
 

 
 

 

                                    ل ؟ــــــمـــا العم  - 

تصاعد االحتجاجات االجتماعیّة..  -
  والحكومة غائبـة

ھل یحتدّ الخالف بین السلطة  -
  والمنّظمة الّشغیــلة ؟

االجتماعیّة االحتجاجات أخبار  -

   والمقاومة في تونس والعالم.

سلطات بنسلیفانیا ترفض معالجة 

  السجین مومیا أبو جمال
الفلیبین: لغة النّار تتفّوق على  -

 لغة الحوار

قرار ترامب حول الھجرة:  -

  األسباب المعلنة والغایات الخفیّـة

  د العلیبيـــق فریالّرفی

  حـّل األزمـة االقتصادیّة
  التّوزیــعیكمـن في 

  ةوالعــــادل للثّـــــــر
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  مـــــا العمــــــل ؟

.. حكومة "وحدة وطنیة"وثیقـة قـرطاج..   
".. 2020المؤتمـر الدّولي لالستثمـار "

ھیئـة مكافحة الفسـاد.. قانون حمایة المبلّغین 
عن الفســاد والمفسدین.. عنـاوین كثیرة 
ومثیـرة وشعارات بّراقـة وأسمــاء جدیدة 
وبـرامج عدیدة في االقتصاد والمجتمـع 
والسیاسة والثقافة واألمن والّریاضة والتعلیم 

  ادین.. وال شيء تغیّـر. وغیرھا من المی
واألزمـة  اقتصـاد على حافّة االنھیـار   

واألسعـار تسّجل أرقاما تستفحل، المـالیّة 
قیاسیّة وأعداد المعّطلین والعاطلین عن 
العمل تتزاید والفقـر یتفاقم وحاالت 
االنتحـار تزداد كّل یوم واألمـراض تتفّشى 

من وقًرى فالحیّة بال میاه رّي ومدن تئّن 
مدارس و ونفایات قاتلة وقـع بیئة مسمومة

تسقط أسقف قاعاتھا على تالمیذھا ویقتل 
فیھا "البوصفّیر" بعض الّزھرات وھم 
یحلمون بلوحة رقمیّـة قد تأتي وقد ال تأتي 
وعّمـال یُطردون وبّحــارة تقذف األمـواج 
بُجثثھم على الشواطئ وكادحات في 
 ضیعات كبار المالّكین ضحایا حوادث

السرعـة والّطرقات ومسافرون ضحایا 
حوادث القطارات ومتسّوالت ومتسّولون 
یتفنّنون في جمع بعض الملّیمات.. تلك ھي 
بعض التفاصیل للّوحـة القاتمة التي أصبحت 
تسم الـوضع العـام في ھذه البالد رغم تلك 
العناوین والشعارات والبرامج التي رفعوھا 

لى رفعھا والتي دأب من سبقھم إ ووضعوھا
  كلّما صعد فریق حكومّي جدید إلى السلطة. 

، یظّل الّشعب وفي خضّم ھذا الوضع   
یقـاوم رغم محاوالت بّث الیأس واإلحبـاط 
في صفوفھ ورغم الالمبـاالة التي تواجھ بھا 
السلطات المسؤولـة مطالبھ االجتمـاعیّة 
ورغم سیاسة التّرھیب التي لم یبخل النّظام 

من خالل قمـع االحتجاجات  في استعمـالھا
وتجریمھا ومحاكمة المحتّجین. وسیظّل 
الشعب یقـاوم ویقاوم من أجل تحقیق مطالبھ 

وھو بذلك یعبّد طریق الثّـورة  المشروعـة
  ُخطوة بعد ُخطوة.

إّن طریق الثّـورة ھي الّطریق التي    
ستحقّق من خاللھا الّطبقات الكادحة في 

المشرق الذي  قرى البالد ومدنھا مستقبلھا
تتمتّع خـاللھ بالثّـروة التي تنتجھا 
وتستخرجھـا وظلّت محرومة منھا وھو الغد 
الذي سیتمّكن فیھ الشعب من حكم نفسھ 
بنفسـھ والذي یتحقّق فیھ استقالل الـوطن 

عن امالءات الفعلي عن القوى اإلمبریالیّة و
المؤسسات المالیّة النّھـابة وھي القوى 

 تكتفي بنھب الثروات والمؤسسات التي ال
  الوطنیة بل تقوم بتحویل الشعب إلى عبید. 

وتطرح المقاومة التي یبدیھا الشعب على    
القوى الثّوریة التفكیر جدّیا في توحید 
طاقاتھا من أجل توحید طاقات الشعب 
خصوصا أمـام توّحد الّرجعیّـة واالنتھازیّـة، 
فوحدھا وحدة الثوریین ستضمن لتلك 
المقـاومة االستمرار والمضّي قدما نحو 

  االنتصار.
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  .. والحكومة غائبـةتصاعد االحتجاجات االجتماعیّة   

شھدت السنة الجدیدة منذ بدایتھا تصاعدا     
االجتماعیّة وتوّسعا في وتیرة االحتجاجات 

في المناطق التي شملتھا ھذه االحتجاجات 
في الوقت الذي تتباھى فیھ الّسلطة الحاكمة 

حكومة "الوحدة الوطنیة" في محاولة منھا ب
إلیھام الشعب بأّن ھذه الحكومة تمثّل كّل 

  الّطبقات االجتماعیّة.

وقد أثبتت االحتجاجات أّن ھذا التّباھي    
ت الھدف منھا إخفاء ھو مجّرد مغالطا

عجزھا عن حّل المشاكل التي تكّونت من 
أجلھا ھذه الحكومة والشعارات الكبرى التي 
رفعتھا عند تشّكلھا ومنھا حّل أزمة التشغیل 
والترفیع في نسق النمّو االقتصادي 

  ومقـاومة الفسـاد واإلرھاب. 

غیر أنّھ بعد أشھر من تشّكل الحكومة،    
لة إعالمیة وسیاسیّة رغم ما رافقھا من ھا

ومعركة دعائیّة واسعة لصالحھا، لم یلمس 
المنتظرون أّي تغیّر في الوضع العـام وال 
في أّي مجال من المجاالت التي أعلنت ھذه 
الحكومة عن تدّخلھا فیھا. بل إّن أقصى ما 
قدرت ھذه التشكیلة عن فعلھ ھو تقدیم بعض 
الوعود في عدد من القضایا والمسائل التي 

دّخلت فیھا والتي فرضتھا علیھا التحّركات ت
االحتجاجیّة في بعض الجھات أو في بعض 
القطاعات فیما أغمضت عینیھا عن عدد 
آخر من القضایا، وحتّى تدّخلھا في بعض 
القضایا لم یكن إالّ في إطار ردّ الفعل 

والحیني ال في إطار إیجاد حلول الفـوري 
لتلك القضایا لمنع ومدروسة جذریّة 

تكّررھا. وتبیّن من خالل أشھر من ممارسة 
ھذا الفریق الحكومي أّن ال شيء تختلف فیھ 
ھذه الحكومة عن الحكومات التي سبقتھا، 
فھي تتعامل بنفس األسلوب وترفع نفس 
الشعارات وتنفّذ نفس الّسیاسة في مختلف 
المجاالت والقطاعات مع أّن األوضاع 
االقتصادیّة تسیر من سّيء إلى أسوأ 
واألوضاع االجتماعیّة المنجّرة عنھا في 
صفوف الّطبقات الكادحة تزداد بؤسا وھذا 
ما ولّد حالة من االحتجاجات االجتماعیّة ما 

  فتأت وتیرتھا تتوّسع وتتصاعد.

زیادة على حفاظ ھذه الحكومة على و   
نفس خصائص الحكومات الّسابقة، 
وخصوصا فشلھا وعجزھا عن تقدیم أّي 

مشكل أو أزمة من تلك التي حّل ألّي 
رفعتھا عند تشّكلھا وأقیمت من أجلھا والتي 
تّمت صیاغتھا في ما ُسّمي بـ"وثیقة 

، فإنّھا تاھت بین تلك الشعارات قرطاج"
التي ذرتھا الّریـاح وبین المشاكل الثّانویّة 
التي یتّم في كّل مّرة بثّھا وتضخیمھا والنّفخ 

ات التي ال في صورتھا لتكون بمثابة الُملھی
یُراد منھا غیر التغطیة على األزمات 
العمیقة التي تعاني منھا الّطبقات االجتماعیّة 
الكادحة وإخفاء التناقضات الحقیقیّة 
والّرئیسیّة التي تشّق المجتمع، ومن ھذه 
الملھیات مسألة الّزطلة وإقالة البریكي وقتل 

وتصریحات رئیس النادي تمساح البلفیدیر 
  یرھا.وغالصفاقسي 
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ففي الوقت الذي ترتفع فیھ صرخات    
الكادحین الذین یزدادون تفقیرا وتعلوا فیھ 
األصوات المطالبة باألرض وبالشغل 
وبالكرامة الوطنیة وبالتنمیة الجھویّة النّاجعة 
وبالبیئة السلیمة وتخوض عدید القطاعات 
والطبقات والفئات االجتماعیة نضاالت 

لبھا، ترّوج متنّوعة في سبیل تحقیق مطا
لمثل تلك الملھیات، السلطة القائمة وإعالمھا 

وفي الوقت الذي تحتدّ فیھ مظاھر الّصراع 
االجتماعي ویُستباح فیھ الـوطن من خالل 
الضغوطات المباشرة والعلنیّة التي یفرضھا 
صندوق النّقد الدّولي والقوى االمبریالیة مثل 

