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  :في  هھھھذاا  االعددد

ااتحادد  االشغل٬،  من  هھھھيیئة  بن  عاشورر  إإلى  

  2صص  …………...لحواارر  للمجلس  مباددررةة

٬،  االتجمع  وومحاوولة  جديدةة  "ندااء  تونس"

  4صص  ....االثورريي االمسارر  على  لالنقالبب

االشعب  سيیقطف  ززهھھھرةة  االثوررةة    

  7صص  ...............................االمستمرةة

حركة  االنهھھضة  بيین  ااإلسالمم  االسيیاسي  

 8صص  .................ووااللبرااليیةااالقتصاددية

 :  ةة  وواالثوررةةأأاالمر

  14صص  ................تترراااالرهھھھاناتت  ووااالنتظا

  17صص  .......:االوضع  االعالمي  حولل  تقرير

  22صص  .........حربب  ضد  االشعب  :  سورريا
 23صص  .تدخل  مرحلة  جديدةة االثوررةة:مصر

في  االسودداانن  ...    االشعب  يريد:االسودداانن

  25صص  ........................................أأيضًا

  تتاالنضاال ددتجد:االمغربب

  26صص  .................................االعماليیة

االمنبر  
  االثورريي

نشرية  تصدررهھھھا  
 رراابطة  االيیسارر  االعمالي

 2012جواانن    االعددد  ااألوولل
  
  
  

  :ااالفتتاحيیة
  

  مستمروونن  في  ااستمراارر  االثوررةة
  

ااآلنن٬،  ووبعد  أأنن  اانبرتت  جميیع  االمنابر  أأوو  تكادد  
تختزلل  االمسارر  االثورريي  في  مجردد  عمليیة  

موهھھھومم  ووغيیر  مضمونن  "  اانتقالل  دديمقرااطي"
االنتائج  الفتقاددهه  االقاعدةة  ااالقتصاددية  

ااالجتماعيیة  االكفيیلة  بإسناددهه  وواافتقاررهه  لتجميیع  
االقوىى  االسيیاسيیة  االيیساررية  االقاددررةة  على  

تفعيیله  ووتحويله  إإلى  برنامج  اانتقالي  شامل٬،  
ووبعد  أأنن  ترااجعت  االبداائل  االثوررية  االجدية  

ااآلنن  نفتح  هھھھذاا  االمنبر  على  كل  .  وواالمقنعة
ااحتماالته  االتحليیليیة  االنقدية  ووااعتماالته  االتي  
ما  تزاالل  تتقد  في  حمرةة  ددماء  شهھھدااء  االثوررةة  

ووجرحاهھھھا  ووفي  هھھھتافاتت  االمحتجيین  
وواالمعتصميین٬،  في  قناعاتت  االطالئع  االمناضلة  
ددااخل  كل  االجهھھاتت  االصامدةة  ووكل  االقطاعاتت  

  .االمناضلة
ااآلنن  نفتح  منبراا  للّتفكر  في  االثوررةة  ووتدّبر  أأمرهھھھا  

بعد  أأنن  سقطت  ااألقنعة  ووتكسرتت  االوعودد  
االكاذذبة٬،  فمرحبا  باألقالمم  االمناضلة  وواالعقولل  

االمفكرةة  وواالعزاائم  االصاددقة٬،  متحزبيین  
وومستقليین٬،  دديمقرااطيیيین  وونقابيیيین٬،  مثقفيین  
وومفكرين  لتطاررحح  االمشارريع  وومناقشتهھھا  على  
طريق  ااستكمالل  االمهھھامم  االثوررية  ووبناء  أأددووااتهھھا  
االقاددررةة  على  تجميیع  االقوىى  االراافضة  ووتوجيیه  
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ااالستنهھھاضض  االجماهھھھيیريي  للطبقاتت  االمستغلة  
وواالشراائح  االمضطهھھدةة  وواالفئاتت  االمهھھمشة  
وواالجهھھاتت  االمنسيیة  ووكل  االجماهھھھيیر  ذذااتت  

االمصالح  االتارريخيیة  وواالمباشرةة  في  االتغيیيیر  
االجذرريي  وواالعميیق  لمختلف  االعالقاتت  

