّ ببلوغ 

والقضاء على مختلف  االشتراكیةالمرحلة 
والجنسي. االضطھاد القومي والّطبقي  أشكال

اة مع الّرجال إالّ اوولن تحقّق النساء المس
جانب الكادحین وكّل  إلىبوقوفھا 

المضطَھدین في النضال الدّؤوب من أجل 
، فال اشتراكیّة االشتراكیةالتحرر الوطني و

دون مشاركة النساء في النضال وال حریّة 
  . االشتراكیةللمرأة دون تحقیق 
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  اضةــــاالنتفرحى ــح من جـــاة جریـــمعان

 االنتفاضةحد جرحى أ:  ياوزیاد قرّ    
صاص خالل مجزرة الرقاب صیب بالرّ أ

عندما استباح البولیس المدینة  عةالمروّ 
 يانھا، زیاد یروـطلق النار على سكّ أو

صابتھ إمعاناتھ بعد مرور سنوات على 
 قعدتھ :أ يبالرصاصة الت

أنا مھدّد بالّطرد من عملي لسببین إثنین   
وھما مماطلة وزارة الدّاخلیّة في تمكیني من 

وكثرة تغیّبي عن العمل بسبب  3بطاقة عدد 
ة التي لم یراعھا أّي اإلصابة وتبعاتھا الصحی

ي قالت لي: تأسیسّن نائبة بالأك لمسؤول من ذ
عمل ألنّك دائما متغیّب" "سنطردك من ال

عملیّات جراحیّة  5نّي أجریت أالحال و
وصّحتي ال تزال في تدھور بفعل استمرار 

جانفي  9استقرار الّرصاصة في ساقي منذ 
2011. 

ویقول الجریح أّن ھذه التھدیدات لن تجعلھ    
یخاف بل إنّھ مستعدّ لمواصلة  وأییأس 

جل نیل أواجھة المسؤولین واحدا واحدا من م
جمیع حقوقھ خاّصة وأنّھ قد أقدم على 

 إلى األمرمن مّرة وبلغ بھ  أكثراالنتحار 
روبّا وأا في اتّجاه لة الھجرة سرّ اوالقیام بمح

حّل لوضعھ الصّحي. كما  إیجادجل أمن 
إلغراءات التي توّجھ لضح أنّھ لن یستجیب وأ

وثنیھ بعض المسؤولین بھدف إسكاتھ  إلیھبھا 
طین في المورّ  نّ أبحقوقھ. علما عن المطالبة 

ن دون حد اآل إلىمجزرة الرقاب ال یزالون 
  .عقاب

*******************************************************************
  انتحار طفل

ھور طفل في عمر الزّ  ياوــصدّیق ربع  
، یسكن قریة یطحنھا يثانو تلمیذ بمعھد

، الفقر غلبھم بدون شغلالبؤس، أھلھا أ
ھر تعشش في المرض كلھا ظواالبؤس وو

 " التيوحدة المبروكةتلك القریة المسماة "
رقیبة في الستینات كتعاضدیة بناھا نظام بو

حین راضى صغار الفالأن استولى على أبعد 
جعلھم یشتغلون بمائة ملیم في الیوم مع و

یق تربّى صدّ  یكا.أمرالقلیل من زیت ودقیق 
اكتوى بناره وفي في ھذا الجحیم و ياوالربع

س شنق نفسھ و غادر ألحظة غضب وی
  سف علیھ.آعالمنا غیر 

الم واحدة عن ــعإلم تتحدث وال وسیلة    
ي الحیاة منسیون في الخبر فالمنسیون ف

تسیطر علیھ  یضا واإلعالم الذيأالموت 
فكیف  أخرىالرجعیة مشغول بقضایا 

 ؟حدث عن انتحار طفل في قریة منسیةسیت

ھل صدیق تتقدم أل طریـــق الثّـــورة   
 يالتعاز حرّ أصدقائھ بأوذویھ و ياوربع

عینھم على أن یفتح الكادحون أمتمنیة 
جل الحریة للوطن و الحكم أاح من ـــالكف

  للشعب و الثروة للمنتجین.
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  م التونسي تعقد ندوة صحفیةاوصوت المقجمعیّة 

یوم م التونسي  اوعقدت جمعیة صوت المق 
بوزید  يبسید 2014جانفي  29األربعاء 

عرفت خاللھا  بنشاطھا  ندوة صحفیة
وبرامجھا، مقدمة بعض مالمح كفاح 

الفرنسي  ستعماراالمین التونسیین ضد اوالمق
ر المشرفون على الجمعیة بما عاناه ذكّ و

مون في السجون والمحتشدات الفرنسیة اوالمق
وما قدموه من شھداء وجرحى وما بذلوه في 

وأعربوا سبیل الشعب والوطن من تضحیات 
عن غضبھم لعدم تقدیر ذلك من طرف 
الحكومات المتعاقبة التي تجاھلت مطالبھم 
المادیة و المعنویة بما في ذلك الحكومات 
التي جاءت بعد ھروب بن على حتى أن 

