
 

 

 
 

 

                                    ل ؟ــــــمـــا العم - 

  اكمةـواصل محـــــــام یــالنّظ   

  اضةـاالنتف             ابـــشب  

  

  
  
  
  
  

  الّرُكـــــوب على األحــداث -

 علیم العمومية التّ ــأزمتـــونس :  -
  ن ؟ـــــــــــــــإلى أی

  د العلیبيـــق فریحوار مع الّرفی

  قریبا روسیا ستتحرك
  ا بعد إنھاءــیبیــى لـإل

  وريــــراع السّ ـــالصّ 

تونس لیست ":  الّسفیر الفرنسي -
  ؟" فمــا الذي تغیّربلدا منتجا لإلرھاب

اح الشعب ـرار العالم یساندون كفـأح -
  االشتراكیّة التحّرر و من أجلالھندي 

  ةیّ ّرجعیّة الھندمجزرة فظیعة ترتكبھا ال -

  تركیــــــا: حــــروٌب في الـدّاخــــل  -
  و أخـــرى في الخــــــارج     
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مـــــا العمــــــل ؟

تلك المناطق  يھبرامیل البارود    
المكناسي مثال على  حیاء المحرومة، وواأل
 تنمیة، میاه واد اللبن ، ال شغل الذلك

راضى شاسعة غیر مستصلحة، أ، مھدورة
وأخرى اشتراھا أباطرة الفساد بأبخس 

قنان ألى ما یشبھ إلین أھلھا ثمان محوّ األ
القرون الوسطى ، الصناعة معدومة 

الجھة ى من جبس والمعمل الوحید یتغذّ 
روة البشریة مھدورة ـــالثّ  ویملكھ ألماني.

ان مثل ــات وشبّ ــاألخرى ، شابّ  يھ
ن على بطالتھم القسریة اآلالورود مضت 

صوتھم وھم یطالبون  عشرات السنین ، بحّ 
بحقوقھم المشروعة وال من مجیب ، تونس 

 ل استثناءً ـة بثرواتھا والمكناسي ال تمثّ ـغنیّ 
جدا ولكن الثروة بید ھا غنیة وغنیة إنّــ، 

ھا تجلس على برامیل ـنّ أال تدرك  يالتالقلة 
  البارود .

 إنّ ــف رغم  الخلل في موازین القوى و   
المكناسي یمكنھا االنتصار حتى لو كان 

تقاوم  يھالغاز غطاؤھا والقمع فراشھا ، 
لحریة للوطن، وتنتصر وشعارھا األكبر : ا
، منذ للمنتجینالدیمقراطیة للشعب، الثروة 

  : ية كانت تغنّ ــڤزمن الفالّ 

  ھـڤاـعلى رف رْ یا شھید ینوح ویشوّ "     
  ـھـڤالــالف ا دمْ ـالل یــنو االستقـــوی
  ھــڤاـماء خفّ حریر في السِّ ة التّ ــرای      

  الجبل العالي ڨیا رصاصة في العالي فو

  ـــھڤارّ ــح ـھنیراَناوم ـــھا مقـڤلـط      
  " ھ لبالده اع دمّ ـالغالي ، ب مْ باع الدّ 

ضد  المكناسي زغرد فیھا رصاص العزّ    
احتار في  يعلاالمبریالیین الفرنسیین وبن 

أمرھا فتركھا لمصیرھا والیوم ھناك جھلة 
حیاءھا أفیقتحمون  يھال یعرفون من 

بون شبابھا ویشتمون نساءھا ویعذّ 
مون منھا ولكنھم سیتعلّ  ورجالھا،،،

  الدروس.

دة مة وموحّ المكناسي عندما تكون منظّ  و   
د مستقبلھا رة یمكنھا االنتصار وسیحدّ ومفكّ 

شبھ بسیزیف أأبطالھا ، ما عدا ذلك ستكون 
  وصخرتھ ، وسیتالعب بمصیرھا الكالب.

علیھا وحدھا بل على  وھذا ال یصحّ    
تونس بأكملھا والیوم فإن كادحیھا ینھضون 

أعمالھم  جدول نضال وھم یطرحون علىلل
رض   األمشكلة  يحل المشكلة األساسیة وھ

 قامة سدّ إراض شاسعة وواد یمكن أففیھا 
رون علیھ بما یوفر ثروات طائلة ، المعمّ 

جداد األراضي أالفرنسیون سیطروا على 
ى مطارا ھناك ثم جاءت الدولة وابتنوا حتّ 

ووضعت یدھا علیھا فرتع فیھا  1956بعد 
  الفاسدون .

شھر والسنوات القادمة ستطرح  األفي  و   
ھذه المشكلة في طول تونس وعرضھا  

حین ھا لصالح فالّ أكثر فأكثر حتى تجد حلّ 
رت الفرصة رین ولكنھم قادرین لو توفّ ـمفقّ 
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لى منبع دائم إراضي على تحویل تلك األ
  للشغل والكرامة والحیاة .

لى إھ نحن نتحدث عن المكناسي  ننبّ  و   
ورو والدوالر من لیما یرتكبھ عبدة ا

استثمار سیاسي في حق المنتفضین في 
ماكن مختلفة فـ" المناضلون الجدد " الذین  أ

غذائیة  حیانا موادّ ألون في قوافل تحمل یتنقّ 
تھم منتھیة الصالحیة وألبسة مستعملة وعدّ 

ھواتف ذكیة ووراءھم وأمامھم منظمات 
نفاس كل ما یتحرك في ما أ يتحصدولیة 

ھنا وھناك ویصدرون  یسمونھ "حراكا"
ھ األمر لى من یھمّ إالتقاریر ویرفعونھا 

وراء البحار، ھؤالء ال عالقة لھم بالكفاح 
ما ھم نقیضھ ومع مرور الوقت الشعبي وإنّ 

ك المقھورون الفرق بین "نضال" سیدر
مون بتجربتھم المریرة " وسیتعلّ و"نضال

 من صنع الّ إتحررھم لن یكون  أنّ معنى 
مھم ینبع منھم بالذات وقد تنظّ  أنّ وأیدیھم 

دأوا بعد في بعض الجھات في حرق ب
دباش أل" فھم لیسوا في حاجة "الھبات

لى علب طماطم وأكیاس إمستعملة وال 
لى التمتع بثروات بالدھم كاملة إمقرونة بل 

حین من  نتاجھا في كلّ إوإنتاجھا وإعادة 
  .غیره يءشخالل العمل وال 

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

  النّظام یواصل محاكمة شباب االنتفــــــاضة   

أصدرت السلطات القضائیة بجھة نابل    
سنة في حّق  16حكما غیابیّا بالّسجن لمدّة 

شابّا من منطقة حّمام بنت الجدیدي  18
التابعة لمعتمدیة الحمامات من والیة نابل 

وذلك بتھمة حرق مركز أمن ومخبزة 
ومنزل أخت زین العابدین نعیمة بن علي 

 .2011جانفي  14یوم 

ء الشبّان وعائالتھم بتلك و قد تفاجأ ھؤال   
األحكام   التي من شأنھا أن تجعل من 

 17المشاركین في احتجاجات انتفاضة 
دیسمبر مجرمین تجب معاقبتھم. وتقدّم 
الشبّان صحبة عدد من المحامین یوم 

بطلب تأجیل  2016دیسمبر  19األثنین 
المحاكمة   وقبلت بذلك المحكمة االبتدائیّة 

 30یر الجلسة إلى یوم بقرمبالیة وتّم تأخ
  جانفي القادم.

ھذه األحكام ضدّ شباب االنتفاضة لیست    
األولى، فقد تكّررت محاكمة المشاركین في 
احتجاجات االنتفاضة في عدد من الجھات 
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مثل منزل بوزیان وجلمة وتالة وقبلّي 
وتونس العاصمة ومنزل شاكر وجربة 

في عدید المّرات الّسابقة تحت   وغیرھا
  ت مشابھة وھو ما أثارغضبا شعبیّا. مسمیا

وتؤّكد ھذه المحاكمات والتّھم المنسوبة    
إلى المنتفضین أّن النظام بعد أن نجح في 
ترمیم أركانھ ال یزال ماض في معاقبة 
المنتفضین والتشفّي منھم بمختلف األشكال 
ومنھا الشكل القضائي في محاولـة منھ لبّث 

ثنائھم عن الّرعب في صفوف الكادحین   إل
مجّرد التفكیر في التعبیر عن غضبھم 
ورفضھم للسیاسة المتّبعة واالحتجاج على 
أوضاعھم االجتماعیّة ومن أجل المطالبة 
بحقوقھم المشروعة في االستقالل الوطنى 

والدیمقراطیة الشعبیة والتمتع بثروة البالد 
علما أن المنتفضین لم یجنوا حتى اآلن أّي 

حتّى تلك المساحة  مكسب استراتیجي  بل
من الحریّات التي تّم افتكاكھا أصبحت 
تضیق شیئا فشیئا وھذا لیس غریبا عن 
نظام تعّود على اعتماد سیاسة القمع 
واالضطھاد  ، والھدف المرسوم من وراء 
ھذه السیــاسة ھو إرساء ثقافة االستسالم 
والخضوع في صفوف الشعب حتّى ال 

كن ھیھات ینھض إلى الكفاح والثّــورة، ل
فكلّما زاد إمعان النّظام في االضطھاد 
واالستغالل زاد إصرار الشعب على 

  انتزاع النصر.  

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

 الّسفیر الفرنسي : "تونس لیست بلدا منتجا لإلرھاب" فما الذي تغیّــر ؟   

وّجـھ سفیر فرنسا بتونس أولیفیھ بوافر     
، خالل 2016دیسمبر  28دارفور یوم 

الزیارة التي أدّاھا إلى والیـة تطاوین، 
انتقادات الذعـة إلى كل التصریحات التي 

اتھامات بأن تونس بلدا منتجا تحمل 
  لإلرھاب واإلرھابیین.

لقد نسي ھذا الّسفیر بسرعة تصریحاتھ     
األولى عند تولّیھ مھاّمھ، حیث وصف 
تونس في تصریح لقناة "آر تي آل" بأنھا 

  . !!!بلد منتج لإلرھابیین..

و كان أولیفیھ بوافر دارفور قد قال في    
ئیسیة نفس ذلك التّصریح، إن مھمتھ الر

على رأس الدبلوماسیة الفرنسیة بتونس 

ألف فرنسي مقیم  30تتمثّل في حمایة أمن 
ألف شاب یرتادون  15بھا من بینھم 

المعاھد الفرنسیة یمكن اعتبارھم تحت 
التّھدید الدائم، ویجب على الّسفارة أن 

وكانت تلك  .تحمیھم من المخاطر
التصریحات قد أثارت ردود أفعال مختلفة 

الغیورین على وطنھم ومن قبل  من قبل
األحزاب الثوریة  وأثارت ضّجـة في 
وسائل اإلعالم بینما لم تعرھا الحكومة 
الّرجعیّة وأحزابھا السیاسیّة أیّـة أھمیّـة. 
فمــا الذي تغیّر في تــونس وخــارجھا حتّى 
یغیّر الّسفیر تصریحــاتھ وینقلب على قولھ 

عن  السابق ویلبس جبة المدافع  الشرس
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تونس منددا    بمن یطلق علیھا من 
  األوصاف نفس ما أطلقـھ ھـو سابقــا ؟

لقــد تغیّر الــوضع عالمیّا في عــالقة    
بتعامل القوى االمبریالیّة الّراعیة لإلرھاب 
مع اإلرھابیین الذین رعتھم ودّعمتھم 
وزرعتھم ھنا وھناك ونقلتھم من مكــان 

ـالل إثـارة إلى مكان لتحقیق أھدافھا من خ
الحروب والفتن باسم الثورة حینا والّصراع 
الطائفي والمذھبي والدّیني والعرقي أحیانا 
أخـرى معتمدة على  جیوش من المرتزقـة 
لتتمّكن من مزید تفتیت عدد من األقطار 
ومن القضاء على وحدة الّشعب الـواحد 
وإحالل تناقضات مصطنعة مكان 

وبالتالي التناقضات الوطنیة والّطبقیة 
تسھیل السیطرة على ما تبقّى من ثروات 
األرض العربیّة   وفرض ھیمنتھا السیاسیّة 
علیھا واستعباد الشعب وإلھائھ بھذه 
الصراعات والتناقضات المصطنعة. لقد 
تغیّرت ھذه العالقـة اآلن بین تلك القوى 
وأولئك المرتزقـة الذین تّم حشدھم في 

روب في المناطق التي أوقدوا فیھا الح
اتّجـاه التخلّي عنھم، مؤقتا على األقل، من 
جنود حاملین للسالح في أرض المعركـة 
إلى جنود مسّرحین علیھم أن یتركوا 
ساحات الحرب وثكناتھم وأن یعودوا إلى 
مواطنھم األصلیّـة أي األقطار التي جاؤوا 
منھـا لقضاء وقت من الّراحـة قد یقصر أو 

متى اقتضت  یطول في انتظار استدعائھم
  الحاجة ذلك للقیام بمھام قذرة أخرى.