ااالجتماعيیة  االجائرةة٬،  تضررراا  من  لبرااليیة  تحاوولل  
إإعاددةة  إإنتاجج  نظامهھھا  االرأأسمالي  االسابق  

بأشكالل  ددينيیة  سلفيیة  أأوو  حدااثوية  تجمعيیة  
تبدوو  متخالفة  وولكنهھھا  تلتقي  في  اااللتفافف  
على  مطالب  االثوررةة  وومهھھامهھھا  ااالنتقاليیة  في  
االعداالة  االتوززيعيیة  وواالديمقرااطيیة  االقاعدية  

  .  وواالسيیاددةة  االشعبيیة
    فلنعد  ااالعتبارر  جميیعا  للفكر  االنقديي  ووألددووااتت  
االتحليیل  االجدليیة  االقاددررةة  على  إإعاددةة  صيیاغة  
االمشهھھد  االثورريي  وومسك  لحظاته  االمفصليیة  
االنافذةة  إإلى  قلب  ااألحدااثث  مساهھھھمة  مع  

االقوىى  االتقدميیة  وواالوطنيیة  وواالديمقرااطيیة  في  
إإنضاجج  االمشرووعع  االثورريي  بمختلف  مكوناته  

االتنظيیميیة  وومسائله  االسيیاسيیة  وواالبرنامجيیة  
  .  )االعماليیة٬،  االنسوية٬،  االشبابيیة٬،االديمقرااطيیة(

    ررغم  كل  االصعوباتت  االسيیاسيیة  وواالتنظيیميیة  
وواالماليیة٬،  فإننا  مقروونن  االعزمم  على  موااصلة  
االنضالل  بمختلف  ااألشكالل  ووعلى  جميیع  
االجبهھھاتت٬،  ووررغم  االسطو  على  حقنا  في  
االنشاطط  االقانوني  بحجز  تأشيیرةة  االنشاطط  

االسيیاسي  في  أأررووقة  االوززااررااتت  االنهھھضوية  منذ  
االفوضوية  "ما  يزيد  عن  سنة  كاملة  بتهھھم  

٬،  فإننا  في  رراابطة  االيیسارر  "ووأأقصى  االيیسارر
االعمالي  مستمروونن  في  ااستمرااررية  االثوررةة  

متمسكونن  بربط  االمطالب  االديمقرااطيیة  بمهھھامم  
تغيیيیر  ووااقع  االعالقاتت  ااإلنتاجيیة  االفاشلة  في  
توفيیر  االتحررر  للعمالل  وواالشغل  للمعطليین  
ووااألررضض  للفالحيین  وواالكراامة  للموااطنيین  

ددوونن  أأووهھھھامم  وولكن  ددوونن  ...  وواالمساووااةة  للنساء
االمزعومم  "  ااالنتقالل  االديمقرااطي"اانحناء  لحدوودد  

من  ينحني  أأمامم  ااألمر  االوااقع  ليیس  أأهھھھال  "ألنن  
  ".    كي  يخطط  للمستقبل
  رراابطة  االيیسارر  االعمالي                    

  
  

  

من  هھھھيیئة  بن  عاشورر    :  ااتحادد  االشغل
إإلى  مباددررةة  مجلس  االحواارر  إلنقاذذ  
ااألطراافف  االلبرااليیة  االمعاددية  

   لثوررةة  االشعب
  

جاءتت  مباددررةة  ااالتحادد  االعامم  االتونسي  
للشغل  في  إإطارر  تكوين  إإطارر  سيیاسي  

للمصالحة  بيین  ااألطراافف  االحكوميیة  ووااألحزاابب  
االسيیاسيیة  ااألخرىى  وومكوناتت  االمجتمع  

يتسم  بحدةة  االمدني  ووهھھھي  تتنزلل  في  ووضع    
االتناقضاتت  ااالجتماعيیة  وواالسيیاسيیة  ووصلت  

ذذررووتهھھا  في  شهھھر  جواانن  بسلسلة  من  
ااإلضرااباتت  االقطاعيیة  وواالجهھھوية  ووبتوسع  

ووااررتفاعع  ووتيیرةة  ااحتجاجاتت  ووتحركاتت  االفئاتت  
وواالمهھھمشة   وواالشراائح  االشعبيیة  االمفقرةة

