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ما العمل ؟ 
اغتیال الشھید محمد البراھمى ازدادت مع 

األوضاع األمنیة  سوءا في مختلف أنحاء 
البالد فانفجرت قنابل و ألغام ال  لتحصد 

و فقط أرواح الجنود في جبل الشعانبي 
إنما أیضا أرواح بعض من كان یعدھا و 
تمت تصفیة عناصر من الوحدات الخاصة 
في الجیش و التمثیل بجثثھم كما جرت 

مة أوكار الجماعات المسلحة و ھو ما مداھ
أدى إلى قتل البعض و جرح البعض 
اآلخر فضال عن اعتقال عدد من  مھربي 

ة في الحدود التونسیة ـاألسلحة خاص
.اللیبیة 

و في اإلطار نفسھ تتعالى األصوات ضمن 
الرجعیة الدینیة الحاكمة متوعدة 

بالسحل و "  شرعیتھا " المتمردین على 
فن أما الرجعیة اللیبرالیة فقد القتل و الد

أنشأت ھي األخرى میلیشیاتھا و استنفرت 
قواھا و أصبحت تسرح و تمرح دون 
رقیب حتى أنھا ال تجد حرجا اآلن لكي 
تعلن ارتباطھا بالدساترة من بورقیبة إلى 
بن على و قد وفرت لھا  الجبھة 
اإلصالحیة   غطاء مناسبا لتشق طریقھا 

ة الشعبیة بالتحالف بسھولة إلى قلب الحرك
رسمیا معھا و ھي التي كانت تنفي سابقا 

.كل إمكانیة لتحالف من ھذا القبیل 
و یجد الشعب نفسھ في وضع ال یحسد 
علیھ بعد أن خذلھ أغلب من كان یتكلم 
باسمھ فھو بین فكي كماشة فالیمین 
اللیبرالي التابع لالمبریالیة أمامھ و الیمین 

حاول جاھدا الدیني وراءه و كل طرف ی

استثماره  لتوظیفھ لصالحھ كقوة ضغط 
.للمساومة مع الطرف المقابل  

و ھذا الوضع المناسب تماما للرجعیة ما 
كان لھ أن یسود  لو ال تشتت صفوف 
الثوریین و انتشار نزعات الفرقة و 
االنعزال و االنقسام بینھم و اغترار العدید 
من المناضلین بالبروباغندا اإلصالحیة 

تي وجدت في اإلعالم األصفر وسیلة ال
مثالیة لترویج سمومھا  مما انعكس سلبا 
على تأثیر الثوریین في  حركة المقاومة 

الرجعیة و نفوذ الشعبیة وتزاید 
اإلصالحیة داخلھا  و ھو ما نبھت إلیھ 
جریدة طریق الثورة مرارا و تكرارا و 

.دعت إلى اإلسراع  بتجاوزه 
وضاع تتجھ  و غنى عن البیان أن  األ

حتى اآلن نحو األسوء بما في ذلك  اندالع 
مواجھات أشد عنفا و دمویة و  فرض جو 
عام  من الترویع و الخوف  في طول 
البالد و عرضھا فقد مرت الرجعیة 
السوداء إلى تطبیق تھدیداتھا و ھي تقرع 

.اآلن طبول الحرب 
ن الوقت ال یزال یتسع إو بالرغم من ذلك ف

ثة المحدقة إذا ما حسم لتالفى الكار
الثوریون أمرھم و اتحدوا فورا و تخلص 
المترددون من ترددھم دون نسیان أن  

شد قوة و قسوة أالشعب الذي قاوم عتاة 
مصمم على الكفاح و النصر و إذا كان 
الیوم یواصل نضالھ عاري الصدر تقریبا 

نھ سیزداد صالبة إعلى مستوى التنظیم ف
التنظیمیة  إذا ما توفرت لھ أسلحتھ

.  و لن یلبث أن ینتصر األساسیة  
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الوضع في تونس اآلن و بعض متطلباتھ

الوضع العام في تونس  بما اآلنیتسم 
:یلي 

ـ دفع قوى دولیة و خاصة االتحاد 1
األوربي و أمریكا باتجاه إطفاء الحریق 
السیاسي المندلع في تونس و إیجاد توافق 

یمین اللیبرالي و بین الیمین الدیني و ال
توسیع تقاسم السلطة بینھما و تجنب وضع 
سیاسي و اقتصادي و اجتماعي و أمنى 
مضطرب یمكن أن یلحق أضرارا فادحة 

.بمصالحھا 

ـ محاولة السلطة القائمة تصدیر األزمة 2
إلى خارج حدود تونس باإلیحاء أن النظام 
الجزائري  قد یكون مورطا  رئیسیا في ما 

یرید للربیع العربي یجرى ،ألنھ ال
النجاح  ، و ھذا االدعاء نجده في الجزائر 
نفسھا  على لسان قادة جبھة اإلسالمیة 

الجزائریة ، و ھو ما عبر )الفیس ( لإلنقاذ 
عنھ بوضوح على بلحاج  و تشمل ھذه 
المحاولة تركیز األنظار أیضا على دول 
أخرى   و خاصة مصر و السعودیة و 

أي إلى المحور الذي اإلمارات و الكویت 
تشكل مؤخرا في عالقة باالنتفاضة 

.المصریة 

ـ احتداد أزمة النظام الذي یواجھ 3
مشكلة حقیقیة تعرقل مھمتھ اإلستراتیجیة 
المتمثلة في محاولتھ ترمیم صفوفھ منذ 

" االنتقال الدیمقراطي " تھریب بن على فـ
و ھو العنوان األبرز لھذا الترمیم یشھد 

بفقدان الثقة الشعبیة في أبرز مأزقا فعلیا 
مرتكزاتھ و ھو المجلس التأسیسي ، و من 
ھنا مطالبة المرزوقى بالتمسك بالوحدة 
الوطنیة  المقدسة في مواجھة اإلرھاب و 

"  لشرعیة "على العریض بالدفاع عن  
و التحذیر من "االنقالبیین  " في مواجھة 

" .المغامرین " 

ـ تمسك  راشد الغنوشى بعلي4
العریض رئیسا للحكومة المقبلة بینما  
یقول محمد بن سالم وزیر الفالحة أن 
األمر قابیل للنقاش و المؤكد أن السلطة 
الیمینیة الدینیة في ورطة ، و ھي  تناور 
من خالل تصریحات متناقضة لربح 
الوقت و الفرار  بجلدھا مرة أخرى و 
تجنب السیناریو المصري ، و ھي تحقق 

، فاللیبرالیون و بعض النجاح 
االصالحیون المتحالفون معھم مستعدون 
في اللحظة األخیرة إلى قبول مساومة 
تمكنھم من المشاركة في السلطة ، و قد 
انخرطت قیادة االتحاد العام التونسي 
للشغل  مبكرا في ھذا المسار رافضة 
مطلب حل المجلس الوطني، و ھو 
المطلب الشعبي الرئیسي الذي انطلقت 

اھرات و االحتـجاجات من أجلھ ، المظ
لذلك توزع السلطة الوعود في شتى 
االتجاھات مستمیلة بعض األطراف لشق 
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صفوف الخصم في نفس الوقت الذي تعد 
.فیھ نفسھا للمواجھة  

ـ إضفاء الغموض على الوضع األمني 5
و توتیره  بقصد تخویف الجماھیر و 
استغالل ذلك لفرض حلول ال تتماشى مع 

ا و خاصة حل المجلس التأسیسي ، مطالبھ
دون أن ینفى ذلك وجود صراع  حقیقي  

.بین أجھزة و مراكز نفوذ متعارضة 

ـ تجند اإلصالحیة بسرعة  لوأد  6
المجالس الشعبیة التي نشأت في بعض 
المناطق و تعویضھا بتنسیقیات لجبھة 
اإلنقاذ و فرض استقطاب ثنائي زائف بین 