قبل أیام  حكومة على العریض لم تتذكرھم إالّ 
معدودات من رحیلھا فرفعت في الجرایات 

أن ذلك ال یرقى م غیر أنھم یرون إلیھالمسندة 
مستوى تسدید ثمن األدویة والضمادات  إلى

من  يیعان م الیوم وھواوالتي یحتاجھا المق
  . ياض وسوء الوضع المعیشاألمر

و خالل ھذه الندوة تلت الجمعیة المطالب    
مین الذي اوالمنبثقة عن الملتقى الوطني للمق

 یليما  انعقد قبل مدة في المكناسي وفي
   :أبرزھا

تحسین الجرایة و اعتبار اإلجراء األخیر ـ 
   .  بالترفیع فیھا غیر كاف

مین اوـ توزیع األراضي الدولیة على المق
  .والحصول على عقود ملكیتھا

ـ تشریكھم في اللجنة المھتمة بشؤون 
  .مین المشكلة مؤخرااوالمق

ـ جلب رفات الشھداء المدفونة في الجبال 
  .ومواراتھا الثرى في مقابر خاصة

ـ إقامة نصب تذكاریة تخلیدا للمعارك الكبرى 
  .ضد المستعمرین الفرنسیین

ـ إعادة كتابة تاریخ الكفاح المسلح ضد 
  .ستعماراال

ـ استرداد بنادق الصید المملوكة من طرف 
مین والتي انتزعھا حكم بورقیبة وبن اوالمق
المتوفین منھم من رخص  أبناءوتمكین  علي

  .المتالكھا
  .میناوو بنات المق بناءالتشغیل أللویة وأـ 

  .میناودارى یھتم بشؤون المقإـ تكوین جھاز 
  .ـ اإلدماج في منظومة التأمین على المرض

*******************************************************************
  خاطرة :  ال تجوعوھم ال تشبعوھم

ھم.. ھذه المقولة ال وتشبع ھم الوال تجوع  
تزال راسخة في أذھان من عایشوھا ومن لم 
یعایشوھا. قیلت ولم تفھم في األول حفظتھا 

لذاكرة والتاریخ الشفوي لتختزل تاریخ جھة. ا
 نّ أیس سابق غیر أبناء الحفیانة وصف لرئ

  ولم یمحى. الوصف ظلّ 

مطلق ضد  شرّ  أبناء الحفیانة جحافل من   
لحامي الحمى  معارضینالمجاھد األكبر 

والدین زمن الرئیس الثاني، رعاة وصعالیك، 
مرضى نفسانیون مھووسون بالفوضى 
وباالحتراب.. ھكذا یتّم وصفھم في الزمن 

  .الحالي



 23                                                                                  2014 مارس-ري فیف، 81العدد  ،طریق الثّورة 

مضاربھم خیل ومھاري.... سیوف وبنادق   
انتزعت منھم غدرا وحیلة، أرضھم تحتوي 
على كل الثروات غیر ان جوعھم حتمي 

وا افسدوا في وفقرھم اضطراري ان جاع
األرض وان شبعوا ھلكوا األرض عبارة 
قیلت فیھم "قبائل الھم" حسب وصف المجاھد 
األكبر وھو یدرك ما یقول. فھذه الجھة 
الرازحة تحت خط الفقر بثرواتھا المتعددة 
والمتنوعة مثل معمل الجبس والذي یحتل 
المراتب األولى افریقیا وعالمیا. ثروة طائلة 

لمستثمر أجنبي، آالف من  وقع التفریط فیھا
الھكتارات من األراضى البور، ارض لم 

یب وبطاطا حلتفلح زمن االستیراد والتورید ل
  تركیا وسلوفینیا وعلوش رومانیا.

كل من وراء... أرض بور وشعب یأ  
البحار، أ یستحق الحیاة؟ لو استغلت ھذه 
األرض لقدمت خیراتھا ألبناء الجھة ولعموم 

محاوالت المعطلین عن الوطن بالرغم من 
ھم العمل بعث مشاریع وشركات إحیاء إالّ أنّ 

 الّ إاألرض ال تمنح الصد. فھذه  الّ إلم یجدوا 
شركات استثماریة  إلى الّ إ إلى أباطرة المال..

  جانب..أومستثمرین 

تحتوي آالف  يراضي التمن األ نوع ثانِ   
الھكتارات من الزیاتین، ھنشیر نطاف حوالي 

تحت تصرف وحدة اإلنتاج  الف شجرةآ 8

بالمبروكة تشغل رئیسا وأمین مال وحارس 
بعد أن كانت تشغّل المئات.. وأخیرا أفلست 
بعد عملیات نھب وسرقة كدّس منھا من 
تملقوا للتجمع ثروات طائلة وقصور شیّدت 

وھذه الجھة تحیط بھا الجبال  بجھات أخرى.
ا ـمّ إراضي ملك ربع جھات وكل األأمن 

ملك للدولة والدولة جانب.. أو ألمستثمرین 
للشعب غیر  ن تكون ملكاأومن المفروض 

في وطني الدولة أمالكھا غریبة عن  نّ أ
عند دفع  الّ إتعترف بھم جھاز ال  ..الشعب

  اإلتاوات وتسدید الضرائب وتجمیع الجبایة.