قة ویرتع فیھ الّسفیر الفرنسي من منط ألمانیا
إلى أخرى حتّى أنّھ أصبح الوزیر األكثر 

وتنقّال بین الجھات، في ھذا الوقت،  نشاطا
تتبّجح الحكومة بعبارات التوافق والوفاق 
والسلم االجتماعي وال تشعر بأدنى خجل 
وھي تعلن عن حفاظھا على السیادة الوطنیة 

وفي  وحمایتھا للوطن ولتونس المستقلّة.
من قـرار صندوق  ذات الوقت تتباكى الدّولة

 التي ثانیةال شریحةال دیجمبتالنقد الدّولي 
 دیسمبر شھر في تسلیمھا رمقرّ ال من كان

 ملیون 350 قیمتھا تبلغ والتي الماضي
 اإلصالحات تقدم عدم بسبب وذلك دوالر

 والوظائف األجور في خصوصا تونس في
السلطات ف المصرفي. والقطاع العمومیّة

بتعّھداتھا تجاه الصندوق لم تف التونسیّة 
والمتمثّلـة أساسا في التقلیص من المشتغلین 
في الوظیفة العمومیّة وإعادة ھیكلة بنوك 
القطاع العام وفق الشروط التي فرضتھا 
إدارة الّصندوق إلى جانب عدد آخر من 

الشروط، ولذلك شرعت الدّولة في 
االستجابة لھذه الشروط من خالل سّن 

تخلّي عن عشرة آالف من تشریعات تخّول ال
الموظفین العمومیّین في ظرف سنة واحدة 

یر تحت عنوان "التّسریح االختیاري" والتفك
ة التي في إتمام خوصصة البنوك الثّالث

مازالت الدّولة تحتفظ فیھا بنسبة من األسھم 
إضافة إلى مواصلة برنامج الخوصصة 

آخر من  التفریط في عددالذي یشمل 
لفائدة  طابع االستراتیجيالمؤسسات ذات ال

رأس المال الخاّص خاّصة في قطاع 
الخدمـات المتّصلة مباشرة باالحتیاجات 

  . الضروریّة للسكان

ولتبریر مساعیھا نحو اإلقدام على ھذه    
اإلجراءات اإلصالحیّة ال تنفّك السلطات 
الحاكمة تتذّرع بما أصبحت تعانیھ ھذه 
المؤّسسات العمومیّة من عجز مالّي 
وإفـالس یُرھق الدّولة بمزید من المصاریف 
والنّفقات وتكتفي بذلك دون أن تشیر إلى أّن 

سات من عجز الّسبب في ما بلغتھ ھذه المؤس
ھو الفساد المستشري في صلب الھیاكل 
اإلداریّة التي تشرف على تلك المؤسسات 
وتدیرھا محّولة إیّاھا من مؤسسات عمومیّة 

وھو  وشبھ عمومیّة إلى ملكیّات خاّصة،
ع مؤسسات القطاعات فساد ما فتأ ینخر جمی

العمومیّة من نقل وصّحة وتعلیم وال یقتصر 
على تلك البنوك وشركات الكھرباء والغاز 
والماء. وھذا التھّرب من البحث في أسباب 
ما آلت إلیھ ھذه القطاعات یجعل المسؤولین 
الحكومیین یتھّربون من المسؤولیّة مع أنّھم 
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وضعوا عنوان مقاومة الفساد ضمن 
عملھم، فبدل أن یقضوا عن أسباب أولویّات 

ھذا الخراب یسعون إلى القضاء عن الّطابع 
العمومي لھذه المؤسسات والقطاعات وھذا 

جموع الحّل طبعا لن ینجّر عنھ إالّ حرمان 
بخدمات تلك المؤسسات من التمتّع  الكادحین

ومن حقّھم في التعلیم والصحة والنقل 
ومختلف الخدمات االجتماعیّة وإثقـال 
كاھلھم بمزید من النّفقـات غیر القادرین 
على توفیرھا حالیّا فما بالك إذا ما تّم 

  خصخصة ھذه القطاعات.

إّن برنامج اإلصالحات التي تتقدّم    
الحكومة ومن ورائھا النظام القائم في 
إنجازھا یتوقّف على التفریط في المؤسسات 
العمومیّة لفائدة ما تسّمیھ "الشركاء 

رنامج یستھدف ین" وھو باالستراتیجی
الّطبقات الفقیرة التي لن تزیدھا مثل ھذه 
اإلصالحات إالّ تفقیرا وحرمانا وھي تؤّكد 
بالتالي ال شعبیّة ھذه السیاسة، وھي 
إصالحات تُلبّي من الجھة األخرى شروط 
الدّوائر المالیّة االحتكاریّة العالمیّة ومن یقف 
وراءھا من قوى ُعظمى ھدفھا مزید 

قضاض على خیرات الشعوب ونھب االن
ثرواتھا لیكون التفقیر المتزاید لتلك الشعوب 
المصدر الّرئیسّي لمراكمتھا للثّروة ولتبقى 
تتحّكم في قرارات الدول التي تتحّكم في 
شعوبھا من خالل تنفیذ مشاریع النھب 

  واالستغالل واالضطھاد.

  

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

  ؟ ھل یحتدّ الخالف بین السلطة والمنّظمة الّشغیــلة   

یكاد الصراع بین السلطة والمنظمة    
الشغیلة یكون ثابتا من ثوابت الحیاة 
السیاسیة في تونس ففي مختلف الحقب كان 
ھناك خالف بین الجانبین یشتد أو یضعف 
بحسب الدرجة التي تبلغھا األزمة 
االقتصادیة االجتماعیة وأحیانا یتحول ذلك 
الصراع إلى معركة سیاسیة مفتوحة والمثال 

 26على ذلك ما حصل خالل أزمة  األبرز
وھو ما یعني اّن ذلك  1978جانفي 

الصراع ال تحركھ رئیسا رغبات ذاتیة لدى 
الطرفین بقدر ما ھو انعكاس ألسباب 
موضوعیة تتصل بأزمة الدولة التونسیة 

المعاصرة التي ظلت تعید إنتاج ذاتھا ولم 
تجد حتى اآلن طریق حلھا بل ازدادت حدة 

  د والتھریب واإلرھاب.مع تنامي الفسا

ورغم محاولة السلطة مؤخرا من خالل  
تشریك االتحاد ولو بصورة   وثیقة قرطاج

غیر مباشرة في حكومة الوحدة الوطنیة 
لضمان "سالم" بینھا وبینھ على أمل تحقیق 
قدر من االستقرار االجتماعي یوفر فرصا 
لتحقیق نسبة أعلى في معدل النمو 

ج خاصة في مناجم االقتصادي وعودة اإلنتا
الفسفاط فان ذلك لم یتحقق إّال جزئیا 
فاإلضرابات والمسیرات واالعتصامات 
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استمرت وواصل االتحاد احتضان 
االحتجاجات االجتماعیة في الجھات 

  .المحرومة

وتأتي إقالة عبید البریكي وتعیین خلیل   
الغریاني القادم من اتحاد الصناعة والتجارة 

اد الشغل بدال عنھ لتزید الغریم التقلیدي التح
ة فاإلقالة كانت رد فعل على تھدید ـالطین بلّ 

باالستقالة وھو ما أدخل الطرفین في سیاسة 
الفعل ورد الفعل وھذه السیاسة ستقود إلى 
المزید من التوتر خاصة أّن الحكومة الحالیة 
تستعد للتفویت في قطاعات استراتیجیة مثل 

ت بعض البنوك فضال عن تسریح عشرا
آالف الموظفین وتجمید االنتدابات وزیادة 
الضرائب والترفیع في األسعار في استجابة 
واضحة لرغبة صندوق النقد الدولي الذي 
أوقف لبعض الوقت صرف القسط الثاني 

   من قرض مھم تعول علیھ الحكومة

ویعلم االتحاد كما الحكومة المخاطر  
المترتبة عن المواجھة المحتملة بینھما وكان 
الفتا تحذیر المنظمة الشغیلة من الفوضى 
والتناحر وھو ما عبّر عنھ بیان مكتبھا 
التنفیذي المجتمع غداة التحویر الوزاري 
األخیر كما بدا واضحا حرص الحكومة 
ورئاسة الجمھوریة على نزع فتیل الخالف 
بسرعة قبل اشتعالھ ولكن في المقابل ھناك 

جنبا سعي لدى الجانبین لتحصین مواقعھما ت
للمفاجآت من ذلك اللقاء الذي جمع قیادتي 
النھضة والنداء وإصدارھما بیانا مشتركا 
للفت األنظار إلى تماسك توافقھما فضال عن 
دعوات قادة نقابیین لرص الصفوف بما قد 

یفضي إلى تحّول الصراع االجتماعي 
  .السیاسي إلى موجة عنف

لقد كان للتحویر الوزاري تداعیات سلبیة    
یعة على صعید العالقة بین االتحاد سر

والحكومة بما یؤكد أّن االتحاد ینظر إلى 
البریكي كما لو كان ممثال لھ وأّن ما اعتبره 

سمعة االتحاد ویعتبر  إقالة مھینة یمسّ 
تطاوال علیھ ویحدث ذلك رغم نفیھ مرارا 

  . مشاركتھ في حكومة یوسف الشاھد

لھا في و یمتلك االتّحاد أوراقا یمكنھ استعما
  أّي مواجھة محتملة بما في ذلك إعاقة عمل

الوزیر خلیل الغریاني الذي لن یجد الطریق 
مفروشة أمامھ بالورود فضال عن دعمھ 
لمطلب إقالة وزیر التربیة كما أّن البریكي 
یمتلك بعض الملفات التي لّمح إلى أنّھا 
تتعلق بفساد أشخاص قریبین من حكومة 

ّن االتحاد یمكنھ الشاھد وفضال عن ذلك فإ
توظیف االحتجاجات في الجھات لصالحھ 
وتحریك أخرى في قطاعات اإلنتاج 
االستراتیجیة في الوقت المناسب والعودة 
إلى اإلضرابات الجھویة وصوال إلى 

  اإلضراب العام.