ینى   الستبعاد الیمینین اللیبرالي و الد
الكادحین من دائرة القرار السیاسي و 
االجتماعي و دفن مطالبھم المشروعة في 
األرض و الشغل و الحریة و الكرامة 
الوطنیة و تحویلھا إلى مطالب تتمحور 

"االنتقال الدیمقراطي "حول إنقاذ 

ـ تصمیم متواصل من طرف الكادحین 7
على المقاومة و غضب عارم في مختلف 

ات و القطاعات مع عدم وصول الجھ
الحشد الشعبي   إلى  درجتھ العلیا  مقارنة 

.بأوضاع مشابھة سابقة 

ـ تنظیم الكادحین مھمة ملحة في كل 8
یوم حالیا و المطروح على جدول أعمال 
الثوریین بغض النظر عن اختالفاتھم 
اإلیدیولوجیة و الحزبیة  استنباط أطر 

الحذر من  تنظیمیة مختلفة تتسع  لذلك  و 
الدعوات  التي تناصب العداء كل تنظیم 
حزبي فبدون أحزاب و جبھات ثوریة و 
قدرة  الجماھیر على الدفاع فعلیا عن 

.نفسھا ال یمكن للثورة أن تنتصر 

حزب الكادحین في تونس 

2013أوت 1

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

شرعیة الشعب و شرعیة السلطة

بینما تشھد مختلف مدن تونس وأریافھا 
الشعب " ھبّة شعبیّة شعارھا المركزي 

و یقوم الكادحون "  یرید إسقاط النظام 
باحتجاجات شعبیة عارمة  محاولین  طرد 
ممثّلي السلطة الرجعیة الحاكمة  من والّة 
ومعتمدین وكتّاب عامین مؤسسین  أطرا 

و اإلداریةشعبیة بدیلة لتصریف الشؤون 
ینفذون االعتصامات  أمام مقّر المجلس 

التأسیسي  و أماكن أخرى للمطالبة ال  
بحلّھ فقط  و إنما أیضا بحل كل 

المؤسسات المنبثقة عنھ ، تتمسك السلطة   
بشرعیتھا الزائفة و تعض علیھا بالنواجذ 

و لم .واصفة التحركات الشعبیة باالنقالبیة
حركت أیضا یقف األمر عند ھذا الحد فقد

أجھزتھا القمعیة العتقال المتظاھرین و 
مالحقتھم في الشوارع و الساحات مما 

.أدى إلى سقوط شھداء و جرحى 
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كما لجأت في الوقت نفسھ الى توتیر 
األوضاع األمنیة إلشاعة جو من الخوف 
و الترویع حیث نشطت    آلة االغتیاالت 
السیاسیة  من جدید  لتصفى محمد  

مین عام التیار الشعبي أما على البراھمي أ
مستوى العملیات العسكریة فقد تمت  إبادة  
مجموعة من القوات الخاصة  والتمثیل 
بجثث  أفرادھا في جبل الشعانبي بما في 

.ذلك انتزاع ألبستھم و ذبحھم   

في خضّم ھذا الجّو  المشحون بالتّوتّر 
والقلق والسخط والغضب    لدى أوسع 

تحشد السلطة الرجعیة   جماھیر الشعب 
الحاكمة كامل قوتھا مجیشة أتباعھا 
إلغراق الشعب في بحر من الدم  دفاعا  
عن شرعیّة قانونیة  زائفة انتھت 

.صالحیتھا منذ  مّدة طویلة  

إّن الحقیقة التي تحاول السلطة  طمسھا 
عن قصد ھي أّن التفویض القانوني  

أكتوبر  ال23المسند لھا عبر انتخابات 
أّن التفویض محّدد یتجاوز السنة ، بمعنى 

ال یمكن تجاوزھا إالّ بتفویض بمّدة 
انتخابي جدید ، األمر الذي لم یقع ، 

الحالیة فاقدة " الشرعیّة " وبالتّالي فإّن 
ألركانھا القانونیّة ، إضافة لذلك وعلى 
عكس ما ترّوجھ  الّسلطة  من كونھا 
تستمد شرعیّتھا  من الشعب ، فإّن 
الحكومة تّم تعیینھا من قبل المجلس 
التأسیسي وباألحرى من حركة النھضة 
وحلفائھا باعتبارھم یمثّلون األغلبیّة في 
ھذا المجلس وبالتالي فھي معینة من 
طرف المجلس ولیست منتخبة من طرف 
الشعب وینطبق ھذا األمر أیضا على 

فالشعب لم یفّوض أیّة . رئیس الجمھوریّة 

كما لم یفّوض المجلس حكومة لتحكمھ ،
التأسیسي لتجاوز مّدة صلوحیّتھ بل حّددھا   

.بمّدة زمنیّة ال تتجاوز العام كما ذكرنا 

ولعلّنا نجد  من الضروري تّذكیر 
بما أّكد علیھ   " الشرعیّة " المتمّسكین بھذه 

راشد الغنّوشي في حوار تلفزي  تم بثھ 
التأسیسيانتخابات أیامعلى قناة حنّبعل 

لقد وعدنا بعام ووقعنا على : " ینما قال ح
وأشھدنا على ذلك ... ذلك وملتزمون بذلك 

مالیین التونسیین وكل شيء موثّق اآلن 
و في السیاق ذاتھ  ذكر " في الفایسبوك 

: " حبیب اللوز في حوار إذاعي ما یلي 
بالحریات ) أي حركة النھضة ( لقد وعدنا 

شغیل والدیمقراطیة وحریّة التعبیر والت
وإذا أخفقت ... والرفع من شأن المرأة 

الحركة ولم تلتزم ولم تنجز ما وعدت بھ 
خالل ھذا العام فبإمكان الشعب مثلما قالھا 

"  دیقاج " سابقا لبن علي والتجمع 
" "   دیقاج " باإلمكان أیضا أن یقول لنا 

: وھـا ھم الكادحون یقولون لھم اآلن 
،  أرحلوا   بغیر أسف  على رحیلكم

ارحلوا فلقد ذقنا ذرعا بكم ،  من خالل ما 
الشعب فد فد : " رفع من شعارات مثل 

ال مكان " ، " من الطرابلسیة الجــــدد 
بعد الدم  " ، " للیمین في قضایا الكادحین 

" .ال شرعیة  للعصابة النھضاویّة 

ان الشرعیّة التي تتحّدث عنھا السلطة  
ا تمّسكھا بھا ما ھي إالّ شرعیّة وھمیّة   وم

إال إلطالة مّدة بقائھا ھدفھا  في ذلك لیس 
خدمة الشعب وحل مشاكل الكادحین وإنّما   

مواصلة نھب الثروات و السیطرة على 
مقدرات الشعب والوطن و أخونة المجتمع 
تنفیذا لمخطط قدیم یقضى بتأسیس إمارة 
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دینیة ظالمیة في تونس تكون جزءا من 
ة الّسادسة كما عبّر الخالف( دولة الخالفة   

عنھا أمین عام حركة النھضة في خطاب 
وھو المخطّط الذي ) ألقاه أمام أنصاره 

حاول راشد الغنّوشي إقناع المجموعات 
التدّرج للوصول إلى ( ھالسلفیّة باتّباع

ولعّل ذلك الشعار الذي ) الھدف المنشود 
رفع سابقا في مساندة للحكومة  إبّان 

لذي أقامتھ حركة المھرجان الخطابي ا
حزب التحریر والنھضة " النھضة 

خیر "  والسلفیّة ، وحدة وحدة إسالمیّة 
دلیل على ما أوردناه ، فضال عن الدعوة 
التي وجھھا تنظیم القاعدة في المغرب 
العربي لحركة النھضة للتفاوض بحضور 
كبار أئمة المسلمین لرأب الصدع و 

