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مــــــا العمـــل ؟

،أزمة شـاملةھ خلفام آخر یغیب تاركا ع
فالنمّو االقتصادي على مشارف الّصفر، 
ورصید الّدیـون ال یزال یتراكم لیتجاوز 
الـخمسین ملیار دینار وھو ما جعل نسبة 

من الناتج المحلّي %55التداین تتجاوز 
یتجاوزاإلجمالي، وعجز المیزان الّتجاري 

عجز المیزان الجاري، بینما ملیار دینار12
أي ما ملیار دینار 7.6استقّر في حدود

اإلجمالي يمن الناتج المحل% 8.7نسبتھ
وقد شھدت القطاعات . 2015خالل عام 

االقتصادّیة تراجعا في نسبة نمّوھا، فقد 
%35.1بنسبة تراجع دخل القطاع السیاحي 

اع وتراجع نمّو قط2014مقارنة بسنة 
تراجع حجم اإلنتاج والخدمات بصفة عاّمة، 

األولى شھراالصناعي خالل اإلحدى عشرة 
وقد دفع ھذا . %1.8بنسبة 2015من سنة 

الـوضع االقتصادي أحد مسؤولي صندوق 
النقد الّدولي نفسھ إلى االعتراف خالل 

دیسمبر المنقضي 18في لى تونس إزیارتھ 
قتصادي تحت تأثیرضعف النشاط اال"بـ

تزال البطالة ثابتة الصدمات السلبیة، وال
عند مستویاتھا المرتفعة، ومواطن الخطر 
الخارجیة مستمرة، ولم ینتھ بعد تنفیذ 

سیما وال–الھیكلیة المھمةحات صالاإل
حات القطاع المصرفي والمالیة إصال
وترّدت مختلف الخدمات من صّحة ".العامة

ة ونقل وتعلیم وانتشرت األمراض واألوبئ
.واألوساخ

وقد ألقت ھذه الحصیلة االقتصادّیـة 
والمـالّیة بظاللھا على األوضاع االجتماعّیة 
المتدھورة فزادت في ترّدیھا، فارتفعت نسبة 
البطالة لتستقّر في موّفى شھر سبتمبر 

ولیشھد مؤّشر % 15.3في حدود 2015

فتستقّر نسبة % 0.2األسعار زیادة بـ
ولتسّجل نسبة .%4.1التضّخم في مستوى 

وإذا كانت . %30الفقر ارتفاعا إلى حوالي 
ھذه األرقـام الّرسمّیة تدّل على واقع مفجع، 
فإّن المعطیات على أرض الـواقع تثیر فزعا 
أكبـر مع تفاقم ظاھرة طرد العّمال ومع 
الضعف الكبیر لألجور في بعض القطاعات 

. وخصوصا مع انتشار أسالیب العمل الھشّ 
تحّمل تبعات ھذه األزمـة االقتصادّیة أّما من ی

ین غیر قادرواأصبحذینالنوالكادحمفھ
على مجاراة واقع األسعـار لذلك تزداد 
حاالت اإلقدام على االنتحار والھجرة السرّیة 
والجریمة واإلدمان في صفوف الذین انسّدت 
أمـامھم آفاق توفیر الحّد األدنى من العیش 

االحتجاجات تتصاعدولذلك أیضا . الكریم
واحتّدت أحیانا الشعبالشعبّیة في صفوف 

التي أشعلتھا الفئات لتبلغ درجـة االنتفاضة
.األكثر كدحا

وثق الّنظام أّما على الّصعید السیاسي، فقد
اتباإلمبریالیّ العام المنقضي خالل ارتباطھ

األمریكیة واألوروبّیة عبر االتفاقیات 
داخلّیا عن إیجاد والمعاھدات فیما زاد عجزه 

حلول لألزمات االقتصادّیة واالجتماعّیة 
لكّنھ ال وحّتى السیاسّیة التي تشّق أجنحتھ 

مسك األمور من خالل یزال قادرا على 
تعویلھ على أجھزتھ األمنّیة والعسكرّیة 

اإلرھاب لیفرض خطروالقضائّیة وعلى 
حكمھ وكذا على اإلعالم المأجور وعلى 

اإلصالحّیة التي اختارت القوى االنتھازیة و
منزلة بین المنزلتین، في مقابل بقاء صفوف 
الثوریین متفّرقة ومجھوداتھم مشّتتة وھو ما 

.الطبقيالوطني والكفـــــاحتقّدم یعوق 
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رالي اللیبمعركة المساجد في تونس وازمة الیمین
قتصادي في ظل تأّزم الوضع اال

نتیجة في تونسجتماعي والسیاسي واال
لمشاكل السلطة  على إیجاد حلول عجز

لزیف الشعب، وفي ظّل اكتشاف ینالكادح
وعدتنتخابیة التي تلك الحمالت اال

تحسین الوضع بالنظام أحزاب خاللھا 
ألحداث ظھرت على سطح االمعیشي

بین مكّوناتصراعات عدیدة سواءً 
ئتالف الحاكم أو بین صفوف بعض اال

ّمھا نداء تونس الذي األحزاب لعّل أھ
تصاعدت وتیرة صراعاتھ الداخلیة لتظھر 

خذ العدید من األشكال وصل للعلن وتتّ 
ستنجاد العنف واالاألمر فیھا إلى استعمال 

بع بالملیشیات وھو ما یذكرنا باألسلوب المتّ 
مّما زاد في كشف سابقامن طرف الدساترة 

زب الذي یمّثل الوجھ الحقیقي لھذا الح
وطبیعة قیاداتھ المتشدقة لیبیراليالیمین ال

نت بالدیمقراطّیة وحقوق اإلنسان والتي بیّ 
ممارساتھا الیومّیة وصراعاتھا الداخلّیة أّنھا 
ال تؤمن بھذه الشعارات التي رفعتھا بل 

لقد . تعملتھا مطّیة للوصول إلى السلطةاس
حال وصول حزبھا سعت ھذه القیادات

الدخول في للسلطة وحیازتھا ألغلبیة نیابیة
خصومات متعددة ال عالقة لھا بمشاغل 

عوض السعي لحل مشاكل ناخبیھا الشعب
قیاداتالتلكأّن و ما یؤكد المتفاقمة وھ

لم تكن في یوم ما حلیفة للكادحین وأّن 
قھا مجرد تردیدھا لبعض الشعارات وإطال

نتخابیة لم لبعض الوعود إبان الحمالت اال
الذقون یكن سوى أسلوب للضحك على

وطریقا للوصول ألھدافھا التي رسمتھا 
للسیطرة على السلطة واقتسام الغنیمة فیما 

، والصراع الدائر بینھا حالیا ال یخرج ابینھ
تقسیم ھذا مما أدى إلى عن ھذا اإلطار 

الحزب الذي فقد بمقتضى ذلك أغلبیتھ 
النیابیة التي آلت لحركة النھضة وما 

طاحة سینجر عن ذلك من إمكانیة اإل
بالحكومة الحالیة وتشكیل ثانیة برئاسة 

متى رغب راشد الغنوشي نھضاویة 
. وأسیاده في ذلك

ات النھضة ورغم نفي العدید من قیاد
، إالّ أّن الوقائع لمثل ھذه السیناریوھات

مّیة تؤكد ذلك خاّصة فیما عرف الیو
بدایة التي انطلقت" معركة المساجد "بـ

ن مسرحھا جامع كاو2015شھر أكتوبر 
على خلفیة بمدینة صفاقس"سیدي اللخمي"

وزارة الشؤون الدینیة بعزل العدید قیام 
من الخطباء واألئّمة بسبب خطابھم المتشدد 
ومساھمتھم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 
في تسفیر الشباب والتحاقھم بالمجموعات 
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في سوریا من خالل التكفیریة خاصة
علما أّن العدید من "الجھاد"دعواتھم إلى 

ة أو الذین تّم عزلھم ینتمون لحركة النھض
.وعقائدیاسیاسیاقریبون منھا 

رت في البدایة العدید من قیادات لقد عبّ 
ھذه الحركة عن عدم رضاھا عن السیاسة 
التي سلكھا وزیر الشؤون الدینیة إذ نّبھ 

-17راشد الغنوشي رئیس الحركة بتاریخ 
تعارض سیاسة إلى أّن حركتھ09-2015

وزارة الشؤون الدینّیة في عزل األئّمة 
بشكل عشوائي مستدركا بأّن النھضة لیست 

لشؤون الدینّیة بل ضّد شخص وزیر ا
، وقد نتج عن ھذه تعارض سیاساتھ

المعارضة تأجیج الوضع داخل المساجد إذ 
احتّد الخالف بین وزارة الشؤون الدینّیة 

ضة واألئّمة المدعومین من حركة النھ
ووصل األمر بھم إلى إرغام األئّمة الذین 
عھدت لھم إمامة صالة الجمعة بجامع 
اللخمي على مغادرة المنبر وإبطال الصالة 

متتالیة مّما دفــع على مدى أربعة أسابیع 
ینوزارة إلى إغالقھ في األسبوعبمصالح ال

األول والثاني من شھر نوفمبر وعدم إقامة 
الصراع إلى الجامع صالة الجمعة بھ لینتقل

الكبیر بالمدینة العتیقة بصفاقس حیث رفع 
االخوانىشعارھم النھضةناصرو م
الستجداء "الشعب مسلم ولن یستسلم"

عطف المصلین وإیھامھم بأن الھدف من 
ھذا الصراع ھو الدفاع عن الدین اإلسالمي 
أو باألحرى ھي معركة بین المسلمین 

كن تي یموغیر المسلمین وھي المعاني ال
تعّبر : "استخالصھا من بیان الحركة

رد نتقام والطّ الحركة عن رفضھا لسیاسة اال
العشوائي التي ینتھجھا السید وزیر الشؤون 

إذا الدینّیة وتلفت نظره إلى أّن ھذه السیاسة
ستقطاب تواصلت ستتحّول إلى أداة اال

الرئیسّیة لإلرھاب ومغّذیا آللة الدعایة 
تمد على إقناع الشباب اإلرھابّیة التي تع

معادیة لإلسالم دولةأّنھم في مواجھة 
والدین كما تتسّبب ھذه السیاسة الموروثة 
عن الدیكتاتورّیة في توتیر األجواء في 

بادة وزرع العداوة بین أماكن الع
الحركة تحّذر ان ف،بمعنى أدقّ ،"المواطنین

من ناحیة وتخلي مسؤولیتھا من ناحیة 
قع مستقبال وتحملھ أخرى مّما وقع وسی
إذ جاء في نص نفس لوزیر الشؤون الدینّیة

تعطي على المستوى الدیني": البیان ما یلي
بھا قرارات الطرد التعّسفي التي انفرد

والتي السید وزیر الشؤون الدینّیة،
ألئّمة من الذین عرفوا استھدفت عشرات ا

ألمر یؤّشر إلى ا، انطباعا أّن باعتدالھم
، في تعارض دیولوجّیةت االعودة التصفیا

تام مع مصلحة البالد وما تقتضیھ من وحدة 
وتجمیع للصفوف خاّصة على المستوى 

سي الدیني الذي یعتبر عنوان الصراع الرئی
كما اعتبر . "مع اإلرھاب الذي یھّدد بالدنا

نور الدین الخادمي وزیر الشؤون الدینیة 
- 19دات النھضة بتاریخ السابق وأحد قیا

أّن الوزارة عمدت إلى إغالق "09-2015
مساجد لیس لھا عالقة باإلرھاب وعزلت 
أئّمة مشھود لھم بالنزاھة والمقبولّیة 

مضیفا بأّن المسألة لھا توظیف . "ةالشعبیّ 
إّن الظّن في البدایة أّن ":سیاسي إذ قال
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ّیة تعّبر عن رأي شخص أو المسألة إجرائ
یر ، غیر أّن الشواھد منذ شھرین تشحالة ما

إلى توظیف سیاسي حزبي ضّد أئّمة حسبوا 
تونسّیة وكان لھم دور على الثورة السلمّیة ال

بن حسن بینما اعتبر بشیر. "في تأطیرھا
أ: "ان ھناكوھو أیضا قریب من النھضة

محاولة لتكمیم األفواه الحّرة ومواصلة 
تورّیة في محاربة لسیاسة بن علي الدیكتا

ن علي لعرّیض فیما أعل. "اإلسالم ودعاتھ
أمین عام حركة النھضة بأّن ثّمة غضبا 
حقیقّیا داخل النھضة على الحكومة بینما 
أّكد عبد اللطیف المّكي بأّن عملّیة عزل 

تتّم بطریقة األئّمة المحسوبین على النھضة 
.تعّسفّیة ودون تبریر

ن خالل ھذه لقد حاولت النھضة م
الضغط على وزیر التحذیرات والتصریحا

ؤون الدینّیة ومن ورائھ الحكومة لشا
ائئمة للتراجع في قراراتھا القاضیة بعزل 

ق في مسعاھا ، إالّ أّنھا لم توفّ اخوانیین 
، وزارة الشؤون الدینّیة بقراراتھاوتمسكت

عط عندما بل إّنھا مارست ھي بدورھا الض
معاونیھوبعض أحالت إمام جامع اللخمي

األمر الذي مالي دعلى القضاء بشبھة فسا
ق سراحھم لـــــى إلى إیقافھم لعّدة أیام لیطأدّ 

بعد ضغوطات مارستھا الحركة التي لم 
تبق مكتوفة األیدي بل أعلنت العصیان 

رت رفض كل قرارات وزیر الشؤون وقرّ 
الدینیة وأوكلت مھّمة قیادة ھذه المعركة 
للمنظّمة التونسّیة للشغل التابعة لھا والتي لم 

سوى األئّمة النھضاویین ینخرط فیھا
-11-05والتي أصدرت بیانا بتاریخ 

عّبرت فیھ عن استعدادھا للتصّدي 2015
لتھدید وزیر الشؤون الدینّیة بكّل الوسائل

لرئیس وحّملت مسؤولّیة كّل ما سیحدث 
، كما دعت رئیس الحكومة ولوزیر الداخلّیة

تدّخل الجمھورّیة والوزیر األّول إلى ال
الجھة السیاسّیة "لقطع الطریق أمام السریع

ستئصالّیة المفضوحة التي تقف وراء كّل اال
ا رغبة جّیاشة قرارات عزل األئّمة والتي لھ

والفتنة داخل حتقان في بّث الفوضى واال
المقصود بھذه و،"مدینة صفاقس اآلمنة

ة ھو ما عّبرت ستئصالیّ الجھة السیاسّیة اال
یسار بقایا ال"بـعنھ حركة النھضة 

في إشارة واضحة لشق " ستئصالياال
محسن مرزوق بنداء تونس والذي استقال 
العدید من عناصره من ھذا الحزب لتكوین 