االمعنيیة  باستحقاقاتت  االثوررةة٬،  كما  تتنزلل  هھھھذهه  
االمباددررةة    في  ووضع  بلغت  فيیه  حكومة  

االتروويكا  االفاشلة  طريقا  مسدوودداا    جسمه  
ااستهھھداافهھھا  االهھھمجي  لجرحى  االثوررةة  

ووعائالتت  االشهھھدااء  فالمعطليین  عن  االعمل  
إإلى  جانب  فضائح  ووتناقضاتت  ووززرراائهھھا  حولل  
ووااقع  االتنميیة    من  ررئيیس  حكومة  حدددهھھھا  

فوززير     2.6فوززيرهه  االمعتمد  لديه  بب     4.6بب
ماليیته  االذيي  أأعلن  عدمم  االخرووجج  من  ااألززمة  

٬،  يضافف  إإلى  2014 ااالقتصاددية  حتى  سنة  
ذذلك٬،  في  ذذااتت  االسيیاقق  االمتصل  بترااكم  

فشلهھھا  ووإإخفاقاتهھھا٬،  ااصطداامهھھا  مع  محافظ  
االبنك  االمركزيي  على  من  يكونن  تيیاسس  

 .االرأأسمالل  االعالمي
لقد  ووررددتت  مباددررةة  ااالتحادد  تزاامنا  مع  سعي  

إإلى  "  االحدااثي  االبوررقيیبي"االطرفف  االليیبراالي  
تجميیع  شقوقه  وومكوناته  بهھھدفف  تملك  حيیز  
مهھھم  ووفاعل  في  تقاسم  سلطة  االعمالة  

وومن  االمهھھم  االتأكيید  على  أأنّن  .  االليیبرااليیة
االثالثي  االحاضن  لصيیرووررةة  اااللتفافف  على  

ااالمبرياليیة  ااألمريكيیة  ووااالررووبيیة٬،  :  االثوررةة  ووهھھھم
قطر  وومعهھھم  االقيیاددةة  االموحدةة  لقوااتت  االقمع  
االعسكرية  وواالبوليیسيیة٬،  من  االمهھھم  االتأكيید٬،  
على  أأنن  هھھھذهه  االقوىى  ااألساسيیة  االمتوررطة  
في  لعبة  ااالنتقالل  اااللتفافي  تعمل  على  
فرضض  تواافق  ووووحدةة  بيین  ااألخوةة  االفرقاء  

ممثلي  االبرجوااززية  االمحليیة  االعميیلة٬،  االتي  
تصدعت  أأرركانهھھا  ووفقدتت  بوصلتهھھا  بعد  ررفض  
االشعب  لسيیاساتهھھا  االليیبرااليیة  االموررووثة  عن  

نظامم  بن  علي  من  خاللل  تصعيید  ووتنويع  
ااحتجاجاته  في  أأغلب  االقطاعاتت  ووعديد  

االجهھھاتت  من  االحوضض  أألمنجمي  إإلى  سيیديي  
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بوززيد  جندووبة  وواالكافف٬،  إإلى  كل  االجهھھاتت  
االموززعة  على  جغراافيیا  االتفقيیر  وواالتهھھميیش  

 .وواالنسيیانن
إإنن  مباددررةة  االبيیرووقرااطيیة  االنقابيیة  ووبعيیداا  عما  

تضمنته  من  شعاررااتت  برااقة  موهھھھمة  
بالتمسك  باستحقاقاتت  االثوررةة  وواالدفاعع  عن  

صناعهھھا  ووشهھھداائهھھا  ووجرحاهھھھا  وومعطليیهھھا  
ووعمالهھھا  وونسائهھھا  وومبدعيیهھھا٬،  ووعن  االدفاعع  

على  االمكتسباتت  االحدااثيیة  وواالدوولة  االمدنيیة  
وومقاوومة  االعنف  ووااإلررهھھھابب  وواالتشغيیل  

"  منواالل  تنمويي  جديد"وواالتنميیة  االجهھھوية  وو
هھھھالمي  االمالمح  غيیر  معرووفف  االتوجهھھاتت  

ااالقتصاددية    وواالخيیاررااتت  االطبقيیة٬،  بعيیداا  عن  
هھھھذهه  االديباجاتت  االموغلة  في  االتعويم  