.تجاوز الخالفات الطارئة  

إلى ما ذكرناه فإنھ  لو فرضنا وباإلضافة
جدال  أّن الشعب فّوض ھذه الحكومة 
فاكتسبت شرعیّتھا من ھذا التفویض 
لتحكمھ ، فإّن الھبّات الجماھیریّة التي 
نسجلھا الیوم والمتواصلة منذ اغتیال 
الشھید محمد البراھمي والدعوات المتتالیة 
لحّل المجلس التأسیسي والحكومة المنبثقة 

ل قاطع على فشل ھذه الحكومة عنھ لدلی
في إدارة الشأن العام بما یتماشى ومصالح 
الجماھیر الشعبیّة ورفض ضمني 
لسیاساتھا التي لم تجلب للكادحین سوى 
الخراب ، مّما یعني  أّن ھذه التحركات 
واإلعتصامات ومحاولة طرد رموز 
السلطة ومنعھا من مواصلة 

ھا  ھو دلیل  قاطع  على أنّ يالتسییراالدار
فقدت شرعیّتھا و أّن ھذا الشعب قّرر 
ممارسة حقّھ في سحب التفویض الذي 

منحھ للمجلس التأسیسي وكل السلطات 
المنبثقة عنھ لفشلھا في حّل مشاكلھ 

عد ــالمزمنة والتي تزداد  تعقیدا  یوما ب
.یوم 

إّن العدید من التجارب تبیّن لنا أّن أیة 
ل حكومة  عند فشلھا في إیجاد الحلو

للمشاكل الناتجة عن األزمات الظرفیّة و 
العامة تقّر بعجزھا وتسارع باالستقالة 
حتّى تفسح المجال لتشكیلة جدیدة علّھا 
تتوّصل إلى حلول ممكنة مثلما تّم في 

الیونان التي تعانى من  أزمة   اقتصادیة  
وكذلك إیطالیا ولبنان وبلغاریا  وغیرھا 

. من البلدان  

ة النھضة على تجاھل أّما إصرار حرك
األزمة   التي تعصف بالبالد وخاصة 
االنھیار االقتصادي و تفاقم اإلرھاب 
الدیني وتوّسع محیطھ الجغرافي وصّم 
آذانھا عن صوت الجماھیر المطالب 

استقالة ، " باستقالة الحكومة عبر شعار 
ھو في حقیقة " استقالة ، یا حكومة العمالة 

ق االستیالء األمر مواصلة السیر في طری
امة  مع ــعلى جھاز الدولة  في قطیعة ت

إال رادة الشعبیة  واستمرارا  في ارتكاب 
األخطاء القاتلة التي بدأت نتائجھا تظھر 
للعیان من خالل ما یتّم رفعھ حالیّا من 
شعارات تنادي بالقضاء على ھذه الحركة 

وعدم تشریكھا في أّي حّل ممكن حتى أن    
ید من المدن قد تم حرقھا مقّراتھا في العد

مثلما أحرقت مقرات التجمع الدستور 
. سابقا قبل أن یرحل بن على 

و لو عدنا إلى الشرعیّة االنتخابیة 
بمعناھا اللیبرالي أي االحتكام إلى صنادیق 
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االقتراع واإلقرار بنتائجھا وھو ما تتمّسك 
بھ السلطة الحاكمة لتبّین لنا   أنّھا في 

یّة مغشوشة فقد حقیقة أمرھا شرع
ارتكزت أحزاب النظام كافة على المال 
السیاسي في حمالتھا االنتخابیة وعلى 
الوعود الكاذبة وكذلك على الغّش 
والتزویر ، بمعنى   أّن النتائج التي 

لم 23/10/2011أسفرت عنھا انتخابات 
تكن تعكس  اإلرادة الشعبیة ، إذ عالوة 

كادحة على أّن نسبة ھاّمة من الجماھیر ال
تفوق النصف قد قاطعت االنتخابات لعدم 
ثقتھا في نزاھتھا   ، فإّن إمكانیات الدعایة 
والتعریف بالبرامج والقیام باالجتماعات 
واالتصال بالناخبین لم تكن متوازنة  بین 
كافّة األحزاب المشاركة ، بل إّن الكفّة 

مالت لمن توفّرت لھ األموال الطائلة   
ت قدراتھا المالیّة فالنھضة مثال استغلّ 

الضخمة لتقدیم اإلعانات وإقامة األعراس 
الجماعیة إضافة الستغاللھا للمساجد التي 
جعلت منھا منابر دائمة للدعایة ، إضافة 
الستغالل الحّس الدیني لدى األغلبیّة 
لدفعھم للتصویت لصالح النھضة  ، كما 
استفادت من خبرات الماكینة التجمعیّة في 

شد ، عالوة على  حصولھا عملیّات الح
تصویت ( على أصـوات التجمعیین 

كرّد فعل  منھم على انتفاضة ) العقاب 
التي جّردتھم من بعض 17/12/2010

نفوذھم وسلطتھم  وعقابا لھذه الجماھیر 
. التي انتفضت ضّدھم 

و تأسیسا علیھ  فان الشرعیّة التي 
تشھرھا السلطة في وجھ أعدائھا كسیف 

یة مزعومة ال سند مسلول ھي شرع
قانوني لھا و ما وصف المنادین بالتخلص 

منھا بكونھم انقالبیین  إال ذرا للرماد في 
العیون فاالنقالبیون الحقیقیون ھم ھؤالء 
الذین یحكمون الشعب غصبا عنھ و 
یسومونھ أصناف العذاب بما في ذلك 
استعمال السالح أكثر من مرة لقمعھ و 

.ل   سلیانة شاھد حي على ما نقو

أما عن الشرعیة الشعبیة فحدث و ال 
حرج ففاقد الشئ ال یعطیھ فالحكام الجدد 
جاءت بھم االمبریالیة و الرجعیة الخلیجیة 
و فرضوا على الشعب فرضا بقوة المال و 
اإلعالم و السالح في مناورة أصبحت 

17مفضوحة لقطع الطریق على انتفاضة 
دیسمبر حتى ال تتحول إلى ثورة ،  و 

لجماھیر الكادحة التي تقاوم  النھضة و ا
حلفائھا الیوم كما باألمس عندما انتفضت 
ضد التجمع و حلفائھ تعتبر أن ال شرعیّة 
إالّ شرعیتھا ھي  ، غیر أّن طریقھا في 
الكفاح  ال یزال ملیئا  باألشواك  حیث 
تتحالف ضدھا قوى عاتیة مسنودة 
امبریالیا  ، ترید أن تجعل منھا وقودا 

راعات الثانویّة بین الیمینین الدیني و للص
اللیبرالي المستعدین في آخر لحظة إلى 
إبرام  الصفقات على حسابھا و تقاسم ما 
سماه المنصف المرزوقي الكعكة ، أما 
االنتھازیون و االصالحیون الذین 
یسیرون الیوم وراء الرجعیة اللیبرالیة 
مثلما ساروا باألمس وراء الرجعیة الدینیة 

ا عن  المنافع و االمتیازات على بحث
حساب الكادحین فإن اإلخفاق في 
انتظارھم مرة أخرى فھم مجرد عجلة 
خامسة یتم اللجوء إلیھا بین الفینة و 
األخرى و سرعان ما  تنتھي الحاجة إلیھم 
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عندما یرمم النظام صفوفھ و یضع قطاره 
.  على السكة فیلفظھم مثلما تلفظ النواة  