ورغم أّن الحكومة تمتلك أوراقا ال تقّل  
أھمیة للضغط على االتحاد مثل وقف التفرغ 
النقابي وحجب االقتطاع المالي لفائدتھ 
وتشجیع المنظمات النقابیة المنافسة 
وتوظیف المؤسستین األمنیة والقضائیة فإنھا 
تبدو الطرف األضعف حتى اآلن إذ ینظر 

ّول إلیھا شعبیا على أنّھا المسؤول األ
واألخیر عن األزمة االقتصادیة االجتماعیة 
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ومن ھنا حذرھا الشدید الذي سیجعلھا تقدّم 
تنازالت لالتحاد ولكن دون التوقف عن 
تطبیق توجیھات صندوق النقد الدولي 
وصوال إلى انتھاج سیاسة تقشفیة لتالفي 

   اإلفالس االقتصادي

وھذه اإلكراھات المزدوجة قد تفضي إلى    
تقویض عملھا وبروز الشقاق بین الحزبین 

األساسیین المكونین لھا خاصة أّن سیاسة 
النھضة الخفیة تقوم في جانب منھا على 
ترك نداء تونس یغرق أكثر فأكثر في 
المستنقع االجتماعي تمھیدا الحتالل موقعھ 

حكم بما یمّكنھا من السیطرة التامة على ال
وستكون سعیدة باحتدام المواجھة مع 

  المنظمة الشغیلة.

 تصریح الّرفیق فرید العلیبي لجریدة األنوار التونسیّة.

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

  یّة ومخلّفاتھا االجتماعیّةاألزمة االقتصاد   

، وحلّت سنة جدیدة 2016انقضت سنة    
وال  رحلت حكومة وحّلت حكومة أخرى،

تزال المؤشرات االقتصادیة السلبیّة 
متواصلة رغم ما صاحب تشكیل الحكومة 

حول  ھــالة إعالمیّة وسیاسیّةالجدیدة من 
عریضة ستتحقّق فقط مستقبل وّضاء وآمال 

، وكانت لھذه ألنّھا حكومة "وحدة وطنیّة"
المؤشرات انعكاسات أخطر على المستوى 
االجتماعي وخصوصا على المقدرة 
الّشرائیّة لشرائح وطبقات واسعة من 
المجتمع التونسي. ولئن كانت ھذه الّظروف 
جلیّة في تعبیرھا عن حقیقة ھذه األوضاع، 

صادرة عن فإّن األرقام، وإن كانت 
مؤسسات حكومیّة، تؤّكد ھذا الـواقع وھذه 

، لذلك فھي تظّل ذات أھمیّة كبرى الحقـائق
وال یمكن االستغناء عنھا في تناول المسائل 

  .االقتصادیّة واالجتماعیّة والمالیّة
فعلى المستوى االقتصادي استقّرت نسبة 
النمو االقتصادي، حسب اإلحصائیات 

سّجلة بذلك ، م%1الرسمیّة، في حدود 

مقارنة مع سنة  %0.1تراجعا بنسبة 
، وذلك رغم االرتفاع في ھذه النسبة 2015

مقارنة  2016بالنسبة للثالثي الرابع من 
  .2015بنفس الثالثي من سنة 

وقد فُّسر ھذا التّراجع في نسبة النمو 
االقتصادي بالتراجع الكبیر في مستوى 
اإلنتاج الفالحي والتّراجع الّطفیف في 
مستوى اإلنتاج الّصناعي خالل سنة 

. فقد شھد قطاع الّزیاتین تراجعا 2016
 مھّما في كمیّة إنتاجھ قُدّرت بحوالي

، وقد أدّى ھذا االنخفاض إلى % 59
تسجیل انخفاض في مجموع إنتاج الموادّ 

خالل الثالثي  -%7.8الفالحیّة بلغت نسبتھ 
. كما تراجع مستوى 2016الرابع من سنة 

 %1في القطاع الّصناعي بنسبة اإلنتاج 
بسبب تواصل التراجع في نمّو الّصناعات 
غیر المعملیّة وخاّصة الصناعات 

  االستخراجیّة.
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مقابل ذلك، شھد قطاع الخدمات ارتفاعا في 
في  %2.7قُدّرت بـ 2016نمّوه خالل سنة 

الخدمات المسّوقة (النقل والمواصالت، 
مات في الخد %1.2النّزل، المقاھي...) وبـ

  غیر المسّوقة (الخدمات اإلداریة باألساس).

وفي میدان التّجارة الخارجیّة، تواصل عجز 
المیزان التّجاري، إذ انخفضت قیمة 
الّصادرات خالل شھري جانفي وفیفري من 

مقارنة بنفس  - %6بنسبة  2016سنة 
بینما انخفضت قیمة  2015الفترة من سنة 
في وبسبب الفارق  -%7.8الواردات بنسبة 

قیمة الواردات والصادرات تواصل العجز 
ملیون دینار في  1350.9التجاري وقُدّر بـ

نفس الفترة مع أنّھ عرف تراجعا بسیطا 
. لكن ھذا العجز تفاقم 2015مقارنة بسنة 

 2017خالل الشھرین األّولین من سنة 
ملیون دینار وذلك  2510.6لیرتفع إلى 

ات الكبیر في قیمة الواردبسبب االرتفاع 
رغم  %23.7رت نسبتھ بـدّ ـالذي قُ 

االرتفاع في قیمة الصادرات لكنّھ لم یتجاوز 
ونتیجة لذلك انخفضت نسبة تغطیة  4.7%

سنة  %76.6الّصادرات بالواردات من 
خالل شھري جانفي  %64.8إلى  2015

  .2017وفیفري 

ھذه الحصیلة االقتصادیّـة كان لھا األثر 
وتجلّى  البالغ على المستوى االجتماعي،

ذلك خاّصة في عالقـة بارتفاع األسعار 
وخصوصا في المواد الغذائیّة واألساسیّة 
منھا والذي بلغ في المدّة الفارطة، والزال، 
أرقاما قیاسیّة. فقد سجل مؤشر أسعار 

االستھالك العائلي ارتفاعا ھاما بنسبة 
مقارنة  2017خالل شھر جانفي  0.7%

 قفزتو 2016شھر دیسمبر    بمستواه في
خالل نفس الشھر  %4.6 إلى نسبة التضخم

 الفارطدیسمبر  يف %4.2مقابل 
  .2016خالل شھر نوفمبر  %4و

ر ونسبة التضّخم خالل اع األسعاویعود ارتف
أسعار  يالزیادة المسجلة فھذه المدّة إلى 

حیث  ،مجموعة التغذیة والمشروبات
 %15.6ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 

أسعار الزیوت الغذائیة بنسبة ارتفعت و
سماك بنسبة أسعار األارتفعت و 10.7%
أسعار الغالل والفواكھ ارتفعت و 9.2%

سعار كما ارتفعت  %4.5الجافة بنسبة 
الحلیب ومشتقاتھ والبیض بنسبة 

أسعار المشروبات  كذلك ارتفعتو 1%
أسعار المیاه  ينتیجة الزیادة ف %4.6بنسبة 

ازیة والعصیر المعدنیة والمشروبات الغ
  خالل نفس الفترة. %6.6والتي بلغت 

ولم یقتصر ارتفاع األسعار عن المواد 
الغذائیّة األّولیة وغیرھا، بل إنّـھ شمل موادّ 

 فقد ارتفعتوقطاعات أخرى مثل الخدمات. 
 %6.8حذیة بنسبة أسعار المالبس واأل
 يمقارنة بشھر جانف خالل بدایة ھذه السنة

من السنة المنقضیة، وفى ذات السیاق شھد 
مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلیة 

 يدة فالزیا ومنھا %6.1ارتفاعا بنسبة 
 %6.8بنسبة التي ارتفعت یجار سعار اإلأ
. كما %2.1بنسبة  سعار مواد البناءأو
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سعار ماء الشرب العمومي أ شھدت
سعار أو %15بنسبة ارتفاعا والتطھیر 

مع  %2.8الكھرباء والغاز والوقود بنسبة 
بدایة ھذا العام بعد أن تّم إقرار ھذه الّزیادة 

  من قبل السلطات الحاكمة. 