لقد دخلت العالقة بین الّطرفین طورا    
جدیدا وما على ممثّلي القوى الدّاعمة 
لإلرھاب التكفیري إالّ أن تقنع حّكام الدّول 
التي خرجت منھا تلك "الجیوش من 
المجاھدین" أن تستعدّ الستقبال أبنائھا 

لقوى أن وطبعا على دبلوماسیي تلك ا
یبتدعوا أسالیب وعبارات تتماشى وطبیعة 
ھذه المرحـلة. لذلك فإّن التصریحات 
الجدیدة للسفیر الفرنسي تتنّزل في إطــار 
ھذا التحّول وما لحقھ من تغیرات میدانیّة 
تشھدھا المنطقة العربیة انطالقا من الھزائم 
التي تلحق باإلرھاب التكفیري والتي تجعل 

إلى أقطارھم ومن بینھا عودة اإلرھابیین 
  تونس أكثر من مھّمة ضروریّة وملّحة . 

وال ننسى أنّھ، وفي عالقــة بھذه    
التغیرات، قد صدرت بعض التصریحات 
من قبل ممثّلي االئتالف الّرجعي الحــاكم 
في تونس تنسجم مع ھذه االستراتیجیا 
الجدیدة للقوى االمبریالیّة. فقد صّرح 

ّن تونس لیس لدیھا ما السبسي من أوروبّا أ
یكفي من سجون إلیـواء اإلرھابیین 
العائدین كما تحدّث مسؤولون من النّھضة 
عن "قانون التوبـة" وعن "اللّحم النّــتن"... 
وھي تصریحات تحاول من خاللھا السلطة 
الحاكمة تھیئة األوضاع الستقبال آالف 
المرتزقـة من اإلرھابیین التكفیریّین واعداد 

العــام لتقبّل ھذه المعطیات الجدیدة   الّرأي 
ولم یكن لیمّر وقت قصیر على تلك 
التّصریحات حتّى أعلنت المستشارة 
األلمانیّة میركل انّھا ستطلب من السبسي 
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قبول التونسیین الذین سترّحلھم ألمانیا 
شخص  1000والذین یقدّر عددھم بحوالي 

مّمن لم یحصلوا على اللّجوء والتي تشیر 
ریر إلى أّن أغلبھم منخرطون في التقا

جماعات وتنظیمات إرھابیّة تكفیریّة، 
وبالفعـل شرعت ألمانیا في القیام بعملیّة 
التّرحیل تلك وقد حاولت السلطات التونسیّة 
إضفاء السریّة التامة والتعتیم على أّول 
عملیّة ترحیل غیر أّن بعض وسائل اإلعالم 

ر تفّطنت وفضحت ما جرى مّما جعل وزی
الدّاخلیّة یخرج عن صمتھ ویكذّب الخبر 
لكنھ لم یجد في وقت الحق بدا من 

 800االعتراف أمام البرلمان بعودة 
  ارھابي  .

وكانت السلطات األلمانیّة قد كذّبت نفي     
وزیر الدّاخلیّة بأن أعلنت أنھا فعال قد 

أكدت  فقدشرعت في تنفیذ ما وعدت بھ. 
 2017في جان 2بعض وسائل اإلعالم یوم 

أّن السلطات األلمانیة شرعت منذ األسبوع 
الماضي في ترحیل عدد من التونسیین 
المقیمین بصفة غیر شرعیة على أراضیھا 
والذین لم یحصلوا على حق اللجوء وذلك 
بمعدل رحلتین أسبوعیا (الخمیس واألثنین) 

وقد  .وأنھ تّم إعالم السلطات التونسیة بذلك
یوم ” حیلالتر“انطلقت أولى رحالت 

الخمیس الماضي ووصلت إلى مطار 
   30النفیضة، وتضم كل رحلة ما بین

شرطیا  60مرّحال، یرافقھم حوالي  50و
  .فیدرالیا ألمانیا

ت وكانت جل التقاریر االستخباراتیة أكد   
أن معظم الشبان التونسیین الذین ھاجروا 

رعیة منذ إلى أوروبا بطریقة غیر ش
تم استقطابھم من طرف التنظیمات  2011

اإلرھابیة التّكفیریّـة والتیارات الدّینیّة 
 .المتشددة

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

  أحـرار العالم یساندون كفـاح الشعب الھندي من أجل التحّرر واالشتراكیّـة   

شھد عدد من البلدان في العالم تحّركات    
نفّذتھا عدید القوى الثوریّة والشیوعیّة 
مساندة لكفاح الشعب الھندي ضدّ الحرب 

الھندیّة  الّرجعیّة الفاشیة التي تشنّھا الدّولة
 المدعومة من االمبریالیّة األمریكیّــة.

و قد تزامنت ھذه التحّركات االحتجاجیّة    
المساندة مع الذكرى الخامسة الغتیال قائد 
الحزب الشیوعي الماوي للھند الّرفیق 

، وجاءت أیضا  (Kishenji) كیشانجي
بعد شھر من المجزرة البشعة التي أقدمت 

من  31فیھا القوات الھندیّـة على قتل 
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مقاتلي الحزب ومن سّكان إحدى القرى 
  والتمثیل بجثثھم.

وقد دعا المحتّجون في ھذه التظاھرات  
إلى وقف الحرب الرجعیّة في الھند وعملیّة 
الصید األخضر التي تستھدف  الكادحین 

ھم الثوریة ومنظماتھم الدیمقراطیة وطلیعت
وإلى إطالق سراح المساجین والمعتقلین 
السیاسیین وفي مقدّمتھم الرفیق أجیث كما 
دعوا إلى وقف عملیات اإلبادة الجماعیة 
والتھجیر القسري الذي تتعّرض لھ بعض 

  القومیّات مثل األدیفازي.

و قد انتظمت ھذه التظاھرات في إیطالیا، 
ا، النمسا، البرازیل، الشیلي، ألمانیا، فرنس

الفلیبین، األرجنتین... تحت إشراف لجان 
  مساندة الحرب الشعبیة في الھند.

و في تونس، وبنفس المناسبة، انتظمت    
ببعض األجزاء الجامعیّة تظاھرات مساندة 
للشعب الھندي الذي یواجھ حربا شرسة من 
قبل النظام الحاكم ودعم للسجینات 

سیین الذین یالقون شتّى والسجناء السیا
صنوف القمع والتعذیب داخل السجون 
الھندیّة وتّم في ھذه التظاھرات عرض 
مجموعة من الّصور التي تظھر االضطھاد 
الذي یتعّرض لھ الكادحون في ھذا البلد 
وتبرز مقاومة ھذا الشعب وكفاحھ في سبیل 
التحّرر الوطني واالشتراكیّة ونشر 

حرب الشعبیة في شعارات تعبّر عن دعم ال
  الھند.

وتّم بالمناسبة اإلمضاء على عریضة    
تدین ما یتعّرض لھ الشعب الھندي وقواه 
الثوریة من قمع   ونھب   وتدعو القوى 
الوطنیة والثوریة في العالم إلى مساندة ھذا 
الشعب ودعم ثورتھ والضغط على الدولة 
الھندیّة من أجل إطالق سراح المساجین 

  قد جاء فیھا:السیاسیین. و

"نحن الممضین أسفلھ، نشطاء من    
مختلف المشارب الفكریة والسیاسیة 
والثقافیة، بعد مواكبتنا لقضیة واحات جمنة 

حملة الدعم الكامل والالمشروط “في إطار 
بصفة مباشرة أو ” السترجاع واحات جمنة

غیر مباشرة، وإیمانا منّا بعدالة قضیة 
یین الفالحین وأصحاب األرض الشرع

ونظرا ” األرض لمن یفلحھا“باعتبار مبدأ 
للدعم الذي تلقتھ تجربة جمنة الرائدة من 

وانطالقا من  عدید الجھات في العالم،
قضیة األرض والفالحین ھي   اعتقادنا بأنّ 
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واحدة في كافة البلدان وخاصة في المناطق 
الخاضعة لنھب الدوائر المالیة العالمیة 
والشركات المتعددة الجنسیات، وبعد 
اطالعـنا على نضاالت الفالحین بالمناطق 

” كاكوتا“المحرومة في الھند وبوالیة 
خاصة وتجاربھم الرائدة في تسییر شؤونھم 
االقتصادیة واالجتماعیة انطالقا من 

صرفھم الجماعي في األرض، وما ت
تتعرض لھ ھذه التجارب من حصار 
وتشویھ وما یتعّرض لھ النشطاء 
االجتماعیون والسیاسیون من ضروب 
االضطھاد والتعسف والمطاردة 
والمحاكمات الجائرة وصلت حدّ التصفیات 

الجسدیة لبعض الرموز السیاسیین، فإنّنا، 
طة نعلـن عن مساندتنا المبدئیة والالمشرو

للمساجین السیاسیین بالھند، ونعبّــر عن 
تضامننا الكامل مع  فالّحي الھند بكّل 
الجھات التي تخوض نضاالت من أجل 
الحّق المشروع في األرض، وندعـو الرأي 
العام الوطني والعالمي إلى التعبیر عن 
التضامن مع الفالحین الفقراء من أجل 
حقّھم المشروع في األرض ومساندة 

ین السیاسیین في محنتھم وندعـو المساج
السلطات الھندیة إلى إطالق سراح كّل 
المساجین السیاسیین وتلبیة مطالب 

  .الفالحین الفقراء"
 --------------------------------------------------------------------------------------- ----------  

 كـــوب على األحــــــداث  الــرّ     

أثارت حادثة تعّرض طالبتین إفریقیتین    
إلى "براكاج" مصحوب بعنف شدید من 
طرف أحد المنحرفین موجة من االستیاء 
المفتعل من طرف بعض األطراف 
االنتھازیة التي تتصیّد الفرص المواتیة 
لحرف نضاالت الكادحین عن مسارھا 
الصحیح والزّج بھا في معارك جانبیّة 

ادثة من مجرد قضیّة وذلك بتحویل ھذه الح
حّق عام إلى قضیّة رأي تتعلق أساسا 
بالمیز العنصري الذي تّم تقدیمھ على أنّھ 
استفحل داخل المجتمع التونسي وأّن ذوي 
البشرة السوداء والسمراء یتعرضون یومیّا 
لشتّى اإلھانات واالنتھاكات ذات المنحى 
العنصري وقّسموا المجتمع إلى قسمین: 

رة البیضاء بوصفھ قسم أصحاب البش

المعتدي، وقسم أصحاب البشرة السوداء 
بوصفھ المعتدى علیھ وحّولوا بذلك وجھة 
الّصراع من صراع یخوضھ الكادحون 
بجمیع ألوانھم ضدّ من یستغلّھم من طبقات 
الكمبرادور واإلقطاع أي مكونات االئتالف 
الحاكم إلى صراع بین البیض والسود. 

جانات الخطابیة ولھذا الغرض أقاموا المھر
والمسیرات وندّدوا بالممارسات العنصریة 
لفترة وجیزة ثم صمتوا إثر ذلك دون 
البحث عن األسباب وإیجاد الحلول ألنھم 
تعاملوا مع الحدث من موقع تسجیل 

  الحضور ال من موقع البحث عن الحلول. 