  وواالمغالطة  فإننا  ندرركك  ددااخل  رراابطة  االيیسارر  
  اامتداادداا  االعمالي  أأنن  هھھھذهه  االمباددررةة  ليیست  إإال

   االبيیرووقرااطيیةههلما  كانت  قد  توررطت  في
 جانفي 14وو2010 دديسمبر17 منذ االنقابيیة
من  موااقف  تواافقيیة  االتفافيیة  تحاوولل  2011 

ضربب  االمسارر  االثورريي  كما  إإفرااغه  من  ززخمه  
ووهھھھو  ما  أأفرزز  .  ووشعاررااته  وومطالبه  االجذررية

االوفاقق  االذيي  أأنتج  بدووررهه  هھھھيیئة  بن  عاشورر  
ووجمع  كل  االمتربصيین  بالثوررةة  من  ددااخلهھھا  

ووخاررجهھھا  من  حكومة  االسبسي  إإلى  
ااألحزاابب  االقابلة  بشرعيیة  االحكوماتت  

حكومتا  االغنوشي  (اااللتفافيیة  االمتعاقبة  
إإلى  اانتخاباتت  االمالل    )ووحكومة  االسبسي

مجلسا  ووطنيیا  "االفاسد  االتي  أأنتجت  
بأقل  من  ثلث  االمعنيیيین  "  تأسيیسيیا

بالتصويت  غيیر  ممثل  يكرسس  ااالنقالبب  على  
االشرعيیة  االثوررية  وويهھھددد  ووجوددهه  كل  

االمكاسب  االمدنيیة  االوضعيیة  وواالحقوقيیة  
 .لشعبنا

إإنن  قيیاددةة  ااالتحادد  االعامم  االتونسي  للشغل  
تعلم  مثلنا  وورربما  أأكثر  أأنّن  جوهھھھر  مباددررتهھھا  

يكمن  في  االدعوةة  إإلى  االتفاهھھھم  بيین  أأطراافف  
صرااعع  متناقضة  مصلحة  ووموقفا  ااجتماعيیا  
سيیاسيیا٬،  ووهھھھي  تدرركك  أأنن  من  يدعو  إإلى  
هھھھكذاا  مباددررةة  هھھھو  يدعو  إإلى  أأنن  يتواافق  
االمفقروونن  وواالمهھھمشونن  االمعطلونن  عن  

االعمل  وواالعمالل  وواالفالحونن  االصغارر  االمرهھھھونونن  
للبنوكك  وواالمؤسساتت  االماليیة  االمحليیة  
وواالعالميیة  مع  جالدديهھھم  وومع  من  يكرسس  

اانقالبا  على  مطالب  االثوررةة  وويسرقق  االشعب  
االكاددحح  قوته  ووحريته  وويزيدهه  فقراا  على  

إإنن  هھھھذهه  االمباددررةة  في  عمقهھھا  تدعو  إإلى  .فقر
االتواافق  وواالتصالح  مع  حكومة  ررجعيیة  

  الشعبيیة  ووالدديمقرااطيیة  تماررسس  بوسائل  
ووآآليیاتت  مختلفة  ااستهھھداافف  حقوقق  االمرأأةة  
وواالمبدعيین  ووتكفر  االمناضليین  االتقدميیيین  

ووااليیساررييین  تقمع  ووتجرمم  كل  ااالحتجاجاتت  
وولنا  أأنن  (االمشرووعة  ووتحاكم  ررموززهھھھا  

نستحضر  االمناضل  االعمالي  عدنانن  االحاجي  
  )مثاال  قريبا  لمقاضاةة  االمناضليین  ووتشويهھھهھھم
  من  خاللل  توظيیف  االمجموعاتت  االسلفيیة  

 .االتكفيیرية
لقد  هھھھبت  االجماهھھھيیر  االشعبيیة  للشاررعع  

مطالبة  بإسقاطط   2010 دديسمبر17 منذ
االنظامم  ووكانن  طالئعهھھا  وومؤطرووهھھھا  نقابيیو  

ااالتحادد  االعامم  االتونسي  للشغل  ووحولل  هھھھذهه  
االمنظمة  تشكلت  أأكبر  قوةة  توقق  للحرية  