یُضاف إلى ذلك االرتفاع في أسعار الموادّ 
  .%5.5الحّرة والذي بلغ 

إّن األزمة االقتصادیّة في تونس تتفاقم یوما 
بعد یوم وعاما بعد عام، ومخلّفاتھا 
االجتماعیّة تتوّسع تدریجیّا ودون توقّف 
لتشمل شرائح اجتماعیّة جدیدة كانت في 
األمس القریب ترى نفسھا بمنأى عن تبعات 
األزمة االقتصادیة وعن ارتفاع األسعار، 

ة ستظّل تعاني وھذه الشرائح الجدیدة والقدیم
من نتائج ھذه األوضاع االقتصادیّة ما دامت 
الدّولـة القائمة ال ترى من حلول لھذه 
المشاكل غیر مواصلة نفس السیاسة القائمة 
على الترفیع في األسعار وفي الّضرائب 
وخلق ضرائب جدیدة واللّجوء إلى 
االقتراض والتداین من البنوك والمؤسسات 

ھذه الحلـول لن تحّل المالیّة العالمیّة. و
المشاكل الیومیّة التي تعاني منھا الّطبقات 
الكادحة بل ستزید في تفاقمھا وفي مزید 
سحقھا ألنّھا ھي من ستتحّمل دفع فاتورة 
ھذا االنھیار االقتصادي والعجز المالي 
والدّیون وفوائضھا بینما تتحّصن الّطبقات 
الُمترفـة بتھّربـھا من دفع الضرائب من 

ما تمتلكھ من نفوذ اقتصادّي  خالل
وجبروت مالّي وحظوة اجتماعیّة ودور 
سیاسّي بل إنّھا تساھم من خالل ھذه 

االمتیازات في وضع الخطوط الكبرى 
للسیاسة االقتصادیة بما یجعلھا بمنأى عن 
األزمات التي تنجّر عنھا وھي تعرف مسبقا 
أنّھا لن تتأثّر سلبا بذلك بل إنّھا ستكون 

ألكبر الذي یجنى الثّمـار من وراء الّرابح ا
ھذه األزمـات والذي یراكم األموال 
والثّروات من وراء مزید تققیر جموع 

  المنتجین في ھذا البلد. 

وزیادة إلى الفقر والتّدھور الكبیر في    
المقدرة الشرائیّة وانتشار األمراض 
والجریمة ومنھا عملیّات القتل الفظیعة التي 

رة عملیّات الّسرقـة أصبحت منتشرة وكث
والنھب واستعمال العنف وتفاقم مظاھر 
التسّول والھجرة غیر الشرعیّة واإلقبال 
على استھالك المخدّرات، فقد تفاقمت 
عملیّات االنتحار بمختلف الوسائل في 
أریاف البالد ومدنھا وأصبحت ملفتة 
لالنتباه.. وكّل ھذه المشاكل التي یعاني منھا 

بیعي لتفاقم األزمة المجتمع ھي نتاج ط
االقتصادیة ودلیل على استفحال األزمة 
االجتماعیّة واحتدادھا. وإلى جانب ھذه 
الظواھر، فقد تزایدت االحتجاجات 
االجتماعیّة في المدّة األخیرة وتنّوعت 
أشكالھا وغّطت تقریبا مختلف جھات البالد 
وتمحورت المطالب المرفوعة خالل ھذه 

ي الشغل وفي االحتجاجات حول الحّق ف
التنمیة وفي االنتفاع بالخدمات الضروریّة 
مثل میاه الري ومیاه الشرب والنقل 
والّطرقات والخدمات الصحیة وحول بعض 
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المطالب المادیة وغیرھا في بعض 
  القطاعات المھنیّة.

وعالوة على ذلك، شھدت نسبة البطالة    
 %0.4ارتفاعا مع موفّى السنة المنقضیة بـ

، %15.6، إذ بلغت 2015مقارنة بسنة 
وھذا االرتفاع یثبت فشل الحكومات 
المتعاقبة في حّل مشكل البطالة أو الحدّ منھ 
مع اّن كّل حكومة تأتي تضع ضمن 
أولویّاتھا وتحدّیاتھا حّل ھذا المشكل وھي 
بالفعل غیر قادرة على إنجاز ھذا التحدّي ما 

ادیة دامت تعید إنتاج نفس السیاسة االقتص
واالجتماعیّة التي لم تنتج سوى جیشا من 

  العاطلین ومن المعّطلین عن العمــل.  
وال توجد أدنى مؤّشرات عن إمكانیّة    

استقرار األوضاع االقتصادیّة في ما ھي 
علیھ الیوم وال عن إمكانیّة انفراج ولو 
 جزئّي أو ضئیل في ھذه األزمـة التي

أصبحت مزمنة. ذلك أّن التعویل ال یزال 
قائما على ھجرة جماعیّة للمستثمرین 
القادمین من وراء البحر والّصحراء لینشؤوا 
مصانع ومؤسسات وشركات تشغّل اآلالف 
من العاطلین وتدّر الملیارات من الدّوالرات 
واألوروات على خزینة ھذه الدّولـة، كما ال 

مانات یزال التعویل قائما على الض
األمریكیة إذا ما احتاجت حكوماتنا إلى 

قرض من صندوق النقد أو من البنك 
العالمي. وسیظّل اللّجوء إلى الخارج قائما 
ما دام الحّكـام یحفظون تلك الجملة الرنّانة 
"لقد نجحنا في تحقیق االنتقال الدیمقراطي 
سلمیا على خالف جیراننا" لیسّوقوھا إلى 

ا احتاجوا أمواال، لكّن ھذه القوى العالمیّة كلّم
الجملة ستفقد قیمتھا وستكّف تلك القوى عن 
صرفھا في أسواقھا خصوصا أمام عدید 
التحّوالت الجیواستراتیجیّة التي یشھدھا 
العالم اآلن. وھذه الحلول الخارجیّة التي قد 
تنقذ الدّولة الیوم لن تقدر على إنقاذھا غدا 

لن تجد ھذه  إذا ما تفاقم الوضع أكثر، وربّما
الدّولـة من ینقذھا آنذاك حتّى سیاسیّا على 

حین ھبّت  2011خالف ما حصل سنة 
إلنقاذ النظام بعد أن ضّحت برأسھ. فالّشعب 
الذي یزداد بؤسھ االجتماعي والذي تعلّم من 
تضحیاتھ وانتفاضاتھ دروسا كبیرة سیھّب 
یوما ما وسیحّطم القالع والقصور التي 

اضطھاده واستغاللھ  كانت تخّطط لتأبید
واستعباده وحینھا لن تنفع ال أمریكا وال 
تركیا وال قطر وال غیرھا من األنظمة التي 
بنت قّوتھا من المتاجرة بالّشعوب 
وباألوطــان، وسیصنع الكادحون من 
ھزائمھم انتصارات ویشیّدون عالما أفضل 

وممكن.

  

  

  

----------------------------------------------- ---------------------------------------------------  
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  حتجاجات االجتماعیّة والمقاومة في تونس والعالماال   

  منزل بوزیّان: غضب في صفوف المعّطلین عن العمل 
عدد من  2017مارس  6األثنین  قام یوم

نزل بوزیان مالمعّطلین عن العمـل بجھة 
من والیة سیدي بوزید بغلق الّطریق 
الرابطة بین قفصة وصفاقس وإشعال 
إطارات العجالت المّطاطیّة تعبیرا منھم عن 
تضامنھم مع قمع التحّرك االحتجاجي الذي 

أمام وزارة النقل وتّم  عدد من المعّطلیننفّذه 
  حتّجین.خاللھ اعتقال عدد من الم

وطالب المحتّجون في منزل بوزیّان بحّق  
جھتھم في التنمیة وحقّھم المشروع في 
  الشغل وفي االنتفاع بجزء من ثروة بالدھم.

  احتجاجات في أّم العرائس
عدد من  2017فیفري  26نفذ یوم األحد     

معتمدیة أم العرائس من والیة قفصة شباب 
وقفة احتجاجیّة أمام مقّر دار الثقافة، 
وشارك في التحّرك أقارب المحتّجین الذین 
أصدرت السلطات القضائیّة في حقّھم 
أحكاما غیابیة على خلفیة مشاركتھم في 
التحّركات االحتجاجیّة ودعوا إلى عدم 

  تجریم االحتجاجات االجتماعیّة.

وقد رفع المحتّجون شعارات طالبوا من     
خاللھا بالتنمیة والتشغیل وعبّروا عن 
احتجاجھم على األحكام الصادرة في حق 
عدد من أبناء الجھة. ثّم قام المحتّجون 
بتحویل الوقفة إلى مسیرة جابت شوارع 

  المدینة.

  القّوةالمھدیّـة: فّك اعتصام البرادعة ب
فیفري  26أقدمت قوات األمن صباح الیوم 

بفّك اعتصام متساكني قریة  2017
البرادعة من معتمدیة قصور الساف من 

 82والیة المھدیّة وقامت بفتح الطریق عدد 
الّرابط بین قصور الساف والشابة. وقد 
حدثت مواجھات بین قوات األمن 

خاللھا إطالق الغاز المسیل  والمحتّجین تمّ 
من بین المحتّجین لیقع  6للدّموع وإیقاف 

وقد اتّھم المحتّجون  الحقا إطالق سراحھم.
قوات األمن باستعمال الرش في تفریق 

المعتصمین وخالل المواجھات التي دارت 
بین الّطرفین، كما اتھموھا بتعذیب 

  الموقوفین.