إّن العنف والقتل والبراكاجات وغیرھا    
من الجرائم یتعرض لھا یومیّا التونسیّون 
واألجانب بمختلف ألوان بشرتھم ألّن 
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اإلجرام ال یفّرق بین األلوان فھّمھ الوحید 
البحث عن ضحایاه وما سیغنم منھم من 
أموال أو ممتلكات لتلبیة حاجیاتھ وملذّاتھ 

بشرة السوداء الیومیّة. فاألفارقة  ذوي ال
مثال اقترفوا العدید من الجرائم سواء في 
حق التونسیین أو في حق بعضھم البعض 
وصل حتى القتل العمد. إذن فالحادثة 
األخیرة التي حاول استغاللھا البعض لیست 
جریمة عنصریّة كما صّورھا البعض بل 
جریمة حق عام ارتكبھا أحد المنحرفین 

تونس  الذین یرتعون باآلالف في ربوع
وفضال عن الضحیتین  إالفریقیّتین ھناك    
طلبة تونسیین تعرضوا الى نفس الجرائم     

وافتكت أموالھم وھواتفھم، كما كانوا 
عرضة للعنف من طرف ھؤالء المجرمین 
الذین حولوا في احدى المناسبات وجھة 

  طالبة واغتصبوھا ابھا ثم قتلوھا  .

ھا كما یقول إّن الذین أقاموا الدنیا وأقعدو   
المثل الشعبي على حادثة الطالبتین 
اإلفریقیتین لم یتجّرؤوا على فتح ملّف 
االنحراف ولم یبیّنوا أسباب ذلك من 
ظروف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة 
والحال أّن الجریمة بشتّى أنواعھا قد 
استشرت في ربوع بالدنا وزاد عدد 
ضحایاھا  ، فحسب إحصائیة وزارة العدل 

 2017تم الكشف عنھا في جانفي التي 
والتي تخص عدد الموقوفین الذین ارتكبوا 
ھذه الجرائم نجد عدد الموقوفین بسبب 

)    و العنف   موقوفا 967 (  السرقة  
من أجل  559موقوفا ) و  1055(

فواحش  524المواقعة واالغتصاب و 
  مختلفة.

و تبیّن لنا  ھذه االحصائیات مدى تفّشي 
تمعنا واستفحالھا خاصة إذا الجریمة في مج

أضفنا إلیھا األعداد المھولة التي یتم القبض 
علیھا یومیا من المفتش عنھم فمثال تّم خالل 

دیسمبر  31و  25الفترة الممتدّة ما بین 
مفتّش  977إلقاء القبض على  2016

عنھم حسب بالغ وزارة الداخلیّة، كما تّم 
بنادق ومسدسین، بینما  09حجز عدد 

مفتشا عنھم في أّول أیّام السنة  439أوقف 
). وإذا تّم إیقاف  2017اإلداریّة الجدیدة ( 

ھذه األعداد المھولة من المجرمین الذین 
یمثّلون  خطرا على حیاة الكادحین  ، فإّن 
ھناك اآلالف منھم ال یزال حّرا طلیقا 
یرتكب جرائمھ في وضح النھار دون رادع  

  یذكر .

في القطر والذي  إّن المیز العنصري   
یطال ذوي البشرة السوداء یظّل جریمة 
بشعة  وتعود جذوره الى الفكر اإلقطاعي 

الذي   یعتبر السود مجرد عبید وخدم،   
والمجتمع التونسي بھ نسبة كبیرة من ذوي 
البشرة السمراء والسوداء وھناك العدید من 
المناطق والمدن التي یغلب فیھا اللون 

ال یمكن نفي وجود األسمر واألسود، و
ممارسات عنصریة تجاه ھؤالء واولئك   
وھناك أشكال أخرى من التمییز  مثل   
تفضیل األغنیاء على الفقراء و تفضیل 
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متساكني المدینة على متساكني األریاف أو 
  جھات بعینھا عن جھات أخرى . 

إنّھ بقدر ما یجب التصدي لكل ممارسة    
لوان من شأنھا إحداث شرخ ما بین األ

واألجناس، بقدر ما یجب البحث عن أسباب 
أّي ظاھرة اجتماعیّة للتصدّي لھا عبر إزالة 
أو تجاوز أسبابھا الحقیقیّة ألّن اإلجرام لم 
یولد من فراغ وأّن المجرمین لم یولدوا 
بھذه الصفة وإنّما الظروف االجتماعیّة 
واالقتصادیّة والسیاسیّة وكذلك الثقافیّة التي 

ھي من كّونت منھم مجرمین أحاطت بھم 
محترفین وخطرین على المجتمع، فإذا 

أخذنا إحصائیات وزارة العدل األخیرة  
من الذین غادروا  9210التي أفادت أّن 

السجون سواًء نتیجة النقضاء مدّة عقوبتھم 
أو بمقتضى السراح الشرطي عادوا 
للجریمة من جدید خاصة في مجال 

نف، یتبیّن المخدرات والنشل والسرقة والع
لنا  أّن السجون  لیست أماكن تتم فیھا 
االحاطة بالسجناء وإعادة تأھیلھم بما 
یمّكنھم من االندماج مجددا في المجتمع، 
كما أّن القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي 

  تشوبھا العدید من الشوائب .

إّن الذین حاولوا استثمار حدث إجرامي    
یا ن یومیتعرض لھ العدید من التونسیی

في  تعّمد شابوینتج عنھ العدید من القتلى (
) والجرحى مدینة سبیطلة لقتل زوجة أبیھ

وما یخلّفھ ذلك من تشّوھات خلقیّة للضحایا 
وكذلك عملیات اختطاف الفتیات 

سنة  18واغتصابھّن  ( اختطاف فتاة  ذات 
 05لیلة رأس السنة المیالدیة من طرف 

ھا في مدینة شبان والتــــداول على اغتصاب
أریانة )، ال یولون أھمیّة لما یتعرض لھ 
الكادحون یومیّا من جرائم   والتي طالت 
خاّصة الفالحین الفقراء الذین تعّرضوا وما 
زالوا یتعرضون لفقدان مورد رزقھم 
الوحید نتیجة للسرقات التي تقوم بھا 
عصابات منظمة ومسلحة، فلم یتظاھروا 

مال ولم یطالبوا ولو یندّدوا بمثل ھذه األع
السلطة بتوفیر الحمایة الالزمة لھم 
ولممتلكاتھم، إنھم لم یتظاھروا ولم یقیموا 
الكرنفاالت الخطابیّة عندما انھار شبھ 
مسكن من الطین على عائلة بجھة 
القصرین نتیجة لنزول األمطار مما نتج 

  أفراد من نفس العائلة. 03عنھ ھالك 

ادحین وال إنھم ال یھتّمـون بمشاغل الك  
ومشاكلھم المزمنة وال بالبحث عن تصور 
لحل المشاكل االجتماعیّة واالقتصادیّة التي 
من شأنھا أن تحدّ من الجریمة بتأھیل 
المساجین وإعادة إدماجھم  عبر توفیر 
العمل  لھم  ولسائر المعّطلین والتصدي 
بحزم لكل عصابات اإلجرام ومقاومتھا 

أیضا على  عبر تشدید العقوبات، كالقضاء
بارونات المخدرات الذین ساھموا أیضا 
وبترویج ھذه السموم في صفوف الشباب 
خاصة التلمذي منھ في ارتفاع نسب 
الجریمة وتفاقمھا  وانما یستثمرون  وقائع 
اجرامیة مثل تلك التى حدثت للطلبة 
االفارقة لتقدیم خدمات للقوى االمبریالیة  
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قوق وین كاذبة یتاجرون فیھا بحتحت عنا
  نسان . اإل

ومن ھنا أھمیة  تصدي الثوریین      
للمحاوالت الھادفة إلى شق صفوف 

الكادحین والزج بھم في معارك طائفیة أو 
یّة والسعي إلى توحید جھویّة أو عرق

  لى تمزیقھا . إصفوفھم ال 

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

: أزمة التعلیم العمومي إلى أین ؟ تـــونس   

حاولت السلطة الحاكمة إثر صفقة     
التركیز على التعلیم الحكومي كأحد  1956

دعائمھا للحدّ من األمیّة التي تسیطر على 
المجتمع التونسي كنتیجة منطقیة للھیمنة 
االستعماریّة ولحاجتھا األكیدة إلى الكوادر 
المثقفة والمتعلّمة لتنفیذ برامجھا 

ناء ومخططاتھا. فكان لزاما علیھا  ب
المدارس والمعاھد بأغلب المدن خاصة 
منھا مراكز الوالیات ثم الكلیات بتونس 
العاصمة وفیما بعد ببعض المدن الكبرى 
خاصة الساحلیة منھا. ونظرا للكثافة 
السكانیة التي تتمیز بھا األریاف التونسیة، 
عملت على بناء مدراس ابتدائیة بالتجمعات 

مكنت بذلك السكنیة القریبة من الطرقات، فت
من إلحاق العدید من التالمیذ حتى الذین 
تجاوزت أعمارھم السن القانونیة بمقاعد 
الدراسة. ولمزید تشجیع العائالت على 
تسجیل أبنائھا وبناتھا بالمؤسسات التعلیمیة 
وتمكینھم من التعلم والتخلص من األمیّة، 
عمل مدیرو ھذه المدارس على إقناع 

م وبجدواه، كما مكنت األولیاء بأھمیّة التعلی
إدارة المدارس كافة تالمیذھا من تناول 
وجبة الغداء بصفة مجانیة إضافة إلى أّن 
مستلزمات الدراسة كانت بسیطة للغایة، 

كما تّم إسناد منح خاصة باإلقامة بالمبیتات 
لبعض من یزاولون تعلیمھم الثانوي، 
إضافة للمنح المسندة للطلبة والتي كانت 

  ن احتیاجات الطالب  . تغطي جانبا م

ورغم الظروف الطبیعیة القاسیة ورغم    
الفقر المدقع والتھمیش الذي كان یمیز 
أغلب األسر الریفیة خاصة في والیات 
الشمال الغربي والوسط والجنوب، فقد 
تمكن العدید من أبنائھا من تحصیل العلم 
والمعرفة والنجاح في الدراسة والحصول 

نسبة معینة من  على شغل یكفل لصاحبھ
الحیاة الكریمة ویساعد األسرة ولو جزئیّا 
على الرفع من مستواھا المعیشي. إّن 
النجاح والحصول على شغل لم یكن بصفة 
آلیة بل كان نتیجة للجد واالجتھاد ورغبة 
ملحة في تحدي الظروف الصعبة التي 
یعیشھا التلمیذ أو التلمیذة، كما یرجع  أیضا  

س لمسؤولیاتھ التي لتحمل إطار التدری
یحرص من خاللھا على بذل المجھودات 
المضاعفة إلیصال المعلومة للمتلقّي الذي 
یكتفي بالتركیز على الدرس واالستفسار 
عن المسائل التي لم یتوصل إلى فھمھا دون 

  الحاجة إلى دروس خصوصیّة أو تدارك .
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كما ساھمت مسالك التعلیم في السابق    
ي ضمان أوفر الفرص وتفرعاتھ المختلفة ف

للحصول على شغل حتى بالنسبة لمن 
حالت ظروفھم االجتماعیة القاسیة دون 
مواصلة تعلیمھم أو كانت إمكانیاتھم الذھنیة 
محدودة في تقبل المعلومة أو أّن اھتماماتھم 
كانت مركزة باألساس على العمل الیدوي، 
فكان بإمكان التالمیذ الذین ال یرغبون في 

مھم حتى مراحلھ العلیا مواصلة تعلی
االلتحاق بمدارس التكوین المھني أو 
ترشیح المعلمین (التعلیم القصیر). ومن 
أراد منھم العمل كان بإمكانھ االلتحاق 
بصفوف الجیش أو الشرطة والحرس   في 
رتبة رقیب (ثالثة ثانوي أي ما یعادل حالیا 
التاسعة أساسي) أو رتبة عریف (الخامسة 

أي ما یعادل الثانیة ثانوي ثانوي فما فوق 
حالیا). أّما القلّة القلیلة التي یتّم طردھا من 
المعاھد العمومیّة لسوء السلوك أو 
لنشاطات سیاسیة أو لرسوبھم المتكرر 
والذي یتجاوز الحد المسموح بھ، فإنّھا 
تلتحق ببعض المدارس الحّرة التي بدأت 
تظھر للوجود في الثمانینات والتي كانت 

، 1986 -1985السنة الدراسیّة  تعد في
تلمیذ  6295مؤسسة رّسم بھا حوالي  16

بالمائة من  5،0وتلمیذة أي ما یعادل نسبة 
  مجموع التالمیذ. 