لقد  ووضعت  .  وواالكراامة  في  تارريخ  تونس
االجماهھھھيیر  كل  ثقتهھھا  في  ااالتحادد  االعامم  

االتونسي  للشغل  نظراا  لتارريخه  االنضالي  
وواانغرااسه  االجماهھھھيیريي٬،  غيیر  أأنه  بسبب  
االعمى  سيیاسي  أأوو  االجبن  نضالي  أأوو  

االمصالح  االحيینيیة  قرررتت  قيیاددةة  ااالتحادد  أأنن  
تهھھب  على  مذبح  االثوررةة  جماهھھھيیرنا  االشعبيیة  
لحكومة  معاددية  لهھھا٬،  حكومة  حيیكت  بيین  
االفرنسيیيین  ووااألمريكانن  ووقيیاددةة  االبوليیس  

ووكانن  االحكم  في  .  وواالجيیش  ووعجائز  االتجمع
لحظة  ما  من  مسارر  االثوررةة  إإمكانا  جماهھھھيیريا  
ووااقعيیا  لوال  خيیانة  عبد  االسالمم  جراادد  ووززبانيیته  

 .في  االبيیرووقرااطيیة  االنقابيیة
االيیومم  ووبعيیداا  عن  قصر  االنظر  من  نوعع  

االمكاسب  االمستحقة  وواالشرعيیة  فإنه  
مثلما  تمكن  ااالتحادد  من  فرضض  تعميیم  االزياددةة  
في  االوظيیفة  االعموميیة  ووااالتفاقق  على  فتح  
االمفاووضاتت  ااالجتماعيیة  في  االقطاعع  االعامم  
وواالخاصص٬،  في  ظل  االقطيیعة  االفعليیة  بيین  
حكومة  االنهھھضة  االفاشلة  ووكل  قطاعاتت  

عمالل٬،  معطلونن٬،  طلبة٬،  نساء٬،  (االمجتمع  
فالحونن  وومالكونن  صغارر٬،  مبدعونن٬،  جامعيیونن٬،  

٬،  )إإعالميیونن  ووحتى  جزء  من  االبوليیس  االفقيیر
كانن  على  ااالتحادد  بكل  هھھھيیاكله  االقاعدية  
وواالوسطى  ووحتى  االمركزية  أأنن  يوااصل  ما  

كانن  قد  باشرهه  منذ  أأشهھھر  أأال  ووهھھھو  أأنن  يكونن  
االقوةة  االتي  تنكسر  عليیهھھا  مخططاتت  

االمتربصيین  بالحكم  ووأأسيیاددهھھھم  ااالمبرياليیيین٬،  
وومالذذ  كل  االشراائح  االشعبيیة  وواالتقدميیة  

االمناضلة  ذذوويي  االمصالح  االمباشرةة  
وواالتارريخيیة  في  االتغيیيیر  االجذرريي  وواالعميیق  

 .لفرضض  ااستحقاقاتت  االثوررةة



4 

 

 
 

لقد  باتت  من  االوااضح  أأنن  ااالتحادد  االعامم  
ووال  نعني  االقيیاددةة  (االتونسي  للشغل  

أأصبح  االقوةة  االوحيیدةة    )االنقابيیة  االبيیرووقرااطيیة
االقاددررةة  على  تجميیع  كل  قوىى  االثوررةة  االفعليیة  
وواالمعنيیة  باستكمالل  االمهھھامم  االثوررية  ووأأوولهھھا  
إإررساء  سلطة  شعبيیة  وودديمقرااطيیة  تقطع  
جذرريا  مع  كل  أأنماطط  االديكتاتوررية  بتصفيیة  

ااإلررثث  ااالستبداادديي    ووترسي  نمطا  تنمويا  ذذاا  
خيیاررااتت  طبقيیة  ووااضحة٬،  يعيید  ااالعتبارر  للقطاعع  

االعامم  وويناهھھھض  أأشكالل  ااالستغاللل  
االرأأسمالي  االمتوحشة  وويستعيید  ااألمواالل  
االمنهھھوبة  بالديونن  أأوو  بالتهھھريب  إإذذ  يستجيیب  
لمطالب  ووررهھھھاناتت  االشعب  االكاددحح  بمعطليیه  
وومفقريه  ووجهھھاته  االمنسيیة  بعيیداا  عن  كل  
 .أأشكالل  االتبعيیة  ااالقتصاددية  ااالستعماررية