حزب جدید 

ھذه المنظمة ذت، نفّ على تھدیداتھاوبناءً 
دة بقرارات وزیر الشؤون مسیرات مندّ 

الدینّیة وكذلك وقفات احتجاجّیة أمام قصر 
وتحـركات نوابالحكومة ومجلس ال

مقّدمة بعض " جمعة الغضب"بـأسموھا 
أزمة المساجد "بـي المقترحات لحـــّل ما سمّ 

مضمونھا إسناد عملیة اختیار إمام جامع " 
.اللخمي للمصلین دون سواھم 

حصول الموافقة على وفي ظّل عدم
المقترحات المقّدمة من المنظمة التونسّیة 

وزارة الشؤون الدینّیةللشغل وتمسك
ة وقیاداتھا رت حركة النھض، عبّ بموقفھا

على السیاسة امن جدید عن عدم رضاھ
المتبعة من طرف وزیر الشؤون الدینّیة 
واستعدادھا للموافقة أو دعم أّي تحویر 
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وزاري یتّم وھي دعوة غیر معلنة من 
فعالتّم ھو مارفھا لتغییر الوزیر وط

.ضمن التحویر الوزاري األخیر

ط وتأجیج ھذا الصراع ولمزید الضغ
أوكلت ألنصارھا مھّمة التصدي ألّي إمام 
یتّم تعیینھ بجامع اللخمي وعدم فسح المجال 
لھ إلقامة صالة الجمعة التي تّم تعطیلھا 
على مدى أربعة أسابیع متتالیة مّما أّدى 

ورغم تعرض . إلى إغالق ھذا الجامع 
البعض منھم إلى اإلیقاف وإطالق سراحھم 

مات بعدم التعرض ھم على التزابعد إمضائ
لألئّمة الخطباء، فقد انتقلوا بھذه الحركة 

مع المدینة العتیقة في حتجاجیة إلى جااال
، بینما توّعد العدید من المصلین صفاقس

من أتباع النھضة والتیارات الدینیة األخرى 
معركة إلى جھات بالتصعید ونقل ھذه ال

.أخرىومساجد 

ت فیھ وزارة وفي الوقت الذي انتظر
الشؤون الدینّیة والحكومة من ورائھا خطابا 

قراراتھا یدعو للتھدئة والدعوة الحترام
حركة النھضة ، أكد القیادي بلتزام بھاواال

أّن الحركة ستستعمل عبد الحمید الجالصي 
كّل المنابر للدفاع عن قضّیة تشغل الرأي 

الحركة ستواصل فانالعام بمعنى آخر
ط قرارات وزارة الشؤون احتجاجھا إلسقا

الدینّیة وإرجاع أئّمتھا المعزولین 
واسترجاع المساجد التي خرجت عن 
ھیمنتھا خاصة وأّن سیف الدیـــــن 

الدین الخادمي مخلــــــوف محامي نور
وبشیــر بن حسن سعى بــدوره إلى زیادة 

صریحات نارّیة تأجیـــج الوضع عبر ت

ون الدینّیة أّن وزیر الشؤ"اعتبر من خاللھا 
اصل مھّمتھ التي بدأھا مع عثمان بّطیخ یو

، كما "ینّیةبھدف تجفیف المنابع الدبن علي
أّن الحملة ضّد األئّمة ھدفھا سیاسي "أّكد 

باألساس ومتمّثلة في إرجاع المساجد إلى 
الوضع الذي كانت علیھ قبل الثورة كأوكار 
للمخبرین وألعوان البولیس السیاسي في 

أمنّیة ة المصلین ورفع تقاریرسبیل مراقب
بتحركاتھم ومضمون خطبھم لوزارة 

الدینّیة وزارة الشؤون یجــعلالداخلّیة مّما 
."خلّیة أمنّیة وبولیسّیة

اذا كلّ ھذا التشّبث بالمساجد ؟ فلم

أّن المساجد ونظرا للجموع من المعلوم 
تادھا خاّصة بمناسبة صالة الغفیرة التي تر

المكان المالئم لتمریر لت، مثّ الجمعة
بعة من طرف األنظمة السیاسات المتّ 

زاب التي الماسكة بزمام السلطة أو األح
، فالتیارات تمكنت من السیطرة علیھا

واألحزاب والحركات الدینیة وّظفت 
المساجد منذ نشأتھا في الدعایة والتحریض 
وتجمیع األموال وأصبحت بمثابة مقارّ 

إلى أماكن إلقامة یتّم تقسیمھاارسمّیة لھ
تدریس وحلقات التكوین الصالة وأخرى لل

، إلى جانب قةجتماعات المضیّ النظري واال
لجمع استغالل صالة الجمعة مثال 

كما . بعض االتباعالتبرعات وتشغیل 
كن وصل  األمر إلى استغاللھا في السّ 

.وإخفاء السالح 

إّن حركة النھضة تدرك جّیدا أھمّیة 
ا یتصل لھا خاصة مالمساجد في عم
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معلنة الر ـــغیا اإلستراتیجّیة ــبأھدافھ
أي التوّصل "نــالتمكی"والمرتبطة بمسألة 

للسیطرة على الحیاة العاّمة وعلى مفاصل 
ة بكامل أجھزتھا حتى تتمكن من الدول

ستفراد بالحكم لتمریر مشاریعھا اال
المرتبطة باألساس بدولة الخالفة وتطبیق 

نتخابات ھدافھا اآلنّیة فھي االأّما أ. ة الشریع
البلدّیة التي من الممكن أن تتّم في النصف 

ى ھذا األساس ، وعل2016من سنة الثاني
ستعداد جّیدا لھذه تسعى ھذه الحركة لال

من فتكاك المرتبة األولى اِ و المعركة 
النداء الذي بدأت صفوفھ تتآكل وتتفّتت 
نتیجة للصراعات المتواصلة داخلھ 

رة على أكبر عدد ممكن من والسیط
المجالس البلدّیة والتي ستساعدھا على 

ات التشریعیة والرئاسّیة نتخابتحضیر لالال
.القادمة

ستعداد الجّید بالنسبة لھا مرتبط واال
ر لھا المجال ـباألساس بالمساجد التي توفّ 

عایتھا والسیطرة على الفسیح لتمریر د
الغفیرة للمصلین والتي العقول الجموع

یمكن لھا بأّي حال من األحوال أن تتمكن 
من تجمیعھا خارج ھذه الفضاءات وھو ما 

ت دفع بھا إلى إعالن النفیر العام حین أحسّ 
قتراب من أّن ھناك العبا جدیدا یسعى لال

ملعبھا واللعب في مربعھا مّما سیؤّدي إلى 
ى عدد الحّد من سیطرتھا على المساجد وعل

، كما ینال بأس بھ من جموع المصل
سیقلّص أیضا مواردھا المالّیة المتأتّیة من 

ل لھا عائقا في إیصال التبرعات مّما یمثّ 
نتخابیة مستقبال ویمكن أن یساھم دعایتھا اال

انھا من العدید من ـــــذلك في حرم
.األصوات 

لقد فھم الیمین اللیبرالي بدوره أھمّیة ھذه 
ھا المساجد والخطر الذي تمثلھ إن بقیت كل

فرصة تحت سیطرة الیمین الدیني واستغلّ 
" الخطاب التكفیري"و"مقاومة اإلرھاب"

لتحجیم سیطرة النھضة على أھّم المساجد 
تكاكھا بتكلیف أئّمة والحّد منھا بل واف

مّما یجعل ھذه ن لھیوخطباء موال
عبارة عن معركة نفـــوذ إذ " المعركة"

یحاول كّل طرف الحّد من قّوة الطرف 
إلى حقیقة أولىذلك ر، كما یحلینا آلخا

أّن المســـاجد ال تستعمل للعبادة  مفادھا 
فقط كما یحاولون إیھامنا بذلك بل جعلت 
لممارسة السیاسة بوجھیھا الدعائي 
والتحریضي والسیطرة على عقول 

ح من مرتادیھا وتوجیھھم حسب مصال
أّما الحقیقة الثانیة . یتولّى القیام بتلك المھّمة

یمكن أن نخلص إلیھا ھي أّن ھذه التي 
غیر مرتبطة بمشاغل الجماھیر " المعركة"

ین بل ھي الكادحة التي تعاني األمرّ 
التي النظام أحزاب مرتبطة بمصالح 

تسعى من خاللھا إلى ترسیخ أقدامھا 
والظفر بأكبر جزء ممكن من الغنیمة األمر 

یفرض على الثوریین فضح طبیعة الذي 
حقیقتھا لمجموع تلك المعركة وكشف 

.الكادحین 

 -----------------------------------------------------------------------------
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ادحین ــالمتاجرة بمآسي الك

بروك الطفل مذبحمنذ اإلعالن عن 
، تواصلت السلطاني من طرف التكفیریین

أنا "یسبوكّیة تحت یافطة الحمالت الفا
من خاللھا الرعاة البعضومجد" الراعي

رون دحونھم في الوقت الذي كانوا ینظمو
یمكن نسیان معنى ، إذ الإلیھم نظرة دونّیة
الذي یتم إطالقھ ) السارح(مفھوم الراعي 

ص متعجرف أو رّث الھندام على أّي شخ
، وانخرطت في ھذه الحملة بعض أو أّمي

األحزاب الوجوه السیاسیة وممثلي بعض
ئتالف الحاكم مكّونة لالخاّصة منھا ال

تعّرض لھا مستغلّین الجریمة الشنیعة التي
بدوار 2015-11-13بتاریخ ھذا الطفل

السالطنّیة المحاذي لجبال مغیلة من 
وبدموع معتمدیة جلمة للمتاجرة بدمھ 

. الكادحین من أھلھ وأجواره

لقد سارع العدید منھم إلى التحّول إلى ھذه 
ّقرة للمواساة وتقدیم المنطقة المھّمشة والمف

واجب العزاء ظاھرّیا وباطنّیا للدعایة 
ا الحزبّیة من خالل الصور التي تّم تنزیلھ

وتوزیعھا عبر صفحات التواصل 
لمنطقة أصبحت ھذه او. جتماعياال

نتھازیون لتسجیل المنكوبة مزارا یتسابق اال
فرئیس تّیار المحّبة . فیھحضورھم 

الفاجعة التي الھاشمي الحامدي استغّل ھذه 
حلّت بعائلة الراعي المغدور من خالل 
زیارة أّداھا لھا بّثھا على قناتھ الخاّصة ولم 

، لك بل وقع تداولھا على الفایسبوكیكتف بذ
جریدة (تّم إشھارھا بالجرائد الیومّیة كما 

2015-11-23الصریح بتاریخ 
لقراراتھ "مع التطرق ) وبالصفحة الثانیة

بعالج  والدة الشھید المتمثلة في التكفل 
ألف دینار كتكالیف لحفر 20وتخصیص 

) إعانة طالبة من الجھة بألف دیناربئر و
أّنھ قام بذلك علنا لیس للمتاجرة بآالم مؤّكدا 

لیكون القدوة الحسنة متناسیا الفقراء وإّنما
أّن من أبسط حقوق ھذه الجھات المحرومة 
العیش الكریم المحمول توفیره وتحقیقھ 

لصدقات والمّنات من على االدولة ال على 
ن خاّصة من تّجار السیاسة أّي طرف كا

نتھازیین وھم كثر ھذه األّیام بعد أن قام واال
بتنزیل تسجیل جدید  یجمعھ بوالدة مبروك 
السلطاني التي استعادت بصرھا إثر نجاح 

أمــّا . لعملیة  الجراحّیة التي خضعت لھاا
حـّل ركبھ المرزوقي الرئیس السابق فقد 

أیضا للتعبیر عن وقوفھ إلى جانب ھؤالء 
الضحایا متناسیا أیضا مسؤولّیتھ الشخصّیة 
في دعم اإلرھاب عندما كان في سّدة 
الرئاسة إذ استقبل العدید منھم بالقصر 
الرئاسي ووّفر لھم الفضاءات العاّمة 
لعرض أفكارھم الظالمّیة  وسكت عن كّل 

ت في حّق ما ارتكبوه من جرائم  وتجاوزا
. الشعب

منھم من لقد نسي تجار السیاسة سواءً 
كان في السلطة أو خارجھا والذین ھرولوا 
إلى الجھة أین تقطن عائلة مبروك 
السلطاني لغرض التقاط الصور وتسجیل 
الحضور ال غیر، فالعدید منھم مسؤولـون 



9

ن ھذه الجریمة إذ منھم من وبدرجة أولى ع
مجّرد فّزاعة كفیريالترھاب اإلأّن اعتبر 

من احتالل الدعم ومكنھوفیھم من قّدم لھ
الساحات العاّمة والسیطرة على المساجد 

الحمایة الالزمة ووّفر لھوبث سمومھ
والتغلغل البالدمن التمّدد داخل التي مكنتھ

في الجبال وإعداد المكامن وإخفاء السالح 
، مؤونة فیھا استعدادا لما ھو قادموال
رھابیین اإلم معلبعض اآلخر نظّ وا

المسیرات المشتركة والوقفات التكفیریین
عتداء على المتظاھرین حتجاجّیة واالاال

بالعنف وساعدھم بالضغط على القضاء 
إلطالق سراح من یتّم إیقافھ بشبھة أو في 

أّن تلّبس وھو ما یجّرنا إلى اعتبار حالة 
حضورھم جنازة الشھید  لیس من منطلق 

بما یعني الوقوف إلى جانب ھؤالء مبدئي
الفالحین الفقراء في محنتھم وإنما من

، فھم ال منطق انتھازي ال أكثر وال أقلّ 
یخجلون الیوم بالمتاجرة بآالم ومآسي 
الكادحین الذین أمعنوا في تفقیرھم ومزید 
تھمیشھم وتركوھم یجابھون مصیرھم 
لوحدھم دون إسناد أو حمایة ولم تضعھم 

بعد من الحكومات المتعاقبة أّي حكومة
نھا ولم تكترث نتفاضة نصب أعیاال

.بمشاكلھم 

زت حكومة محمد الغنوشي وبعدھا لقد ركّ 
المادي حكومة الباجي على تحسین الوضع

، بینما عملت لألمنیین والعسكــــریین
حكومة  النھضة المنبثقة عن انتخابات 

على التعویض الماّدي 2011أكتوبر 
نصارھا عّما لحقھم حسب والمعنوي أل

زعمھا من انتھاكات زمن بن علي وقد 
طال ھذا التعویض السخّي جّدا العدید من 

تي تمارس الیوم العناصر التكفیریة ال
أّما الحكومة المنبثقة عن . التقتیل والتفجیر
فقد دخل أغلب 2014انتخابات أكتوبر

لكراسي الى أطرافھا في صراع ع
صراعات (والمناصب ومناطق النفوذ

نداء، معركة المساجد، تھدید بعض داخل ال
ئتالف الحاكم بعدم دعم الحكومة أطراف اال
عن سیاسة الرضىعن عدم أو التعبیر
وذلك في ظّل غیاب أّي ...) التعیینات

برنامج فعلي موّجھ للمھّمشین والمعّطلین 
عن العمل والذي من شأنھ أن یرفع عنھم 

لتي طال أمدھا من معاناتھم الیومّیة اجزءً 
في المقابل ،ویخّفف عنھم وطأة قسوتھا

ركزت على  حل مشاكل أصحاب المال 
واألعمال وسعت لمؤازرة أصحاب النزل 
وشركات األسفار وقّدمت لھم التسھیالت 
والمساعدات الالزمة عّما لحقھم من نقص 
في مداخیلھم نتیجة للعملّیات اإلرھابّیة التي 