ثروات طائلة ومقاھي تعج بالمعطلین   
والمھمشین والمقھورین ومشكل البطالة لن 

اال بحل أشكالیات األرض ومنحھا  یحل
حیائھا لبطالین إلوالتفویت فیھا للمعطلین وا

في شكل شركات استثماریة، بدون ھذا الحل 
  تبقى وعود التشغیل وھم وزیف.

فتاریخ الجھة بورقیبة كان یعي ما یقول.   
موا ضریبة الدم ھلھا قدّ أانتفاضات وثورات و

غفلھا في كل المحطات النضالیة. ضریبة أ
في التاریخ  الّ إالتاریخ الرسمي ولم تذكر 

ة، فقد الشفوي.. وھذا ما یزید الطین بلّ 
تحالفت على الجھة السیاسة والتاریخ الرسمي 
فكان الخراب لتنتصر مقولة الرئیس ال 

 تجّوعھم وال تشبّعھم.

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

  بیانات سیاسیة

  بیان حول فنزویال
تتعرض فنزویال لھجوم جدید استنفرت   

خاللھ الرجعیة قوتھا إلحداث انقالب سیاسي 
یمكنھا من فرض إرادتھا على الشعب 

 يعالمدعم إضخمة ومن تمویالت مستفیدة 
یكیین كبیر من طرف االمبریالیین األمر
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إذا  يعمل عسكر یمكن أن یتحّول ذلك إلىو
 ما دعت الضرورة .

و في المقابل یھّب الكادحون الفنزویلیون   
نفسھم و الذود عن وطنھم و أالدفاع عن  إلى

ثرواتھم مصممین على إلحاق الھزیمة 
مليء بالمعتدین مستندین إلى تاریخ طویل 

باألمجاد الثوریة في مقاومة الیانكي 
 وعمالئھ.

و حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي في   
الوقت الذي یتابع فیھ ما یجري في فنزویال 
فانھ یعرب للشعب الفنزویلي وقواه الثوریة 
عن الدعم الكامل متمنیا تطویر أواصر 
الكفاح المشترك بین الثوریین الفنزویلیین 

انتصار قضایا التحرر والعرب من اجل 
 واالشتراكیة في عالمنا.

  حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي 
  2014فیفرى  20تونس 

 ------ 
  حول غالء األسعار في تونس بیـــــــــــــــــــان

ارتفعت في اآلونة األخیرة أسعار بعض   
المواد االستھالكیة  مثل معجون الطماطم 

أما أسعار لحم  والبیض و لحم الدجاج 
الخرفان و األبقار فقد بلغت معدالت غیر 
مسبوقة و ھو ما ینطبق أیضا على أسعار 

المحروقات و النقل و ذلك في ظل السمك و 
الحدیث عن ھدنة اجتماعیة و بالتالي إطالق 

ار مثلما ــــع في األسعـــرفید السلطة في التّ ــی
  ترید.

إّن حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي   
الذي یتابع تدھور الوضع المعیشي للجماھیر 

  الشعبیة یعبر عما یلي :

التمسك بالحق في مقأومة الزیادات في  ال: أوّ 
  األسعار و رفض تجریم االحتجاجات الشعبیة 
ثانیا: ضرورة الترفیع في األجور لسد العجز 

 المتفاقم  في القدرة الشرائیة للكادحین 
ثالثا: وجوب توفیر الشغل لطالبیھ تجسیما    

: دیسمبر 17للشعار الذي رفعتھ انتفاضة 
  اق.رّ ـــابة الســـیا عصاق ـــل استحقـــالتشغی

  حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي 

  2014فیفرى   26تونس في 

  بالغ إعالمي
لقاء تشاوري  2014مارس  8انعقد یوم   

بین حزب الجبھة الشعبیة الوحدویة وحزب 
الكادحین الوطني الدیمقراطي تناول بالبحث 
الوضع السیاسي الراھن بالبالد ومستلزمات 
العمل المشترك بین الحزبین وآفاق بناء 
 الجبھة الثوریة و اتفق الجانبان على ما یلي :

وي یوّحد قوى ضرورة تأسیس إطار جبھ -1
الثورة و یكون بدیال لالستقطابات الموجودة 

على الساحة السیاسیة و خاصة الثنائیة منھا 
بین الرجعیتین الدینیة والدستوریة المرتبطتین 

 بالدوائر االستعماریة.
ـ االتصال بالقوى التي یمكنھا المشاركة في 2

تأسیس جبھة ثوریة تكون أداة نضال بید 
قاعدة االلتزام بالخط الشعب و تقوم على 

 الوطني و القومي العام .
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ـ التزام مختلف مكونات الجبھة بعدم 3
  االلتحاق بأي تحالف سیاسي آخر. 

ال اعتراض على انضمام أي فصیل  -4
للجبھة طالما التزم ببرنامجھا ونفّذ توجیھاتھا 

 وخططھا .
ـ اعتبار مقاطعة االنتخابات أو المشاركة  5

فیھا مسألة تكتیكیة یمكن أن تكون المواقف 
بخصوصھا موحدة كما یمكن أن تختلف وال 

یجب أن یؤثر ذلك على الجبھة الثوریة 
  المزمع تأسیسھا.