وفي الوقت الذي كان من المفترض أن    
تواصل فیھ السلطة الحاكمة فّض المشاكل 
المرتبطة بالتعلیم الحكومي وتجاوز سلبیاتھ 

طویر إیجابیاتھ التي طفت على السطح وت

وتوفیر الظروف المالئمة للدراسة بالنسبة 
للتالمیذ والطلبة لمواصلة تعلیمھم حتى 
مراحلھ النھائیّة والقضاء على أسباب 
االنقطاع المبكر عنھ وفتح اآلفاق وتطویر 
مناھج التدریس وتحسین ظروف 
المدرسین، نجد العكس ھو الذي حصل مما 

وفتح اآلفاق    أثّر سلبا على التعلیم الحكومي
أمــــــام التعلیم الخاص الذي عرف في 
السنوات األخیرة انتشارا مكثفا وأصبح 
یستقطب أعدادا ھامة من التالمیذ في جل 
مراحلھ انطالقا من التحضیري حتى التعلیم 
العالي . فما ھي األسباب التي أدّت إلى 
تقھقر التعلیم الحكومي وإلى تطّور التعلیم 

  الخــاص ؟  

لقد تغیّر توجھ السلطة الحاكمة التي لم    
تعد في حاجة ماّسـة إلى الكوادر ألنّھا 
حققت اكتفاءھا الذاتي من ناحیة ومن ناحیة 
أخرى بدأت تشّرع لخوصصة التعلیم 
للتخلّص شیئا فشیئا من أعبائھ حتى تتمّكن 
من توفیر ما یلزم من مصاریف لحمایتھا. 

ع فعوض االستثمار في التعلیم بجمی
مراحلھ، ترّكز اھتمامھا على تدعیم قدرات 
أجھزتھا القمعیة لكي تتمكن من إحكام 
قبضتھا على الكادحین   للحد من تحركاتھا 
المناھضة للسیاسة الالوطنیة والالشعبیة 
التي یسلكھا النظام الحاكم. وضمن ھذا 
التوّجـھ، تفاقمت البطالة وبالتحدید في 

أبناء صفوف خّریجي الجامعات خاصة من 
الجھات المفقرة والمھّمشة الذین تحدّوا 
الظروف المعیشیة القاسیة والحرمان 
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وتمكنوا بفضل إصرارھم من إنھاء 
دراستھم بنجاح وتحصلوا على الشھادات 
العلیا في أغلب المجاالت ومختلف 

  االختصاصات.

لقد استغّل السماسرة أزمة البطالة خاصة    
من العائلة الموّسـعة للجنرال بن علي 
وحاشیتھ لمراكمة الثروات على حساب 
جودة التعلیم، فكان انتداب أغلب المدّرسین 
ال یتّم على أساس الكفاءة بل على ما یمكن 
أن یدفعھ المترّشـح من مال كرشوة 

طریقة فاألولویة لمن یدفع أكثر. وبھذه ال
التحق اآلالف من المدّرسین والمدّرسات 
بمراكز عملھم دون أن تكون لدیھم الكفاءة 
الضروریة واآللیات البیداغوجیة للتدریس. 
إضافة إلى ذلك، فإّن القلّة القلیلة التي یتم 
انتدابھا بالطرق العادیة تكون عادة قد 
تخّرجت منذ مدّة طویلة تفوق العشر 

ما درستھ في سنوات ونسیت بذلك  كل 
الجامعة مّما یؤدّي إلى ضعف التكوین لدى 

  إطار التدریس .

إّن معاناة التعلیم الحكومي ال تكمن فقط    
في ضعف تكوین المدرسین الذي أثّر سلبا 
على تكوین التالمیذ والطلبة  بل أیضا في 
تدھور البُنى التحتیة للمدارس والمعاھد إذ 

داعي أصبح العدید منھا وبحكم قدمھا مت
للسقوط ( العدید من قاعات التدریس 
انھارت أسقفھا في عدة مدارس ومعاھد في 
السنوات األخیرة )، إلى جانب وطأة 
الظروف الطبیعیة خاصة في األریاف إذ 
مازال بعض التالمیذ وھم صغار السن 

یقطعون مسافات تفوق العشر كیلومترات 
لاللتحاق بمدارسھم التي تفتقر عادة إلى 

لصالح للشرب والمرافق الصحیة الماء ا
مّما عّرضھم إلى العدید من األمراض التي 
خلناھا قد زالت إلى األبد ( شھر نوفمبر 

حالة بمدرسة  40فقط شھد تعرض  2016
دخیلة توجان بوالیة قابس لمرض 

حالة  26البوصفیر منھا حالة وفاة و 
إصابة بھذا الداء في المدارس االبتدائیة 

ة سیدي بوزید في شھر واإلعدادیة بوالی
). وھذه الظروف القاسیة 2016دیسمبر 

من شأنھا أن تؤثّر سلبا على مردودیّة إطار 
التدریس وعلى التالمیذ أیضا نتیجة لكثرة 
الغیابات أو الوصول بصفة متأخرة مع ما 
یرافق ذلك من تعب بدني یؤدي بالضرورة 
إلى فشل التالمیذ في تلقي المعلومة مّما 

رسوبھم في البدایة ثّم االنقطاع یؤدّي إلى 
ألف  100عن الدراسة في مرحلة ثانیة ( 

منقطع عن الدراسة سنویّا ) واالنضمام إلى 
قوافل العاطلین عن العمل لتتلقفھم أیادي 
السماسرة والمھربین الستغاللھم بطرق 

  مختلفة في مھن ھامشیة ومھینة.

لقد استمر التعلیم الحكومي في التقھقر    
إلى أخرى نتیجة أیضا للمناھج  من سنة

التعلیمیة المتبعة والمرتكزة على المقاربة 
بالكفایات والتي دعمت سوق إصدار 
"الباراسكوالر/ الكتب الموازیة" رغم  
تسرب عدید األخطاء إلیھا والتي لم یتعلم 
منھا التلمیذ سوى التواكل والبحث عن 
األجوبة الجاھزة فازدھرت بذلك عملیة 
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العلم، إضافة لالكتظاظ الذي المتاجرة ب
تشھده العدید من الفصول ( عدد التالمیذ 
بالفصل یفوق األربعین ) مّما یتعذر معھ 
على المدّرس إیصال المعلومة لكافة تالمیذ 
فصلھ أو مراقبتھم أو إصالح أخطائھم، 
یضاف إلى ذلك تعّمد بعض المدرسین عدم 
تمكین تالمذتھم من المعلومة الضروریة 

برونھم على تلــــــقي الدروس حتى یج
الخصوصیّة أو دروس التدارك التي تجعل 
التلمیذ ذي شخصیة ضعیفة وغیر قادر 
على تحّمل مسؤولیاتھ ألنّھ اعتاد على 
المساعدة من طرف الغیر ویظھر ھذا في 
التعلیم العالي مما یضطر البعض إلى 
االستنجاد بالدروس الخصوصیة حتى في 

ـورھا المرتفعة. إّن ھذه المراحل رغم أجـ
التقاء ضعف التكوین لدى التالمیذ 
ومنظومة االرتقاء اآللي زاد في تراجع 
المدرسة الحكومیة على مستوى النتائج 
خاصة وأّن التطور التكنولوجي تسبّب في 
إھمال الكتب للبحث عن المعلومة وبالتالي 
التخلّي عن المطالعة والبحث عن األجوبة 

ت التي سرعان ما الجاھزة في األنترنا
تغیب عن التلمیذ بمجرد انتھاء الحصة وھو 
ما یقود إلى التساؤل حول ما الذي یرسخ 
في ذھن التلمیذ من الحصة ؟ ال شيء في 
أغلب األحیان ألّن التلمیذ أصبح في معظم 
الحاالت یتقاسم المھام مع المدرس الذي 
یسّجل حضوره فقط من أجل تصویب 

بھا خالل العمل أخطاء التلمیذ التي یرتك
الجماعي أو مرحلة االكتشاف أو غیرھا 
من المراحل ھذا إذا أمكن لھ ذلك بحكم 

االكتظاظ،  فحسب المناھـــج الجدیدة أصبح 
المدّرس یمتنع عن إعطاء المعلومة ویرافق 
التلمیذ في مراحـــل البحث عنھا وھو ما 
یتطلب مــن ھذا األخیر مجھودا مضاعفا ( 

جمیع المواد والتي ال كثرة البحوث في 
ینتفع منھا التلمیذ إذ غالبا ما یحصل علیھا 
عبر األنترنات أو عن طریق األولیاء الذین 
یتولون ھم أنفسھم إعداد ھذه البحوث 
خاصة في التعلیم األساسي ). لقد شبّھ 
البعض المدرسة في السابق بالمعسكر الذي 
تلقى فیھ الدروس ویتعلم فیھ التلمیذ لمدّة 

سنوات احترام المدرسة مع االنضباط  ستّة
وحسن التعامل مع محیطھ باعتبارھا 
مصدر المعلومة وعینا التلمیذ التي یكتشف 
من خاللھا حقائق الموجودات في ھذا العالم 
الذي ال یزال یشّكل لغزا لطفل لم یتجاوز 

سنة وكان المعلم ھو ھمزة الوصل بین  12
ي التلمیذ الذي تتمثل مھمتھ األساسیة ف

اإلنصات والحصول على أكثر كّم ممكن 
من المعلومات والعالم. أّمــا الیوم، فقد 
أصبحت المدارس والمعاھد والكلیات تفتقر 
لالنضباط المطلوب واحترام المؤسسة 
التعلیمیة باعتبارھا منبعا للعلم والمعرفة 
وكذلك إطار التدریس وفي جانب ھام منھا 

سات مسرحا للعدید من المظاھر والممار
الشاذة التي ال عالقة لھا بالتعلیم والتي 
یدعمھا غرباء عن المؤسسات التعلیمیة، 
ھذه المؤسسات التي لم تعد في مأمن من 
تسلط بعض المنحرفین وتجار المخدرات 
األمر الذي تسبب في تعرض العدید من 
المربین وكذلك بعض التالمیذ والطلبة إلى 
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 العنف، إضافة إلى انسداد األفق لدى
التالمیذ والطلبة أمام إمكانیة حصولھم على 
عمل عند تخرجھم وھم یراقبون باھتمام 
تزاید أعداد العاطلین عن العمل من 
أصحاب الشھائد العلیا وال یحملون سوى 
صورة قاتمة عن مستقبلھم تتلخص في تلك 
القولة الشھیرة لدیھــم ( تقرأ وإال ما تقراش 

سلطة المستقبل ما ثماش ). فھل سعت ال
لمحو ھذه الصورة  القاتمة من أذھانھم ؟ 
بالطبع ال، بل بالعكس دّعمتھا خاصة 
بالقرارات الممالة علیھا من طرف بنوك 
النھب الدولیة بخصوص إیقاف االنتدابات 
بالوظیفة العمومیة والحد من اإلنفاق 
العمومي المؤدي بالضرورة إلى ارتفاع 

عن  تكالیف الدراسة وتزاید أعداد المعطلین
  العمل.