مبلایر متحف باردو ونزل اإلطالت 
.بسوسة

إّن دموع التماسیح التي یتظاھر البعض 
بذرفھا اآلن على مقتل مبروك السلطاني لن 
تحّل مشاكل ھؤالء المنسیین منذ عقود 
طویلة والذین یزداد وضعھم تأّزما جراء 
خطر اإلرھابیین الذي أصبح یھّددھم في 
أرواحھم وممتلكاتھم ولم یتساءلوا عن 

إلى الء األطفال األسباب التي دفعت بھؤ
غناء عن ستنقطاع المبكر عن التعلیم واالاال

.المدرسة ومقاعدھا بالرعي
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لب سكان المناطق المتاخمة للجبالإّن أغ
وھـــــــم یعّدون باآلالف ال مورد رزق لھم 
سوى تربیة الماشیة واستغالل الجبال 
المجاورة لھم للرعي فھل فكرت كل ھذه 

انة ھؤالء بتوفیر إعفيالحكومات المتعاقبة 
األعالف لماشیتھم وبأسعار في المتناول ؟

بالتأكید ال، بل  ساھمت في المقابل في 
مزید تفقیرھم عبر الترفیع المتواصل في 
أسعار العلف مّما دفع بالعدید منھم إلى بیع 
جزء من قطیعھ لتوفیر العلف للجزء 

و ترك أرضھ ومسكنھ المتبقي منھ أ
.والنزوح للمدن

ل فكرت ھذه الحكومات في توفیر وھ
الشغل لھم وھل سعت لتوفیر الظروف 

اسة أبنائھم وبناتھم ؟ بالقطع المالئمة لدر
إّنھم منسیون ومستثنون من كل البرامج . ال

لقد . تّم إعدادھا داخل المكاتب الفخمةالتي ی
تعّودوا على ھذا النمط من العیش رغم 
صعوبتھ وعلى تھمیشھم المتواصل  

دین على إمكانیاتھم الذاتیة لمواصلة معتمــ
الحیاة غیر أّن الخطر الذي داھمھم في 
المّدة األخیرة أدخل في نفوسھم الخوف 
والخشیة من المستقبل خاصة وھم عّزل 
بدون سالح وأعداؤھم المتمترسون بالجبال 
یملكون أسلحة حدیثة وفّتاكة بعد أن غّیروا 

لیسمن "أّن كّل راتیجیتھم معتبرین است
" بالضرورة ضّدھم وعدّو لھممعھم فھو 

مستبیحین دمھ وعرضھ ومالھ فعمدوا إلى  
ترویع متساكني المناطق القریبة من الجبال 

ستیالء عبر القتل وافتكاك  المؤونة  واال
على ماشّیتھم لدفعھم إلى النزوح القصري 

والتخلّي عن أرضھم ومساكنھم لتكون ملجأ 
اجة ھ عند الحآمنا لھم للتخفي فیھ والسكن ب

كثر فأكثر من المناطق قتراب أواال
في نفوس وإلشاعة الخوف . العمرانّیة

، قام اإلرھابّیون ھؤالء الفالّحین الفقراء
ئالت بعملّیات افتكاك المؤونة من بعض العا
، كما ومحاولة اختطاف أحد األشخاص

سرت بعض الشائعات التي تفید بتعرضھم 
وتسلیم قنبلة لتلمیذة ودعوتھا للتعامل معھم 

یدوّیة لتلمیذ لغرض تفجیرھا بالمؤّسسة  
. التعلیمیة التي یدرس فیھا

في المقابل سایرت السلطة مخطط 
اإلرھابیین ودفعت بالعدید من المتساكنین 

درسة إلى مغادرة مساكنھم والمبیت بم
، بینما نشطت المكان لعّدة لیالي متتالیة

ة بعض األقالم المأجورة في مطالبة الحكوم
ستقرار بھا فیر أماكن آمنة لھؤالء لالبتو

أن ھؤالء الفالّحین الفقراء متناسین 
متجّذرون في أرضھم التي تمثل عرضھم 

ا واستبدالھا بأماكن وال یقبلون البّتة مغادرتھ
أّن الحلول ممكنة مع أخرى خاّصة 

مواصلة استقرارھم بأماكنھم الحالّیة عبر 
مثل بقّیة توفیر الحمایة الالزمة لھم مثلھم

ام ھتمل المتساكنین حذو الجبال بشرط االك
المشتركةبھم من خالل تقسیم األراضي 

أو التي تملكھا الدولة وتوزیعھا علیھم 
الستغاللھا في الفالحة وتمكینھم من 
اإلعانات المادّیة والقروض المیّسرة 
لتشجیعھم على البقاء بمناطق تواجدھم مع 

الدائمة تركیز بعض النقاط العسكریة 
بالقرب من التجّمعات السكنّیة المھّددة من 
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طرف اإلرھابیین وخلق لجان الدفاع الذاتي 
التي یمكن لنواتاتھا األولى أن تتكّون من 
العناصر التي عملت بالجیش مع تكّفل تلك 
النقاط القاّرة بتدریبھم مع تمكینھم من 
رخص لحمل السالح حّتى یساھم ھؤالء في 

لسكنیة وعائالتھم حمایة تجمعاتھم ا
وممتلكاتھم من سطوة ھؤالء اإلرھابیین 
وكذلك في الحرب على اإلرھاب ألّنھم 
یعرفون جّیدا كل المسالك الوعرة والمخابئ 

ر الموجودة بالجبال القریبة منھموالمغاو
ن وریوالتي غالبا ما یستعملھا ھؤالء التكفی

. ختفاءلتكدیس المؤونة والسالح واال

دوار السالطنّیة وفي ھاليلقد عّبر أحد أ
أّنھ لو تّم مّدھم بالوسائل غمرة غضبھ 

الضرورّیة لتمّكنوا من إرغام اإلرھابیین 
على النزول من الجبال وھو ما یطرح 
بإلحاح ضرورة أن تتولّى كل التجمعات 
السكنّیة الریفّیة خلق لجان الدفاع الشعبي 
لحمایة أنفسھم وتجمعاتھم السكنّیة من 

صت في اإلجرامّیة التي تخصّ العصابات 
السرقة والمساھمة في الحرب الحقیقیة على 

. اإلرھاب

 -----------------------------------------------------------------------------
النظام السعودي واإلرھاب

لسعودي في جعي االنظام الرّ أعـــلن 
التحالف "عن تشكیل 15-12-2015

، فما ھي تحت قیادتھ" اإلسالميالعسكري
أھدافھ ودوافعھ ؟ 

حسب البیان الصادر بالمناسبة تمثلت 
أھداف ھذا التحالف في مكافحة الجماعات 

كان ااإلسالمّیة أیّ اإلرھابّیة في الدول
مذھبھا عسكرّیا ومحاربة اإلرھاب فكرّیا 
وإعالمّیا وھي نفس الـتوجھات التي عّبر 

سعودي محمد بن سلمان عنھا ولّي العھد ال
أّن ان أصدره جاء فیھ بالخصوص في بی

التحالف ھو لمكافحة اإلرھاب وجرائمھ "
البشعة المحّرمة شرعا والذي یھّدد 

دول والمجتمعات ویعّرض مصالح ال
" . واستقرارھا للخطر

أّن ھذه ّن ما یمكن مالحظتھ منذ البدایة إ
األھداف المعلن عنھا جاءت في شكل 

عاّمة دون توضیح دقیق لمفھوم شعارات 
اإلرھاب وتحدید للمجموعات اإلرھابیة 
التي یمكن مقاومتھا والتصدي لھا خاّصة 

أّن النظام السعودي عتبار نا بعین االإذا أخذ
وبدعم من أمریكا مّثل دائما الحاضنة 
الرئیسّیة للمجموعات الوھابّیة التكفیریة 

ي التي قامت وتقوم حالّیا بأبشع الجرائم ف



12

حّق الشعب العربي ومّثلت على مدى 
سنوات طویلة عنصر توّتر داخل األقطار 
العربّیة وسعت لحرف نضاالت الجماھیر 

الوطن العربي عن مسارھا فيالشعبیة 
النزاعاتالصحیح والزّج بھا في أتون 

ھذه ھدفالمذھبّیة والعرقّیة ألّن 
تنفیذ المھاموالمجموعات الیمینّیة ھ

من طرف الدوائر الموكولة لھا 
ستعمارّیة العالمّیة خاصة أمریكا لمزید اال

تفتیت الوطن العربي وتقسیمھ إلى دویالت 
حّتى " فوضى الخالقةال"عبر وإمارات 

تتمّكن من مزید السیطرة على الشعب 
بي واستغالل ثرواتھ الطبیعیة العر
، إلى جانب ستئثار بجانب كبیر منھاواال

ورّیة والقضاء التصّدي لكّل التنظیمات الث
دون توسعھا ةلولیعلیھا في المھد للح

لتي نشأت في بعض األقطار وتوحدھا وا
حملت على عاتقھا خاصة تلك التيالعربیة

ة ستعمار والرجعیة الحاكممھام مقاومة اال
وبناء كطریق لتوحید الوطن العربي 

. االشتراكیة
إضافة لذلك فإّن ھذا التحالف أقیم على 

خالل التسمّیة قائدّیة من أسس دینّیة  وع
التحالف العسكري "التي حملـــــھا 

واعتماده على مبادئ وأھداف" ياإلسالم
.منظمة التعاون اإلسالمي 

إّن إنشاء ھذا التحالف على أسس عقائدّیة 
یتناقض مع مبدئھ المعلن عنھ بخصوص 

حیلنا محاربة اإلرھاب فكرّیا وإعالمّیا وی
أّن ھذا التحالف ا بالتالي إلى حقیقة مفادھ

األنظمة العربیة بعض موّجھ باألساس ضّد 
ظام السعودي أخذا التي لھا خالفات مع الن

عتبار استثناء كل من في ذلك بعین اال
إضافة لحزب سوریا والعراق وكذلك إیران

.إلیھمام ضنهللا اللبناني من اال
إّن النظام السعودي الذي یعلن عبر ھذا 

خذ بالریاض غرفة قیادة لھ التحالف الذي ات
عن محاربة اإلرھاب عسكریا وفكریا 

غیر مؤّھل للقیام بھذه المھام ھو وإعالمّیا  
ألّن أغلب الجماعات التكفیریة مثل داعش 
والقاعدة وجبھة النصرة وبوكو حرام 

التي تمارس وأنصار بیت المقدس وغیرھا 
الیوم أبشع جرائم القتل التي عرفتھا 

إلعدامات الجماعیة وفي اإلنسانّیة وا
الساحات العامة لترھیب كل من یحاول 

رفض قوانینھا الموغلة عصیان أوامرھا أو 
، ھي جماعات ترتكز على في الرجعیة

الفكر الوھابي الذي یدین بھ النظام 
السعودي من خالل تشریعاتھ وقوانینھ التي 
یحكم بمقتضاھا والتي تبیح قطع الرؤوس 

امة دون احترام والجلد في الساحات الع
ان أو لمقتضیات المحاكمة لحقوق اإلنس

ا قوانین وتشریعات ، وھي في جلّھالعادلة
حّق الحریات العاّمة تصادر دون وجھ

ّنھا ترتكز باألساس على تطبیق والخاّصة أل
وھو المبدأ الذي " الشریعة اإلسالمّیة"

تطبقھ جّل ھذه المجموعات التكفیرّیة 
النظام على یداإلرھابّیة التي تتلمذت

فكیف إذن . السعودي وأجھزة مخابراتھ
بھذه المجموعات لنظام وھابي مرتبط

لى نفسھ مھّمة التكفیریة أن یطرح ع
محاربة اإلرھاب ؟ 

تحیلنا اإلجابة عن ھذا التساؤل إلى 
الكشف عن األھداف الحقیقیة التي دفعت 
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بالنظام السعودي إلى إنشاء ھذا التحالف 
:تمثلة فیما یلي وقیادتھ والم

سعي النظام  السعودي لتحسین صورتھ -
لدى حلفائھ سواء األمریكان أو األوروبیین 

فرنسا بعد الھجمات اإلرھابّیة التي طالت 
لتي نتج عنھا تغییر ھذه القوى وا
ستعماریة لموقفھا من داعش رغم أنھا اال

ساھمت في دعمھا بالمال والسالح 
براتیة لغرض والتدریب والمعلومات المخا

.اإلطاحة بالنظام السوري 
لقد تعرض النظام السعودي إلى حمالت 
عدیدة من اإلعالم الغربي الذي  اّتھمھ 

لتطّرف الدیني مباشرة بدعم اإلرھاب وا
أّن الوھابّیة التي یتبّناھا ھي معتبرا 

المسؤولة عن نشر التطّرف في العالم 
2000سبتمبر 11انطالقا من ھجمات 

ناھا تنظیم القاعدة الممول رئیسّیا من التي تب
لوجستي من بدعم ینالسعودیالشیوخ

.المخابرات األمریكّیة
لقد حاول  إثر تلك الھجمات األمیر عبد 

الذي أصبح ملكا للسعودیة فیما بعد هللا
تنظیم مؤتمر لمكافحة اإلرھاب في الریاض 

ودعا إلقامة مركز لھ یكون 2005سنة 
، ذلكفي أّنھ لم یوّفق ره الریاض غیر مق

فجّدد الملك السعودي سلمان بن عبد العزیز 
ھذا المطلب بعد ھجمات باریس األخیرة 

ة العشرین في أنطاكیا التركّیةوخالل قمّ 
طرح مقترح إنشاء مركز دولي لمكافحة 

علن اإلرھاب تحت مظلّة األمم المتحدة وأ
د دعما .م11عن تبّرع المملكة بمبلغ 

مشروع غیر أّنھ لم یفلح في لتمویل ھذا ال
. مسعاه

في تفاقمتالعمل على فك عزلتھ التي -
اء تخّوفھ من حّل األزمة المّدة األخیرة جرّ 

السورّیة دون مشاركتھ في ذلك وكذلك 
الشأن بالنسبة لألزمة في لیبیا والیمن مع 
عجزه عن تحسین صورة التشدد الوّھابي 

ي في الوقت الذي یحرز فیھ التمدد الشیع
تقدما الفتا لألنظار خاّصة مع التقارب 
الحاصل بین الوالیات المتحدة األمریكّیة 
وإیران بعد أن تّم رفع العقوبات الدولّیة 
عنھا والحلف الذي بدأ یتشكل برعایة 
روسیا بین النظام السوري والعراقي 

. واإلیراني وحزب هللا  
في الیمن " عاصفة الحزم"تعرض تحالف -

النظام السعودي إلى العدید من والذي یقوده
نتكاسات خصوصا بعد الضربة اال

الصاروخّیة المركزة والدقیقة والتي 
تعرضت لھا قیادة ھذا التحالف في باب 
المندب في الیمن والتي أسفرت عن تدمیر 
العدید من الطائرات الحربیة واآللیات 
العسكرّیة وإعطاب منظومتي باتریوت 