عن الجبھة الشعبیة الوحدویة :عمر 
 الماجري.

عن حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي : 
 ي.ناظم الزغید

 ------  
  بیان : وضع المرأة یزداد سوءا

مارس من كل سنة تحتفل البشریة  8في   
المناضلة بالعید العالمي للمرأة ویأتي 
ا االحتفال ھذا العام  وسط أجواء یحتدم فیھ

الشعوب واألمم الصراع بین البرولیتاریا و
المضطھدة من جھة واالمبریالیة وعمالئھا 

وفي مجرى المعركة تسیل ، من جھة ثانیة
خمسة، م الدماء كثیرة في قارات العال

ال یجدون من اإلقطاعیون فالبرجوازیون و
وسیلة للرد على مطالب الكادحین المشروعة 
عبر العالم غیر القمع بما في ذلك إشعال نار 
الحروب المدمرة، ففي سوریا وفلسطین 
ولیبیا ومصر والعراق والسودان والیمن 
وتونس والھند وبیرو وكولمبیا وكردستان 

الضحایا كل  الوسطى یسقط آالفوإفریقیا 
الحرب یقع ضحیة  . ومن ال تفتك بھشھر

نھمھم لإلثراء والربح جشع المستغلین و
فتتزاید أعداد ضحایا الطرد من العمل 

رین المرضى و المھجّ و والمعطلین والجوعى
.  

من بین الضحایا مالیین النساء الكادحات و   
اللواتي یخضعن فضال عن ذلك إلى 

والتمییز االغتصاب والضرب واالختطاف 
الجنسي دون محاسبة جالدیھم في غالب 

الصخب اإلعالمي عن الحاالت، رغم كل 
  واة بین الجنسین .االمسحقوق النساء و

و في تونس تخضع المرأة الكادحة في    
المدینة و الریف إلى اضطھاد ازداد قسوة 
خالل السنوات األخیرة فمع ھزیمة االنتفاضة 

مھ لصفوفھ واستمرار النظام القدیم وترمی
بمساعدة الرجعیة العالمیة یجد جمھور النساء 
نفسھ وھو یعانى من االضطھاد المزمن 
كالعادة، وھو ما یتجلى في البطالة و 
االستغالل في العمل وغیاب أدنى الحقوق 
االجتماعیة بالنسبة إلى مئات اآلالف من 

  .ء اللواتي یشتغلن في ظروف بائسةالنسا

حدة مع تصاعد وازداد ھذا االضطھاد    
الدعوات الموغلة في الرجعیة إلعادة النساء 

البیوت وفرض  تعدد الزوجات وارتداء  إلى
الحرمان  من الحق في العمل و النقاب و

تسلیط قیود علیھن في الدراسة، وصوال إلى 
امتھان كرامتھن البشریة من خالل أنواع من 
الزواج تتحول معھا المرأة إلى بضاعة 

  جنسیة .

ھناك من طریق أمام المرأة الكادحة  لیسو  
غیر  لنیل حقوقھا السیاسیة واالجتماعیة
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ھو ما یتطلب مساھمتھا في طریق الثورة و
جھود سائر الكادحین في المصانع والحقول 

في البیوت لتنظیم في المعاھد والجامعات وو
جل انتصار قضایا التحرر الصفوف  من أ

ووحدة األمة العربیة  االشتراكیةالوطني و
  ظفر األممیة البرولیتاریة .  و

  حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي 
  2014مارس  8تونس 

 ------  
  بیان حول أوكرانیا

خالل  تصاعدت المواجھات في أوكرانیا  
حداث عنیفة أاالیام القلیلة الماضیة ووقعت 

الجرحى خاللھا عدد من القتلى وسقط 
طرد الحكومیة و يرت عن احتالل المبانسفأو

السیطرة على البرلمان الرئیس والحكومة و
وھو ما الحق ضررا بمصالح الكادحین 

الب فضى في النھایة إلى انقأكرانیین واألو
سیاسي تم بموجبھ تركیز سلطة عمیلة موالیة 
لالمبریالیین األمریكیین وحلفائھم األوربیین 
الغربیین و یھم حزب الكادحین الوطني 
الدیمقراطي في تونس التعبیر في عالقة بذلك 

  عما یلي :

: یكشف ما حصل في أوكرانیا عن الأوّ  
زیف الدیمقراطیة البرجوازیة فعندما ال تلبي 

الدیمقراطیة مصالح الرجعیة فانھا تلجأ ھذه 
إلى الحلول الفاشیة فتضرب عرض الحائط 
بالدساتیر و القوانین و ما افرزتھ صنادیق 
االقترع لكى تركز سلطة سیاسیة تلبي 

 مصالحھا .

ما حدث في أوكرانیا ھو نتیجة  نّ إثانیا:  
راع بین االمبریالیتین الروسیة مباشرة للص

االتحاد السوفیاتى ث األمریكیة على میراو
السیطرة كتوبر البلشفیة وأومكاسب ثورة 

على الثروات الطبیعیة في بلد یتمتع باالضافة 
ضمن خریطة  يذلك بموقع استراتیج إلى

 العالم .