ورغم ذلك عاد المحتّجون من جدید إلى 
لق الّطریق في الوقت الذي عقدت فیھ غ

السلطات المسؤولة الجھویة والمحلیة 
اجتماعا حضره ممثلون ھن سكان الجھة 
تمّخضت عنھ بعض الوعود المرتبطة 
بالمطالب التي رفعھا السكان المحتّجون 

  وخصوصا الحق في التنمیة.
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  تصاعد االحتجاجات في المكناسي

قــام المحتّجون في مدینة المكناسي یوم    
بقطع الّطریق  2017فیفري  2الخمیس 

الّرئیسیّة وبإشعال اإلطارات المطاطیة على 
مستوى البلدیّة مانعین مرور شاحنات 
الفسفاط والسیارات اإلداریّـة، وذلك في 

 إطار تصاعد االحتجاجات الشعبیّة في ھذه 
الجھة والتي طالت عدید الفئات والطبقات 
االجتماعیّة منھا المعّطلون عن العمــل 

  وعّمال الحظائر والفالّحون الفقــراء.
و تشھد الجھة حالة من االحتقان والغضب 
االجتماعي النّـاجم عن استمرار 
االحتجاجات ألسابیع طویلة دون أن تولي 

دا إلیھم السلطات الرسمیة أدنى اھتمام ما ع
الحّل األمني الذي لجأت إلیھ قبل أیّــام للحدّ 

  من ھذه االحتجاجات لكنّھا فشلت في ذلك.

ترفع ھذه الفئات االجتماعیّة خالل    
احتجاجاتھا عدید المطالب المشروعة ومنھا 

  التشغیل والتنمیة واألرض.

 احتقان شدید في زرمدین
 8قامت قّوات األمن الیوم األربعاء     

بفّك اعتصام ینفّذه عدد من  2017فیفري 
المحتّجین أمام مقر البلدیة منذ شھر وقد 

من  15قامت قوات األمن باعتقال 
  المحتّجین خالل تدّخلھا.          

وقد ولّدت ھذه الّطریقة في التعامل مع    
المعتصمین حالة من الغضب في صفوف 
أھالي المنطقة الذین قاموا بإحراق العجالت 

  المطاطیة وطالبوا بإطالق سراح المعتقلین.

شرعوا في تنفیذ قد كان المحتّجون و   
اعتصام مفتوح اعتراضا على نتائج إحدى 

د شابتھا المناظرات بالجھة التي یرون أنّھ ق
عدید التجاوزات وأشكال الفساد وحّملوا 
السلطات الجھویّة المسؤولیة عن ذلك لكنّھا 
أجابتھم بالمباالة تاّمة إلى حین تدّخل قوات 
األمن لحّل االعتصام بالقّوة تحت ذریعة 

  تعطیلھ لسیر الّشأن العام.

  واحتقان اجتماعيفة: وفاة تلمیذة بئر علي بن خلی
بالسنة السادسة ابتدائي توفّیت تلمیذة تدرس 

ر الغرایبة من معتمدیة بئر علي ئبمدرسة ب
بن خلیفة من والیة صفاقس بعد إصابتھا 

. أبمرض التھاب الكبد الفیروسي صنف 
ھالي وقد خلّف ذلك غضبا في صفوف األ

السلطات الرسمیة والمعلّمین الذین حّملوا 
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المسؤولیة عن ھذه الوفاة بسبب غیاب 
وتناول التالمیذ الرعایة الصحیة الالزمة 
ومن المنتظر أن لمیاه غیر صالحة للشراب. 

ینفّذ المعلمون في جھة بئر علي بن خلیفة 
إضرابا عاما احتجاجیّا ضدّ التقصیر 

  وضعف الخدمات ورداءتھا.
--------------------------------------------------------------------------------------  

  الشیلي: مواجھات بین آالف العّمال المضربین وقوات البولیس

مواجھات عنیفة بین قوات البولیس المسلّحة  2017غّرة مارس اندلعت منذ یوم األربعاء    
بقنابل الغاز المسیل للدموع وبخراطیم المیاه الحارقة وبین آالف العّمال المضربین في منجم 

ر منجم بالواقعة في شمال الشیلي وھو أك (Escondida) النحاس في منطقة اسكندیدا
 10للنحاس في العالم ویشغّل أكثر من 

  .آالف كادح

وقد قام العّمال المضربون منذ أكثر    
یع بإغالق الطرقات من ثالثة أساب

الرئیسیّة المؤدیة إلى المنجم وأشعلوا 
إطارات العجالت المطاطیة لمنع 

  .وصول قوات البولیس إلیھم

 محتّجین 6نظام الماللي اإلیراني یصدر أحكاما قاسیة ضدّ 

رویین شاركوا في ق 66جانفي المنقضي األحكام التالیة ضدّ  17أصدرت محكمة إیرانیة یوم 
ھم من قبل "الحرس الثوري" لمدّة بعد إیقافھم وتعذیب 2016احتجاجات في شھر جوان 

 :شھرأ
 ھدایات عبد هللا غادري: اإلعدام -
 سنة سجنا 25رسول عزیزي:  -
 سنة سجنا 20محمد زاھر فرمرزي:  -
 سنة سجنا لكّل منھما 15یغوب بكرام وجالل مسروري:  -
  سنوات سجنا 10(شقیق جالل مسروري): كمال مسروري  -

  طلبة ارلندیون یمنعون محاضرة لسفیر الكیان الصھیوني

عاصمة  ،كلیة "ترینتي كولج" في مدینة دبلن إدارة 2017فیفري  21ألغت الیوم الثالثاء 
 الطالب التي فنّذھا حتجاجاتاالبسبب  ،زئیف بوكر ،الصھیونيآیرلندا، محاضرة للسفیر 

  داخل ھذه الكلیة.
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وقد اضطّرت إدارة الكلیة في آخر لحظة إلى إلغاء ھذه المحاضرة بسبب الّرفض الذي أبداه  
الطلبة لحضور ممثّل الكیان الصھیوني الذي یعتبرونھ ممثال لكیان عنصرّي. ورفع الطالب 

  ي.في احتجاجاتھم شعارات تدعو إلى حریّة الشعب الفلسطیني ومناھضة للكیان الصھیون

  تفّوق على لغة الحوارلغة النّار ت الفلیبین:   

بین فرقة من جیش الشعب الجدید وقوات  2017جانفي  21أدّت معركـة دارت یوم السبت  
عسكریّة نظامیة في الفلیبین إلى مقتل ثمانیة جنود من القوات النظامیة ومقاتل من جیش 

 .الشعب الجدید

تصاعدت وتیرة الّصراع والمعارك وقد 
المسلّحة في المدّة األخیرة بین الثوار 
والجیش النظامي في الفلیبین بعد أن فشلت 
جولة المفاوضات التي وقعت بین الدّولة 
والثّوار والتي كان من المنتظر أن تؤدي إلى 

  وقف إطالق النّار بین الّطرفین.

 آخر المعارك التي وقعت بین الّطرفین جدّت
في مقاطعة دفاوو  2017مارس  8یوم 

وأدّت إلى مقتل أربعة عناصر من أعوان األمن وجرح عدد آخر. وقبل ذلك بیوم أدّت معركة 
أخرى دارت بین الّطرفین في منطقة سان فرانسیسكو من مقاطعة كیزون إلى مقتل أربعة من 

ة نظامیّة، وقد حجزت الثوار الماویین بعد مواجھة مسلّحة بین مجموعتھم وبین فرقة عسكریّ 
  األسلحة.قوات الجیش عددا من 

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

  غونزالو  طلب معالجة الرئیس   

تقدّمت الرفیقة میریام، زوجة    
الرئیس غونزالو، زعیم الحزب 

الدّرب -الشیوعي البیروفي
 28المضيء، إلى القضاء یوم 

بطلب إحالة  2017جانفي 
زوجھا على الّطبیب بسبب 

یة التي األوضاع الصحیة المتردّ 
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أمتار  3أصبح علیھا جّراء سجنھ االنفرادي في زنزانة ال یتجاوز عرضھا متران وطولھا 
بابھا وھو ما یجعلھ عرضة لدرجة حرارة مرتفعة (تفوق  أشعّة الشمس في عوبسبب سطو

الثالثین درجة) مّما جعل جسمھ یصاب بحالة تجفّف، وأّكدت زوجة الرئیس غونزالوا على 
ضرورة التعجیل بتقدیم األدویة والرعایة الطبیة للدكتور أبیمایل غوزمان ألّن صّحتھ في 

  التي یتعّرض لھا منذ إیقافھ. خطر نتیجة ظروف السجن القاسیة والمعاملة السیئة

 1992للتّذكیر فإّن أبیمایل غوزمان ھو مؤسس الدّرب المضيء وقد تّم اعتقالھ سنة و   
انتھ، وخاض كتابا ألّفھ من داخل زنز 2009وحكم علیھ بالسجن المؤبّد وقد أصدر سنة 

ف سجنھ ضرابات عن الّطعام من داخل زنزانتھ احتجاجا على ظروالرئیس غونزالو عدّة إ
  القاسیة وعلى حرمانھ من الّرعـایة الصحیّة. 