ن الكوادر م152والقضاء على حوالي 
اتیین العسكرّیة من سعودیین وإمار

.ومغاربة ومرتزقة بالك ووتر
لقد أحّس النظام السعودي بتورطھ في 
الحرب في الیمن بعد أن ارتفعت خسـائره 
خاصة البشرّیة وبدأ یشعر ببدایة تفكك 

أنھ لحلف وبكونھ لن یعمر طویال خاصة ا
لم یتم إشراكھ في المساعي الرامیة لحّل 

ة الیمنّیة مّما جعلھ یسارع إلنشاء األزم
حلف بدیل وواسع یحقق من خاللھ 

.طموحاتھ في الزعامة التي یبحث عنھا  
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" الشرق األوسط "سعیھ المحموم لقیادة -
حتى یتمكن من إقناع حلفائھ من القوى 

المنطقة ستعمارّیة لتكلیفھ بمھّمة شرطّي اال
.في ظّل المنافسة اإلیرانّیة  الشرسة 

التحالف العسكري "أّن تضح إذن ی
لم یتّم إنشاؤه لمحاربة " اإلسالمي

بل لخدمة مصالح خاصة للنظام " اإلرھاب"
دتھ السعودي الذي فشل في دفع تھم مسان

أّن الجرائم لإلرھاب وتمویلھ عنھ خاصة 
المرتكبة من قبل المجموعات التكفیرّیة 
السنّیة طالت البلدان األوروبیة وأمریكا 

یضا في بذلك عزلتھ ، كما فشل أفازدادت 
عاصفة "الحفاظ على تماسك تحالف 

الذي یخوض حربا طائفیة في الیمن " مالحز
والذي ظھرت علیھ بوادر التفكك في الوقت 
الذي یزداد فیھ الحلف الشیعي تماسكا 

یراني داخل الوطن ویزداد فیھ النفوذ اإل
.العربي تمّددا

ج ھو ستنتاإّن ما یقودنا إلى ھذا اال
العالقة التاریخیة والوطیدة بین النظام 

والمجموعات التكفیریة السعودي
، ھذا النظام الذي استغّل األموال اإلرھابیة

الطائلة المتأّتیة من النفط وعائدات الحّج 
ووجود أغلب المعالم الدینیة اإلسالمیة 
بالمملكة السعودّیة لبناء الجوامع والمدارس 

، فغانستان وغیرھاة في باكستان وأالدینیّ 
كما أّسس المئات من الجمعّیات الدینّیة 
والخیرّیة المتطّرفة ذات المرجعّیة الوھابّیة 

تطرف في مختلف أنحاء العالم لنشر ال
.والتكفیر والعنف والكراھّیة

لقد أدى انتشار الفكر الوھابي التكفیري في 
العدید من البلدان من خالل رجال الدین 

دالع الصراعات الدینّیة المأجورین إلى ان
والحروب العرقّیة خاّصة بین السنة 

كما مثل النظام السعودي تاریخیا ،والشیعة
أداة بید الوالیات المتحدة األمریكیة لتنفیذ 

لمستقبلّیة بدءً مشاریعھا اآلنّیة منھا وا
وتمویلھا وتدریبھا بترتیب القاعدة بتكوین 

من المخابرات األمریكیة لمحاربة 
فیات في أفغانستان في ثمانینات القرن السو

العشرین في إطار الصراع الدائر في تلك 
الفترة بین الوالیات المتحدة األمریكیة 

في واإلتحاد السوفیاتي حول مناطق النفوذ 
ثّم تواصل ھذا الدعم للمجموعات . العالم

اإلرھابیة إذ كانت للمخابرات السعودّیة الید 
ا بدعم الطولى في صناعتھا وتسلیحھ

أمریكّي لتحقیق أھداف ومصالح مشتركة 
، إذ واء في العراق أو سوریة أو الیمنس

كشفت العدید من التقاریر عن فصول 
جدیدة من التعاون بین النظام السعودي 

عكس الصورة خالل عدوانھ على الیمن 
أّما عالقتھ بداعش . التي یروج لھا إعالمھ

لدى فلم تعد خافیة على العیان فھي معروفة 
لعراق أغلب المتابعین للوضع في سورّیة وا

" دیلي بوست"وفي ھذا اإلطار نشر موقع 
األمریكي تقریرا تناول عالقة دول الخلیج 

في العراق والشام بتمویل الدولة اإلسالمیة 
وموقف اإلدارة األمریكیة المتغّیر " داعش"

تجاه ھذه المسألة وعالقة ذلك باألزمة 
ضع الحالي في وتطّورات الوالسورّیة 

. العراق
لقد أّكد ھذا التقریر على  أّن داعش تّم 
تمویلھا لسنوات من المانحین األثریاء في 
الكویت وقطر والسعودّیة في ظّل موافقة 
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، ن األنظمة الرسمّیة لھذه البلدانضمنّیة م
ھذه األنظمة الحلیفة للوالیات المتحدة

أجندة اأّن لھیّتضح تىاألمریكّیة وال
مضیفـا بأّن . جة في محاربة اإلرھابمزدو

حلفاء أمریكا في منطقة الخلیج ساھموا في 
انمو المجموعة المتطّرفة عن طریق تمویلھ

بھدف تھدید إیران واإلطاحة بالنظام 
ل حرب طائفّیة بین السوري وإشعال فتی

.السنة والشیعة
إّن دعم النظام السعودي المتواصل 

باطاتھ الفكرّیة للمجموعات التكفیرّیة وارت
أّن الحلف الذي بھا تبّین لنا بكّل جالء 

أنشأه أخیرا لن یقاوم اإلرھاب ولن یتصّدى 
للفكر المتطرف مادام النظام الذي یقود ھذا 
التحالف ھو عنوان التطرف والغلّو الدیني 

.الذي یقود حتما إلى اإلرھاب 
لن تجتّثھ سوى إّن اإلرھاب التكفیري 

الوطن العربي متى في ة الجماھیر الشعبی
مقاومة صممت علىنظمت صفوفھا و

فضال أعدائھا من تكفیریین وأنظمة عمیلة 
. عن سادتھم االمبریالیین

 -----------------------------------------------------------------------------
الشرطة تقتل الكادحین المحتّجین: أثیوبیا

ات األمن اإلثیوبیة أّدت مواجھة قو
لمظاھرات سلمّیة نّظمتھا جماھیر الكادحین 
من عّمال وفالّحین صغار وطلبة إلى 

من بین المتظاھرین خالل 75استشھاد 
دیسمبر 19احتجاجات جرت یوم السبت 

، و قد شوھدت عشرات الجثث 2015
.ملقــاة في الّشـوارع

وكانت تظاھرات شعبّیة قد اندلعت في 
ومن بینھا منطقة عدد من األقالیم األثیوبّیة

أورومیـا ذات الكثافة السّكانّیة العالیة 
ونسب الفقـر المرتفعـة في نوفمبر الماضي 

.احتجاجا على خطط لمصادرة أراض

ي مقـابل ذلك، ذكرت مصادر رسمّیة ف
أثیوبّیة أّن الحصیلة الرسمیة لضحایا ھذه 

بل إّن قتلى ؟؟؟ التظاھرات ھي خمسة
الناطق باسم الحكومة یحّمل الكادحین 

المسؤولّیة عن حصول المجزرة التي 
ارتكبتـھا قوات األمن والشرطة من خالل 

إن التظاھرات السلمیة التي "تصریحھ بـ
وفمبر الماضي تحولت إلى بدأت في ن
ویزعم أّن المحتّجین یقومون " أعمال عنف

بترھیب الّناس ولذلك وجب، حسب 
. تفسیره، تصفیتھم

و قد نشرت صور على مواقع التواصل 
االجتماعي لمحتجین مضرجین بالدماء 
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والشرطة تطلق الغاز المسیل للدموع على 
.الطالب المحتجین

المّیة، فإّنھا اكتفت أّما اإلمبریـالّیة الع
كعادتھا بتوجیھ إدانتھا ألعمـال العنف دون 
أن تشیر إلى مصدر ھذا العنف وباستعمال 
عبارات عاّمة تكشف عن مساندتھا للنظام 
الرجعي األثیوبي متجاھلة ما حصل من 
مجازر وحقوق الكادحین التي ال ترقى 
بطبیعة الحـال حسب معاییرھا إلى حقوق 

.البرجوازّیـة

فقد دعت السفیرة األمیركیة في األمم 
المتحدة سامنثا باور الحكومة اإلثیوبیة إلى 

الوالیات المتحدة "وقالت إن " ضبط النفس"
تشعر بقلق عمیق جراء أعمال العنف 
األخیرة في منطقة أورومیا والتي یعتقد أنھا 
أدت إلى مقتل عدد من 

ارة الخارجیة ثت وزوتحدّ ."المحتجین
تظاھرات واسعة في "عن البریطانیة

ألسابیع الماضیة منطقة أورومیا خالل ا
عمال عنف وأسفر عن أبعضھا تطور إلى 

المواطنین واكتفت بتحذیر" ضحایا
البریطانیین من السفر إلى غرب وجنوب 

.غرب ھذه المنطقة

-- -----------------------------------------------------------------------------
!ا ُعّمـالَ العــالِم و شعوبھ وأممــھ الُمضطَھــدة ِاّتـــــحدوای

خمیس أســود ضّد األساتذة المتدّربیــن: المغرب
واجھت السلطات األمنّیـة في المغرب 
مسیرات األساتذة المتدربین التي ُنّظمـت 

في جمیع 2016جانفي 7یـوم الخمیس 
عدد المدن بقمع وحشّي سقط على إثــره 

.كبیر من الجرحى إصابات بعضھم خطیرة
كسرحاالتبحصولأفـادتاألنباء

ووجودالظھرمستوىعلىمنھاعدیدة
مستوىعلىخصوصاخطیرةجروح
أقدمت ماالمحتّجــونوصفوقد...الرأس

بالـمجزرةقمععلیھ أجھزة األمن من 
بـجرىماعلىاآلخرالبعضوعلّق

المحتّجونالبوط" األسـودالخمیس"
عناألّولالمسؤولكیرانبنباستقالـة

االحتجاجاتمعالوحشيالّتعامـل
.لألسـاتذةالمشروعـة
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لین عن العملـقتیل في قمع مظاھرة لمعطّ : رانــیإ
ة بقمع ـیرانیّ قامت قوات البولیس اإل

المعطلین عن العمل في احتجاج لعدد من
ستانخوز/ عربستان م ـقلیإحدى قرى إ

واغلبیة سكانھ من العرب الذین یقارب 
لى مقتل إى دّ أمما ، عددھم خمسة مالیین 
صابة آخر واعتقال إاحد المتظاھرین و

.ثالثة من المحتّجین

وفي رّد على عملیات القمع ھذه تجّمع 
مطالبینفرد من متساكني المنطقة700

لى إبتقدیم القتلة من قوات البولیس 
طالق سراح المعتقلین والتكفل المحاكمة وبإ

.بعالج الجرحى

مجزرة جدیــدة ترتكبھا الّرجعّیة الّتركّیة
ارتكبت الدولة التركیة صبیحة یوم األحد 

مجرزة في مدینة وان 2016جـانفي 10
شابا 12بشمال كردستان استشھد خاللھـا 

و حسب وكالة روج نیوز لألنباء، .كردیاً 
ة تركیة منزالً في فقد اقتحمت قوة عسكری

بناحیة اردمیر " حي الجدید"محلھ یني
التابعة لمدینة وان بشمال كردستان وقتلت 

.شاباً 12داخل المنزل 
بین 12الشھداء الـ تتراوح أعمارو 

اصیبوا  عاما، وكانوا قد 25و 18
لشروع في وقبل ا.الرأسطلقات في ب

د قالشرطـة التركیة كانت ة، عملّیة المداھم
وفي التجوال في الشارع المستھدفمنعت 

.األحیـاء القریبة منھ
وتـأتي ھذه المجزرة الجدیدة التي دأبت 
الّدولة التركیة على تنفیذ الكثیر من مثیالتھا 

في إطار الحرب األخیرة التي أعلنتھا ضّد 
حزب العّمال الكردستاني وشرعت في 
تنفیذھا مستعملة كّل طاقاتھا الحربّیة 

ھزتھا القمعّیة مستھدفة بذلك قرى ومدنا وأج
بأكملھا دون تفریق بین المدنیین وبین 

.المقاتلین الذین تعتبرھم إرھابّیین
و أمـام ھذه الحرب الوحشّیة ُتبدي 
مقـاتالت ومقاتلو حزب العّمال الكردستاني 
وأنصاره ومتساكنو المناطق المستھدفة 
مقاومـة باسلة في صّد جحافل الّرعب 

ّتركّیة متصّدین آللة الموت مقّدمین ال
منذ أن ھّبوا التضحیات تلو الّتضحیات 

في سبیل التحّرر الـوطني للكفـاح 
.القتناعھم بأّن المقاومـة حیاةواالشتراكّیة

احتجاجات اجتماعیة ومواجھات عنیفـة جّراء الترفیع في معلوم النقل: البرازیـل 
الكبرى تشھد المدن البرازیلیة وخاصة

منھا على غرار ساوباولو وري ودي 
إقدام جانیورو احتجاجات مستمّرة بسبب 

الّزیادة في أسعـار تذاكر الحكومة على 
وتواجھ الحكومة ھذه االحتجاجات . النّقـل

.بالقمع والعنف من قبل قّوات البولیس
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األّول من الّسنة فبعد مواجھات األسبوع 
12لثالثاء ، شھدت ساوباولو یوم االجدیدة
مواجھات عنیفة بین قوات 2016جانفي 

األمن والمتظاھرین الذین خرجوا في 
مسیرة احتجاجیة ضخمة تندیدا بارتفاع 

وقد أطلقت الشرطة . أسعار وسائل النقل
الغازات المسیلة للدموع على المتظاھرین 

.لتفریقھم

سخطھم من قرار عبروا عنالمحتّجون 
لطات بالرغم من الزیادة الذي اتخذتھ الس

تدني نوعیة الخدمات في ھذا القطاع، مع 
العلم أّن نسبة التضّخم في البرازیل قد فاقت 
العشرة بالمـائة، ویشھد المجتمع اتّساعا 
كبیرا في حّدة الفـوارق الطّبقیّة وأزمـة 

.ینالكادحمعاناةاقتصادیّة زادت في 

الشرطة االیفوارّیة تجابھ الكادحین بالّرصاص
استعملت قّوات األمن في الكوت دي فوار 
الّرصاص الحّي في مجابھة اإلضراب 

8الذي یشّنھ عّمال مصانع السّكر منذ 
وقد تصاعدت حّدة . 2016جانفي 

المواجھات بین العّمال المضربین وقّوات 
جانفي الحالي مّما 22األمن یوم الجمعة 

أّدى إلى سقوط قتیل وثالثـة جرحى في 
وقـام العّمال بإشعال . لصفوف العّمـا

الّنیران في مركبتین للشرطة ما أّدى إلى 
احتراقھما بالكامل كما أحرقوا معّدات تابعة 