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

مع الرفیق فرید العلیبي "ن دقیقةوثالث"جرتھ  جریدة أينص الحوار الذ

مین العام لحزب الكادحیناأل

كیف تقیمون الوضع السیاسي العام في 
تونس؟

تعیش تونس اآلن تحت وطأة أزمة 
سیاسیة و اقتصادیة واجتماعیة عاصفة 

ن أجلھ و قدم الشھداء فما انتفض الشعب م
و الجرحى في سبیلھ ظل دون تحقیق  ،  
بل إن األوضاع ازدادت بؤسا فاألسعار 
في ارتفاع و البطالة في ازدیاد و الدیون 
الخارجیة تفاقمت و األمان مفقود و 
شرعیة الحكام الجدد موضع شك و 
المشاحنات بین األحزاب الیمینیة الدینیة و 

باردو ال تتوقف اللیبرالیة تحت قبة قصر 
إال لتبدأ من جدید و الثقافة و التعلیم و 
السكن و الصحة في انحدار ، إنھا أزمة 
عمیقة  تنذر بكارثة حقیقیة تشبھ تلك التي 
عصفت بتونس عشیة الغزو االمبریالي 
الفرنسي ، و رغم أن الشعب قد انتبھ مبكر 
إلى أن أحالمھ في الحریة و الدیمقراطیة 

قد  وئدت  فخاض كفاحا و امتالك الثروة
مریرا من أجلھا حتى أنھ قل أن تجد مدینة 
لم تشھد إضرابا عاما على امتداد السنتین 
المنقضیتین من عمر االنتفاضة فإن 
التدخل الخارجي وتوظیف المال السیاسي 

و اإلعالم الفاسد باإلضافة إلى القمع الذي 
وصل إلى حدود غیر مسبوقة عندما 

طاق واسع في سلیانة أستعمل الرش على ن
قد أدى إلى سیادة انقسام كبیر في صلب 
المجتمع بین الكادحین من جھة  و بین 
الحكام الجدد و الطبقات الثریة التي 
تدعمھم من جھة ثانیة  فالشعب یرید 
الثورة و الحكام یریدون الھدوء و السكینة 
و لن یطول الوقت كثیرا قبل حدوث 

.انفجارات  جدید ة 

رأیكم في الدستور؟ما ھو_ 2

عندما انتفض الشعب لم یطلب دستورا و 
إنما نادي بإسقاط النظام و بمطالب 
اجتماعیة مثل التشغیل وتملیك األراضي 

التشغیل استحقاق یا : للفالحین الفقراء  
األراضي تباعت و / عصابة السراق 

األھالي جاعت ، وعندما جاء الحكام 
ع شیئا الجدد لم یغیروا من جوھر األوضا

بل كانوا استمرارا للحكام القدامى فتركوا 
المطالب الحقیقیة واستبدلوھا بمطالب 
أخرى مثل مطلب كتابة دستور جدید و 
بعد أشھر طویلة من المناقشات التي 
أصبحت مضرب األمثال في تونس لفرط 
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تفاھتھا تمخض الجبل فولد فأرا فالدستور 
الجدید ال عالقة لھ بتأسیس دولة 

یة في خدمة الشعب و إنما دولة دیمقراط
دینیة في خدمة جماعة سیاسیة بعینھا تمھد 
السبیل لتأسیس إمارة تكون جزء من دولة 
الخالفة اإلخوانیة ، لذلك فإن بعض 
اللیبرالیین الذین شاركوا في تلك 
المناقشات الماراطونیة  ینادون ھم أنفسھم 
اآلن بإسقاط ذلك الدستور قبل حتى إقراره 

من قبل المجلس التأسیسي ، وھو ما نھائیا 
یعنى أن الغایة من كتابة دستور جدید لم 

تكن تمكین الشعب من حكم نفسھ بنفسھ   
بقدر ما كانت ملھاة  سیاسیة  أراد من 
ورائھا الحكام الجدد خداع الشعب 

.   لالستمرار في الحكم أطول مدة ممكنة 

ھل لدیكم مبادرات لتوحید صفوف _ 3
؟ةالقوى الثوری

قدم حزب الكادحین  مبادرات مختلفة 
لتوحید قوى الثورة في مناسبات مختلفة 

أكتوبر ونعنى 23خاصة عشیة انتخابات 
تلك المبادرة التي شاركتنا إیاھا قوى 
ثوریة أخرى وأثمرت تأسیس ائتالف 
المسار الثوري الذي جمع عددا من 
األطراف السیاسیة التي قاطعت تلك 

لمدة األخیرة  ھناك االنتخابات و في ا
مبادرة جدیدة تقدم بھا الحزب على ضوء 
األزمة التي تزداد حدتھا  بمرور األیام ، 
الغایة منھا حشد قوى الشعب في المعارك 

14القادمة حتى ال یتكرر ما وقع غداة 
جانفي عندما استأثرت الرجعیتان 
اللیبرالیة و  الدینیة بالسلطة متنكرتین 

سواء كان ذلك عبر لمطالب المنتفضین ، 
حكومة السبسي أو حكومتي الترویكا 

المتعاقبتین ، فالشعب یمكن أن یقاوم و 
یقاوم و لكن مردود كفاحھ عندما یكون 
غیر منظم الصفوف ال یعود إلیھ وإنما 
ألعدائھ وھو ما تكرر كثیرا في تاریخ 

.تونس المعاصر 

وتقوم المبادرة الجدیدة على جملة من 
ة  منھا مركزیة المسألة المبادئ السیاسی

: الوطنیة في عالقة بشعار االنتفاضة 
الشعب یرید إسقاط النظامم و زیف ما 

و "  االنتقال الدیمقراطي"یسّمى مسار 
2011أكتوبر 23اعتبار انتخابات 

صوریة وما ترتب عنھا انقالبا على كفاح 
الشعب وعدم االعتراف بالمؤسسات 

للشرعیة المنبثقة عنھا وإعادة االعتبار 
الشعبیة الثوریة ، علما أن الحزب كان 
سباقا على مستوى القراءة السیاسیة إلى ما 
یردده البعض اآلن وكأنھ اكتشاف جدید 
فقد أعلن منذ األشھر األولى التي تلت 
تھریب بن على  عن تلك المبادئ التي 

تنزع الشرعیة عمن یدعى زیفا امتالكھا  
اعدتھا و منادیا بمواصلة االنتفاضة على ق

لكن البعض اغتر بالھیئة العلیا لتحقیق 
أھداف الثورة والمجلس التأسیسي قبل 
وصولھ إلى نفس االستنتاجات التي 
توصلنا إلیھا قبل عامین  فضیع على 
الشعب فرصا ثمینة ، ورغم ذلك فإن 
حزب الكادحین یرحب بھذه التحوالت في 
القراءة السیاسیة للوضع في تونس  متمنیا 

ن قاعدة لعملیة ثوریة جدیدة أن تكو
ولتحالف دیمقراطي شعبي واسع یمكن 
الشعب من تحقیق الشعارات التاریخیة 

.التي رفعھا خالل انتفاضتھ  
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ما  موقفكم من الحركات الشبابیة _ 4
التي تشكلت مؤخرا كحركة تمرد تونس؟

یثمن حزب الكادحین كفاح الشبیبة 
المناضلة فھي قوة اجتماعیة مھمة في 

لكفاح من أجل التحرر الوطني و ا
االشتراكیة وقد لعبت ھذا الدور في أوقات  
مختلفة من تاریخ تونس و قدمت مثل 
غیرھا من قوى الشعب تضحیات جسیمة 
و الیوم تواصل الكفاح في خندق المقاومة 