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

  سلطات بنسلیفانیا ترفض معالجة السجین مومیا أبو جمال   

رفضت إدارة السجون في والیة    
بنسلیفانیا األمریكیة تقدیم العالج والدّواء 
للسجین السیاسي مومیا أبو جمال بعد أن 
أصدر القضاء الفدرالي مذكرة إلى إدارة 
السجون بضرورة تقدیم العالج العاجل 

بل إّن . للسجین ألّن صّحتھ في خطر
السلطات السجنیة عمدت إلى تقدیم تقاریر 

میا طبیّة مزّورة حول الحالة الصحیة لمو
  .وذلك لتبّرر عدم استجابتھا للطلب القضائي

وكـان القضاء الفیدرالي بوالیة بنسلیفانیا 
جانفي  7األمریكیة قد تقدّم یوم األثنین 

بطلب إلى إدارة السجون بالوالیة  2017
من أجل تقدیم الدّواء بصفة عاجلة للسجین 

جمال بسبب إصابتھ بفیروس  مومیا أبو
الذي یعاني منھ  cالتھاب الكبد من صنف 

وأتت استجابة القضاء . ھذا الّسجین
األمریكي لتحریر ھذا الّطلب بعد الحملة 

العالمیة التي دامت عاما ونصف والتي 
حّملت فیھا عدید المنظمات واألحزاب 
الثوریة الدّولة األمریكیة مسؤولیة تدھور 
صحة مومیا أبو جمال حیث یعاني من عدد 

د أدّت أحیانا من األمراض منھا السكري وق
  .إلى دخولھ في غیبوبة

 1954من موالید  مومیا أبو جمال 
، من أمریكي ومناضل صحفي بفیالدالفیا

حكم علیھ  أنصار حزب الفھود الّسود،
بعد اتھامھ بقتل  1982 باإلعدام سنة
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، من شرطة مدینة فیالدلفیاأبیض شرطي 
ھو من أقدم السجناء السیاسیین في الوالیات 

  المتحدة وفي العالم.

 35یكون قد مّر  2016دیسمبر  9في    
مــال، عـاما على اعتقــال مومیا أبو ج

صحافي في الـوالیات المتّحدة األمریكیّة، 
اُتّھم بقتل رجل أمن أبیض وصدر في حقّــھ 

ألنّـھ أسود  1982حكم باإلعـدام سنة 
 البشرة ومن أنصـار حزب الفھـود الّسود.

ظّل مومیا لسنـوات عدیدة ینتظر في     
 2011"ممّر المــوت" لیتّم في أواخر سنة 

ن مدى الحیــاة. وقد تغییر الحكم إلى الّسج
رفضت السلطات إعادة محـاكمتھ بعد 

  إبطـال حكم اإلعـدام.

، وقد 1954ولـد مومیا أبـو جمال سنة     
قّضى أكثر من نصف عمره داخل الّسجن، 
أصیب بعدد من األمــراض آخرھا 
االلتھـاب الكبدي من صنف "ت" وترفض 

سلطــات الّسجن من تمكینھ من الـعالج 
ن أّن الجمعیات المساندة لھ بالــّرغم م

والدّاعیـة إلى تحریره قد تمّكنت من جمع 
المبلغ المالّي لدفـع تكـالیف العالج الباھظة 
الذي یتطلّبھا ھذا المرض في الـوالیات 

  المتّحدة.

منذ التسعینات، أصبح اسم أبو جمال     
مرتبطا بمقـاومة الظلم والعنصریة في 

أنصاره من الوالیات المتحدة. وتمكن 
إضفاء طابع األسطورة علیھ، وأصبح 
رمزا عالمیّا للكفــاح ضدّ العنصریة التي 

   .تنخر المؤسسات القضائیّة األمریكیّة

مومیا الیـوم سجینا سیاسیّا وھو   یعتبر   
یقّضي أغلب أوقاتھ في الّسجن في الكتابة 
وقد ألّف عددا من الكتب اھتّم فیھا أسـاسا 

خل الّسجون إضافة إلى بظروف الحیـاة دا
    مسائل أخرى.

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

  قرار ترامب حول الھجرة: األسباب المعلنة والغایات الخفیّـة   

السلطة اتّخذ الّرئیس  منذ صعوده إلى   
األمریكي، ترامب، مجموعة من القرارات 
التي تخّص الّشأن الدّاخلي والّشأن 
  الخارجي. وقد أثار بعض ھذه القرارات

جدال واسعا وحركات احتجاجیّة في 
الوالیات المتّحدة ومن أھّم ھذه القرارات 
وأكثرھا إثارة وتأثیرا  ھو قرار منع 
الھجرة إلى أمریكا من ستّة أقطار عربیّة 

ھي العراق والیمن وسوریا ولیبیا 
والصومال والسودان إضافة إلى إیران، ثّم 
عدّل ترامب من قراره فألغى العراق من 

غیّر من ھذه األقطار، لكن ذلك لم ی قائمة
مجموعة  طبیعة ردود الفعل ومنھا رفض

  قرار ترامب. تنفیذمن الوالیات األمریكیة 
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فما ھي دواعــي اتّخاذ الرئیس األمریكي 
لھذا القــرار؟ وفي ما تتمثّـل التّداعیات التي 

  ستترتّب عن تطبیق ھذا القــرار؟

ة ّن ترامب بتصریحاتھ األخیرة وخاصّ إ
تصریحھ حول منع استقبال أمریكا 
للمھاجرین القادمین من عدد من البلدان لن 

شاكل الموجودة إالّ مزیدا من یزید في الم
لّرئیس ترامب ویُخفي ااكل األخرى. المش

غایات أخرى غیر تلك التي رّكزت علیھا 
فھو وسائل اإلعالم وھي مكافحة اإلرھاب، 

ضغط ال ھذا القـرار غیریرید من خالل  ال
على مجموعة من الدّول البتزازھا 
وللحصول من قبلھا على تنازالت 

ألمریكیة خصوصا إذا عرفنا أّن الوالیات ا
صوصا شكال وختمّر بأزمـة متعدّدة األ
ما إذا ، خصوصا على الصعید االقتصادي

النزعة  كّل ھذه الغایاتضفنا إلى أ
التي یتعامل بھا الّصرفـة غماتیة االبر

كي الجدید فھو یتعامل مع الرئیس األمری
السیاسة كرجل أعمال في المقام األّول 

كان اتّخاذه ولذلك  وھّمھ ھو الّربح.
مجموعة من القرارات األخرى التي ال 
 تختلف في أھدافھا عن قرار منع الھجرة،

اتّخذ قرار ففي نفس إطار مقاومة الھجرة 
بناء جدار على طول الحدود مع المكسیك 
وقد طالب الدّولة المكسیكیّة بالمشاركة في 

  نفقات بناء ھذا الجدار. 

أّمـا الغایة األخرى التي لم یصّرح بھا    
 والتي ال یمكن إنكارھا ھي الغایـةترامب 

ضمان تأیید محاولـة نتخابیّة وھي اال
القادمة كي  األمریكیین لھ خالل االنتخابات

، حتّى وإن كان ینال دورة رئاسیة ثانیة
الـوقت ال یزال مبّكرا، ولذلك فھو یسعى 

من تطبیق وعوده االنتخابیّة السابقة  إلى
وأنّھ  شعار "أمریكا أّوال" خـالل رفع

سیسعى إلى إنقاذ اقتصادھا المتأّزم حتّى 
وحتّى ال  یضمن لنفسھ تحقیق ما یرنو إلیھ

  .اذب في نظر ناخبیـھیظھر بمثابـة الك

قد أبرز ھذا القرار وتداعیاتھ أّن و   
 یعانون من لحظة ضعفالعرب الیوم 

وأنّھم غیر قادرین على الردّ على 
ضغوطات اإلدارة األمریكیة ومنھا قرارات 

ومن بینھا قرار منع  ترامب العنصریّة
استقبال مھاجرین من بعض األقطار 

تي ال العربیّة، وذلك على خالف إیران
سارعت إلى اتّخاذ قرار مماثل ردّا على 
القرار األمریكي وفي نفس السیاق أعلنت 
المكسیك أنّھا لن تدفع فلسا واحدا للوالیات 

  المتّحدة مقابل بنائھا للجدار العازل.

و في عالقـة بالغایة التي تذّرع بھا    
ترامب في اتّخاذ قراره ھذا حول الھجرة، 

، فإّن القرار رھابحدّ من اإلوالمتمثّل في ال
خیر لن یحدّ من اإلرھاب ولن یقضي األ

 سیقّویـھ نظرا ألّن مثل ھذهإنّـھ بل  علیھ
قرارات تشّجع على الكراھیة والعنصریّـة ال

وھي بالتالي ستزید في تصاعد منسوب 
  واإلرھاب. القتل والعنف
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في ھذا اإلطار بأّن  ال بدّ من التّذكیر و   
للوالیات المتّحدة تاریخ طویل في غزو 

على الدّول  الشعوب والبلدان وشّن الحروب
منھا فیتنام والعراق والوس وغیرھا كما 
أنّھا شّجعت اإلرھاب التكفیري الیوم وھي 

وقد انقلب الّسحر على الّساحر  أحد صنّاعھ
إذ أنّھا تكتوي بھ مثلما تكتوي بھ الدّول 

ة وكندا. فترامب بقراره ھذا وبیّ األور

سیزید في كره الشعوب لإلمبریالیة 
األمریكیة ولممارساتھا، ولن یتوقّف األمر 
عند الشعوب التي تضطھدھا الوالیات 
المتحدة عسكریا أو اقتصادیا فحسب، بل إّن 

المجتمع  فئات اجتماعیّة واسعة من
مریكي عارضت ھذا القـرار وخرجت األ

ة تعبیرا عن معارضتھا في مظاھرات شعبیّ 
  لھذه السیاسة الفاشیة.