للمصانع وأتلفوا عّدة ھكتارات من قصب 
.السّكر التي تعود لنفس الّشركة

كر اإلفریقّیة سّ ویشّن عّمال شركة ال
إضرابا مفتوحا )sucaf(بالكوت دیفوار 

تطبیق اّتفـاق سابق عقدوه مع بسبب عدم 
وزارة الصناعة ووزارة الّداخلّیة یضمن 
تحسین أوضاعھم في الشغل وتحسین 

.المعیشّیةظروفھم

 -----------------------------------------------------------------------------
انتفـــاضة المعّطلیـــن في تــونس:                      ملّف 

الّشرارة التي : جــانفي16
أحرقْت سھال

توفّـي الشاب رضا الیحیاوي، 
سنة، معطل 26أصیل القصرین، 

عن العمل من أصحاب الشھائد 
العلیا متأثرا بمخلفات محاولة 

جانفي 16انتحاره صبیحة السبت 
بعد أن قام بتسلّق العمود 2016

الكھربائي أمام مقر والیة 

.القصرین
من أبنـاء الشعب رضا، واحد

الكادح خاض االحتجاجات 
االجتماعّیة من أجل حقّھ 
المشروع في التشغیل والكرامـة 

.واالنتفـاع بنصیبھ من الّثـروة
رضا، واحد من أبنـاء الشعب 
الكادح وعده تّجـار السیاسة في 

وطــال .. مؤسسات النظام بالعمل
.. األمـل وتنّكر التّجار لوعـودھم
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!!!...لذلك قــّرر أن یرتحل ... مـلففقد رضا األ
رضـا، واحـد من ضحـایا ھذا الّنظـام القائم 
على إنتـاج سیـاسات ال تنتج غیـر البطـالة، 
نظـام ال یأبـھ لصفوف المعّطلیـن ولمآسیھم 
فیدفـع بھم في الّنھـایة إلى قــوارب الموت وإلى 
أعمــدة الكھرباء وأعـواد الثقاب والحبـال وھي

.وسـائل بسیطة لالنتحـار حرقـا أو شنقـا
اآلن یتّم تشییع جثمـان رضا الیحیـاوي في 
جنازة مھیبـة وحـالة احتقـان تشھدھا الجھـة منذ 

.ورود نبإ وفـاتھ
قد تزامنت ھذه الحـادثة مع انتشار و

احتجاجات عدد من المعّطلین عن العمل في عدد 
یة القصرین من جھات البالد مثل العیون من وال

والمكناسي من والیة سیدي بوزید وتونس 
. متمّثلة أساسا في تنفیذ االعتصامات... العاصمة

إلى جانب ذلك ینفّذ عدد من الكادحین في جھات 
أخرى نضاالت متنّوعة متمثلة في اإلضرابات 
واالعتصامات المفتوحة في مقّرات العمل ودور 

.اّتحاد الشغل دفاعا عن حقوقھم المشروعة
ِانــدالع االحتجـاجــات: جانفي 17

االحتجـاجاُت شوارع مدینـة القصرین عّمت
على إثـر تشییع جنازة الشاب رضا الیحیاوي 

وتشھـد المدینة حـالة احتقـان واسعـة ). سنة26(
في صفوف الّساخطین على الـوضع العـام الذي 

أحد المعّطلیـن عن العمل على أّدى إلى إقـدام
ویطـالب . ـار مّما جعلھ یفقـد حیـاتھاالنتح

المحتّجون بمحـاسبة المسؤولین الجھوّیین 
وطردھـم الذین یّتھمونھم بالّضلـوع في المأسـاة 

.التي تعّرض لھا رضا مّما دفعھ إلى االنتحـار
وقد قـام المحتّجون بإشعـال اإلطـارات 

وال یزال الـوضع . المّطاطّیة في شـوارع المدینة
را وھو قـابل لالنفجـار في ظّل تواصل متوتّ 

حـالة الالّمباالة الّتامة من قبل السلطات الّرسمّیـة 
تجاه تصاعد االحتجاجات االجتمـاعّیة في عدد 
غیر قلیل من المناطق والجھـات من أجل الحّق 
في التشغیل وفي التنمیة وفي االستفادة من 

.الّثـروة الوطنّیـة
ص الغضبمحاوالت امتصا: جانفي18

قّرر رئیس الحكومة إقالة المعتمد األول 
بوالیة القصري، نظرا لما راج حول مسؤولیتھ 

في خصوص التالعب بقائمات المعّطلین عن 
العمل وفي أحقّیة بعضھم في الشغل ومسائل 

وبھكذا قرار، فإّن .أخرى متعلّقة بملفّات فساد
السلطة تلجأ إلى إیجاد كبش فداء للتضحیة بھ في 

وھي . محاولة منھا المتصاص غضب الكادحین
نفس السیاسة التي لجأ إلیھا بن علي إّبان اندالع 

دیسمبر17انتفاضة 
وجاء في بالغ لرئاسة الحكومة، الیوم 

، أن رئیس الحكومة 2016جانفي 18االثنین
أذن للجھات المختصة بالقیام بتحقیق معّمق حول 

امل مع ھذا مالبسات ضبط القائمة وحیثیات التع
الملّف لیتّم على ضوء ذلك اتخاذ اإلجراءات 

لكن، ال اإلقـالة وال الوعـود . والتدابیر الالزمة
أثنت المحتّجین عن مواصلة "تحقیق معّمق"بـ

نضالھم، بل إّنھم سیصّعدون في احتجاجاتھم في 
األّیام القادمة وستنتقل شرارتھا إلى مناطق 

.أخرى

الحتجاجات تتمّددالسلطة تصّعد وا:جانفي19
تـواصلت الیوم االحتجاجات الشعبّیة في مدینة 
القصرین خصوصا في محیط مقّر الـوالیة 
وانتقلت االحتجاجات إلى مجموعة من أحیاء 

وقد واجھت قّوات األمن المحتّجین . المدینة
باستعمال مكّثف لقنابل الغاز المسیل للّدمـوع 

بات في وھو ما أّدى إلى حصول عدد من اإلصا
وقد ُسّجلت . صفوف المتظاھرین والمتساكنین

محاولة انتحار جماعي من أعلى مبنى الوالیــة 
علیھا شاّبان في حركة تصعیدّیة وھو ما مأقد

یدّل على احتداد حالة االحتقان في صفوف 
.المحتّجین

و أمـام تواصل حالة االحتجاج واالحتقان 
نسّیة عن وتصاعد المواجھات أعلنت السلطة التو

الشروع في تطبیق حظر التجّول بالمدینة انطالقا 
من ھذه اللیلة من الساعة السادسة مساًء إلى 

ورغم ھذا اإلعــالن، فإّن . الخامسة صباحا
الـوضع ال یزال محتدما وینبئ بمزید من 

.االحتجاجات والمواجھـات
من جانبھ، أعلن رئیس البرلمـان أّنھ سیتّم 

لحكومة إلى مقّر مجلس النّواب استدعـاء رئیس ا
كما أعلن أّن وفــدا من النواب برئاستھ سیتوّجـھ 
إلى المنطقـة التي تشھد احتجاجات اجتماعیة 
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وتأتي جملة ھذه اإلعالنـات والتدابیر في . حاّدة
إطـار محاولة السلطات امتصـاص الغضب 

.الّشعبي
كما اّتجھت أطراف من داخل السلطة ومن 

تشویھ ھذه االحتجاجات الشعبیة خارجھا نحو
المشروعة المنادیة أساسا بالتشغیل وبالّتنمیة 

.وذلك بربطھا باإلرھــاب
:حصیلة ھذا الیوم من المواجھات في القصرین-

أكد مصدر طبّي جھوي بالقصرین أّنھ تم 
تسجیل عدد من اإلصابات وصفھا بالخفیفة إلى 

ة عن حدود الیوم الثالثاء أغلبھا حاالت ناتج
االختناق بالغاز المسیل للدموع وقد صّرح بأّنھ 

شخصا أصیبوا خالل ھذه 246تّمت معالجة 
إصابات بجروح في 3إضافة إلى . األّیام

صفوف االمنیین والعسكریین جراء المواجھات 
.الدائرة فى والیة القصرین منذ ثالثة أیام

إثـر إعالن تطبیق حظر التجّول في القصرین 
ي تنفیذه لیال وإثر تسجیل محاوالت للشروع ف

انتحار جماعي في مدینة القصرین من أعلى مقّر 
انتقلت االحتجاجات إلى مجموعة من . الـوالیة

المدن منھا تالة وفریانة من نفس الوالیة وقد 
.دارت مواجھات بین المحتّجین وقـّوات األمن

وفي المكناسي من والیـة سیدي بوزید قام عدد 
لجھة بغلق الطریق الّرابطة بین من شباب ا

صفاقس وقفصة مساندة منھم لالحتجاجات في 
القصرین وتعبیرا عن غضبھم من تدھور 
األوضاع االجتماعّیة بالجھة وترّدي الخدمات 

.وزیف الوعود بالتشغیل وبإحداث المشاریع
جانفي 20األربعاء 

مدینةفيوالمواجھاتاالحتجاجاتتصاعد-
تظمت مظاھرة وسط المدینة قد انفالقصرین،

واجھتھا قـّوات األمن باستعمال القنابل المسیلة 
مدینةبوسطاالحتجاجاتأخذتثمّ . للّدموع

التصاعدفيوالزھورالنورحیيوفيالقصرین
مراكزمنعدداقتحامالمتظاھرونحاولحیث
إلىاألمنقواتاضطرممابالمدینةاألمن

والّرصاصبكثافةعللدموالمسیلالغازاستعمال
الساخنةالمیاهضخإلىعمدتكماالمطاطي

.المتظاھرینلتفریق

تتواصل االحتجاجات : في معتمدیات القصرین-
بمعتمدیات فریانة وماجل بلعباس وفوسانة 
وجدلیان وحیدرة والعیون للمطالبة بالتشغیل 

. والتنمیة وتحسین األوضاع االجتماعیة للكادحین
ت قوات األمن بشكل كامل من وفي تالة انسحب

المدینة لیتدّخل الجیش بعد حالة االحتقان التي 
.شھدتھا المنطقة

اّتساعا في دائرة االحتجاجات شھد نفس الیوم-
إلى عدد من المناطق األخرى، فانتظمت 
مظاھرة في المزونة من والیـة سیدي بوزیـد 
حیث تّم طرد معتمد الجھة ووقع إغالق مقرّي 

وفي الفحص من والیة . والمعتمدّیةالبلدّیة
زغوان وقعت تحّركات احتجاجّیة وتم حرق 
إطارات العجالت المطاطیة، وكذلك وقع في 

وفي بلخیر من والیـة قفصة تّم . مدینة سلیانة
إغالق الّطریق الّرابطة بین قفصة وقـابس 

وكذلك .بواسطة الشاحنات المعّدة لنقل الفسفاط
مظاھرة جابت وسط في العاصمة حیث انتظمت 

.المدینة
وفي العدید من ھذه المناطق تدّخلت قـّوات 
األمن مستعملة الغازات المسیلة للّدموع وحدثت 
مواجھـات بینھا وبین المحتّجین وأّدت عملّیات 
القمع إلى إصابة عدد من المحتّجین في جھة 

.القصرین خاّصة
لیال، اندلعت االحتجاجات في معتمدیة الرقاب-

من والیـة سیدي بوزید، وقد قام المحتّجون 
بإشعال اإلطارات المّطاطّیة وسط المدینة 
وھاجموا بالحجارة مركز الّشرطة وقاموا 

وجرت اشتباكات بین قوات البولیس . بإحراقھ
والمحتجین بأحیاء مدینة الرقاب حیث تتتالى 
طلقات القنابل المسیلة للدموع واّتسعت 

دینة إلى عدد من االحتجاجات من وسط الم
.األحیاء وقد شھدت المدینة قدوم تعزیزات أمنّیة

وفي منزل بوزّیـان من والیـة سیدي بوزید 
جابت مسیرة شعبیة شوارع وأحیاء المدینة وتّم 
رفع شعارات التشغیل استحقاق یا عصابة 

وقد قام . السراق والشعب یرید إسقاط النظام
طّیة قریبا من المحتّجون بإشعال اإلطارات المّطا

مركز األمـن وقاموا بإغالق الطریق الرابطة 
.بین صفاقس وقفصة على مستوى المدینة
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و غیر بعید عن منزل بوزّیــان، جرت 
مـواجھات بین المحتّجین وقوات األمن في 
المكنـاسي وقد استعملت قّوات األمن بكثافة قنابل 

.الغاز المسیل للّدمـوع
جانفي21

أخرى بخریطة االحتجاجات، فقد التحقت مناطق 
وصلت احتجاجات الكادحین إلى الصخیرة 
وجبنیانة وطینة والحنشة من والیة صفاقس وتّم 

. غلق الطرقات وإشعال اإلطارات المطاطیة
وشھدت سوق األحد من والیـة قبلّي احتجاجات 
ومواجھات بین المحتّجین المطالبین بالشغل 

ّوات األمـن تّم والتنمیة والحق في الثروة وبین ق
إثـرھا حرق مركز الحرس بالمنطقة وإثر ذلك 
انسحبت قوات األمن واحتلّت مكانھا قوات 

االحتجاجات الشعبّیة الیـوم تعّم عددا . الجیش
جدیدا كما شھدت عدید المناطق األخرى في 
مختلف جھات البالد احتجاجات مثل حاّمة قابس 
وباجة ودوز ونفطة والمھدیة وصفاقس 

وفي مدینة سیدي بوزید تّم تنظیم ...ھمانيوالدّ 
مظاھرة شعبیة حاشدة واشعال العجالت وسط 

.المدینة
وفي جبنیانة من والیة صفاقس، أجبرت 
مسیرة شعبّیة المعتمد على الھروب فاحتّل 
المتظاھرون مقّر المعتمدیة وشرعوا في تنفیذ 

.قّر المعتمدّیةداخل ماعتصام 
في اللیل، یصل أسلوب المظاھرات اللیلیة إلى 
حي البحري في صفاقس ووقعت مواجھات مع 

وفي . قوات البولیس وتّم احراق عجالت مطاطیة
تونس العاصمة، وقعت احتجاجات في أحیاء 

التضامن والزھروني، من أحزمـة الفقر وتّم قطع 
الطرقات الرئیسیة وانسحب األمـن من حيّ 

.التضامن
وفي مختلف ھذه المناطق وغیرھا یرفع 
المحتّجون نفس الشعارات ونفس المطالب وھي 
المطالب التي انتفض من اجلھا الشعب بطبقاتھ 

وھي التنمیة 2010الكادحة في دیسمبر 
والتشغیل واألرض والحریة والكرامة الوطنیة 
والحق في التمّتع بالثروة التي ینتجھا وُیحرم 

محاربة الفسـاد ومحاسبة السّراق ورفع منھا و

المتظاھرون في عدد من المناطق شعار الشعب 
.یرید إسقاط الّنظام

كلّ الوســائل من أجل إخمـاد :جانفي22
االنتفـاضة

أمــام االّتساع الكبیر لالحتجاجات الشعبّیة 
تعلن وزارة الّداخلّیة الشروع في تنفیذ حظر 