إإنن  مباددررةة  ااالتحادد  حولل  االوفاقق  هھھھي  تعبيیر  
عن  منعرجج  معادد  بالكامل  إلررااددةة  االعمالل  
وواالنقابيیيین  ااألحراارر٬،  إإنه  منعرجج  يميیني  

أأسسته  ووتخيیرته  االقيیاددةة  االمركزية  التحادد  
االشغل  لاللتحاقق  بإررااددةة  ااالمبرياليیة  

ااألمريكيیة  ووااألووررووبيیة  ووقطر  ووقيیاددةة  االعسكر  
وواالبوليیس  ألنقاضض  برجوااززية  تونس  من  

إإمكانيیة  ووااررددةة  لدكك  نظامهھھا  االعميیل  من  طرفف  
االشعب  االثائر٬،  ووهھھھي  ددعوةة  للعمالء  من  

إإسالميیيین  سلفيیيین  ووددستوررييین  ووحدااثيیيین  
ليیتبيینواا  مصلحتهھھم  وومصلحة  أأسيیاددهھھھم  

وويتوحدوواا  للقضاء  على  ثوررةة  االشغل  وواالحرية  
وواالكراامة  االتي  كانن  االمناضلونن  االنقابيیونن  في  

 .طليیعة  قيیاددااتهھھا  االميیداانيیة
  رراابطة  االيیسارر  االعمالي  ندعو  كل  فيإإننا  

االنقابيیيین  هھھھيیاكال  وومناضليین  إإلى  جانب  كل  
االيیساررييین  وواالتقدميیيین  ووكل  االقيیاددااتت  
االشعبيیة  وواالمناضلة  إإلى  تبني  موقف  

سحب  هھھھذهه  االمباددررةة  وواالتوجه  ررأأسا  إإلى  
اانجازز  جبهھھة  عماليیة    شعبيیة  دديمقرااطيیة  

حولل  ااالتحادد  يكونن  لهھھا  برنامجهھھا  ااالنتقالي  
االمستقل  عن  كل  أأعدااء  االشعب  االطبقيیيین  

وواالسيیاسيیيین  االمتربصيین  ددااخل  تونس  
ووخاررجهھھا٬،  برنامج  متمثل  خطابا  ووفعال  لكل  

أأهھھھداافف  االثوررةة  في  االعداالة  ااالجتماعيیة  
 .وواالحرية  وواالديمقرااطيیة  وواالسيیاددةة  االوطنيیة

  
  

  علي  بن  جّدوو
  
  

  

 

  
 
 

االتجمع  وومحاوولة  جديدةة  ":  ندااء  تونس"
 لالنقالبب  على  االمسارر  االثورريي

  
لم  تكن  عوددةة  االعجوزز  االبوررقيیبي  االباجي  

قائد  االسبسي  إإلى  االمشهھھد  االسيیاسي  
حدثا  "  ندااء  تونس"في  تونس  بمباددررةة  

  أأحتل  لنفسه  حيیزاا   ههمفاجئا  على  ااعتبارر  أأنن
ثابتا  في  دداائرةة  االفعل  االسيیاسي  وومسارر  

  جانفي٬،  خاصة  14ااالنقالبب  على  االثوررةة  منذ  
بعد  إإسقاطط  حكومة  االغنوشي  االثانيیة  ووما  

حف  بهھھذاا  االحدثث  من  رركوبب  االشرعيیة  
االدستوررية  االقديمة  على  مطلب  االمجلس  

االتأسيیسي  ووتوسيیط  هھھھيیئة  بن  عاشورر  
االمنصبة  من  ددااخل  االشرعيیة  ذذااتهھھا  لوضع  
االشرووطط  االقانونيیة  وواالسيیاسيیة  االمناسبة  
إلكمالل  مشهھھد  اااللتفافف  على  االمسارر  

االثورريي  ووتجيیيیر  كل  ما  أأسس  له  هھھھذاا  االمسارر  
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من  شعاررااتت  وومطالب  ااجتماعيیة  ووااقتصاددية  
كثفهھھا  بشكل  مركزيي  ووبالغ  االرمزية  مطلب  