ول الرجعیة تقسیم الشعب ا: تحثالثا 
طائفي  يعرقي ودین األوكرانى على أساس

سلطة  خدمة لمصالحھا و ھو ما تورطت فیھ
ضافة بھا باإلطاحة تمت اإل يیتش التاناكوف

ت حلّ  يالرجعیة الموالیة للغرب الت إلى
 ھا.محلّ 

االشتراكیة كنظام سیاسي  نّ إرابعا:  
اجتماعي قد وفرت لشعوب و واقتصادي

من بینھا الشعب االتحاد السوفیاتي و
مكانیات كبرى للتطور والتقدم إ كرانياألو

البربریة ورة المضادة فان ـمع انتصار الثّ و
مم في األملة والشعوب وتھدد الطبقة العا

العالم قاطبة مما یفرض على الثوریین 
 حاد لمقاومتھا .ـاالتّ 

  الدیمقراطي يحزب الكادحین الوطن
  2014فیــفري  24تـونس 

  
  
  
  
  
  
  
  

*******************************************************************
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  ورةـــق الثّ ـــوة على طریـمجیدة خطــال فريــــفیة ـانت حركــك

خرجت جموع  1972فیفري  5یوم  في    
التالمیذ في مدن تونسیة مختلفة الطلبة و

تندیدا بانقالب حزب الدستور على ممثلي 
الطلبة الشرعیین في مؤتمر قربة المنعقد في 

و تعیین مكتب تنفیذي عمیل  1971صائفة 
  مر سلطة بورقیبة الرجعیة.اأوبیأتمر 

التالمیذ التي الطلبة و كانت تلك انتفاضة   
شارك فیھا اآلالف منھم و أدت إلى جرح 
واعتقال العشرات من جھة ولكنھا من جھة 
ثانیة كانت خطوة مھمة على طریق الثورة 
فقد ازدادت جماھیریة الحركة الطالبیة التي 

رت شعاراتھا وقطعت مع الدساترة تجذّ 
واتجھت ناحیة التمایز مع بقیة مكونات 

    النظام الطبقیة.

ومن بین الشعارات التاریخیة لحركة فیفري   
األجیال بعد ذلك في االجتماعات التي رددتھا 

 المظاھرات الطالبیة إلىوحلقات النقاش و
یة، تعلیم دیمقراطي، : جامعة شعبحد الیوم

الحركة الطالبیة جزء من /  ثقافة وطنیة
لشعبیة / النضال ضد االمبریالیة ة االحرك

في العالم الوقوف إلى جانب قضایا التحرر و
  . السیاسیة مع النظامالقطیعة التنظیمیة و /
المجیدة في مناخ ثوري  جرت حركة فیفري  

ففي تونس كان رد  ،تونسیا وعربیا وعالمیا
راكیة" بن صالح المزیفة اشتالفالحین على "

ت إلى استعمال وصل في بعض الجھاعنیفا و
 السالح فقد عمدت السلطة الرجعیة إلى
تجرید الفالحین الفقراء والمتوسطین من 

أصبح أرضھم وبسطت سیطرتھا علیھا و
الكادحون مثل العبید ال یتلقون إال القلیل مما 

زیت برنامج یكا ویسد الرمق من دقیق أمر
الغذاء العالمي وفي الوطن العربي كان 

الصھیونیة والرجعیة وم االیسار الثوري یق
واالمبریالیة بقوة السالح وھو ما تجسد وقتھا 
في معركة الكرامة ومعارك عمان واربد 

في ما عرف بأیلول األسود و والزرقاء أو
العالم كانت الثورة الثقافیة الكبرى في الصین 
بقیادة الشیوعیین المأویین وفي مقدمتھم 
الرفیق مأوتسي تونغ ضد التحریفیة فضال 

بطوالت قوات األنصار الشیوعیین في عن 
فیتنام وكمبودیا وألوس وأمریكا الالتینیة 

في   1968 يما باإلضافة إلى انتفاضة
  .  فرنسا

جیدة الجامعة طبعت حركة فیفري الم  
سرعان ما تشكلت الھیاكل التونسیة بطابعھا و

شیئا ة المؤقتة التي نشأت في السریة والنقابی
الذین فرض علیھم فشیئا تم عزل الدساترة 

التواري عن األنظار وأصبحت الھیاكل 
ا الدساترة ـالنقابیة تعمل علنا في الجامعة أمّ 

فلم ینشطوا حتى في السریة فقد كانوا مرتزقة 
یبتغون فقط العیش على ما تدره علیھم دار 

وال و منح ــالحزب الدستوري من أم
  .افعــومن

و تربّت أجیال متتالیة من الثوریین في   
لنضال ضد ورثة الجامعة التي تواصل فیھا ا

خوانجیة واالنتھازیین الدساترة مثل اإل
واإلصالحیین وال یزال الكفاح مستمرا في 
ظل رجحان موازین القوى عالمیا وعربیا 
ومحلیا لصالح الرجعیة مما أثر سلبیا على 

الیوم  ي تعانيالحركة الطالبیة التونسیة الت
ما  نّ أمن االنحسار والتشتت واالنقسام، غیر 
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تركتھ حركة فیفرى من مكاسب ثوریة ثمینة 
سیظل یستنھض الجماھیر الطالبیة على 
مواصلة النضال بعزیمة اقوي فاقوي فأمام 

الة وانحدار التكوین االكادیمى تفشى البط
االنتقاء في التعلیم وبیع الوطن لالمبریالیة و

ل الكادحین واضطھادھم ال حل غیر واستغال
السیر على طریق الثورة الوطنیة 
الدیمقراطیة المتحولة إلى االشتراكیة التي 
یمثل جمھور الطالب والتالمیذ عنصرا من 

  عناصرھا األساسیة.