شبابیة بما في و  یدعم الحزب كل حركة 
ذلك حركة تمرد التونسیة إذا  وقفت على 
قاعدة الثورة بما یعنیة ذلك من التزام بحل 
المسألتین الوطنیة الدیمقراطیة و 
االجتماعیة وبالتالي التباین جوھریا مع 
البدائل االمبریالیة سواء تغلفت بالدین أو 

.باللیبرالیة 

ماھو موقفكم من تطورات الوضع _ 5
ھل تعتقدون ان  السیناریو في مصر و

المصرى سیتكرر في تونس ؟

یرى حزب الكادحین أن ما شھدتھ مصر 
وما تاله من إسقاط 2013جوان 30یوم 

حكم المرشد یمثل لحظة مھمة  في تاریخ 
25االنتفاضة المصریة التي بدأت في 

و ال تزال تفاعالتھا مستمرة 2011ینایر  
جدیدة في حتى اآلن ، فاألمر یتعلق بموجة 

مسیرة تحول االنتفاضة إلى ثورة فعلیة 
فقد خرج الكادحون المصریون بالمالیین 
إلى الساحات و المیادین وواجھوا بطش 

اإلخوان المسلمین بشجاعة و إذا  كان  
اللیبرالیون و البیروقراطیة  العسكریة قد 
استفادوا رئیسیا  مما حصل فإن الشعب قد 

الحدث الكبیر و استفاد ثانویا أیضا من ھذا 
.المعركة ال تزال مستمرة  

وما شھدتھ مصر یمكن أن یتكرر في 
تونس فاألوضاع تكاد تكون واحدة وال 
وجود لفوارق نوعیة بین القطرین 

17العربیین ، لذلك عندما دوت انتفاضة 
دیسمبرفي تونس  تردد الصدى في مصر 
، و الیوم فإن تونس حبلى بحدث كبیر مثل 

تھ مصر قبل أیام ، و ذلك الذي عرف
مختلف األطراف تحشد قواھا سواء 
للمحافظة على األوضاع القائمة حتى لو 
تطلب األمر دوس المنتفضین في الشوارع 
و إراقة دمائھم   أو تغییرھا لصالح 
الكادحین ولو جزئیا ، دون أن ینسینا  ھذا 
بعض االختالفات في مسار االنتفاضات 

الكادحون بین القطرین  ففي مصر تعود 
على الحشد الكبیر في یوم معلوم و 
المؤسسة العسكریة تتدخل علنا في العمل 
السیاسي أما في تونس فإن المواجھات تبدأ 
عادة في األطراف البعیدة عن العاصمة و 
خاصة في الجھات المحرومة أكثر من 
غیرھا ثم تنتشر شیئا فشیئا لكي تصل إلى 

ناء العاصمة و المدن الكبرى و في األث
یكون االتحاد العام التونسي للشغل قد 
انخرط في السیرورة االنتفاضیة و 
المؤسسة العسكریة تتدخل سرا و بالتالي 
فإن الحالة التونسیة ستظل رئیسیا مرتبطة 
بالوضع في الجھات المحرومة و فعل 
الثوریین فیھ  و موقف االتحاد العام 
التونسي للشغل و المؤسستین العسكریة و 

یة فضال عما تخطط لھ  أمریكا و األمن
.فرنسا 
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ـ ھل یمكنكم تعریفنا بحزب الكادحین 6
و برامجھ؟

حزب الكادحین حزب یستند إلى 
االشتراكیة العلمیة كنظریة للثورة فھو 
یرى على ھذا الصعید أنھ ال حركة ثوریة 
دون نظریة ثوریة كما یستند إلى التجارب 
الثوریة التي عرفتھا تونس و الوطن 
العربي و العالم وھو سلیل  كفاح 
مجموعات ثوریة عرفتھا تونس خالل 
أكثر من ثالثین سنة مضت ووریث 
للتضحیات التي عمدھا شھداء مثل  فاضل 
ساسي و عمار العلیبي  وعلى الصغیر 
الشریف أبو الرائد و فتحي فالح وحمادي 
زلوز بدمائھم  فالحزب كاسم جدید ولكنھ 

و  كان لھ كمحتوى و كتجربة قدیم ،
.حضور مھم  في االنتفاضة األخیرة   

وقد قدر الحزب أن المكسب الرئیسي 
دیسمبر ھو الحریات العامة 17النتفاضة 

وھو ما استفادت منھ قوى سیاسیة مختلفة 
مستغلة األطر القانونیة في العمل السیاسي  
و أن الثوریین معنیون قبل غیرھم 
ا باستثمار مكاسب االنتفاضة وتوجیھھ

لصالح الشعب و قد  تقدم الحزب بطلب 
للحصول على تأشیرة العمل القانوني في 

مناسبتین رفض  في المرة األولى وقُبل  
في المرة الثانیة ، ویركز الحزب عملھ 
أساسا في أوساط الكادحین و الجھات 
المحرومة و یصدر بعض المنشورات 
التي تعبر عن مواقفھ ومنھا جریدة طریق 

.الثورة 

قوم برنامجھ السیاسي على اعتبار وی
المسألة الوطنیة الدیمقراطیة في تونس  

العقدة الرئیسیة في كفاح الشعب فبحلھا 
تحل ما عداھا من المسائل في ھذه 
المرحلة التاریخیة  التي تمر بھا بالدنا  
وخاصة فتح السبل أمام حل المسألة 
االقتصادیة االجتماعیة لذلك یقرن التحرر 

دیمقراطي بالتحول  إلى الوطني ال
االشتراكیة و في بیانھ التأسیسي ھناك 
تأكید على المطالب اآلجلة و العاجلة 
الخاصة بالعمال و الفالحین و سائر 
الكادحین ومن بینھا مطلب اإلصالح 
الزراعي القاضي بتوزیع األرض على  
الفالحین الفقراء  وھو ما یمثل وفق 

یة البرنامج السیاسي المشكلة الجوھر
ضمن المسألة الدیمقراطیة  وھذا ما یتم 
تجاھلھ من  خالل اختزال الدیمقراطیة في 
الحریات العامة و التداول على السلطة 

عبر االنتخابات كل أربع أو خمس سنوات  
.

ـ ما ھو الحل في نظركم للخروج 7
بالبالد من أزمتھا ؟

سیظل خروج تونس من أزمتھا رھین 
یة وحكم الشعب فك ارتباطھا باالمبریال

لنفسھ بنفسھ وحصول المنتجین على 
الثروة التي ھي ثمرة لكدھم و شقائھم ، 

الحریة للوطن : لذلك فإن شعار حزبنا ھو 
و الحكم للشعب و الثروة للمنتجین ، و إذ 
لم یتحقق ذلك فإن األزمة سوف تظل تعید 
إنتاج نفسھا على مدار السنوات القادمة ، 

لمسكنة في و لن تنفع اإلجراءات ا
تجاوزھا ، فالحكام مھما كان لونھم 
اإلیدیولوجي و السیاسي إذا لم ینكبوا على 
حل المعضلتین الوطنیة و االجتماعیة 
فإنھم سیفشلون ال محالة ، وھذا ما یحصل 
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اآلن في تونس للترویكا التى حافظت على 
ن نفس االختیارات الجوھریة لسلطة ب

جرت فتعلى ، و عندما تفاقمت األزمة و
واصل االحتجاجات االجتماعیة و

المعطلون و المعطالت عن العمل حرق 
أنفسھم مثلما فعل محمد البوعزیزى قبلھم  
لجأت إلى اختالق أزمات وھمیة   للتغطیة 