لم  تكن  هھھھذهه    .  إإسقاطط  االنظامم
االعوددةة  مفاجئة  ألنن  دديناميیكيیة  ووإإررااددةة  

اااللتفافف  على  االثوررةة  باتت  أأقوىى  بكثيیر  من  
لم  تكن  .  إإررااددةة  ااستئنافف  االمسارر  االثورريي
االبوررقيیبي  /مفاجئة  ألنن  االعهھھد  االنوفمبريي

الززاالل  يمثل  ترااثا  سيیاسيیا  حاضراا  
ووفاعال  لدىى  بعض  االنخب  ااالنتهھھاززية  "متألقا"

االمناهھھھضة  لسطوةة  ااإلسالميیيین  على  
االسلطة  وواالدااعيیة  لالحتماء  بما  ترااهه  أأقل  

االشرين  سوء٬،  أأيي  شر  االتجمعيیيین  وومن  كانن  
ووألنن  ووااقع  االتجاذذباتت  االسيیاسيیة  .    معهھھم

أأصبح  يداارر    في  جانبه  ااألغلب  على  حضورر  
ظاهھھھر  ووغالب  لقوىى  االيیميین  ااإلسالمي  

االبوررقيیبي  فإنن  هھھھذهه  االمباددررةة  /وواالتجمعي
سيیاسيیا  جديداا  إلعاددةة  /تشكل  أأفقا  حزبيیا

تعبئة  االمتربصيین  بالثوررةة  ووخلق  مساحة  
.  أأكبر  لتأثيیرهھھھم

إإنن  هھھھذهه  االمباددررةة  تشكل  بمجموعع  عناصرهھھھا  
وومضاميینهھھا  وومكوناتهھھا  االحزبيیة  أأفقا  جديداا  

لتكريس  حالة  من  ااالستقطابب  االسيیاسي  
يميین٬،  يميین  دديني  سلفي  -  االثنائي  يميین

بوررقيیبي  يوحد  بيینهھھما  /وويميین  تجمعي
مشتركك  برنامجي  سيیاسي  ااجتماعي  
ااقتصادديي  ليیبراالي  االخيیاررااتت  ااالقتصاددية  

ووااالجتماعيیة  غيیر  منفصل  عن  سيیاساتت  بن  
علي  مثلما  يجمعهھھما  االتآمر  على  االمسارر  

االثورريي  وومحاوولة  خنق  أأيي  أأفق  لتجذررهه  
ووقطعه  مع  االسيیاساتت  االموررووثة  عن  بن  

 .  علي
تمثل  هھھھذهه  االمباددررةة  عودداا  على  بدء  إإلى  

مافيیوززيي  فقد  لحيین  /نظامم  ااقتصادديي  ليیبراالي
ااإليديولوجي    بسبب  -تماسكه  االسيیاسي

فراارر  االدكتاتورر  ووااررتباكك  عمل  مؤسساته  
االتنفيیذية  وواالسيیاسيیة  ووحالة  االترهھھھل  االتي  

ووهھھھي  مباددررةة  .  أأصابت  ووظائفه  ووررموززهه
محكومة  في  أأهھھھداافهھھا  االقريبة  وواالمتوسطة  

بتمكيین  كوااددرر  االتجمع  وومنظريه  ووددعاته  
وومريديه  من  االوصوليیيین  ووااالنتهھھاززييین  ووذذوويي  

االمصلحة  من  إإعاددةة  ااالندماجج  ددااخل  االوضعيیة  
  جانفي  عبر  14االسيیاسيیة  االقانونيیة  لما  بعد  

توخي  نهھھج  آآخر  ووشرعيیة  أأخرىى  غيیر  
هھھھذهه  االشرعيیة  ااالنقالبيیة  .  االشرعيیة  االثوررية

االتي  تنبني  في  خطتهھھا  ااألهھھھم  على  معنى  
االمصالحة  وواالمحاّصة  االسيیاسيیة  قبل  