*******************************************************************
  اــكرانیوأعمیقة في  ةـــأزم

تعود األحداث في أوكرانیا إلى صراع    
مریر بین برجوازیة مرتبطة بروسیا وأخرى 
مرتبطة باالتحاد األوروبي وأمریكا، وكان 
الخالف حول اتفاقیة الشراكة مع االتحاد 
األوروبي  القشة التي قسمت ظھر البعیر فقد 
رفضت حكومة اناكوفیتش التوقیع علیھا 

تخّوفة  من مفضلة تقویة الّروابط مع روسیا م
أن تؤدّي االتفاقیة إلى دعم نفوذ االمبریالیین 
الغربیین في البالد وھو ما كان سببا في 
اندالع مظاھرات وقف وراءھا رئیسیا الیمین 
اللیبرالي الموالي للغرب  مدعوما بجماعات 

ستیفان اندروفیتش باندیرا فاشیة تجد في 
العمیل األوكراني للنازیة خالل الحرب 

الثانیة  والقومي المتعصب ملھما لھا  العالمیة
االمبریالیون األمریكیون وغذّاھا 

ھم ـنّ أدوا بصنیعھم ھذا واألوروبیون الذین أكّ 
ون للتحالف مع النازیین واستعمالھم مستعدّ 

كأدوات ضد روسیا  وغیرھا من البلدان التي 
ھم ـنّ أمعلوم تتناقض مصالحھا معھم. و

العربي  ھؤالء في الوطنمثال استعملوا أ
خالل السنوات الثالث الماضیة الوطن 

  العربي.

وقد برز الطابع الیمیني الفاشي     
لالحتجاجات عندما تركزت على مالحقة 

الناطقین بالروسیة  وطغیان التعصب القومي  
ضد الغجر واألجانب والشیوعیین  وتحطیم 
تماثیل لینین وتلك المخلدة لبطوالت  الجیش 

وإصدار قرار من قبل األحمر ضد النازیة  
السلطة الجدیدة ینكر اعتبار اللغة الروسیة 

  لغة من اللغات المستعملة في أوكرانیا .

لت االحتجاجات إلى اعتصام  في وتحوّ    
میدان االستقالل  الذي استمر أیّاما قبل أن  

ویتدخل البولیس لتنفیذ ھ تقرر المحكمة فضّ 
ر قتیال وعدد آخ 78عن أسفر ھو ما القرار و

من الجرحى، وھنا بدأت بوادر حركة 
االنقالب في بعض األقالیم ممثلة في  

سرعان ما سیطرة على المقرات الحكومیة وال
البرلمان تُّوجت بالسیطرة على الوزارات و

في كییف وفرار الرئیس   والقصر الرئاسي
وتركیز سلطة جدیدة موالیة لالتحاد األوربي 

أّن ما لم یتم  والوالیات المتحدة األمریكیة  أي
أخذه من خالل اتفاقیة الشراكة بالسلم تم أخذه 
من خالل االنقالب بقوة السالح و أمام 
التھدید الذي تعرضت لھ مصالحھا و خطر 
تطویقھا من طرف الحلف األطلسي دخلت 
روسیا مبكرا على خط األحداث و سیطرت 
قواتھا على شبھ جزیرة القرم التي تحتفظ 

ة مھمة  ویقطنھا عدد فیھا  بقواعد عسكری
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من السكان الناطقین باللغة الروسیة فھذه 
ن یقرر المنطقة كانت روسیة قبل أ

  ضّمھا ألوكرانیا. 1954سنة  خروتشوف

ھاما من االتحاد  ا جزءً كانت أوكرانی   
بھیبتھا قبل أن یتحول  وتتمتع السوفیاتي

مبریالیة تعصف بھا االتحاد إلى دولة ا
مما أدّى إلى تفككھ األزمات الصراعات و

وانھیاره فانفصلت مثل دول كثیرة أخرى عن 
روسیا وتأّسس فیھا نظام سیاسي برجوازي 
دیمقراطي حرص على إقامة عالقات وثیقة 
بالغرب اإلمبریالي وتخلت عن الترسانة 
النوویة ورغم ذلك بقیت تربطھا بروسیا 
عالقات اقتصادیة وثیقة وباألخص في مجال 

القسم األعظم من  الطاقة إذ تسورد
المحروقات منھا وبأسعار تفضیلیة طبق 

  معاھدات موقعة بین البلدین.