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

  ي الیوم العالمي للمرأة : لنتعلم من الرفیقة أنورادھا غاندي معنى الكفاح والثورةف

أنورادھا غاندي قائدة عظیمة للحزب الشیوعي كانت    
و ماتت شھیدة  1954دت سنة الھندي ـ الماوي ـ وقد ول

وطوال التزامھا الكفاحي  2008فریل سنة ا 12في 
لھند وخاصة في ساھمت في تطور حركة النساء في ا

ساء كان لھا دور كبیر في انخراط النالمناطق الریفیة و
لى قائدات في میادین إالكادحات في الثورة وتحولھن 

العمل السیاسي والتنظیمي واالجتماعي والفكري 
شیوعي والنسوي مع تفكیر والعسكري وترافق التزامھا ال

نسویة برولیتاریة ثوریة وھى  رساء قواعدغعمیق في 
فیة في الحركة النسویة كتبت عن : التیارات الفلس يالت

 .ریةلى جانب ممارستھا الكفاحیة منظرة ثوإفقد كانت 

  

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

  في الذّكرى الثّــانیة لرحیل الّرفیق حسن ُسھْیل   

قبل عـامین، و في اللّیلة الفاصلة بین السابع والثامن من فیفري غادرنـا الّرفیق حسن     
عشرة لیال حیث كان یرقــد بمستشفى األعصاب بتونس العاصمة  سھیل على الساعة الحادیة

 بعد أن قّضى فیھ أیّـاما في حالة غیبوبة إثـر إصابتھ بجلطة دماغیة.
ینحدر الّرفیق حسن سھیل من عائلة كادحة، ُولد بالمتلّوي من والیـة قفصة ودرس بھا     

دراستھ الثانویة وحصل على شھادة المرحلة االبتدائیة، ثّم انتقل إلى مدینة قفصة حیث واصل 
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البكالوریا. انتقل إلى العاصمة لدراسة مادة االنقلیزیة في كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، 
لكن ظروفھ المادیّة دفعتـھ إلى االنقطاع عن التعلیم الجامعي لیشتغل في قطاع التمریض، 

  بالعاصمة حتى تاریخ وفاتھ. بالمستشفى المحلي بالمتلوي ثّم بالمعھد الوطني للتغذیة
انخرط الرفیق حسن سھیل مبّكرا في حركة الكفاح الوطني الدیمقراطي في تونس، وانتمى    

لحزب الكادحین حال تأسیسھ، وعرف عنھ التزامھ الثوري بالدفاع عن قضایا الكادحین، 
عةور الندوة التي نظمھا ملتقى مقاطوكان آخر نشاط لھ ترؤس ندوة مركزیة للحزب، وحض

االنتخابات في تونس العاصمة والوقفة االحتجاجیة والتحسیسیة حول مقاطعة االنتخابات 
بشارع بورقیبة، كما كان مناضال نقابیا في صفوف االتحاد العام التونسي للشغل، وتقلد حتى 

الوطني للتغذیة، وھو عضو سابق تاریخ وفاتھ مھمة الكتابة العامة للنقابة األساسیة بالمعھد 
  في الجامعة العامة للصّحة.

في صفوف رفـاقھ ورفیقاتھ، وھم یعاھدونـھ على كبیرتْین تركت وفــاتھ لوعـة وحسرة    
مواصلة المشـوار الكفـاحي الذي خّطھ معھم ولم یتنازل عنھ من أجل تحقیق الحریة للوطن 

  والحكم للشعب والثروة للكــادحین.
أفجعنا رحیلك، وأقسمنا أن نظّل لك أوفیـاء، وفاءنا لألرض التي أرضعتك عشق  لقد   

الـوطن والفقــراء في كّل شبر منھا وفي كّل األرجــاء، وقسما بھذه األرض الّسمراء التي 
  لن ننساك. شربت من عرق جسمك ومن دمك

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

  التوزیع العادل للثّروةحّل األزمة االقتصادیّة یكمن في الّرفیق فرید العلیبي:   

زمة األ حلّ  فرید العلیبي أنّ  الّرفیقاعتبر    
في الحلول   یكمنالفي تونس قتصادیة اال

ل القروض والھبات الخارجیة مث

ما نّ إواالستثمارات و
في القضاء على 
الفساد والتوزیع 
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العادل للثروات والتركیز على التنمیة في 
قطاعات استراتیجیة. محذرا من أن انھیار 
االقتصاد التونسي وما سیترتب علیھ 

ماعي في البالد تفشي االضطراب االجت من
وانعدام األمن سیكون لھ تداعیات سلبیة 

  .مباشرة وسریعة على أوروبا

العلیبي في تصریحات الّرفیق وقال    
رق األوسط بتونس إن لوكالة أنباء الش

كثر أوروبا لھذا الموقف یجعلھا أدراك إ
، الفتا إلى أن لدّولة التونسیّةومساندة لدعما 

ثمارات التي وعود القروض والھبات واالست
أعلن عنھا خالل المنتدى االستثماري 
الدولي الذي عقد بتونس نھایة الشھر 
الماضي صادرة في اغلبھا عن بلدان لھا 

ة مصالح في تونس منذ وقت طویل وخاص
ھى وروبي ولى االتحاد األإ يتنتم يتلك الت

دراكھا إترید الحفاظ علیھا، فضال عن 
بعض  للموقع الجیواستراتیجى لتونس، وان

وعود مرتبط بالحصول على تسھیالت تلك ال
 .ة وعسكریةمنیّ أ

بعض الدول العربیة  نّ ألى إوأشار    
سالم اصة الخلیجیة الداعمة لجماعات اإلخ

ي تونس معنیة اآلن بترتیب السیاسي ف
الف التونسیین الذین انخرطوا في آملفات 

الصراعات الطائفیة والمذھبیة في سوریا 
خاص، وقد تكون وعود والعراق بشكل 

تقدیم الھبات مرھونة بموافقة الحكومة 
م وضع ھؤالء في السجون التونسیة على عد

دماجھم تحت عنوان قبول إعادة إوبالتالي 
 .توبتھم

وكان رئیس الوزراء التونسي یوسف    
منتدى الدولي الشاھد قد أعلن في نھایة ال

بالده نجحت في  نّ ألالستثمار في تونس 
 34ى اتفاقیات ووعود بقیمة الحصول عل

ملیار دوالر،  15ملیار دینار بما یعادل 
ملیار دوالر في صورة وعود  6.8منھا 

استثماریة وقروض ومنح من دول أوروبیة 
 25.1وقطر التي وعدت تونس بدعم قدره 

 .ملیار دوالر

مالیة وأضاف العلیبي إن األزمة ال   
لى سنوات إواالقتصادیة في تونس تعود 

انتشر خاللھا الفساد واالستغالل،  طویلة
زمة لیس في الحلول معتبرا أن حل األ

الخارجیة مثل القروض والھبات 
عبر عنھا المنتدى  يالتواالستثمارات 

ما إنّ و 2020تثمار تونس سالدولي لال
بحلول داخلیة منھا القضاء على الفساد 
والتوزیع العادل للثروات والتركیز على 

عات استراتیجیة خاصة التنمیة في قطا
 .الزراعیة

لى تغییر جذري إتونس تحتاج  نّ "أوأضاف 
 ياالقتصادیة واالجتماعیة مما یعن للسیاسة

مبني على  يحدھما وھمأین ھناك حلّ  أنّ 
ات والھبات والقروض الخارجیة المساعد

یبات داخلیة، خر حقیقي مبني على ترتواآل
لى و ذاك من الحلین عأویتوقف اعتماد ھذا 
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دركھ أ طبیعة السلطة السیاسیة وھو ما
دیسمبر  17التونسیون خالل انتفاضة 

ر الشعب یرید عندما رفعوا شعا 2010
انتفاضتھم لم تنجح في  أنّ سقاط النظام غیر إ

تحقیق ذلك الھدف فقد غادر (الرئیس 
المخلوع) زین العابدین بن على بینما ظل 

الھ من حیث الجوھر ومن ھنا نظامھ على ح
كثر وظل أكثر فأحوال الشعب أساءت 
على عجزه عن حل المشكلة وبلجوئھ النظام 

داین وطلب الھبات واالستثمارات لى التّ إ
ال یحل المشكلة بل یزیدھا  الخارجیة فانھ

 ا".تعقید

ستاذ الفلسفة بجامعة تونس في أك شكّ و
تحول بعض وعود تقدیم تلك المبالغ 

ن عنھا خالل المنتدى الضخمة المعل
رض، لى واقع فعلي على األإماري االستث
لى حصول تونس على وعود شبیھة إالفتا 

في السابق مثل تلك التي حصلت علیھا 
 . خالل مؤتمر الثمانیة الكبار

س تتمتع بفرص مغریة تون نّ ألى إولفت    
تلك جنبي ما قد یحول بعض لالستثمار األ

قع بھدف لى واإالوعود المتعلقة باالستثمار 
 ى انھ رأالّ إبح السریع، الرّ الحصول على 

في الوقت نفسھ أن ھؤالء المستثمرین قد 
یسھمون في تفاقم أزمة االقتصاد التونسي 
عندما یغادرون البالد حال احتد الصراع 

بات والسلطة السیاسیة مثلما خاصة بین النقا
  .خرون قبلھم خالل السنوات الماضیةآفعل 

 

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

   في الماركسیّة حول نظریّـة المعرفة

كتب ماوتسي تونغ كّراس "في الممارسة العملیة" لیفضح، انطالقا من وجھة  1937في   
النظر الماركسیة حول المعرفة، األخطاء ذات النظرة الذاتیة في الحزب التي تتمثل في نزعة 
الجمود العقائدي من جھة والنزعة التجریبیة من جھة أخرى وعلى األخص في نزعة الجمود 

تستھین بشأن الممارسة العملیة في نظریة المعرفة. وكان الرفیق ماو قد العقائدي وھي نظرة 
ألقى محاضرة قبل ذلك في الكلیة الحربیة والسیاسیة المناھضة للیابان بیانآن ضّمنھا األفكار 

  الواردة في ھذه المقالة. ونظرا ألھمیتھا نقدّم ھنا الفقرات األولى من ھذا الكّراس. 