ھذه الحالة المزریة التي وصل إلیھا    
التعلیم الحكومي ومؤسساتھ ، استغلھا 
بعض رؤساء األموال لالستثمار في التعلیم 
الخاص بجل مراحلھ، ورغم أّن ھذا النوع 
من التعلیم كان ینتشر في البدایة في كبرى 
المدن وال یستقطب إالّ أبناء العائالت 

م مالءمتھ لظروف المیسورة، فإنّھ وبحك
عیش العائلة في الوسط الحضري وتوفیر 
الحلول المتماشیة مع الظروف االجتماعیة 
الجدیدة وغیاب األبوین طیلة الیوم بحكم 
العمل أمكن لھ االنتشار في كل المدن وضّم 
العدید من أبناء البرجوازیة المتوسطة عبر 
إسداء مؤسساتھ لخدمات تمّكن من احتضان 

ة الیوم عبر ما توفّره من التالمیذ طیل

تجھیزات كالمطاعم والمالعب المعشبة في 
بعض األحیان والمسابح مع تركیزھا لبنیة 
تحتیة تتیح تأطیر الدارسین بھا وبرمجة 
أنشطة ثقافیة وریاضیّة خارج الوقت 
المخّصص للدراسة. كما أّن ھذه المؤسسات 
تستجیب لتطلعات األولیاء في توفیر تكوین 

ي اللغات األجنبیّة خاصة ذي جودة ف
الفرنسیّة واألنقلیزیة وفي العلوم مّما یضمن 
ألبنائھم مستقبال دراسیّا أفضل نظرا لما 
یتمتعون بھ من خدمات أحسن مّما ھو 
متوفّر في التعلیم الحكومي ألنّھ یقدم إلى 
جانب البرامج العادیة تكوینا إضافیّا في 

ى اللغات واإلعالمیّة والحساب الذھني، إل
  جانب اإلقامة واألكل.

وفي الوقت الذي یقطع فیھ تلمیذ التعلیم    
كیلومترات أحیانا  10الحكومي مسافة 

مشیا على األقدام تحت البرد والمطر 
والعواصف للوصــول لمدرستھ، تقف 
حافلة نقل تالمیذ التعلیم الخاص أمام باب 
محل سكنى التلمیذ لتنقلھ إلى مدرستھ 

الطریقة مساًء. ونتیجة صباحا وتعیده بنفس 
لما توفّـره المؤسسات التعلیمیة من ظروف 
مالئمة للدراسة وخدمات  جیّدة مرتبطة 
باإلقامة واإلطعام وكذلك المرافق الصحیة 
العصریة وتنوع األنشطة الثقافیة 
والریاضیة مع توفر التجھیزات 
الضروریة، تطورت نسبة التالمیذ 

راسیة الملتحقین بھا لتصل في السنة الد
بالمائة   2,7إلى  2011-2012

تلمیذ وتلمیذة ) موزعین على  28875(
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مدرسة وتواصل ارتفاعھا لتصبح في  128
 4حوالي   2015-2014السنة الدراسیة 

 216ألف ) موزعین على  40بالمائة ( 
بالمائة منھا بتونس  80مؤسسة تعلیمیة 

الكبرى والمدن الساحلیة. مع المالحظ   أّن 
سات لم تعد تستقطب الفاشلین في ھذه المؤس

التعلیم الحكومي فقط بل أصبح یرتادھا 
المتمیزون والمتوسطون أیضا، بل إّن  
البعض منھا یضع شروطا خاصة للقبول 
تتمثل باألساس في خضوع التلمیذ إلى 
اختبار لتحدید مؤھالتھ والتي على ضوئھا  
یمكن قبولھ أو رفض مطلبھ ألّن العدید من 

خاصة أصبحت ال تقبل سوى المدارس ال
  المتفوقین في الدراسة. 

و في الوقت الذي یشھد فیھ التعلیم    
العمومي تراجعا ملفتا للنظر، یكسب التعلیم 
الخاص المعركة وترتفع نسبة التالمیذ 
الملتحقین بھ من سنة إلى أخرى نتیجة 
الستجابتھ لمتطلبات الحیاة الیومیة لألسر 

اریة التي التونسیة وللحمالت اإلشھ
یمارسھا من خالل حتى التسمیات التي یتم 
إطالقھا على مؤسساتھ ( النخبة، بیت 
الحكمة، الطفل الذھبي، جیل المستقبل، 

  العباقرة، اإلتقان، زھرة المدائن...).

لقد أصبح التعلیم الخاص یشمل كامل    
المراحل التعلیمیّة من التحضیري إلى 

م العالي، العالي خاصة وأّن مؤسسات التعلی
ولضمان أوفر الحظوظ اللتحاق أكبر عدد 
ممكن من الطلبة بھا، سعت إلى ربط الصلة 
بالعدید من المؤسسات الصناعیة سواء 

داخل تونس أو خارجھا وبالتحدید بأوروبا 
لضمان التربصات المطلوبة لطلبتھا من 
ناحیة ولتمكینھم من فرص عمل من ناحیة 

صفوف أخرى حتى تكون نسب البطالة في 
خریجي المؤسسات الخاصة منعدمة أو 
منخفضة مقارنة مع نسب القطاع الحكومي 
باعتبار  أّن أصحاب رؤوس األموال 

  یخدمون مصالح بعضھم البعض   . 

إّن التعلیم في تونس بصفة عامة فقد    
مصداقیتھ ومكانتھ حتى على المستوى 
العالمي، ففي الثمانینات كانت الشھادات 

سیة ذات قیمة عالیة ویتم العلمیة التون
تناظرھا مع مثیالتھا في أوروبا فألمانیا 
مثال وإلى جانب تناظر شھادات 
الباكالوریا، كانت تمّكن الطالب التونسي 
من امتیاز یتمثل في دراسة اللغة األلمانیة 
لمدة سنة واحدة في الوقت الذي تشترط فیھ 
على طلبة البلدان األخرى مدة ثالث وأربع 

غیر أّن ھذا االمتیاز تّم إلغاؤه بعد سنوات. 
نوفمبر. كما أن الوضع الذي  07انقالب 

وصل إلیھ التعلیم في تونس یكشف عنھ 
الذي أعدتھ  2015تصنیف " بیزا " لسنة 

منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة عبر 
ألف تلمیذ في سّن الخامسة  540تقییم 

دولة وكانت مرتبة تونس  70عشر من 
لإلمارات  46آلت المرتبة  في حین 65

العربیة. كما أّن جامعاتنا تدحرج أیضا 
ترتیبھا حتّى على المستوى اإلفریقي إذ 
حازت جامعات من أوغندا وكینیا 
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وبوتسوانا وأثیوبیا وبوركینافاسو 
  والصومال على المراتب المتقدمة. 

إّن الحلول ممكنة لتطویر التعلیم وتجاوز    
حقیقیة لذلك بدًءا  سلبیاتھ متى وجدت إرادة

بالمناھج التعلیمیة التي یجب أن ترتكز   
على اللغات والحساب الذھني في الطور 
االبتدائي والعلوم والتقنیة في الطور 
الثانوي ومراجعة الزمن المدرسي 
والتقلیص في عدد التالمیذ في الفصل الذي 

 25یجب أن ال یتجاوز في جل الحاالت 
تحتیة الضروریة دارسا مع توفیر البُنى ال

للتدریس وإلقامة التالمیذ وتحسین مستوى 
العیش داخل المؤسسة التربویة وحمایتھا 
من الغرباء عنھا إضافة إلى التجھیزات 
األساسیة مثل المالعب وقاعات المراجعة 
واألنشطة الثقافیة المتنوعة مع 
مراجعـــــــــة الزمن المدرسي بما یكفل 

األنشطة خارج للتلمیذ المشاركة في ھذه 
األوقات المخصصة للتدریس وانتداب 
المدرسین حسب الكفاءة مع إخضاعھم لمدة 
تكوین خالصة األجر مدتھا سنة كاملة  مع 
توفیر السكن المالئم لھم بالقرب من 
المؤسســات التربویة والقضاء على 
الدروس الخصوصیّة وتوفیر النقل المجاني 

اف للتالمیذ والمدرسین خاصة في األری
والتجمعات السكنیة لتالفي الغیابات 
والوصول المتأخر مع الحد من غیابات 
المدرسین غیر المبّررة والتكفل بمھمة 

اإلطعام واإلیواء عند الضرورة مع توفیر 
محالت تمریض قارة وأطبّـاء عند 
الضرورة خاصة النفسانیین منھم. أما 
بخصوص التعلیم العالي فإن األمر یتطلب 

یتات وتحدید أسعارھا حتى ال توفیر المب
یكون الطلبة ضحایا للسمسرة والجشع مع 
الترفیع في المنح المسندة لھم بما یتماشى 
مع ارتفاع تكالیف الحیاة الیومیة وتوفیر 
التجھیزات الضروریة للدراسة وإنجاز 
البحوث العلمیة والتشجیع علیھا عبر إسناد 
منح خاصة بھا وتمكین الطلبة من 

لمیدانیة المطلوبة مع تجریم التربصات ا
الدروس الخصوصیة. إّن ھذه اإلجراءات 

المقترحة تمثل الحد األدنى للنھوض بالتعلیم   
والحد من تدھوره المستمر باعتباره مالذا 
ألبناء الكادحین والمھّمشین الذین ال 
یقدرون على توفیر مصاریف التعلیم 
الخاص، غیر أن السؤال الذي یطرح نفسھ 

ھو ھل بإمكان السلطة الحالیة القیام بإلحاح 
بھذه الخطوات وھل ھي فعال ساعیة 

  لتحسین جودة التعلیم العمومي ؟

كل المؤشرات تفیدنا بعكس ذلك وھو ما    
یدفعنا إلى دعوة العمال والفالحین وكل 
الكادحین إلى تنظیم صفوفھم والدفاع عن 
حقوقھم وإقامة سلطتھم الدیمقراطیة الشعبیة 

مطالبھم ومن ضمنھا الحق في وتحقیق 
  التعلیم العمومي المجاني في جل مراحلھ. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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مجزرة فظیعة ترتكبھا الّرجعیّة الھندیّــة   

أكتوبر قــامت قّوات  24في صبیحة     
كبیرة من الشرطة الھندیّـة بمھاجمة عدد 
من الثّوار الماویین ومن السكان العّزل 

الواقعة على  بالقرب من قــریة ماراغودا
الحدود بین والیتي أودیشا وأندرا برادش، 

ما یزید عن وقد أسفر الھجوم عن سقوط 
  عشرین من الثّوار ومن سّكان القریة.

و كشفت التحقیقات اآلتیة الحقا من    
مصادر غیر رسمیّة من منطقة الھجوم أّن 
مجزرة بشعـة قد اقترفتھا األجھزة القمعیّـة 
للّرجعیّة الھندیّة في تلك المنطقة الّریفیّة 

الفقر   المھّمشـة التي یعاني سّكانھا
  طھاد.واالستغالل واالض

و قد قامت قّوات الشرطة والقوات شبھ     
العسكریّة على مدى یومین بمالحقـة عدد 
من القرویّین وقتلھم وقامت أیضا بتشویھ 
عدد غیر قلیل من الجثث، كما أّن قّوات 
الشرطة عمدت إلى قتل عدد من األسرى 

وروى  25من بین القرویّین یوم 
 المزارعون وعدد من النّاجین من المذبحة

الفظاعات التي ارتكبتھا تلك القّوات. كما 
قامت ھذه القّوات بإعدام عدد من الجرحى 

الماویین في الّســاحات العاّمة  من المقاتلین
 27و 26یومي   وأمـام أعین القرویّین

نوفمبر أي بعد ثالثة أیّـام من وقوع 
المعــركة. وقد أدّت ھذه الفظـاعات إلى 

 9من بینھم  شھیدا 31بلوغ عدد الّشھداء 
من سّكان القریـة العّزل، وقد قام الحزب 
الشیوعي الماوي الھندي بنشر القائمة 

  االسمیّة لكّل الّشـھداء.

و تتنّزل ھذه المجــزرة في إطار الحرب    
التي تشنّھا الدّولة الّرجعیّـة الھندیّــة منذ 

عقود ضدّ الشعب وقواه الثّـوریّـة والتي 
ات األخیـرة عملیّة أُطلق علیھا في السنو

  "الّصید األخضر".

لقد نھض الشعب الھندي إلى المقــاومة    
بقیادة الحزب الشیوعي المـاوي من أجل 
القضـاء على نظام االستغالل الكمبرادوري 
اإلقطاعي المتحالف مع اإلمبریالیّة ومن 
أجل إقـامة إصالح زراعي حقیقي یستفید 

لون أغلبیّة منھ الفالّحون الفقـراء الذین یمثّ 
المجتمع الھندي وأكثر الّطبقات التي 
تتعّرض لمختلف أشكال االضطھاد 

  واالستغالل.