وخالل االنتخابات المتتالیة تداول فیھا    
على السلطة حزب األقالیم الموالى لروسیا 
وأحزاب لیبرالیة أخرى موالیة ألمریكا 
واالتحاد األوربي، فقد كانت محّل صراع 

االمبریالیة بالنظر لموقعھا بین تلك القوى 
االستراتیجي الذي سعت أمریكا الستثماره 
في محاولة إللحاق أوكرانیا بالحلف األطلسي 
أسوة بدول أخرى كانت تؤلف االتحاد 

لكنھا كانت في كل مرة تجد و السوفیاتي
روسیا في طریقھا التي بدت حازمة في عدم 
التفریط في أوكرانیا مھما كلفھا األمر  حتى 

  و استدعى ذلك الدخول في مواجھة مسلحة. ل

ف االمبریالیون خْ نجاح االنقالب لم یُ  بعد   
الغربیون دعمھم للسلطة الجدیدة التي 
وعدوھا بالدعم. فزارت  المفوضة العلیا 
للسیاسة الخارجیة واألمن في االتحاد 

األوروبي كاثرین آشتون العاصمة األوكرانیة 
على عجل مثلما حل بھا بعد ذلك وزیر 
خارجیة أمریكا، أّما أوباما وھوالند 
وكامیرون ومیركل فقد أعربوا مجتمعین عن 
الترحیب بالسلطة االنقالبیة ووّجھوا 
التحذیرات المتتالیة لروسیا من مغبة تدخلھا 

على وتر  العسكري في القرم عازفین كالعادة
حقوق اإلنسان والقانون الدولي. وكانت 
الصین الدولة العظمى الوحیدة التي قالت أنّھا 
  تشارك روسیا تقییمھا لألوضاع في أوكرانیا. 

وفي وقت وجیز تحول الصراع الداخلي   
في أوكرانیا إلى صراع خارجي بین قوى 
امبریالیة تتنازع على  تقاسم النفوذ لیس فقط 

إنّما على العالم و حاد السوفیاتيعلى إرث االت
كلھ، فمن فنزویال  إلى أوكرانیا  مرورا 
بسوریا یستعر ذلك الصراع الذي یھدد 

  البشریة بحرب امبریالیة ثالثة. 
وھي  ترتبط أوكرانیا اقتصادیا بروسیا،  

أكبر مستھلك للغاز الروسي ومعبر أساسي 
للغاز الروسي نحو أوروبا، غیر أّن 

صادیة لیست على ما یرام  أوضاعھا االقت
فھى تعاني من أزمة اقتصادیة فھناك 

جنبي ومن اطیھا من النقد األیانخفاض في احت
الھریفنیا مقابل تدھور لقیمة عملتھا الوطنیة 

الدوالر وھي مھددة باإلفالس ویستغل 
االمبریالیون الغربیون ھذا الوضع لتقدیم 
الوعود آملین شراء أوكرانیا وتحویلھا إلى 

عدة لمحاصرة روسیا والتقدم في اتجاه قا
الشرق بما في ذلك الصین. و خالل األحداث 
األخیرة   أوفدت أمریكا إلیھا خبراء 

  اقتصادیین لتقییم احتیاجاتھا. 
وعسكریا تعالت قعقعة السالح و حركت   

روسیا قواتھا مستعرضة عضالتھا من خالل  
التدریبات العسكریة الضخمة التي شاركت 
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 880ھلیكوبتر و 120طائرة و 90فیھا 
 80آلیة، إضافة إلى  1200دبابة وأكثر من 

قطعة بحریة. وعّززت القوات الروسیة 
ا في قواعدھا في روسیا البیضاء تواجدھ

طاجكستان وقرقیزیا وفي غمرة األحداث و
قال وزیر الدفاع الروسي:"إنّنا  نبحث إقامة 
قواعد عسكریة جدیدة في فیتنام وكوبا 

ال ونیكاراغوا وجزر سیشیل فنزویو
سنغافورة". وفي الوقت ذاتھ أعلن المتحدث و

باسم المنطقة العسكریة الشرقیة في روسیا 
ألكسندر غوردییف أن وفدین عسكریین من 
روسیا والصین اتفقا على إجراء تدریبات 
بحریة مشتركة تحت عنوان "التعاون في 

  ".2014 –البحر 
شمال وفي الجانب المقابل أكد حلف   

األطلسي استعداده لدعم اإلصالحات 
الدیمقراطیة في أوكرانیا، وقال األمین العام 
للحلف، أندرسن فوغ راسموسن خالل 
اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، 
"إّن مناقشة انضمام أوكرانیا للحلف لیست 
مطروحة بشكل ملّح في الوقت الحالي 
فالحلف یحترم القرار المستقل للشعب 

كراني"، مضیفا: "إّن أوكرانیا حلیف األو
وثیق وقدیم لألطلسي" الذي اجتمع سفراؤه 

جراءات ردعیة ضد روسیا حین باتخاذ إملوّ 
  إیقاف التعاون العسكري معھا. و
وفي الوقت الذي اعتبرت فیھ أمریكا   أن   