  في الممارسة العملیة
  العالقة بین المعرفة والعمل-العالقة بین المعرفة و الممارسة العملیة في

  1937تموز -یولیو
كانت المادیة قبل ماركس تنظر إلى قضیة   

المعرفة بمنأى عن طبیعة اإلنسان 
االجتماعیة وبمعزل عن تطوره التاریخي، 

ة ولذلك لم یكن في مقدورھا أن تدرك تبعی

المعرفة للممارسة العملیة االجتماعیة، أي 
  تبعیة المعرفة لإلنتاج والصراع الطبقي.

ا الماركسیون فیعتبرون أوال وقبل كل أمّ 
شيء أن نشاط اإلنسان في اإلنتاج یشكل أھم 
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نشاطاتھ العملیة األساسیة ویقرر نشاطاتھ 
ألخرى. فاإلنسان باالعتماد بصورة رئیسیة 

المادي، یتفھم  على نشاطھ في اإلنتاج
تدریجیا ظواھر الطبیعة وخصائصھا 
والقوانین التي تتحكم فیھا، والعالقة بین 
اإلنسان وبین الطبیعة؛ وكذلك یتفھم تدریجیا 
وعلى درجات متفاوتة عن طریق نشاطھ في 
اإلنتاج ما یربط بین اإلنسان واإلنسان من 
عالقات معینة. وال یمكنھ الحصول على أي 

لمعارف بمعزل عن النشاط معرفة من ھذه ا
في اإلنتاج. ففي المجتمع الالطبقي یتعاون 
كل امرئ، بوصفھ فردا من المجتمع، مع 
أفراد المجتمع اآلخرین ویرتبط معھم 
بعالقات إنتاج معینة ویسھم في النشاط 
اإلنتاجي من أجل حل مشكلة حیاة اإلنسان 
المادیة. أما في مختلف المجتمعات الطبقیة 

المجتمع من مختلف الطبقات فإن أفراد 
یرتبطون فیما بینھم كذلك بعالقات إنتاج 
معینة بأشكال مختلفة ویباشرون النشاط 
اإلنتاجي من أجل حل مشكلة حیاة اإلنسان 
المادیة. وھذا ھو المصدر األساسي لتطور 

  المعرفة البشریة.

إن الممارسة العملیة التي یباشرھا اإلنسان 
شكل النشاط  في المجتمع ال تقتصر على

اإلنتاجي وحده، بل تتخذ أشكاال أخرى عدیدة 
الصراع الطبقي والحیاة السیاسیة  –

والنشاطات العلمیة والفنیة، وباختصار جمیع 
مجاالت الحیاة الواقعیة في المجتمع وھي 
جمیعا مما یساھم فیھ اإلنسان ككائن 
اجتماعي. وھكذا یتوصل، بدرجات متفاوتة، 

المختلفة بین الناس ال إلى معرفة العالقات 
من خالل حیاتھ المادیة وحسب، بل من 
خالل حیاتھ السیاسیة والثقافیة (وكلتاھما 
مرتبطة ارتباطا وثیقا بالحیاة المادیة) أیضا. 
ومن بین أشكال الممارسة العملیة االجتماعیة 
ھذه، یترك الصراع الطبقي خاصة، في 
أشكالھ المختلفة، أثرا عمیقا في تطور 

فة البشریة. ففي المجتمع الطبقي یعیش المعر
كل إنسان كفرد من أفراد طبقة معینة، 
ویحمل كل نوع من أنواع التفكیر دون 

  استثناء طابع طبقة معینة.

یعتبر الماركسیون أن النشاط اإلنتاجي في 
المجتمع البشري یتطور خطوة فخطوة من 
مرتبة دنیا إلى مرتبة علیا، وتبعا لذلك فإن 
معرفة اإلنسان، بالطبیعة كانت أم بالمجتمع، 
تتطور أیضا خطوة فخطوة من مرتبة دنیا 
إلى مرتبة علیا، أي من معرفة سطحیة إلى 

یدة الجانب إلى معرفة عمیقة ومن معرفة وح
معرفة متعددة الجوانب. وفي مرحلة طویلة 
من التاریخ، لم یكن من الممكن لمعرفة 
الناس بتاریخ المجتمع أن تتعدى حد المعرفة 
الوحیدة الجانب، والسبب في ذلك یعود من 
جھة إلى أّن تعصب الطبقات المستغلة 
(بكسر الغین) كان على الدوام یشوه تاریخ 

من جھة أخرى إلى أن المجتمع، ویعود 
النطاق الضیق لإلنتاج كان یحد من آفاق 
الناس. ولم یستطیعوا أن یحصلوا على فھم 
تاریخي متكامل لتطور تاریخ المجتمع، 
ویحولوا معرفتھم بالمجتمع إلى علم، أي علم 
الماركسیة، إال عندما ظھرت البرولیتاریا 
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الحدیثة مع ظھور القوى المنتجة الجبارة، 
  عات الكبرى.أي الصنا

ویعتبر الماركسیون أن الممارسة العملیة 
التي یباشرھا اإلنسان في المجتمع ھي 
وحدھا المقیاس الذي یختبر بھ ما إذا كانت 
معرفة اإلنسان بالعالم الخارجي حقیقة أم ال. 
والواقع أن معرفة اإلنسان ال تثبت صحتھا 
إال عندما یتوصل من خالل ممارسة العملیة 

(خالل اإلنتاج المادي والصراع  االجتماعیة
الطبقي والتجربة العلمیة) إلى إحراز النتائج 
المنشودة. فإذا أراد اإلنسان أن یحقق النجاح 
في عملھ، أي یحقق النتائج المنشودة، فعلیھ 
أن یجعل أفكاره متفقة مع قوانین العالم 
الخارجي الموضوعي، فإذا لم تكن أفكاره 

 بدّ أن یفشل في متفقة مع ھذه القوانین فال
الممارسة العملیة. وإذا فشل فإنھ سوف 
یستخلص الدروس من فشھ ویصحح أفكاره 
ویجعلھا متفقة مع قوانین العالم الخارجي، 
وعندئذ یستطیع تحویل فشلھ إلى ظفر، وھذا 
ھو المقصود من قولھم: "الفشل أم النجاح" 
وقولھم: "كل عثرة تزید اإلنسان فطنة". إن 

ادیة الدیالكتیكیة عن المعرفة النظریة الم
تضع الممارسة العملیة في المقام األول إذ 
تعتبر أن معرفة اإلنسان ال یمكن أن تنفصل 
إطالقا عن الممارسة العملیة، وتنبذ كل 
النظریات الخاطئة التي تنكر أھمیة 
الممارسة العملیة وتفصل المعرفة عن 
الممارسة العملیة. وھكذا قال لینین: "إّن 

مارسة العملیة أعلى من المعرفة الم

(النظریة) ألنھا ال تمتاز بصفة الشمول 
فحسب، بل تمتاز كذلك بصفة الواقع 

الفلسفة  –إّن للمادیة الدیالكتیكیة  )1(المباشر."
الماركسیة میزتین بارزتین: أوالھما صفتھا 
الطبقیة، فھي تعلن بصراحة أن المادیة 

ریا، الدیالكتیكیة ھي في خدمة البرولیتا
والثانیة صفتھا العملیة، فھي تؤكد على تبعیة 
النظریة للممارسة العملیة حیث أن النظریة 
تقوم على أساس الممارسة العملیة ثم تعود 
لخدمة الممارسة العملیة. إّن ما یستند إلیھ 
المرء لكي یحكم بأن المعرفة أو النظریة 
حقیقة أو ال، لیس ھو األحاسیس الذاتیة بل 

ج الموضوعیة للممارسة العملیة ھو النتائ
فالمقیاس الوحید لمعرفة الحقیقة   االجتماعیة.

ھو الممارسة العملیة االجتماعیة. إن وجھة 
نظر الممارسة العملیة ھي وجھة النظر 
األولیة واألساسیة في النظریة المادیة 

   .)2(الدیالكتیكیة عن المعرفة

ولكن كیف تنبثق المعرفة البشریة عن 
العملیّة ثم تعود لتخدم الممارسة الممارسة 

العملیة ؟ سیتضح لنا ھذا األمر إذا ألقینا 
    نظرة على عملیة تطور المعرفة.

 ---------------------------------  
  . »لھیجل  ملّخص "علم المنطق"«لینین:  - 1
 :ولینین »موضوعات عن فیورباخ«ماركس:  - 2
الفصل  »المادیة والمذھب النقدي التجریبي«

   الثاني، المبحث السادس.
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