لحقیقیة ، فعرفنا معارك علي األزمة ا
لحداثة و حرق األضرحة و االھویة و
ما شابھ ذلك  ، و الحل الذي نراه النقاب و
ن التجسید واقعیا دون ثورة فعلیة غیر ممك

دیسمبر بتحویل 17لذلك نادینا منذ 
االنتفاضة إلى ثورة تنتصر للكادحین بما 
یعنیة ذلك من إحداث تغییر جوھري في 

.بنیة المجتمع و العالقة بین الطبقات 

ـ ھل ھناك نیة لدیكم للترشح في 8
االنتخابات القدمة خاصة و انكم قاطعتم 

كتوبر ؟ا23انتخابات 

مقاطعة أي انتخابات أو المشاركة فیھا 
تخضعان للشروط التي تتم فیھا فإذا 
توفرت الشروط التي نراھا ضروریة 
فسوف نشارك وإذا انعدمت فسوف نقاطع 
، ومن بین الشروط التي نراھا مناسبة 

عدم تدخل القوى االمبریالیة : للمشاركة 
والرجعیة العربیة في العملیة االنتخابیة ، 

ي دیمقراطي ، و و توفر  قانون  انتخاب

الحیلولة دون توظیف تحیید اإلعالم  و
ممارسة أیة المال السیاسي ، و عدم

تمكینھم من اختیار ضغوط على الناخبین و
.ممثلیھم بحریة 

ـ نحن نعرف أنكم لستم فقط أمینا 9
عاما لحزب سیاسي وإنما أیضا أستاذا 

فلسفیة جامعیا ومفكرا منشغال بالقضایا ال
ي نشرتموھا فما ھي الكتب و المقاالت الت

كتابات جدیدة ؟و ھل لدیكم إصدارات و

صدر لي  سابقا عن مركز دراسات 
الوحدة العربیة  كتاب رؤیة ابن رشد 
السیاسیة و ھو في األصل رسالة جامعیة 
تقدمت بھا لنیل شھادة الدكتورا في الفلسفة 

دار نھىكما صدر لي قبل عام تقریبا عن 
الثورة تونس االنتفاضة و: كتاب 

وسیصدر لي كتاب جدید خالل ھذه 
الصائفة عن الربیع العربي وعالقة الدین 
بالسیاسة وھناك مشاریع أخرى تنتظر 
النشر مثل رسالة الكفاءة في البحث التي 
أنجزتھا منذ سنوات حول العقل و التعقل 
عند الفیلسوف األندلسي ابن باجة ، و لي 

المنشورة في مجالت بعض المقاالت
تونسیة و عربیة  تبحث أغلبھا في قضایا 
تتصل بالموروث الفلسفي العربي و 

.عالقتھ بالمسألة السیاسیة

ــانــــــــــــــــــــــــــبیـــ
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ید الغدر 2013جویلیة 25امتدت الیوم 
لتغتال محمد البراھمى المنسق العام للتیار 

ار علیھ أمام الشعبي الوحدوي بإطالق الن
نس إذ بیتھ ، و حزب الكادحین في تو

یتقدم الى یشجب ھذه الجریمة البشعة و
عائلة الشھید و رفاقھ بأحر التعازي فإنھ 

:یعبر في اآلن نفسھ عما یلي 

تحمیل السلطة القائمة بقیادة الیمین : أوال 
الدیني كامل المسؤولیة عن ھذه الجریمة 

تنامي بما وفرتھ من مناخ عام مناسب ل
.ظاھرة االغتیال السیاسي 

التذكیر مرة أخرى بدعوتھ إلى : ثانیا 
حل المجلس التأسیسي و سائر المؤسسات 

المنبثقة عنھ الفتقادھا للشرعیتین القانونیة 
.و الشعبیة 

دعوة القوى الثوریة إلى االتحاد : ثالثا 
لمجابھة الجرائم المرتكبة في حق الشعب 

.والوطن

یر الكادحین على حث جماھ: رابعا 
الیقظة الثوریة و العمل على قطع الطریق 

الیة و أمام المخطط الذي تحاول االمبری
الوطن العربي أعوانھا تنفیذه في تونس و

حالیا لوأد االنتفاضات الشعبیة نھائیا و 
تحویلھا إلى حروب رجعیة ذات طابع 

.طائفي و عرقي وعشائري 

تونس في حزب الكادحین 

2013جویلیة 25

بیـــــان

ھبت جماھیر الشعب في مختلف 
الوالیات إلى التظاھر تندیدا باغتیال 
الشھید محمد البراھمي و تصمیما على 

دیسمبر و في 17تحقیق شعارات انتفاضة 
الشعب یرید : مقدمتھا الشعار التاریخي 

إسقاط النظام

ي الھبة الجدیدة یّ و حزب الكادحین إذ یح
:ى للكفاح فإنھ یدعو إل

االنخراط بقوة في اإلضراب العام : أوال 
و المشاركة بكثافة 2013جویلیة 26یوم 

27في جنازة الشھید محمد البراھمي یوم 
و المساھمة في مختلف 2013جویلیة 

االحتجاجات و المظاھرات و شتى أشكال 
.المقاومة في قرى الوطن و مدنھ 

تفعیل األشكال التنظیمیة الشعبیة : ثانیا 
دیسمبر و خاصة 17تي رافقت انتفاضة ال

لجان الدفاع الشعبي و المجالس الشعبیة 
باعتبارھا البدیل الحقیقي للسلطة الرجعیة 

.القائمة 

ضرورة الحذر من المؤامرات : ثالثا 
التي ترید مرة أخرى االلتفاف على كفاح 
الشعب بتوظیفھ في اتجاه إرساء بدیل 

ة ال سیاسي لیبرالي مرتبط باالمبریالی
.یختلف جوھریا عن البدیل الظالمي 
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حزب الكادحین في تونس

2013جویلیة 26

مشروع البیان التأسیسيدیسمبر 17حركة شباب 

تتعمق األزمة االقتصادیة و االجتماعیة 
و السیاسیة في تونس و یواجھ الشعب 
مخاطر كبرى تھدد و جوده ذاتھ  جراء 

نفذه االمبریالیة و عمالؤھا الھجوم الذي ت
مستھدفا ترمیم النظام سواء باستعمال 
الیمین الدیني و في مقدمتھ النھضة أو 

.الیمین اللیبرالي و في مقدمتھ نداء تونس 

إن المشرف الحقیقي على االستقطاب 
بین ھذین الطرفین الرجعیین ھم 
االمبریالیون  و الرجعیة الخلیجیة و یدفع 

لیة كل یوم من قوتھ و الشعب الضریبة غا
عرقھ و دمھ  فكل قوة تحاول توظیفھ 

.لصالح مشاریعھا الرجعیة 

و تنخرط القوى االنتھازیة و  
اإلصالحیة في ھذا االستقطاب فقد تحالفت 
سابقا مع النھضة و ھي تتحالف اآلن مع 
نداء تونس الذي یمثل االسم األخر للتجمع 
الدستوري  للحصول على نصیبھا من 

.ة السلط

و ینعكس ھذا الوضع  على الحركة 
الشبابیة التي یزج بھا في ھذا االستقطاب 
الرجعى لكي تتحول إلى خادم ذلیل لھذا 
البدیل الرجعي أو ذاك و علیھ فقد تنادینا 

نحن كشبیبة مناضلة ملتزمة بشعارات 
دیسمبر   لتأسیس  بدیل 17انتفاضة 

:شبابي ثوري  یستند إلى  المبادئ التالیة 

رفض  االنخراط في االستقطاب : أوال 
. ةائي بین الرجعیتین الدینیة واللیبرالیالثن

اعتبار الشعار األساسي لالنتفاضة : ثانیا 
الشعب یرید إسقاط النظام المھمة : 