بدءا من الساعة الثامنة التجّول في كامـل البالد
وھذا اإلعالن ال یعني . لیال إلى الخامسة صباحا

غیر إطالق ید األجھزة األمنّیـة لتمنع أّي حركة 
احتجاجّیة ولترھیب جموع الكادحین ببّث الخوف 

.في صفوفھم بھدف إخمـاد نار االنتفاضة
وقد صاحب ھذا القـرار حملـة إعالمّیــة 

االحتجاجات، إذ تحّولت وسیاسّیـة واسعة ضّد 
ھذه االحتجاجات في عیون الّرجعّیة وفي أبـواقھا 
اإلعالمّیــة إلى عملّیات تخریب ونھب وسرقـة 
وتحّول المحتّجون إلى منحرفیـن، كما قـامت ھذه 
الجھـات باستغـالل عنصر اإلرھـاب لیتّم إقحـامھ 

بالبالد والتي تترّبصضمن المخاطر التي 
االحتجاجات وذلك بھدف بّث تتأّھب الستغالل 

ولم تقتصر . الّرعب في صفوف المحتّجیـن
الّدعـایة السیاسّیة واإلعالمّیـة المضاّدة لالنتفاضة 
على أجنحـة الّرجعّیـة ومن واالھا، بل انساقت 
أطراف أخرى ومنھا األطراف االنتھازّیـة خلف 

الخطر "ھذه الّدعـایة فعمدت إلى ترویج 
حمـایة "و" تجاجات اللّیلّیةال لالح"و" اإلرھابي

وغیرھا " انتفاضة الكناترّیة"و" مؤسسات السیادة
وانخرطت بالّتالي في الھجوم الذي یھدف إلى 

.تشویھ االحتجاجات االجتماعیة
كّل ھذه العـوامل ساھمت بقدر كبیر في 
تراجع وتیرة االحتجاجات، دون أن تتمّكن من 

لّنھـار، فتواصلت االحتجاجات خالل ا. إخمادھا
وتّم كسر حظر التجّول لیال في عدد من 
المناطق، وحصلت مواجھات في اللیل والنھار 
بین المحتجین وقوات األمن رغم حمالت 
اإلیقاف والمداھمات واستعراض القّوة من قبل 

.األجھزة األمنّیـة
وقفة احتجاجیة للمحامین في سیدي بوزید -
ر دائم المحاماة المناضلة في سیدي بوزید نصی"

".لقضایا الشعب الكادح
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اقتحم المحتّجون مقّر : تطاوین، الذھیبة، رمادة-
والتنمیة تطاوین للمطالبة بالتشغیل والیة 

وشددوا فى لقائھم بوالي الجھة على احقیتھم 
بالعمل وانجاز المشاریع الكفیلة بامتصاص 

للمواطنین واقرار البطالة وتحقیق العیش الكریم 
.الھشبدائل للتشغیل

. وتواصلت االحتجاجات فى مدینة رمادة وذھیبة
اغلقت السلطات اللیبیة من جانبھا معبر وقد 

رد فعل قد یطال ذھیبة وازن تخّوفا من اى 
السیارات والشاحنات اللیبیة لدى دخولھا التراب 

.التونسي
كسر حظر الجوالن في عدد من المناطق -

.منومواجھات، مثل سیدي بوزید وحي التضا
جانفي23

:تــواصل االحتجاجات في بعض المناطق
تتواصل للیوم الّثامـن على الّتـوالي 
االحتجاجات الشعبّیة التي تشھدھا تونس منذ 

وبالّرغم من إعالن حظر التجّول . األحد الماضي
في البالد منذ مساء أمـس تحت ذریعة مواجھة 
المنحرفین والمھّربین وعملّیات النھب والسرقة

وتراجع حّدة االحتجاج لیلة البارحة، فإّن بعض 
2016جانفي 23المناطق شھدت الیوم السبت 

تحّركات رفع خاللھا المحتّجون مطالب 
اجتماعّیة تتعلّق بالّشغل وتوفیر الخدمات على 
غرار الماء الصالح للشراب وإطالق سراح 

وقد تدّخلت قّوات األمـن في أغلب . الموقوفین
ت لمنع بعضھا واستعملت ھذه االحتجاجا

الغازات المسیلة للّدموع لتفریق المحتّجین في 
بعض المناطق وحصلت مواجھات بینھا وبین 

.المحتّجین
ففي والیــة قفصة وعلى الّطریق الّرابطة بین 

قام الیوم عدد من المعطلین عن قفصة وتوزر
العمل بمنطقة العقلیة بغلق الطریق الرابطة بین 

ذلك على مستوى بوضع الحجارة المدینتین و
وإقـامة الحواجز وذلك بھدف جلب انتباه الماّرین 
والسلطات المسؤولة لمطالبھم المشروعة في 

.التشغیل وحّقھم في الّثروة
و في سیدي بوزید، حـاول عدد من المعّطلین 
عن العمـل الشروع في تنفیذ ِاعتصام أمـام مقّر 

وفي . مت بمنعھمالوالیـة لكن قّوات األمـن قا

الّرقاب من نفس الـوالیة، قـام عدد من المحتّجین 
بإشعـال العجالت المطاطّیة في ساحـة الشھداء 
وسط المدیـنة مطالبیـن بإطالق سـراح الموقوفین 
الذین تّم اعتقـالھم لیلة البارحة بتھمة محـاولة 

.إحراق منطقة األمن وكسر حظر التجّول
قام بعض روان، فقد أّمـا في والیـة القی

المحتجین بغلق الّطریق الرابطة بین نصر هللا 
وسیدي بوزید على مستوى مدرسة الریایشة وقد 
تدّخلت قّوات األمن وقـامت بتفریقھم باستعمال 
الغاز المسیل للدموع وتّم توقیف البعض منھم 

وتتعلّق . وتحویلھم إلى منطقة الحرس ببوحجلة
ة بإیصـال الماء احتجاجات أھالي ھذه القریــ

الصالح للشراب لقریتھم ومد الطرقات داخل 
وقد عـاد المحتّجون من . منطقتھم الجبلیة الوعرة

جدید إلى غلق الطریق بعد التدّخل األّول لقـّوات 
.األمن رافعین نفس المطالب

كسر حظر الجوالن ومواجھات : حي التضامن-
عنیفة بین قوات األمن ومحتجین في حي 

وأنباء عن قدوم تعزیزات أمنیة كبیرة التضامن 
.إلى المنطقة

جانفي25
احتجاجات المعّطلین والكادحین في تتواصل

عدد من القطاعات كعّمال الحظائر، الیوم األثنین 
بنیانة، سلیانة، جندوبة، ج: في عدد من المناطق

وفي بعض ھذه ... سیدي بوزیدالقطار،
ئل قمعھا االحتجاجات تدّخلت قوات األمن بوسا

.المعتادة
استھدفت يالحملة االعالمیة والبولیسیة الترغم 

بلغ عدد المعتقلین ( انتفاضة المعطلین عن العمل 
تواصلت الیوم فعالیات االنتفاضة ) اكثر من الف 

في جھات مختلفة مثل سلیانة وبوزید وقابس 
وفي معتمدیة جدلیان .... وقفصة والقصرین الخ 
تنفیذ اضراب عام ناجح من والیة القصرین تم

للمطالبة بالتنمیة والتشغیل وفي القطار من والیة 
قفصة بنى محتجون جدار رمزیا على سكة 
الحدید للتعبیر عن مطالبتھم بحقھم في الثروة 

.الفوسفاطیة
نظم عدد من حاملي الشھائد : منزل بوزیان-

ثنین العلیا المعطلین عن العمل عشیة الیوم اال
، بمعتمدیة منزل بوزیان 2016جانفي 25
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مسیرة شعبیة جابت شوارع وانھج المدینة 
للمطالبة بالتنمیة والتشغیل وحلحلة المشاریع 

ر المحتجون عن غضبھم واستیائھم وعبّ المعطلة
عن سیاسة التسویف والمماطلة التي تنتھجھا 
الحكومة تجاه أھالي المناطق الداخلیة على حد 

.تعبیرھم
ولالشارة فقد دخل عدد من حاملي الشھائد العلیا 
بقریة االعتزاز من معتمدیة منزل بوزیان في 

أیام للمطالبة بالتنمیة 4اعتصام مفتوح منذ 
.والتشغیل

مسیرة للمعطلین عن العمل یتم : سیدي بوزید-
.قمعھا من قبل قوات األمـن

.إضراب عام بالجھة: جدلیان
.فصةمسیرة شعبیة حاشدة في ق-

جــانفي26
جبنیانة من والیة صفاقس، فقد نّظم اتحاد -

أصحاب الشھائد العلیا المعّطلین عن العمل 
بمشاركة عدد من الھیاكل النقابّیة مسیرة ضخمة 
وسط المدینة، لیتوّجھوا فیما بعد نحو مقّر 
المعتمدّیة ومن ثّم إلى مقّر البلدّیة مطالبین 

صل الھتافات حّد بالتشغیل والتنمیة الجھویة، لت
المطالبة باستقالة الحكومة الحالّیة بعد فشلھا في 
حّل مشكلة التفاوت الجھوّي وتفاقم معضلة 

.البطالة
كما نّظم اتحاد المعّطلین عن العمل من أصحاب 

جانفي 26الشھائد العلیا تحّركا عشّیة الیوم 
للمطالبة بالتنمیة في مدینة الحنشة 2016

.والتشغیل
جانفي27

جانفي 27عمد الیوم األربعاء :منزل بوزیان
عدد من المعطلین عن العمل من 2016

اصحاب الشھائد العلیا غلق الطریق الوطنیة عدد 
الرابطة بین والیتي صفاقس وقفصة و 14

اشعالوا العجالت المطاطیة في الشارع وذلك 
للمطالبة بالتنمیة والتشغیل و تسویة الوضعیة 

.لعملة الحضائرالمھنیة واالجتماعیة
تحاد أصحاب الویذكر أن المكتب الجھوي 

الشھادات المعطلین عن العمل بسیدي بوزید كان 
قد دعى كافة المكاتب المحلیة وكافة المعطلین 
عن العمل بكل المعتمدیات من أصحاب 

الشھادات الجامعیة والمھنیة و الحرفیة إلى 
جانفي 28التعبئة القصوى یوم غد الخمیس 

یة المسیرة غضب نحو مقر الوفي2016
17ابتداء من العاشرة صباحا لتصحیح مسار 

دیسمبر من أجل الشغل والحریة و الكرامة 
.الوطنیة

مسیرة ووقفة احتجاجیة أمام :بئر الحفي-
.المعتمدیة للمعطلین عن العمل

جانفي 27أقدم مساء األربعاء : نصر هللا-
بمقر ثالثة محتجین من بین المعتصمین2016

معتمدیة نصرهللا على محاولة االنتحار حرقـا 
في المعتصمین وقد دخل. بشكل جماعيّ 

اضراب جوع وحشي وذلك للفت أنظار 
السلطات المسؤولة الى أوضاعھم ومطالبھم في 

. التشغیل والثروة
في حركة تصعیدّیة، أقدم : صفاقس/الغریبة-

جانفي اثنان من المعتصمین داخل مقرّ 27الیوم 
معتمدیة الغریبة على خیاطة أفواھھما على خلفیة 
ما اعتبروه تواصل التھمیش وغیاب التنمیة وال 

ویأتي ھذا . مباالة السلطة ألوضاعھم ولجھتھم
التصعید بعد یوم واحد من شروع المعتصمین 

المعّطلون عن العمل في . في تنفیذ إضراب جوع
ھذه الجھة كانوا قد شرعوا في االعتصام داخل 

جانفي، وال یزال 21ّر المعتمدّیة منذ یوم مق
اعتصامھم متواصال خصوصا وأّن السلطات 
الجھوّیة تعاملت معھم بالمباالة كبیرة ولم تقّدم 
لھم إالّ بعض الـوعود المتمّثلـة في الوعد بالنر 

. في حاالتھم في المستقبل
جــانفي28

:بــوزیدسیدي
2016جانفي 28جابت الیوم الخمیس 

مسیرة شعبّیة شارك فیھا المعّطلون عن العمل 
وفئات شعبّیة أخرى وعناصر نقابّیـة الذین قدموا 
من مختلف مناطق الـوالیـة شوارع المدینة تحت 

أمام وقد انطلقت المسیرة من . شعار یوم الغضب
انتقلت إلى أمام مقر االتحاد الجھوي للشغل و

مقر والیة سیدي بوزید مرورا بشارع الشھید
ورفع المحتّجون خالل . محمد البوعزیزي

المسیرة شعارات والفتات عّبروا من خاللھا عن 
غضبھم وعن حقوقھم المشروعة في التشغیل 
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وفي العدالة االجتماعّیة وفي التمّتع بثروات 
.بالدھم

قّوات األمن في األّیـام الفارطة قد وكانت
قامت بقمع تحّركات احتجاجّیة للمعّطلین عن 

عمـل مانعة إّیاھم من تنفیذ وقفات احتجاجّیة ال
.ومسیرات ومن االعتصام أمـام مقّر الـوالیة

في نفس الجھة، وفي مدینة منزل بوزّیـان، قام 
المعّطلون عن العمل بتنفیذ مسیرة احتحاجّیة 
وكانوا یوم أمس قد قاموا بقطع الّطریـق الّرابطة 

عن بین قفصة وصفاقس معّبرین عن احتجاجھم 
حالة التھمیش بالجھة والتفقیر التي تعاني منھا 
شرائح واسعة من المجتمع وخصوصا حالة 
البطالة المستفحلة في ھذه المدینة والقرى 

.المجاورة لھا
جانفي عدد من 28أقدم صباح الیوم :قفصـة-

المعّطلین عن العمل في معتمدیة القصر من 
من والیة قفصة على محاولة االنتحار الجماعي

خالل تسلّقھم لعمود كھربائي محاذي لمقّر 
معتمدیة المنطقة في تعبیر منھم عن غضبھم 
وعن تجاھل السلطات الرسمّیة لمعاناتھم 
ولمطالبھم التي رفعوھا خالل مختلف مراحل 
احتجاجھم والتي طالبوا فیھا بحّقھم المشروع في 

.التشغیل والحریة والكرامة الوطنیة
صبیحة الیـوم الخمیس عدد من قــام :مّنـــوبة-

رّكــاب وسائل الّنقل العمومي من منطقة السعیدة 
بوادي اللیل الّتابعة لوالیـة مّنوبة بقطع الّطریــق 
بسبب االضطراب الكبیر الحاصل على مستوى 
حركـة وسائل النقل التي تقلّھم إلى مراكز عملھم 
ومدارسھم ومعاھدھم وھو ما یتسّبب غالبا في 

صولھم وفي تزاید ظاھرة االكتظاظ تأّخر و
وقد عّبر . والتدافع خاّصة داخل الحافالت

المحتّجون عن غضبھم من انعدام اھتمام شركات 
النقل بشكاویھم وعدم إیالء المسؤولین أّیـة 
اھتمام للوضع الذي أصبحت علیھ وسائل النقل 