ورغم ھذه المجزرة البشعة والفظاعات   
والجرائم األخرى التي ترتكبھا الرجعیّة 
الھندیّـة، فإّن ثقة الّطبقات الكادحة في 
الحزب الشیوعي الماوي وفي مناضلیھ 

ویقوى یوما بعد یوم تزداد یوما بعد یوم، 
إصرار الشعب على المقــاومة وعلى 

  مواجھة اآللة القمعیّة بكّل بسالـة.

اھتّز العـالم لمشاھد حادث القطار  لقد   
الذي وقع قبل أیّـام قلیلة من ھذه المجزرة 

راكبا وتناقلت  120في الھند وأودى بحیاة 
مختلف وسائل اإلعالم الخبر على أنّھ 
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م تتناقل ھذه الـوسائل كارثـة، بینما ل
المشاھد الفظیعة للجثث التي خلّفتھا 

  الشرطة الھندیّة في إحدى القرى.

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

 تُـــركیا : حروٌب في الدّاخــل و أخرى في الخــارج     

تتلقّى الدّولة التّركیّة بسبب سیاستھا    
المعادیة للشعب التّركي وطبقاتھ الكادحة 
وسیاستھا االخوانیة القائمة على اضطھاد 
القومیّات غیر التركیّة مزیدا من المقـاومة 

لثّـوریّة حتّى أصبحت من قبل القوى ا
قّواتھا العسكریّة وشبھ العسكریّة ھدفا 
لھجومات عدیدة تنفّذھا المجموعات 
والتنظیمات الثّوریّة مثل صقور حریة 
كردستان وحزب العّمال الكردستاني 
وجیش العّمال والفالحین وجبھة التحریر 
الشعبیة الثوریة . وال یكاد یمّر أسبوع دون 

تفجیر یستھدف  أن تنتشر أخبار وقوع
مراكز أمنیة وعسكریّة تركیّة أو مواجھات 
مسلّحة بین مقاتلي ھذه المجموعات 

  والجیش التركي في مواقع عدّة.

 2016دیسمبر  17فقد انفجرت صبیحة    
حافلة تقّل جنودا أتراكا أمام جامعة ارجیس 
في والیة قیصري وذلك أثناء مرورھا 

أسفر وقد  قرب سیارة یعتقد أنھا ملغومة.
التفجیر حسب بیان للجیش التركي عن 

آخرین.  48جندیا وإصابة  13مقتل 
وأصدرت حركة صقور حریة كردستان 

بیانا  2016دیسمبر   20یوم الثالثاء 
علنت فیھ مسؤولیتھا عن التفجیر الذي أ

استھدف عناصر الشرطة التركیة في والیة 
مشیرا    دیسمبر. 17قیصري التركیة یوم 

ً لدماء إلى أّن ھذه ا لعملیّة تأتي انتقاما
اآلالف من أبناء الشعب الذین قتلوا على ید 
الدولة الفاشیة مستھدفا أكثر الوحدات 
التركیة ارتكاباً للجرائم والھجمات الوحشیة 

بحق الشعب الكردي مؤّكدا أّن الحركة 
ستصعّد نضالھا وعملیاتھا ضد الممارسات 

كیّة و كانت السلطات التّر الفاشیة التركیة.
وعلى رأسھا اردوغان قد صّرحت فور 
وقوع العملیّة أّن حزب العّمال الكردستاني 

  یقف وراء الھجوم المذكور.

وكان تفجیران آخران وقعا مساء السبت    
في اسطنبول قرب  2016دیسمبر  10

احد المالعب الّریاضیّة بعید انتھاء مباراة 
 40في كرة القدم انجّر عنھما مقتل حوالي 

آخرین  150ا وإصابة ما یزید عن شرطیّ 
 بجروح بعضھم إصاباتھم خطیرة جدّا.

وكعادتھا حّملت الدّولة التركیّة مسؤولیّة   
التفجیرین لحزب العّمـال الكردستاني، لكن 
تنظیم "صقور حریة كردستان" أعلن األحد 

مسؤولیتھ عن  2016دیسمبر  11
التفجیرین وفق ما ورد في بیان لھ على 

  لكتروني. موقعھ اإل

وقال التنظیم في بیانھ إن "الشعب     
التركي لم یكن ھدفا مباشرا لصقور حریة 
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كردستان، ولكن من غیر الممكن أن تستمر 
الحیاة بھدوء في تركیا بینما یقبع عبد هللا 

و اتھم التنظیم أیضا،  ."أوجالن في السجن
الدولة التركیة ممثلة بحكومة حزب العدالة 

ي بـ"تعذیب األمھات وقتل والتنمیة االخوان
    األطفال والتمثیل بجثث الفتیات."

وكان تفجیر وقع قبل ذلك بایّام قلیلة، في    
مدینة دیرسم، أسفر عن مقتل عدد من 
عناصر األمن التركي وإصابة عدد آخر 

وقد استھدف التفجیر القوي نقطة   بجروح،
تفتیش أمنیة تدعى "كمره بل"، في محیط 

قد أشارت مصادر محلیة و  مدینة دیرسم. 
وتناقلت عنھا بعض وكاالت األنبـاء إلى أّن 

التفجیر أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبیر  
من عناصر األمن التركي دون معرفـة ھذه 
األعداد بشكل دقیق نظرا للّطوق األمني 
الذي فُرض حول مسرح العملیّـة. وقد وقع 
ھذا التفجیر بعد أیّام قلیلة من المجزرة التي 

 28یوم   ارتكبتھا قّوات الجیش التركي
نوفمبر في حّق مجموعة من الثوار 
الماویّین في إقلیم دیرسم والتي أدّت إلى 

شھداء  بینھم ثالثة قتلوا أثناء  8سقوط 
تبادل إلطالق النار بینما المتبقّون قُتلوا إثر 
قصف موقعھم من قبل القوات التركیة 
 بقنابل كیمیاویة حسب شھود عیان وھو

أدّى إلى عدم التعّرف على ھویّاتھم   ما
  بسبب التشّوھات التي لحقت جثثھم.

وكعادتھ ال یتوانى اردوغان في كّل مّرة    
بوصف ھذه العملیّات باإلرھابیّة، وال 
یتأّخر في اللّعب على الوتر 
القومي/االخواني لیخفي جرائمھ من جھـة 
ولیثیر تعاطف الشعب التركي تجاه 
سیاستھ، فقد صّرح أّن مثل ھذه العملیّات ال 

 79تستھدف الشرطة والجیش فقط "بل 

المواطنین األتراك بأسرھم." ملیونا من 
وكي ینال أیضا استعطاف القوى العالمیّة 
بادّعائھ محـاربة اإلرھــاب خارج الحدود 
التّركیّة من خالل الحرب التي یشنّھا منذ 
أشھر داخل األراضي الّسوریّة تحت ذریعة 
حمایة تركیا من الخطر الكردي اآلتي من 
وراء الحدود وحتّى یضمن الّضوء 

من قبل روسیا والوالیات المتّحدة األخضر 
األمریكیّة لمواصلة توّغل جیوشھ داخل 
القرى والمدن مستغالّ مّرة التوافقات 
الدّولیّة ومّرة أخرى الخالفات بین تلك 
القوى حول الملّف الّسـوري من أجـل مزید 
التوّسع واحتالل أراض جدیدة ومن أجل 
إیجاد حّل ومخرج للقوى اإلرھابیّة 

یّة التي یدعمھا نظامھ والتي تقاتل التكفیر
في سوریا خصوصا بعد أن ظھر اتّجاه 
نحو إیقاف القتـال ونحو التخلّي عن 
عشرات اآلالف من اإلرھابیین التكفیریین 
الذین دفعت بھم القوى االمبریالیة 
والرجعیة اإلقلیمیّة إلى الحرب في المنطقة، 

ة وتتنّزل التفاھمات التركیة الّروسیّة األخیر
التي أفضت إلى توقیع ھدنة في سوریا 
واإلعداد لمحادثات استانة في ھذا اإلطـار 
والذي تلعب فیھ الدّولة التّركیة دور 
المسؤول عن المجموعات والتنظیمات 
اإلرھابیّة التي تعتبرھا "المعارضة 
السوریة المسلّحة المعتدلة". وفي ھذا 
سارع الرئیس الروسي بوتین غداة وقوع 

دیسمبر) إلى االتّصال  17األخیر ( التفجیر
بنظیره التركي لیعزیھ وعائالت القتلى 
معربا عن استعداده لمساعدتھ في مقاومة 

  اإلرھاب. 

ومن جھـة أخرى، وتحت نفس الذریعة    
(التوقّي من الخطر الكردي اآلتي من 
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خارج الحدود) تسعى الدّولة التّركیّة إلى 
وصا الّضغط على النظام في العراق وخص

على رئیس الفدرالیّة الكردیّة من أجل طرد 
مقاتلي حزب العّمال الكردستاني من جبال 
سنجار حیث یقیم قواعد عسكریّة لھ كثیرا 
ما جعل منھا الجیش التركي حّجة لتنفیذ 
غاراتھ على تلك المناطق منذ عھد صدّام 
حسین حیث كانت القّوات التركیّة تستبیح 

  .األراضي العراقیة دون ردّ 

ویھدف النظام التركي من خالل ھذا    
الضغط السیاسي إلى تدعیم حضوره في 

العراق لتنفیذ أطماعھ التوّسعیّة حیث ال 
یتوانى حّكامھ في التصریح بأّن لعض 
األراضي العراقیة ھي اراض تركیّة ولذلك 
تحتفظ الدّولة التّركیّة بعدد غیر قلیل من 

ھذه قّواتھا العسكریّة في بعشیقة وكانت 
الدّولة قد اشترطت على الدّولة العراقیّـة 
المشاركة في المعارك التي تخوضھا قواتھا 
ضدّ داعش في المدن العراقیّة وخاّصة في 

  المــوصل.

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

  بیـــانــات سیـــاسیّــة

  یان لحزب الكادحین حول اعتداء المیلیشیات على المحتجین في سیدي بوزیدب  
 المیلیشیات اإلجرامیة تعود مجددا للعمل في سیدي بوزید

بعد احتجاجات شعبیة محلیة متواصلة    
على مدى أیام في المكناسي توجھ 
المحتجون إلى مركز الوالیة بسیدي بوزید 
إلبالغ صوتھم وعوضا عن اإلصغاء إلیھم 
ومحاورتھم لجأت السلطة إلى نفس 
األسالیب القذرة التي جربھا بن على سابقا 
دون نجاح فواجھتھم المیلیشیات اإلجرامیة 

اء الھمجي مما سبب للعدید منھم باالعتد
كسورا وجراحا مختلفة كما قامت قوات 
البولیس باعتقالھم لبعض الوقت باإلضافة 
إلى استعمال الغازات المسیلة للدموع بكثافة 
في أحیاء مدینة المكناسي و في عالقة بذلك 

 یعبر حزب الكادحین عما یلي :

: إّن مطالب التشغیل والتنمیة أّوال   
ع العادل للثروة في المكناسي والتوزی

مطالب مزمنة ومشروعة وبدون االستجابة 
 إلیھا فان األوضاع األمنیة ستزداد تدھورا.

: تحمیل السلطة الجھویة والمركزیة ثانیا   
كامل المسؤولیة عن تحریك المیلیشیات 
اإلجرامیة التي ینبغي محاسبتھا عما قامت 

 بھ من اعتداءات .
القوى السیاسیة  : دعوة سائرثالثا   

والنقابیة والجمعیاتیة الوطنیة إلى دعم 
 الكفاح الشعبي في المكناسي ومناصرتھ .

 المكتب المحلي بالمكناسي-حزب الكادحین 
  2017جانفي  11

  ي ذكرى انتفاضات جانفي المجیدةف
تمّر خالل ھذا الشھر الذكرى التاسعة    

 1978جانفي  26والثالثون النتفاضة 
 3والذكرى الثالثة والثالثون النتفاضة 

، ففي تلك اللحظات الثوریة 1984جانفي 

من تاریخ بالدنا المعاصر ھب الكادحون 
إلى الكفاح في سبیل تحقیق مھام وطنیة 
وطبقیة، وفي مقدمتھا إسقاط النظام الذي 

عن في االستغالل واالضطھاد والعمالة أم
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لالمبریالیة، وقدموا في سبیل ذلك قوافل 
من الشھداء من بینھم الرفاق: فاضل ساسي 
وعمار العلیبي وفتحي فالح، وقد مھدت 

 17تلك االنتفاضات السبیل إلى انتفاضة 
  المجیدة التي دّوى خاللھا 2010دیسمبر 

شعارھا المركزي: الشعب یرید إسقاط 
نظام وانتشر بعد ذلك في أرجاء الوطن ال

  العربي كافة.