المركزیة للنضال الثوري في تونس خالل 
.ھده المرحلة 

23عدم االعتراف بانتخابات : ثالثا 
نبثقة عنھا   أكتوبر و المؤسسات الم

المجلس التأسیسي و الحكومة و رئاسة (
.)الجمھوریة 

االستعداد للعمل جنبا إلى جنب :رابعا 
مع كل القوى السیاسیة و النقابیة و 
الجمعیاتیة  الملتزمة بتحقیق شعارات 

.دیسمبر 17انتفاضة 

المبادرة بالقیام بأنشطة ثوریة : خامسا  
لشعبیة و المساھمة في كل الفعالیات ا

دیسمبر من أجل 17النجاز مھام انتفاضة 
.بناء تونس الدیمقراطیة الشعبیة 

دیسمبر17حركة شباب 
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*************************************************

تصدعات في بیت اإلخوان : مصر 
المسلمین   

منذ أن تّمت اإلطاحة بالّرئیس اإلخواني 
من محمد مرسي وعزلھ من منصبھ
-30طرف قیادات الجیش المصري في 

واإلخوان یعتصمون بمیدان 06-2013
رابعة العدویّة ونھضـة مصر تحــت 

رفض " و " التمّسك بالشرعیّة " شعــار 
" .االنقالب العسكري 

لقد استغّل اإلخوان بؤس وفقر الجماھیر 
الكادحة لحشرھا في ھذا اإلعتصام 

لحا المتواصل ال من أجل الدفاع عن مصا
وحّل مشاكلھا المزمنة والتي ازدادت 
تأّزما مع حكم الجماعة بل الستغاللھا في 
حسم خالفات مع السلطة العسكریّة إذ تّم 
استقدام العدید منھا من األریاف والقرى 
المھّمشة ، كما نشطت الجمعیّات الخیریّة 
التّابعة لإلخوان في تجمیع المنتسبین لھا 

لمعركة خاّصة والزّج بھم في أتون ھذه ا
األطفال األیتام الذین یضعونھم في المقّدمة 
حاملین أكفانھم بین أیدیھم ویستعملونھم 
بمثابة الّدروع البشریّة في احتجاجاتھم 

كما استغلّوا أیضا لعملیّات . المتواصلة
الحشد  ھذه الحّس الدیني من خالل ما أّكد 

-07-25علیھ المرشد العام لإلخوان یوم 
لتھ األسبوعیّة أّن قیام في رسا2013

وزیر الدفاع المصري الفریق أّول عبد 
الفتّاح السیسي بعزل الرئیس یفوق ھدم 

" الكعبة 
السیسي یفوق جرما ما لو كان قد حمل 

..."  معوال وھدم بھ الكعبة حجرا حجرا 
إّن استمرار ھذا اإلعتصام لمّدة طویلة 

لھدف المنشود وھو إرجاع دون تحقیق ا
الرئیس المعزول إلى منصبھ ، دفع 
باإلخوان إلى ارتكاب العدید من األخطاء 
القاتلة خاّصة إبّان الھجوم على كلیّة 
الشرطة والمواجھة الدمویّة التي جّدت 
بینھم وبین قّوات األمن والجیش فتّم 
اتّھامھم في تلك الفترة بقتل العدید من 

ھم حتّى یزداد عدد المتظاھرین في صفوف
الضحایا إلحراج القیادة العسكریّة أمام 
الرأي العام الوطني والعالمي وإبراز 
دمویّتھا خاّصة وأّن اآللة اإلعالمیّة اتھمت 
قّوات الجیش والشرطة باستھداف 

. المتظاھرین وھم یؤّدون الّصالة 
وفي ھذا اإلطار تقّدم رئیس المركز 

ألجھزة المصري للحق في الدواء ببالغ
األمن یتّھم فیھ جماعة اإلخوان المسلمین 

النصب التذكاري ّ " بالتوّرط في أحداث 
التي وقعت في الساعات األولى من صباح 

بجوار قاعة 2013-07-27یوم السبت 
المؤتمرات ذاكرا أّن سیّارات اإلسعاف لم 
تتمّكن من التّدّخل لعالج المصابین مّما 

ة إضافة لمنع أّدى إلى زیادة حاالت الوفا
المسعفین من تقدیم خدمة الطوارئ إذ قام 
بعض المتظاھرین من مؤیّدي الرئیس 
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المعزول بتعنیف سائقي سیّارات اإلسعاف 
كما اتّھم . ومنعھم من حمل المصابین 

قیادات اإلخوان وعلى رأسھم صفوت 
حجازي الذي یقود اإلعتصام بطریق 
النصر باستخدام المعتصمین كدروع 

ي محاولة   لزیادة إراقة دماء بشریّة ف
األبریاء إلظھار وجود مجزرة ضّد 
المعتصمین ، مضیفا  أّن أغلب الضحایا 
كانوا في الصفوف الخلفیّة وكانت تتّم 
مطاردة كّل من حاول الھروب وإرجاعھ 
قصرا إلى مكان اإلعتصام إلى جانب 
رفض مسؤولي المستشفى المیداني 

فات لإلخوان تسلّم مستلزمات اإلسعا
. األولیة من مواّد طبیّة 

لقد كشفت ھذه الممارسات   الموّجھة 
باألساس ضّد من استقدموھم للمشاركة في 
االعتصام  فقراء وفاقدي السند الوجھ 
البشع الذي كانوا یخفونھم بمسحة دینیّة 
للعدید من أنصارھم  مّما أفرز ظھور 
بعض التناقضات داخل صفوفھم فبدأت 

تمّسك القیادة بالتّصعید المراجعات في ظلّ 
واستعدادھا للمواجھة المسلّحة التي 
استعملتھا في البدایة بصفة محدودة خاّصة 
مع تواتر األخبار التي تفید بوجود عناصر 
مسلحة تابعة لحماس وأخرى من سوریا ، 
إضافة إلى ما تداولتھ مواقع التواصل 
االجتماعي وبصفة مكثّفة  من فیدیوات 

أنصار اإلخوان بقتل تصّور قیام بعض
بعض األطفال ورمیھم من األسطح 
وكذلك تبریر عملیّات االختالط بین النساء 
والّرجال في رابعة العدویّة ومیدان 
النھضة والحال وأّن ھذا االختالط محّرم 

. شرعا حسب إیدیولوجیتھم 

إّن الواقع الجدید الذي عاشھ أنصار 
اإلخوان في ھذا االعتصام كشف لھم 

ید من الحقائق المخفیة عن طبیعة العد
الحركة وقیاداتھا المستعّدة للتضحیة بھم 
في سبیل طموحاتھا السیاسیّة مّما جعل 
التصّدعات واالنشقاقات تضرب صفوفھم 
بكّل قّوة ، وكانت البدایة بتداول إقرار یتّم 

... إقرار ( اإلمضاء علیھ یتضّمن ما یلي 
بة عن شع...العضو بجماعة اإلخوان منذ 

أن كالّ من أعضاء مكتب اإلرشاد ... 
ومجلس شورى الجماعة ال یمثّلني وأّن 
القیادات السالفة الّذكر خارجة عن تعالیم 

ونتیجة لھذه ) . الدین والشریعة 
االختالفات ظھرت على الّسطح عدید 
المجموعات التي انشقت عن الجماعة منھا 

وحركة " أحرار اإلخوان " خاّصة جبھة 
وحركة ثالثة مازالت " ال عنف إخوان ب" 

.بصدد التشّكل 
وتتّفق الحركات الثّالثة على نبذ العنف 
وتسعى لتغییر القیادات اإلخوانیّة الحالیّة 