.العمومي وترّدي خدمات الّنقل بشكل عــام
اجیة ألصحاب الشھائد الوقفة اإلحتج: قابس-

.العلیا بمنزل الحبیب للمطالبة بالتشغیل
جانفي29

نظم یوم الجمعة أھالي : سیدي بوزید/السعیدة-
معتمدیة السعیدة من والیة سیدي بوزید مسیرة 

حاشدة بمشاركة االتحاد المحلي للشغل بالجھة 
.للمطالبة بالتشغیل والتنمیة

ة الفارطة إلى ھذه القریة التي تّمت ترقیتھا السن
معتمدیة وبلدیة ال زالت األوضاع الرسمیة بھا 
تراوح مكانھا أي حبرا على ورق، فلم یتم ال 
تعیین معتمد وال رئیس بلدیة وال غیرھم من 
المسؤولین الذین تفرضھم ھذه الوضعیة الجدیدة 

.التي أُعلن عنھا
أقدم مساء الیوم كادح على إضرام : جندوبة-

أن سكب علیھ البنزیـن وذلك النار في جسده بعد
وقد سارع بعض . امام مقّر والیة جندوبـة

الحاضرین إلى محاولة إنقاذه وتّم نقلھ إلى 
مستشفى جندوبة ثّم إلى مستشفى الحروق البلیغة 
ببن عروس وقد أصیب بحروق من الّدرجة 

.الّثـانیة
من عمره 48ھذا الكادح ھو كھل في ال 

.لى اإلقدام على االنتحاردفعتھ البطالة والفقر إ
إثر ذلك انطلقت مسیرة شعبّیة في المدینة 

الغضب واالحتقان حــالةتعبیرا عن 
تســود الّطبقات االجتماعّیة الكادحة التي

السیاسات االقتصادیة واالجتمـاعّیة نتیجـة
.المعـادیة للشعب والـوطن

:مالحظــات واستنتاجات أّولّیــة
شغیل ھو المحرك االساسي كان مطلب التّ - 1

استشھاد كان القادح الندالعھا ھو لالنتفاضة و 
.يرضا الیحیاو

حیاء والطبقات والفئات الجھات واألمّثلت- 2
.وقود ھذه االنتفـاضةكثر كدحااأل
سّیة ارت االنتفاضة إلى قوة تنظیمیة سیافتق- 3

.كانت أو نقابّیة، وغلب علیھا الّطابع العفوي
حتجاجات بسرعـة بین المناطق انتقلت اال- 4

واّتسعت دائرة الفئات والّطبقات االجتماعّیة 
الكادحة المنخرطة فیھا بعد أن كانت مقتصرة 

.على المعّطلین عن العمل
تنّوع أشكال االحتجاج بین المظاھرات - 5

واالعتصامات وقطع الطرقات وأحیانا تتجّمع 
.مختلف األشكال في منطقة جغرافّیة واحدة

تناقضة لاللتفاف توزیع السلطة للوعود الم- 6
.جھاضھاعلى االنتفاضة وإ
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تخویف السلطة للشعب باإلرھاب حتى ال - 7
.یتمادى في االحتجاج

تشویھ االنتفاضة والمنتفضین عبر الدعایة - 8
السیاسیة واإلعالمّیة المضاّدة وقصف العقول 

.والقلوب
حظر التجّول وقمع فرضلجوء السلطة إلى - 9

. االحتجاجات رغم اّدعائھا عكس ذلك
تراجع وتیرة االحتجاجات وخصوصا - 10

المظاھرات والمواجھات لم یوقف األشكال 
األخرى من االحتجاج وخصوصا االعتصامات 

معتمدیات، (داخل المقّرات الرسمیة للّدولة 
وھو عنصر مھّم ضمن استمرارّیة ...) والیات

الشرسة التحّركات االجتماعّیة أمام الھجمة
.المعادیة

ظھرت في بعض المناطق المحدودة - 11
مبادرات تنظیمّیة لتأطیر التحّركات االحتجاجّیة 
وحمایتھا عبر تشكیل لجان الّدفاع الذاتي 

.والشعبي مثل الّدھماني وجبنیانة
أثبتت انتفاضة المعّطلین عجز الّرجعّیة - 12

الحاكمة عن إیجاد حّل لمسألة البطالة وعن 
لین عن العمـل رغم تغییر صوت المعطّ إسكات 

شخاص سواًء في قرطاج أو فيصور األ
.القصبة

--------------------------------------------------------------------------------------
بیــــانــات سیـــاسّیة

بیــان حول اغتیال سمیر القنطــار
م الصھیوني اغتالت اللیلة البارحة ید اإلجرا

الفدائي الثوري وعمید األسرى العرب في 
سجون االحتالل الصھیوني سمیر القنطار في 

في لبنان 1962دمشق ، وقد ولد الشھید سنة 
وانتمى إلى المقاومة العربیة الفلسطینیة في 
سّن مبكرة ونّفـذ إحدى العملیات العسكریة 
البطولیة في عمق فلسطین المحتلة سنة 

السادسة عشرة من عمره ، وھو في 1979
وقد وقع في األسر الذي قضى فیھ قرابة 
الثالثین عاما قبل أن یتم تحریره في صفقة 

.2008تبادل سنة 
كانت حیاتھ مثاال للتصمیم على االنتصار 
وشاھدا على الكفاح والثورة فبعد تحریره لم 
یخلد إلى الراحة بل واصل المقاومة حتى 

ھ الفضل في تأسیس تاریخ استشھاده ویعود ل
المقاومة العربیة السوریة لتحریر الجوالن فقد 

كان على یقین بأّن تحریر فلسطین والوطن 
.العربي یمر عبر الحرب الشعبیة

وكان الكیان الصھیوني قد أكد مرارا سعیھ 
لقتلھ واستھدفھ في مناسبات سابقة دون نجاح، 
كما أدرجتھ االمبریالیة األمریكیة ضمن قائمة 
اإلرھابیین الدولیین بالنظر إلى الموقع الذي 

.یشغلھ في مقاومة جرائمھا
و باغتیالھ تفقد حركة التحرر العربیة أحد 
رموزھا التاریخیین في لحظة تاریخیة یشتد 
فیھا الھجوم االمبریالي الصھیوني الرجعي 
ضراوة ضد األمة العربیة، غیر أن سمیر 

حین العرب القنطار سیظل حیا في ذاكرة الكاد
.كشعلة متوّھجة تنیر طریق الثورة 

حزب الكادحین
2015دییسمبر 20تونس 

بیان عن التحویر الوزاري في تونس
6أجرى رئیس الحكومة التونسیة یوم 

تحویرا وزاریا جزئیا عین 2015جانفي 
بموجبھ عددا من الوزراء الجدد ونقل بعض 

ألغى كما الوزراء القدامى إلى وزارات أخرى
خطة كاتب دولة وفي عالقة بذلك یرى حزب 

:الكادحین ما یلي

یندرج ھذا التحویر في إطار تبادل : أوال 
المنافع بین األطراف المكونة للسلطة في 
تونس ویكرس الصفقة التي تمت بین الیمینین 
الدیني واللیبرالي على حساب الشعب 

.والوطن
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الصراع یتم ھذا التحویر على خلفیة : ثانیا 
حیث یحاول " نداء تونس"الذي یشّق حزب 

.الباجي قائد السبسي توریث سلطتھ البنھ
یحمل التحویر بصمات التدخل : ثالثا

االمبریالي فمن بین الوزراء في حكومة 
الصید الُمعاد تشكیلھا من كان مدیرا لممثلیة 
دیبلوماسیة في الكیان الصھیوني ومن توّرط 

مھمة وضع میزانیة في تكلیف بنك فرنسي ب
.تونس

إن احتجاج بعض القوى السیاسیة : رابعا 
والنقابیة على عدم تشاور السلطة معھا قبل 

إجراء التحویر الوزاري عدیم القیمة طالما 
كانت شریكا في المسار الذي أفضى إلى ھذه 
النتائج ومن بین محطاتھ التحالف مع نداء 

والمشاركة في " الحوار الوطني"تونس و
انتخابات تحكم بھا تدخل السفارات االمبریالیة 
واإلعالم الفاسد والمال السیاسي مّمـا یطرح 

.علیھا تغییر جوھر سیاساتھا 
،الكـــادحینحزب

2016جانفي7تونس

بیـــان
16تشھد مدینة القصرین منذ یوم أمس 

مصادمات بین قوات البولیس 2016جانفي 
حتجین على وجماھیر من الكادحین الم

استشھاد الشاب رضا الیحیاوي الذي انتحر 
بتسلق عمود كھرباء فرب مقر الوالیة بعد أن 
تبخرت وعود تشغیلھ، وحزب الكادحین الذي 
نبھ في مناسبات عدیدة سابقة إلى تفاقم حاالت 
االنتحار في تونس جراء البطالة والفقر 
واالضطھاد فإنھ یعبر في عالقة بما یجري 

:عما یلي في القصرین 
یحّیي كفاح الجماھیر الشعبیة في : أوال 

القصرین التي تنتفض دفاعا عن أبنائھا من 
.ضحایا البطالة

وقوفھ التام إلى جانب المعطالت : ثانیا 
والمعطلین عن العمل في كفاحھم المشروع 

.من أجل حقھم في العمل
تحمیلھ السلطة كامل المسؤولیة عن : ثالثا

أعداد ما انفكت تتزاید من بین سقوط ضحایا ب
المعطلین جراء مواصلتھا انتھاج سیاسة 

.االستغالل والتفقیر وتجاھل مطلب التشغیل
إن تعامل السلطة مع ملف انتحار : رابعا 

المعطلین عن العمل والكادحین بالالمباالة 
والتجاھل واالستخفاف حینا والقمع أحیانا 

.أخرى سوف تكون لھ عواقب وخیمة
زب الكادحینح

2016جانفي 17تونس 
المشكلة االجتماعیة بدون تمكین الكادحین من حقھم الكامل في ثروة بالدھمال طریق لحلّ 

لى یّتـجھ الوضع االجتماعي في تونس إ
المزید من التوتر على اثر استشھاد رضا 

القصرین والمكناسي من والیة الیحیاوى ففي
ات انطلقت بوزید وغیرھا من الجھسیدي

احتجاجات شعبیة مثل المظاھرات 
واجھتھاواالعتصامات مطالبة بالتشغیل 

ببعض اإلجراءات السلطة السیاسیة بالقمع و
ول في االلتفافیة مثل إقالة المعتمد األ

7لى منظومة نتمائھ إالقصرین المعروف با
غضب الكادحین نوفمبر المتصاص 

ات تلك االجراوالمعطلین عن العمل، غیر أنّ 
لم تحقق حتى االن غایتھا فبعد سنوات من 

دیسمبر 17تجاھل مطالب انتفاضة 
االجتماعیة وفي صداراتھا مطلب التشغیل 

الشعبیة تعود إلى النضال فان الجماھیر 
كادحین قوى على الكفاح وحزب البتصمیم أ

تجاھل تلك الذي نبھ مرارا و تكرارا إلى أنّ 
وخیمة المطالب المشروعة ستكون لھ عواقب 

یرى انھ ال طریق لحل المشكلة االجتماعیة 
حقھم الكامل في بدون تمكین الكادحین من

.ھم منتجوھا الحقیقیونثروة بالدھم التي
عالم الرسمیة ویؤكد الحزب أّن وسائل اإل

التضلیل على تلك االحتجاجات تفرضالتي
ما تساھم كالعادة في تغذیة االحتقان إنّ 
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رلمان ببحث ود الباالجتماعي كما ان وع
یجاد حلول لھا عدیمة المشكلة االجتماعیة وإ

.القیمة
2016جانفي 19تونس ،حزب الكادحین

یموت وعلى شفتیھ شعار التشغیل استحقاق یا عصابة السّراقالیحیاوي 
على إثر وفاة الشاب رضا الیحیاوي الذي 
تدخلت األیادي التي تعودت منذ عقود على 

بناء الشعب لتحذف اسمھ التالعب بمصائر أ
من قائمات معدة لیتسلم عمال انتظره أكثر مما 
یجب اندلعت موجة من االحتجاجات في مدینة 
القصرین، ثم انتقلت بسرعة إلى مدن وقرى 

وقد سارعت دولة البولیس . أخرى
الكمبرادوریة إلى مواجھة احتجاجات الشباب 
في القصرین مرتعدة مخافة االنتشار بما یمنع 

وسارعت أحزاب . یطرة علیھا الحقاالس
االئتالف الرجعي الحاكم وخاصة حزب 
حركة النھضة وحزب نداء تونس إلى التندید 
والتشھیر واعتبار ما یحدث بسبب المندسین 
وأنھ یمھد الطریق لإلرھابیین بسبب استنزاف 
طاقة قوات األمن والجیش وغیرھا من 
االدعاءات الزائفة التي بدأت ترّوج لھا 

.ھزتھم الرسمیةأج
ویھّم الجبھة الثوریة أن تذّكر في ھذا 

:الخصوص بما یلي 
نعلن أننا نقف بكل فخر في الصفوف -1

األمامیة لھذا التحرك عبر مناضلینا 
المتواجدین في المدن التي شھدت وتشھد ھذه 
االحتجاجات، ونعّبر عن تندیدنا بالسلوك 
االستفزازي المتخلف الذي تسلكھ الحكومة 

ر أجھزتھا المختلفة مع المحتجین ونشیر عب
في ھذا السیاق ھنا إلى إیقاف الرفیق ودیع 

20عماري مناضل الجبھة الثوریة یوم 
.ونطالب بایقاف التتبعات بحقھ2016جانفي 

نحّمل الحكومة واالئتالف الحزبي الحاكم -2
المكّون أساسا من حزبي النھضة اإلسالمي 

ة الكاملة عن حالة والنداء اللیبرالي المسؤولی
العجز التام الذي آل إلیھ تسییر دوالیب الدولة 
حیث أصبحت العصابات تتحكم في مصائر 
الناس لتفرض علیھم الرشاوي مقابل إسداء 

. الخدمات التي یتوجب على الدولة توفیرھا
وما إقدام الشاب رضا الیحیاوي على االنتحار 

ھ بعد أن تم التالعب باسم. إال دلیل على ذلك
ضمن قائمة یفترض أن أصحابھا مدعوون 

.للعمل
إن سیاسة تسلیم الذقن االنبطاحیة التي -3

ینتھجھا االئتالف الحزبي الحاكم تجاه 
إمالءات الدوائر المالیة العالمیة والتي جعلت 

سنوات في حجم من 5البالد تغرق في ظرف 
الدیون لم تعرفھا حتى مع الدكتاتورین 

بة وبن علي، ھي التي الكمبرادوریین بورقی
كّبلت أیدي الدولة وجعلتھا في موقع العاجز 
عن االستجابة لمتطلبات الحد األدنى لمجتمع 

.یئن تحت نیر البطالة وارتفاع األسعار
إن سیاسات العار المتبعة من قبل أحزاب -4

االئتالف الحزبي الحاكم في االلتفاف على 
رة وعودھا االنتخابیة ودفع الشباب نحو الھج