ورغم نجاح الرجعیة في ضرب تلك     
االنتفاضات حینا بالقمع الدموي وأحیانا 

بالتطویع "الدیمقراطي" مستفیدة في ذلك 
من الدعم االمبریالي فإن جماھیر الشعب 
حققت من خاللھا جملة من المكاسب 
الثوریة، وفي صدارتھا التدرب على 
النضال وتحسس من ھم أصدقاء الشعب 
ومن ھم أعداؤه وفرض التراجع على 
الرجعیة في عدد من المجاالت خاصة تلك 
  المتعلقة بحقوق التظاھر والتنظم والتعبیر .

و یأتي إحیاء تلك المناسبات الثوریة ھذا    
العام وتونس تواجھ المزید من التھدیدات 

رھابیة التكفیریة التي ال تحفي صلتھا اإل
بالقوى االمبریالیة، فضال عن انتشار قوى 
عسكریة وأجھزة استخباراتیة أجنبیة، كما 
ترتفع األسعار وتشتد وطأة الفقر والبطالة 
واالنتحار والرشوة والفساد. مما یستدعي 

الشعب على قاعدة  اتحاد سائر قوى
رة طریق الثو المقاومة والمضّي قدما في

من أجل الحریة لتونس والدیمقراطیة 
  لشعبھا والثروة لكادحیھا.

  2017جانفي  3تونس      حزب الكادحین

  

 تــــونس: أمـــن الّشعب في خطـــر !
یزداد الوضع األمني في تونس سوًء    

وھو ما تشیر إلیھ وقائع مثل تمركز 
الجماعات اإلرھابیة التكفیریة في الجبال 
وتخزینھا للسالح وحفرھا لألنفاق وتطویر 
قدراتھا القتالیة وتورط سفارات وأجانب في 
إدخال أسلحة إلى تونس وأخیرا تنفیذ عملیة 

ودة اغتیال في وضح النھار بمسدسات مز
بكواتم للصوت في مدینة صفاقس تورط 
فیھا مجرمون من تونس وخارجھا ، ومن 
جانب آخر كشفت تقاریر إعالمیة عن 
تجریب أدویة معدة لجنود أمریكیین في 

العراق على أطفال في سیدي بوزید بما 
یمثل تھدیدا لسالمتھم الجسدیة، وفي عالقة 

  بذلك یعبر حزب الكادحین عما یلي :

تحمیل السلطة المسؤولیة كاملة عن : أوال
  تدھور أوضاع الشعب األمنیة.

: دعوة سائر المنظمات السیاسیة ثانیا
والنقابیة والشبابیة والنسویة والثقافیة 
الوطنیة إلى االضطالع بدورھا في حمایة 

  أمن الشعب.
  2016دیسمبر  19تونس حزب الكادحین 

بھنیئا لسوریا نصرھا في حل
قّق الشعب العربي السوري النصر ح   

ضد اإلرھاب التكفیري وداعمیھ في مدینة 
حلب وقدم في سبیل ذلك قوافل من الشھداء 
والجرحى والمفقودین والمشردین فضال 

عن أضرار جسیمة في البنیة التحتیة 
  . والممتلكات

ورغم أّن ھذا النصر جزئي ضمن    
الحرب الكبرى التي تشھدھا سوریة منذ 
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سنوات فانھ مھم جدا ویفتح المزید من 
الفرص للقضاء على اإلرھاب التكفیري 
لیس في سوریا وحدھا وإنّما في الوطن 

  . العربي بأكملھ
وحزب الكادحین إذ یھنّئ الشعب العربي     

و السوري على نصره في حلب فانھ یدع

في الوقت نفسھ سائر الثوریین إلى الوقوف 
إلى جانب سوریا في كفاحھا المشروع 
لتحریر األرض وتوحیدھا وإلحاق الھزیمة 
النھائیة بالغزاة وأعوانھم من أمراء الحرب 

  . الطائفیین الطامحین لتقسیمھا
  2016دیسمبر  15تونس  حزب الكادحین

حزب الكادحین ینعى القائد الثّـوري فیدال كاسترو
ینعى حزب الكادحین إلى الثوریین في    

تونس والوطن العربي والعالم القائد الثوري 
فیدال كاسترو الذي توفّي اللیلة البارحة في 

  ھافانا عن سّن تناھز التسعین عاما.
ة الكوبیة رفقة ُعرف فیدیل بقیادتھ للثور 

غیفارا وراؤول وغیرھما وحقق سنة 
االنتصار على نظام باتیستا العمیل  1959

لالمبریالیین األمریكیین وعلى مدى سنوات 
طویلة نجحت كوبا في ظل قیادتھ في 
تحقیق منجزات كبیرة في الصحة والتعلیم 
والصناعة والفالحة وغیرھا كما ناصرت 

ومنھا  قضایا التحرر الوطني في العالم
قضایا األّمـة العربیة وفي مقدمتھا القضیة 

  . العربیة الفلسطینیة
برحیل فیدیل كاسترو تفقد الثورة العالمیة   

أحد أبرز رموزھا التاریخیین الذي ستظل 
ذكراه تدفع الثوریین إلى الكفاح في شتى 

  .البلدان

2016نوفمبر  26تونس   حزب الكادحین

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

  حوار مع الّرفیق فریــد العلیبي

 قریبا روسیا ستتحرك إلى لیبیا بعد إنھاء الّصراع الّسـوري   

بعد تحریر مدینة سرت اللیبیة من قبضة    
وسیطرة تنظیم داعش وأیضا التغیرات 
على األرض الحاصلة في كل من سوریا 
والعراق فانھ بات من المفروض تكریس 
االھتمام لمسألة مھمة وھي عودة المقاتلین 
التونسیین من بؤر الصراعات. ھذه العودة 
 سیكون لھا ثمن كبیر على أمننا واستقرار

البلد بالتالي طرح مع ھذه العودة موضوع 
  طریقة التعامل معھم ومدى خطورتھم.

ھذا الملف نطرحھ الدكتور فرید العلیبي  
لننتقل معھ في ھذا الحوار إلى تحلیل 
شخصیة الرئیس األمریكي الجدید ترامب 

وكیفیة تعاطیھ مع 
العالمین العربي 

واإلسالمي إضافة إلى 
أسباب وأھداف دخول 

بكل ثقلھا إلى سوریا ومنطقة الشرق  روسیا
  :األوسط

بعد تحریر سرت من داعش ھل یمكن أن 
 ؟ نقول أن لیبیا مقبلة على مرحلة جدیدة

ـ ال یمكن اعتبار أّن لیبیا تعیش اآلن  
مرحلة جدیدة فالجماعات التكفیریة ال تزال 
تمثل قوة عسكریة وھناك میلیشیات تتقاسم 
السیطرة علیھا وراءھا دول ولألسف على 
مستوى جھاز الدولة ھناك فمصادر القرار 
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متباینة بل من الصعب إثبات وجود دولة 
ذا الوضع وتجاوز ھ مركزیة في لیبیا حالیا.

ال یزال بعید المنال وھناك استعدادات 
حثیثة للدخول في مواجھات جدیدة وقبل 
أیام كان ھناك قتال ضار في طرابلس 
وبنغازي التي تعیش على وقع المعارك منذ 
مدة طویلة أّما بقیة المدن والقرى اللیبیة 
فلیست أفضل حاال وھناك حالة ترقب 

عاصفة التي بالتالي فلیبیا ال تزال في قلب ال
أخذت معھا العقید القذافي، وھي حالیا في 
وضع مضطرب فأمراء الحرب یعبثون 
بحاضرھا ومستقبلھا والناتو ال یزال 

   حاضرا بقوة.
  ھل یعني ھذا أّن الصراع سیتأجج أكثر ؟

ـ نعم قد یحتد ھذا الصراع أكثر فأكثر مع  
توّجھ بعض أطراف ھذا الصراع إلى 

التي یمكنھا التأثیر روسیا بحثا عن الدعم و
في الوضع ولھا عالقات وثیقة بقسم من 
العسكریین الذین حكموا لیبیا وما زالوا 
یحتفظون ببعض قّوتھم وستجد أمریكا 
واالتحاد األوربي نفسیھما قریبا في مواجھة 
روسیا في لیبیا بعد المواجھة في سوریا 
وإن بحدّة أقل، وطالما لم یحسم أمر اقتسام 

طیة من طرف القوى العظمى الثروة النف
فإّن المعركة ستستمر وستتورط فیھا المزید 
من القوى واللیبیون سوف یعانون أكثر 
فأكثر قبل أن یدركوا أن علیھم االتحاد 

   .للدفاع عن بلدھم الزاخر بالثروات
ھل من الوارد أن تجمع داعش شتاتھا في 

  منطقة أخرى من لیبیا ؟ 
مركز ـ حاولت داعش جعل سرت نقطة ت

أساسیة لھا لیس في لیبیا وحدھا بل في 
المغرب العربي برمتھ وكانت تحلم بأن 
تكون عاصمتھا األولى على األقل قبل 
الوصول إلى القیروان مثال وتكتیكھا 

العسكري تمثل حتى اآلن في السیطرة على 
مدینة بعینھا معولة على الدعایة لنفسھا من 

ن خالل تلك السیطرة التي كثیرا ما تكو
سریعة ومفاجئة مثلما حدث في الموصل 
وھي تعرف أّن سرت مسقط رأس القذافي 
ومكان مقتلھ أیضا وھناك غاضبون فیھا 
فضال عن بني ولید القریبة منھا والتي 
كانت تمني النفس بالتوسع في اتجاھھا وقد 
لعبت على التناقض بین مصراتة وھاتین 
المدینتین في استغالل للتركیبة القبلیة 

تذكیر فقد حاولت القیام بنفس الشيء ولل
عندما ھاجمت بنقردان وھي ستحاول بعد 
خسارة سرت التمركز في مدینة أخرى 
لتجمیع قواھا غیر أن ذلك لن یكون سھال 
وھذا التكتیك العسكري ثبت حتى اآلن فشلھ 
في العراق وسوریا ولیبیا وتونس لذلك قد 
تضطر لتغییره فتتمركز في الجبال بدال من 

  مدن.ال
ما حصل یرجح حصول موجات عودة 
للمقاتلین التونسیین، ھل یمثلون خطرا 
  على أمن البالد وكیف یجب التعامل معھم؟

البعض من ھؤالء قتل أو جرح أو أسر  -
ولكن عددھم قلیل والبعض اآلخر ویمثل 
األكثریة فّر أو یستعد لذلك، وھؤالء 
سیعودون بطرق مختلفة وھم یعلمون أن 

ل أماكن یمكنھا تعویض ما تمت الجبال تمث
خسارتھ في لیبیا وجبال تونس أفضل 
لداعش وغیرھا من الجماعات التكفیریة 
من مدن لیبیا. في تونس ھناك اضطراب 
لدى السلطة السیاسیة في التعامل مع ھؤالء 
ویفسر ذلك بأنھا مزدوجة والنھضة ترید 
غلق الملف الذي كتبت بعض صفحاتھ 

قت طویل عن بمدادھا وتحدثت منذ و
ھؤالء الممكنة وأنھم یمثلون إسالما  "توبة"

غاضبا یمكن ترویضھ أما نداء تونس فھو 
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ال یمتلك ال التجربة وال الخلفیة الفكریة 
والسیاسیة والعسكریة لفھم اإلرھاب 
التكفیري وھذا االضطراب سیسھل عودة 

  ھؤالء الذین سیتوّجھ اغلبھم إلى الجبال.
س ھش مقارنة الوضع األمني في تون   

بالعراق وسوریا مثال حیث واجھت داعش 
جیوشا ومیلیشیات مدربة جیدا وتمتلك 
أسلحة متطورة وھو ما تفتقر إلیھ تونس 
التي استھانت طیلة عقود بتقویة جیشھا وال 
ینبغي االغترار ببعض مظاھر االستقرار 
فذلك یستغل اآلن من قبل داعش وغیرھا 

یب مجندین إلنشاء قواعد وحفر أنفاق وتدر
وال یجب نسیان أن الكثیر من الجھادیین 

  في سوریا كانوا تونسیین.
ینادي البعض في تونس بالنسج على    

منوال الجزائر بقبول توبة ھؤالء وعقد 
مصالحة معھم غیر أن الجزائر لم تصل 
إلى قانون "الوئام الوطني" إال بعد تحقیق 
نجاحات عسكریة كبرى وشق صفوف 

تقاتل  لحة التي أصبحتالجماعات المس
بعضھا فقربت قسما وعزلت القسم اآلخر 
وھذا الوضع مفقود في تونس فالحرب على 
اإلرھاب لم تبدأ بعد أو في أحسن األحوال 
ال تزال في بدایتھا ومن الخطإ الجسیم 
القول أن الخطر اإلرھابي أصبح من 
الماضي وستجد تونس نفسھا في مواجھات 

عداد للحرب ال مؤلمة لذلك علیھا االست
 للسلم اآلن.