نسبة " ( قطبیّة " على خلفیّة اتّھامھا بأنّھا 
ومن دعاة عنف الذین ) إلى السید قطب 

یتسبّبون بأسلوبھم ھذا في نزیف الدم 
حّمسین ، كما لشباب الجماعة المت

یتاجرون بالدین والّدم والنّساء واألطفال 
ویقودون الجماعة إلى الخروج من التاریخ 

جبھة إخوان بال " فأحمد یحي مؤّسس . 
قمنا بتأسیس ھذه : " یذكر ما یلي " عنف 

الحركة بعد أن رأینا تعنّتا من بعض 
قیادات الجماعة ، فقّررنا سحب الثّقة من 

ن والذي یدیر اآلن المرشد العام لإلخوا
األمور بمفرده دون مشاورة مجلس 

بأّن عدد " كما أضاف " شورى الجماعة 
المنتسبین للحركة والموقّعین على البیان 
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670واالستمارة بلغ   عّدة آالف منھم 
محتجزا لدى الجماعة في رابعة العدویّة 
بعد تسّرب معلومات عن توقیعھم على 

حركتھ كما أشار إلى أنّ ". االستمارة 
حالیّا ال تولي اھتماما إالّ لوقف العنف 
ونزیف الّدم خاّصة بعد أن تبیّن أّن 
الجماعة انحرفت في مسارھا عن تعالیم 
اإلمام حسن البنا لتنھج مبادئ سید قطب 
المتبنّیة للعنف ، وقد قاومنا في المّدة 
األخیرة العدید من قیاداتنا وأّكدنا لھم أنّھ 

س السابق محمد من الصعب عودة الرئی
مرسي وأّن علیھم أن یحقنوا دماء الشباب 
والفقراء من أبناء الجماعة وأّكدنا لھم أّن 
المجتمع لن یغفر لھم ما حدث منھم من 

.عنف 
فھي حركة " أحرار اإلخوان " أّما حركة 

إخوانیّة منشقّة تضّم مجموعة من شباب 
اإلخوان الّرافضین ألسلوب القیادة الحالیّة 

فع بالشباب إلى الموت واستغالل في الد
حماستھم وإسالة دمائھم وقد أمھلت مكتب 
اإلرشاد ومجلس شورى الجماعة بضعة 
أیّام لتنفیذ كافّة مطالبھا قبل إعـالن 

انشقاقھا والمتمثّلة في 
اإلفراج عن شباب الجماعة -

المحتجزین برابعة العدوّیة على 
خلفّیة العثور على استمارات 

.زتھم لسحب الثقة بحو
االنسحاب فورا من كّل المیادین   -

.االعتصام 
عدم التواصل دولّیا باإلخوان حول -

المقصود ھنا التنظیم ( العالم 
حّتى انتھاء ) العالمي لإلخوان 

.األزمة في مصر 

أّما الحركة الثالثة التي ھي بصدد التشّكل 
فتتكّون من مجموعة من شباب اإلخوان 

أعلنت عن انشقاقھا وقیاداتھا الّشابّة التي 
ال عن جماعة اإلخوان وإنّما عن قیاداتھا 

الحالیّة التي تدعو حسب رأیھم إلى ما 
یخالف تعالیم الّدین ومصلحة الوطن 

:واعتبرت أّن 
الّدم كلّھ حرام -
الزّج بالنساء واألطفال عار على -

قیادات زالت منھا النخوة 
.قطع الطرقات مخالف للشریعة -

الشرنوبي الكاتب أّما عبد الجلیل
والصحفي والقیادي السابق بجماعة 
اإلخوان المسلمین والمنشق عنھا 

إخوان أون " ورئیس جریدة  موقع 
فقد أّكد على أّن جماعة اإلخوان " الین 

حّولت المساجد من دور للعبادة إلى 
ساحات للتدریب واإلعداد للقتال كما 

-27حدث في مسجد القائد إبراھیم یوم 
ما حدث في مساجد و07-2013

كما أضاف أّن الجماعة . المقطم 
تستخدم الدّم كوقود لمعركتھا بعد فشل 
خططھا السابقة واعتبر العضو في 
جماعة اإلخوان أمام المسؤول عنھ  

.كالجثّة أمام مغّسلھا 
إّن ما یمكن مالحظھ ھو أّن ھذه 
االنشقاقات تّمت بارتباط باألزمة التي 

دفعت  مرّت بھا مصر عامة التي
بحركة اإلخوان إلى التكشیر عن 
أنیابھا وكشف   وجھھا البشع مستغلّة 
الظروف البائسة التي یعیشھا 
الكادحون لتحّولھم إلى حطب تلھب بھ 
النیران في كّل مكان من أجل استعادة 
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سلطتھا التي قاومتھا الجماھیر الشعبیّة 
بالرفض ، كما استغلّت أیضا واقع 

مصر إلذكاء األمیّة المستشري في 
المشاعر الدینیّة لدى البسطاء من ھذا 
الشعب عبر محاولة إقناعھم  أّن عزل 
مرسي یساوي تعّرض اإلسالم للخطر 
وأّن الدفاع عنھ   ھو دفاع عن اإلسالم 

كما أّن البحث في ھذه الخالفات   . 
داخل الجماعة یبیّن لنا أیضا  أنّھا 
لیست سوى خالفات في التصّورات 

ة إدارة األزمة والخروج حول كیفیّ 

منھا ولم تكن قطّ مرتبطة بمشاكل 
الجماھیر الشعبیّة الیومیّة التي ال تعني 
الجماعة ألنّھا بطبیعتھا عدّوة للمصالح 
الطبقیّة للعمال والفالحین وكّل 
الكادحین وھو ما یطرح على الثوریین 
المصریین تنظیم  صفوفھم في استقالل 

اإلخوان أو تاّم عن طرفي النزاع سواء 
العسكر ألّن ھذا الصراع الدائر بینھما 
ھو صراع ثانوي یتمحور حول كیفیّة 

إحكام قبضة  ھذا الطرف أو ذاك على   
.الوطن و الحكم و الثروة    

بعض غناء                                                    بقلم اِبن الّشعب

؟ماسيماذا أغنّي لھذه األ
؟ماذا اغنّي

في كحل الجبال
في جبن الّرواسي

ماذا أغنّي ؟
وقد أفلتت منّي حواّسي

تحت ضرب المآسي
...

أغنّي ماذا 
ألّمي الحزینة
وكّل الحزانى
في كّل مدینة

...

نعم سأغنّي
لألّمھات اللّواتي
تبحر من دمعھنّ 

ألف سفینة
مشحونة بأكبادھنّ 

إلى غیر اتّجاه
...

أغنّيأنا س
ألٍب كادح

سالُحھ معولْ 
و فأس أبت أن تسامحْ 

ألٍب یشّق الترابَ 
یرّشھ بعرق مالحْ 
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لیصنع زیتا
وحبّات قمح

إذا امھلتھ الجوائحْ 
...

أنا سأغنّي
لعاطل یقتات األمل

و یحلم یوما
بأن یشتغلْ 

یقّضي السنین على العتباتِ 
یُحصي الّسنین
و یكیل األنین

ملحتّى إذا الُحلم اكت
بكى على طلل

أضاعھقد
و سّب رّب العمل

...
أنا سأغنّي

و یا لیت فنّي
یترجُم عنھم

و عنكم
و عنّي

http://tpitu.blogspot.com: موقع حزب الكادحین على االنترنت 

alkadehinparti@gmail.com:اتصلوا بنا  
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مشاركة حزب الكادحین في جنازة الشھید محمد 
يالبراھم
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