السریة واالنتحار فضال عن المعاناة الیومیة 
قد أفقدت % 35للبطالة التي بلغت في عھدھم 

المجتمع ثقتھ في الدولة وأصبح شعار حل 
مجلس النواب المرفوع عالیا في القصرین 
وفي غیرھا من المدن والقرى ھذه األیام ھو 
عالمة فشل ھذه األحزاب حتى في أن یكونوا 

.عمالء جیدین
ّن فشل االنتھازیین ممن یدعون انتمائھم إ-5

إلى الیسار والذین یزینون محفل الخدیعة 
الدائم المسمى مجلس نواب الشعب قد عمق 
أمام المنتفضین الضبابیة، وھو یدفع بھم نحو 
الفوضویة واالختناق واالرتماء في أحضان 
العصابات اإلرھابیة اإلسالمیة بعد أن فشل 

یكونوا یساریین حملة لواء الیسار في أن 
وجعلوا من أنفسھم خدما للبورجوازیة العمیلة 

قطع "منذ أن أعلنوا ذات یوم مشروع 
سيء الذكر، وساھموا بالدفع " الطریق
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بالباجي قاید السبسي إلى رئاسة الدولة لیرد 
.لھم جمیلھم بتحالفھ مع حزب حركة النھضة

إن االحتجاجات لن تنطفئ إال لتعود إلى -6
أخرى فھي ظاھرة مصاحبة البروز مرة

لطبیعتي المجتمع والدولة ولیس على 
المنتفضین سوى الحذر من الوعود الكاذبة 
للسلطة الھادفة إلى امتصاص غضبھم 
واحتواء االحتجاجات والعمل على توسیع 

رقعة االحتجاج ومنع القوى الرجعیة من 
كما ویتوجب استخالص الدروس .اختراقھا 

تجاه التنظم الثوري من ھذه االحتجاجات في ا
وامتالك البرنامج الذي یمكن أن ینھي أسباب 

.أزمة المجتمع برمتھ
شغل ، حریة ، كرامة وطنیة

الشعب یرید ِاسقاط النظام
2016جانفي 22تونس،الجبھة الثوریة

اإلجراءات التي واجھت بھا الّدولة المنتفضین تمّثل ھروبا إلى األمام
لمعطلین عن العمل في مواجھة انتفاضة ا

وعّمت 2016جانفي 16انطلقت یوم التي
إعالن إلىالوالیات عمدت السلطةأغلب

حظر الجوالن في كامل البالد واعتقلت مئات 
المحتجین وھّدد رئیس الدولة وتوّعد 

أغلب وسائل اإلعالم المنتفضین كما قامت
الرسمیة والخاصة بتشویھ االنتفاضة وإلصاق 

.إلجرام واللصوصیة بھاتھمة التخریب وا
یتابع عن كثب ھذا وحزب الكادحین الذي

:الّتـعـبیر عّمـا یليالملف یھّمــھ
إلى األمام تمّثل تلك اإلجراءات ھروبا: أّوال

دلیل عجز عن حل مشكلة البطالة وھـي
وغیرھا من المشاكل االجتماعیة التي 

نتیجة طبیعیة لسیاسة االستغالل ھـي
.مسلطة على الكادحینواالضطھاد ال

أجل التشغیل مواصلة الكفاح منإنّ :ثانیا 
على الفالحین الفقراء ھو وتوزیع األراضي

السبیل الوحید لنیل الشعب حقوقھ واسترداد 
.مدى العقود المتالحقةثرواتھ المنھوبة على

التندید بالقمع وحملة االعتقاالت : ثالثا
.راوالمطالبة بإطالق سراح الموقوفین فو

تحمیل السلطة المسؤولیة عن : رابعا
األوضاع االجتماعیة جّراء تفشي ترّدي

.الفساد واالستغالل وتفقیر الشعب
تحذیر المنتفضین من وعود السلطة : خامسا

الكاذبة الھادفة إلى امتصاص واحتواء 
.الغضب الشعبي

التنبیھ إلى ضرورة التحلي بالیقظة : سادسا
تراق االحتجاجات الثوریة تجاه محاوالت اخ
.الشعبیة من طرف الرجعیة

حزب الكادحین
2016جانفي 24تونس 

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

حــوار صحفي مع الّرفیق فریـد العلیبي
االرھاب بتونس یمثل ":نیوز براس"الدكتور والباحث في الفلسفة  السیاسیة فرید العلیبي ل

.نشاط عصابات منظمة ذات توجھات یمینیة دینیة تكفیریة معادیة للشعب والوطن

عتبر الدكتور فرید العلیبي من األساتذة یُ 
والباحثین التونسیین الذین انصب اھتمام 

على النظر في ما بحثھم لعشرات السنین
یتعلق بكل ما ھو سیاسي ودیني وقراءتھ 

ة لكل المفاھیم للكشف عن قراءة فلسفی

رھابیة المسكوت عنھا وحول العملیة اإل
الد التونسیة كان األخیرة التي شھدتھا الب

طاللة موجزة معھ حول إ"نیوز براس"ل
:ھذا الموضوع وكانت الورقة التالیة
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اعتبر العلیبي أن مفھوم اإلرھاب ظل 
تعریف بالرغم من المنابر حتى اآلن دون

ي دارت حولھ والتي شنت الحواریة الت
، مرجحا أن وب ألجل القضاء علیھالحر

یكون انعدام وجود تحدید لذلك المفھوم قد
على القوى المسیطرةمقصودا، إذ یسھل

التالعب بھ في أي وقت فتفصلھ على قیاس 
كل حالة من الحاالت التي تواجھھا مبینا أن 
ھذا االلتباس ُیسھل وصف أیة مقاومة 

ا إرھاب، كما ُیسھل وصف مشروعة بأنھ
إرھاب فعلي بأنھ دفاع مشروع عن الذات 
مشیرا أنھ یجب التفریق بین المقاومة 

.واإلرھاب والحذر من الخلط بینھما
رھاب نشاط عصاباتاإل

وحول الظاھرة المنتشرة في البالد العربیة 
عالن عنھا بتنظیم ة والتي تم اإلوالتونسی

مثل في أن ذلك یترھابي محكم أضاف إ
یة نشاط عصابات منظمة ذات توجھات یمین

، دینیة تكفیریة معادیة للشعب والوطن
تستعمل السالح بھدف السیطرة على السلطة 

تشكیل المجتمع وفق تلك السیاسیة وإعادة
یتسع اآلن ، وذلك النشاطالتوجھات

، ولكنھ وسیزداد انتشارا في المدى القصیر
، تیجيبالمعنى االسترابالفشلوممحك

مضیفا أن حاضنتھ الشعبیة شبھ منعدمة مما 
مح لھ بالبقاءیفقده عناصر القوة التي تس

.على المدى الطویل

سندخل في حرب شاملة
قبل أن یدرك اإلرھاب في و ذكر أنھ

نسختھ الحالیة نھایتھ ستجرى معارك 
ت العسكریة من وستقترب العملیاشرسة

، التي سیكونوضع الحرب الشاملة
ضحایاھا رئیسیا من بین الكادحیـن الذین 

، لون بدورھم المعركة طوعا آو كرھاسیدخ
لى األحزاب والمنظمات مما یطرح ع

ویة النسالسیاسیة والنقابیة والحقوقیة و

سائر فئات الشعب والمثقفین والصحفیین و
االستیقاظ قبل فوات األوان لضبط 

.شعبیة للمقاومة و الدفاع الذاتيإستراتیجیة
على سؤال الصباح المتعلق بأن وحول رده

رھاب یتغذى محلیا من الفقر والبطالة اإل
أشار أنھ إذا كانت ھذه والمجاعة فقد

طالة البفقر والتتغذى محلیا منالظاھرة
لجھوي التفاوت اوغالء األسعار والتھریب و

، أي وتفاھة الثقافة الرائجة وانحطاط التعلیم
فإن ر بھا تونسمن األزمة المعممة التي تم

مثل السبیل األمثل حل تلك المشكالت یُ 
السیر مجددا ، وھو ما یتطلبللقضاء علیھا

17انتفاضة خطتھالطریق الذيعلى
مھامھما المعروفة، الفتا یسمبر بشعاراتھا ود

رھاب أستعمل الغتیال النظر إلى أن اإل
سجل على ھذا الصعید نجاحا ال االنتفاضة و

ىجال أمام ترمیم البنفسحا المیستھان بھ مُ 
االجتماعیةاالقتصادیة والسیاسیة و

قد یستعمل كذریعة أنھالثقافیة السائدة، وو
إلى ما لمباشرةإلعادة الھیمنة االستعماریة ا

ھو ما بدأت نذره تلوح ، وكانت علیھ سابقا
.في األفق بالنسبة إلى عدد من األقطار 

األلم سبیل النجاح
رھاب في السیطرة على اح اإلحول نجو

بعض األماكن قال إن قوى عالمیة مھیمنة
إرجاع جزئیا على األقل فيقد نجحت

اإلرھاب الدیني إلى المكان الذي جاء منھ، 
خاصة بعد أحداث البرجین والذي أحدث 
ذلك دمارا مروعا وأدى خاصة إلى لجم 
الجماھیر المنتفضة التي أضحت تطلب أمنھا 

كثر من طلبھا حقوقھا السیاسیة وسالمتھا أ
واالجتماعیة، وأصبحت قوات حلف 

في أغلب األقطار األطلسي مرحبا بھا
وتترك العربیة بل إنھا أحیانا ال تلبي الطلب

األطراف المتصارعة تدفن بعضھا البعض
وحول ما سببھ . وھي تطلق صیحات النصر
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االرھاب من تشاؤم بالبالد والعباد ختم القول 
ینبغي االستغراق في التشاؤم فرغم ما إنھ ال

یجرى من فظائع فإن اإلحداث الراھنة ال 
تعوزھا بعض العناصر اإلیجابیة، فقد 
أیقظت مالیین البشر على الوجھ البشع

العب بالعواطف الدینیة لإلرھاب الذي یت
مم ال تتعلم غالبا الدروس إال األفالشعوب و

ال تنجب ، مثل األم التي من األلميوھي تعان
.ولیدھا دون مخاض عسیر 

حاوره علي البھلول

--------------------------------------------------------------------------------------
إّنـــــا على الّدرب ســائرون: عــام على رحیـل الّرفیـق حسن ُسھْیــل

سھیلحسنالّرفیقغادرنـافیفريمنالثامنوالسابعبینالفاصلةالّلیلةفيوعـام،قبل
أنبعدالعاصمةبتونساألعصاببمستشفىیرقــدكانحیثلیالعشرةالحادیةالساعةعلى

.دماغیةبجلطةإصابتھإثـرغیبوبةحالةفيأّیـامافیھقّضى
عائلةمنسھیلحسنالّرفیقینحدر
المرحلةبھادرسوبالمتلّويُولدكادحة،

حیثقفصةمدینةإلىوانتقلالبتدائیة،ا
شھادةعلىحصلونویةالثادراستھواصل

مادةلدراسةالعاصمةإلىنتقلا.لوریااكالب
اإلنسانیةالعلومكلیةفياالنكلیزیة

إلىالمادّیةظروفھدفعتھواالجتماعیة،
فيلیشتغلالجامعيالتعلیمعنالنقطاعا

يلالمحبالمستشفىالتمریض،قطاع
للتغذیةالوطنيالمعھدبثمّ بالمتلوي

.وفاتھتاریخحتىبالعاصمة
فيرامبكّ سھیلحسنالرفیقانخرط

تونس،فيالدیمقراطيالوطنيالكفاححركة
تأسیسھ،حالالكادحینلحزبتمىوان
عنبالدفاعالثوريالتزامھعنھعرفو

ترؤسلھنشاطآخروكانالكادحین،قضایا
التيالندوةوحضورللحزب،مركزیةندوة

تونسفياالنتخاباتمقاطعةملتقىنظمھا
والتحسیسیةاالحتجاجیةوالوقفةالعاصمة

بورقیبة،بشارعاالنتخاباتمقاطعةحول
االتحادصفوففينقابیامناضالكانكما

تاریخحتىوتقلدللشغل،التونسيالعام
األساسیةللنقابةالعامةالكتابةمھمةوفاتھ

سابقعضووھوللتغذیة،الوطنيبالمعھد
.ةللصحّ العامةالجامعةفي

یعاھدلرحیلھاألولىالّذكـرىبمناسبةو
ومناضالتــھھبمناضلیالكادحینحزب
النضالمواصلةعلىسھیلحسنالرفیق

والحكمللوطنالحریةتحقیقأجلمن
.للمنتجینوالثروةللشعب

لكنظلّ أنناوأقسم،رحیلكأفجعنالقد
عشقأرضعتكالتيلألرضوفاءناأوفیـاء،
كلّ وفيمنھاشبركلّ فيوالفقــراءالـوطن

.األرجــاء
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نــــذارإ:         قصیـد
لى شھداء انتفـاضــات جانفيإ

..و یزیـــــدْ أربع قرن ..عشرون عاما 
"1978/1980/1984"ینایر

...والجناة یرتعـــــــونْ 
َصِدَئ الحدیـــــْد ؟ھل لملفِّ القمع من فْتح فقدْ 

مـا آَن للمأساِة مْن كّل ینایَر أن ُتبِیـَن عن الّدواِفـِع ، والّرواِفـِع ، والفواِجـِع، والّطالئـِِع أ
!!والّنشیـــْد ؟؟

ما الفْرق بین قدیمنا وجدیدنا 
ا والشمس تسطع في األفْق ؟؟إْن ظّل سْرداب الحقیقة مغلق

بین الثاني من كانوَن او تشرینَ ما الفرقُ 
.إْن ظلّْت جمــوع الّشعـب بالمظالم تحـترْق؟؟ 

.تْحي حیاة البـؤس وإْذالل المضـّرة
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟////////////؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إّن دماَء الخْلِق نوٌریأْتلِق،
فانھْوا المآسـي وافتحوا ھذا الّنفقْ 
حّتى یرى الجمھور أنواَر األفقْ 

أَوْ 
.لى أمد بعـیـدْ إذا استطعتم إاحِكُموا اإلِْغـالَق 

ھا قد أقسَم المقمـوُع في آالِمِھ والمفجـوُع في أحالِمھ
اِمھ ـیّ أأْن ُیصِبَح المنظوُر من 

ِحَمًما یطاُل كلَّ ُمجرمي العھد القدیـِم والجدیـــدْ 
..ْن أعالِمِھ تاجاً على ُذرى المجِد َتمـیـدْ الَمْنِسيَّ مِ أْن ُیْشِرعَ 

والى امٍد بعـیْد؟؟ُتـــــــــــــــــــــــَرى؟؟ ؟؟ ھل تقدرون على اإلغالِق ثانیةً 
الحدیــْد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ب" الصدیدِ "ھل تقدرون على قْرِع ُتـــــــــــــــــــــــَرى ؟؟؟
:ھــذا جـوابـــي واضـحٌ 

ةمـا كــلُّ مـّرة تَ  ْسلَُم الجــرَّ

الكادح التونسي
2003دیسمبر 08



32
20دیسمبر08