یانوكوفیتش فقد شرعیتھ، على لسان  سوزان 
رایس مستشارة الرئیس األمریكي لشؤون 

من القومي، ولم یعد یحكم البالد ألنھ وقف األ
ضد شعبھ و لجأ إلى العنف ضد المتظاھرین 
السلمیین،  فان روسیا دافعت بحدة عن 
شرعیتھ معتبرة السلطة الجدیدة انقالبیة 
جاءت باستعمال العنف المسلح ونادت بتنفیذ 

ضة قبل االتفاق الموقع بین الحكومة والمعار
االتحاد األوربي. ضمنتھ روسیا واالنقالب و

أّما یانوكوفیتش فقد صّرح من داخل روسیا 
أي وثیقة  ھ  لن یوقع علىالتي لجأ إلیھا أنّ 

ولن یقدم  االستقالة وانھ عائد إلى بالده قریبا 
دون أن ینسى التذكیر بأنّھ قائد القّوات 

  المسلّحة. 
وفي روسیا وغیرھا من بلدان االتّحاد   

ن االعتقاد انھ ال السوفیاتي السابقة یقوى اآل
حل لالزمات التي تغرق فیھا شعوب المنطقة 
دون االشتراكیة وتأسیس اتحاد سوفیاتي جدید 
یحقق للكادحین ما یحلمون بھ من تآخي 

  راء.ــــة الحمـــایوسالم و رفاه تحت الرّ 

*****************************************************************  
/ قصید     إھداء إلى المرأة التونسیة في عیدھا .          وحید القریوى : ُشْكًرا لَُكنَّ

 َوأَْمِضي فََقْط.  ُشْكًرا َلُكنَّ 
 َوأُْمِضي َعَلى َجْبَھِة الَوْقتَ 

 أَنَّا بِالَ َصْوِتُكنَّ 
 ِرَجاٌل َوَصْوٌت فََقْط.
 ُشْكًرا َلُكنَّ ِألَنَّا ِبُكنَّ 

 َعَلى الدَّْھِر دَْھرٌ 

 َعَلى الَقْھِر َقْھرٌ 
 َوأَنَّا َبُكنَّ 

 َمَلْكَنا الَحَیاةَ 
  َوُكلَّ السَُّلْط.
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  بقلم ابن الشعب                    ! ستعماراالقصید : ْنعیــْش ویُْسقـْط   

  شعب الثّـّوارْ أفـرح یا 
  ِجْبنا الیُورو و الدّوالرْ 

  وأْلوانْ  أشكالُعْمالْت ب
  ْنزلت من كّل األمصارْ 
م ھذي النّعَمھ   وهللا یدّوِ

  ستعماراالوِیطّول عمْر 
- - -  

  البنْك الدَّْولي لَْحنینْ 
  وفّي للّشعب المسكینْ 
  یعطي ما یقولْش ال ال

  ْقروْض وِھباْت وتموینْ 
  الدَّْوليوبفْضل البنك 

  ال تجوْع وال تعیش ْحزینْ 

  تحلْم بالغلّة تلقاھــا
  طول عمرك في الّزبلة تدزْ 

  باش ترّجْعلو ھا الدّینْ 
  وأفرح تیجیْك الدّوالر

 ---  
  وضندوق النّقْد الدَّْولي

  َیعطي من غیر ما یُْملي
  یقُلّْك ال تھّمم ال تخّممْ 

  نا حاضْر ناطْر ع الّطایرْ 
  نفھم من غیْر ما تقُلّي

  تْجیك فلوسي معاھا دُوسي
  نشرحلْك فیْھ َحلّي

  أَما ما تنساْش الِعْشَرة

  ثـْرواتك الُكُل ِلي
  أنا والبنك الدّْولي

  وإنَت أفرْح وغنّي
  ستعماراالتمـوت ویحیا 

 ---  
  أْغِضْب یا شعب األحرار
  ضْد الّرجعي والّسمسار

  شعّل دنیتھم بالنّــارْ 
  واْھتِـْف بالصُّوت الھدّارْ 

  ستعماراالْنعیْش ویسقْط 
ستعماراالْنعیْش ویسقْط 

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

  

  عن الكــــــادحــات

  
البالد وأرضھا و تاریخھا الذي یعبق برائحة  ، یعشقنھذا الوطن إلى تنتمي الكادحات    

 لم یسمع .ذلك ال یتمتعن بالثروة وال یشاركن في الحكمھن  رغم لكنو  میناوالمق
شان الذي تغافل عنھن حوار الطر ...بمعاناتھن جماعة  التأسیسي وتجار السیاسة والدین

نجوم الحوارات التلفزیة   المنھمكین في تلمیع  جاء بحكومة جدیدة قدیمة، وال یذكرھن
  .  ناخبینصورة النھضة وخلفاء التجمع تمھیدا لسرقة أصوات ال

ا ــور، أمّ ــستتب الدّ نجازھا العظیم فأخیرا كُ احتفلت بإ أكتوبر و 23زغردت جماعة   
 ھنّ حناجرھن فھن ضحایا عذاب السنین.... والشعب وات فال زغردة تنطلق من ــالكادح

 اللیل الطویل.... في انتظار بزوغال تلین رغم آالم  من بینھ مصمم على الكفاح بعزیمة
  .ینشمسھ المتوھجة اضطھاد الكادح محو أشعةأحمر ت فجر
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