فوز ترامب بالرئاسة في أمریكا ھل سیغیر 
من السیاسات لھذا البلد في العالم وخاصة 

  ؟ ما یتعلق بعالمنا العربي
ـ نعم ھناك تغیرات قادمة وإن كانت    

طفیفة ولكنھا مھمة خاصة في التعامل مع 
اإلسالم السیاسي الذي یحاول اآلن أن یقول 

راطي لیتكیف مع التغیرات انھ إسالم دیمق

القادمة، اإلمبراطوریة األمریكیة تفقد بعض 
قوتھا وستركز أكثر فأكثر على الداخل فقد 
تورطت في حروب مكلفة ورھانھا على 
اإلسالم السیاسي اصطدم بعوائق فقد كانت 
لھ تداعیاتھ على صعید تفریخ جماعات 
تصعب السیطرة علیھا لذلك ترید تحجیم 

لسیاسي وداعمیھ اإلقلیمیین دور اإلسالم ا
والعرب خاصة في تركیا والخلیج ویبدو أن 
ھذا أضحى اتجاھا عاما أیضا في بلدان 

  أخرى ففرنسا قد تسیر على خطاھا.
لماذا رمت روسیا بثقلھا العسكري في 

  ؟ سوریا ؟ ما ھي أھدافھا الحقیقیة
روسیا دولة عظمى وھي وریثة دولة  -  

ستراتیجي في أعظم على صعید التأثیر اال
العالم قاطبة ونعني االتحاد السوفیاتى 
وحتى قبل الثورة البلشفیة كان لروسیا 
القیصریة دور مشابھ وطیلة قرون توسعت 
اإلمبراطوریة الروسیة شرقا وغربا وإلى 
وقت قریب كانت مساحة االتحاد السوفیاتى 
تعادل سدس الكرة األرضیة ویعود الفضل 

قیة سایكس للروس عربیا في كشف اتفا
بیكو التقسیمیة وقد أمكنھم خالل العقود 
األخیرة ربط عالقات وثیقة مع بعض 
األقطار العربیة مثل مصر وسوریا 
والعراق والجزائر ولیبیا فضال عن 
المقاومة الفلسطینیة وجراء ذلك أصبحت 
لھم مصالح متنوعة دخلوا بسبب الحفاظ 
علیھا في صراع مریر مع األمریكیین 

ین وعندما انھار االتحاد واألوروبی
السوفیاتى عمل الغرب على تصفیة حسابھ 
مع كل النظم التي كانت على عالقة معھ 
وملء الفراغ الذي تركھ واستغرق ذلك 
بعض الوقت وعندما اشتد ساعد روسیا 
مجددا عادت بقوة إلى حلبة الصراع بین 
القوى العظمى وكانت الحرب في سوریا 
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اف من ذلك عدیدة بوابة تلك العودة واألھد
منھا االقتصادي والسیاسي والعسكري 
وھي تبتغي التمدد غربا في صلة بفك 
الطوق الذي یحاول الناتو فرضھ علیھا من 
خالل نظام الدرع الصاروخي فروسیا 
تدرك أنّـھ في حال نجاح تركیز ذلك الدرع 
فإّن ترسانتھا الصاروخیة ستصبح عدیمة 

تیجیا خاصا الفائدة لذلك تنشئ مجاال استرا
بھا یمتد إلى بلدان بعیدة ویصل حتى 
أمریكا الجنوبیة وسوریا ھي جزء من ذلك 
المجال لمواجھة الناتو. لذلك قال الروس 
مرارا أنّھم یدافعون عن روسیا بقدر 

 .دفاعھم عن سوریا
التطورات الحاصلة في سوریا إلى ماذا 

  ؟ ستقود حسب تحلیلك للوضع
ـ سوریا ستستعید قوتھا ووحدتھا ولكن    

ھذا لن یحدث غدا فالجماعات اإلرھابیة 
التكفیریة ستحتمي باألریاف وتتدرع 
بالجبال والغابات ومن ھناك ستخوض 
معاركھا القادمة الستنزاف الجیش العربي 
السوري والمعركة طویلة األمد وھي 
معركة بین حلفین دولیین من جھة وبین 

ھ من جھة أخرى وسیعمد الشعب وأعدائ
الناتو إلى استعمال أوراق عدیدة للضغط 
على روسیا والمھم اآلن أن الشعب العربي 
السوري واألمة العربیة یدركان أكثر فأكثر 
أن "الربیع العربي" فقد بریقھ وأضحى 
ألعوبة تخاتل من خاللھا أمریكا واالتحاد 
األوروبي من أجل مزید تقسیم الوطن 

لوصایة علیھ وسیفرز ھذا العربي وفرض ا
حالة مقاومة جدیدة ستكون بمعنى ما 

  استمرارا لمقاومة المستعمرین القدامى.
تجربة التحالف بین النھضة والنداء 
البعض یصفھا كونھا مثاال فریدا في العالم 

  ؟  العربي ھل تراه ناجحا وھل سیصمد

ـ عالقة اإلخوان المسلمین والدساترة في    
تونس كانت دوما قائمة على التجاذب 
والتنابذ لقد قّرب بورقیبة االتجاه اإلسالمي 
حتى أنّھ سمح بطبع مجلتھ في دار حزبھ 
قبل أن ینبذھم وینبذوه وھو نفس ما حصل 
مع بن علي الذي قال عنھ راشد الغنوشي 

م كان التنابذ انھ یثق فیھ بعد ثقتھ في هللا ث
وعالقة النھضة بالنداء ھي استمرار لذلك 
كلھ ونحن اآلن نشھد التجاذب وقریبا 
سیكون التنابذ والالفت نفي قائد السبسي 
مرارا وجود تحالف بما یعني أنّـھ التقاء 
مصالح، النھضة تخاتل ولن تكتفي بربع 
سلطة وال حتى بنصفھا إنھا ترید السلطة 

ھرھا للعاصفة قبل كاملة وھي تحني اآلن ظ
النھوض للھجوم مجددا وستبدل تحالفاتھا 
قریبا وتترك النداء یغرق في مستنقع كانت 
ھي من بین صناعھ مثلما تركت منصف 

  المرزوقي وحزبھ لمصیرھما قبل ذلك.
ھل أن الغرب جاد في رغبتھ في إنجاح 

  ؟ التجربة التونسیة
ـ یھتم الغرب الرأسمالي بمصالحھ وال    

تجربة التونسیة إالّ من حیث كونھا تھمھ ال
توفر لھ ضمان تلك المصالح وقبل أیام 
تذّمـر الباجي قائد السبسي من الدعم 
المحدود الذي یوفره االتحاد األوربي وعلى 
ھامش مؤتمر االستثمار األخیر تحدث 

 وزراء عن الوعود السخیة التي ال تطبق.
یرید الغرب االستقرار األمني داخلھ 

خارجھ، إنّـھ یستثمر في الخوف  والتوترات
لیجني األرباح ویسیل لعابھ اآلن لثروات 
الجزائر التي ربما یرى فیھا تفاحة یانعة 

  .حان قطافھا

دیسمبر  12جریدة الّصریح التونسیّة، 
  ، حوار محمد عبد المؤمن .2016
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 فرید العلیبيبقلم            الزمان ورقة من الذاكرة : فاضل ساسي ...یا لغة    

فریل أ 9عرفت فاضل ساسي في كلیة    
داب لى كلیة اآلإغادرناھا بعد مدة  يالت

كانت الجامعة منوبة ، في تلك السنوات 
، مظاھرات عارمة  يالتونسیة مرجال یغل

كار تزھر مع أفونقاشات صاخبة ... 
داب والحقوق تھب من اآل يالعواصف الت

عماق أنا القادم من أ. كنت والعلوم وغیرھا 
ریاف تونس قد وجدت في فاضل صورة أ

اصمة المتمرد على للطالب ساكن الع
ت عالقة محبة وتقدیر أالسلطة، وقد نش

لى إ ية بیننا منذ البدایة وعندما دعانعمیق
بیتھ في " البالد العربي " وجدت غرفة 

ي ضخمة الرنستو تش ضیقة تزینھا صورة
، وترسخ غیفارا وكتبا مرصوفة ھنا وھناك

، وعندما د مع مرور الوقتحلمنا الواح
لى اعتداء في نفس المكان الذي إتعرضت 

كما لو كان ھو  سیستشھد فیھ الحقا تصرف
حدى المظاھرات كنا إحیتھ ، في ضنفسھ 

لى جنب والبولیس وراءنا، ربما إنعدو جنبا 
ان االحتجاجات ــبّ إ 1982كان ذلك سنة 

على غزو بیروت ومجازر صبرا وشاتیال، 
ثناء ذلك سقطت مدیة من فاضل وكانت أ

 سالحھ ففاضل كان عاشقا للسالح.

یوم استشھاده كان یوما تاریخیا في طول    
 1984جانفي  3تونس وعرضھا ففي 

افلة قي كنت على سفر انطلقت بنا الح
لى تونس إالصباح الباكر من بوزید 

 يصمة مررنا بمحاذاة القیروان التاالع

خان عمدة الداالسائق دخولھا، كانت  تجنب
كانت  حیاناأتتصاعد من بعید ،  يتشاھد وھ

مر من الحافلة تتوقت الستجالء األ
تجاه المعاكس السیارات السائرة في اال

سعاف تحمل جرحى إوكانت ھناك سیارات 
مصابین بالرصاص قادمة من الجنوب 

ى وھو شاب من قفصة لجرحاذكر احد ا
بعینین واسعتین كأنما كان  يّ لإكان ینظر 

 یسال ھل سننتصر ؟ 

تقدر الحافلة على مواصلة طریقھا لم    
ھا النھائیة وخیر السائق التوجھ لى محطتإ
لى بئر القصعة حیث ھناك مقر رئیسي إ

ت " الشركة القومیة للنقل " فقد لحافال
 علنت حالة الطوارئ وبتنا ھناك .أ

انتھاء مدة حظر الجوالن  صباحا وبعد   
 يكان رفقت يصدقاء الذحد األأتوجھت و

دخلناھا مبكرا وكانت  يلى العاصمة التإ
م، وصلنا ر المھشّ بلوّ بالشوارعھا ملیئة 

ناك التقیت طالبا درس ، ھ "الباساج"محطة 
اب منوبة وھو من القیروان دآبكلیة  يمع

اضل ؟ بالقول الم تسمع ما جرى لف يفبادرن
ا الحظ استغرابي أضاف لقد استشھد ولمّ 

غنیة أمس. وبعدھا عاش فاضل معنا أیوم 
خ اسمھ فاضل أابن  يل، نشودةأوواسما 

وقد شارف عمره على ربع قرن وأنا 
والرفاق كثیرا ما نردد أنشودة تقول بعض 

  .ضل یا لغة الزمانكلماتھا : فا
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  ودة بعد انتھاء مھاّمھم في سوریابحّق العــ اإلرھابیون التّكفیریّون یطالبون