االمحاسبة  ووما  أأقرهه  االقضاء  من  تبرئة  كاذذبة  

وومرااووغة  لرموزز  االتجمع٬،  خاصة  أأوولئك  االذين  
ثبتت  في  غيیر  سيیاقق  ووااحد  إإدداانة  جراائمهھھم  
ااألمنيیة  ووااإلددااررية  ووااالقتصاددية  ووتوررطهھھم  في  
قضايا  االفسادد  االمالي  وواالسيیاساتت  االقمعيیة  

للتجمع  االمندمجة  بالكامل  في  أأجهھھزةة  
االدوولة  عندما  كانن  االتجمع  هھھھو  ذذااته  حزبب  

.  االدوولة  ووااإلددااررةة  ززمن  بن  علي
في  هھھھذاا  االسيیاقق  االمتشابك  وواالمركب  أأبعادداا  

ووددالالتت  ووووضعا  سيیاسيیا  ووطنيیا  ووإإقليیميیا  
ووعالميیا    تتنزلل  هھھھذهه  االمباددررةة  لوضع  خطة  

سيیاسيیة  منهھھجيیة  ااستباقيیة  تسبق  
ااالنتخاباتت  االقاددمة  بعد  ااالنتهھھاء  من  إإنتاجج  

.  االمجلس  االتأسيیسي  لنص  االدستورر
مباددررةة  تمنح  للتجمعيین  فرصة  للعوددةة  

وولالستفاددةة  أأكثر  من  ووااقع  االترهھھھل  االثورريي  
ووغيیابب  االبداائل  االثوررية  االحقيیقيیة  وواالفاعلة  

وومن  أأجل  تقاسم  مرااكز  االسلطة  في  تونس  
بيین  االرجعيیاتت  االنافذةة  وواالمتنفذةة  ماال  

سيیاسيیا  فاسداا  ووووالء  لمرااكز  ررأأسس  االمالل  
االعالمي  ووسيیاساته  االنيیولبرااليیة  في  عولمة  
.  االسوقق  االوااحدةة  وواالقطب  ااالقتصادديي  االوااحد

ووهھھھي  مباددررةة  ترااهھھھن  في  آآفاقهھھا  االعاجلة  
على  ااستعاددةة  االدساترةة  ددووررهھھھم  االتارريخي  

في  ااالضطالعع  بالسيیاساتت  
االجديدةة٬،  سيیاساتت  ااالندماجج  /االقديمة

ااالقتصادديي  وواالمالي  وواالثقافي  في  ااقتصادد  
االسوقق  ووااالررتباطط  االهھھيیكلي  بدوواائر  ااإلمبرياليیة  

االعالميیة٬،  سيیاساتت  االتبعيیة  ااالقتصاددية  
وونسف  كل  مقوماتت  االسيیاددةة  االوطنيیة  

.                  وواالشعبيیة
في  غيیابب  أأحزاابب  ووتعبيیرااتت  سيیاسيیة  

تنظيیميیة  ثوررية  فاعلة  ووممركزةة  برنامجا  
ووآآليیاتت  فعل  ووحضورراا  ميیداانيیا    على  يسارر  
االيیميین  وومستقلة  بالكمالل  عن  شرعيیة  

ااالنقالبب  على  شعاررااتت  االثوررةة  ووااستحقاقاتهھھا  
في  االحرية  وواالعداالة  ااالجتماعيیة  

وواالديمقرااطيیة٬،  في  ظل  هھھھذاا  االغيیابب  سادد  
االيیميین  االرجعي  االمعادديي  جوهھھھريا  

الستحقاقاتت  االمسارر  االثورريي٬،  حضر  بكل  
ممثليیه  ووفرقائه  مستفيیداا  من  تشتت  االقوىى  
االتقدميیة  كما  من  ددعم  ااالمبرياليیة  ااألمريكيیة  

وواالفرنسيیة  وومن  تآمر  أأنظمة  ااالستبداادد  
وواالعمالة  االعربيیة  ووإإسترااتيیجيیتهھھا  في  محاوولة  

ااستيیعابب  ووإإيقافف  االمسارر  االثورريي  االعربي  
االمتحركك  وواالمتصاعد  وواالمتوسع  حجما  

هھھھذاا  ااالستقطابب  االذيي  يتخذ  في  .ووتأثيیراا
منحاهه  االسيیاسي  االشكلي  وواالظاهھھھريي  
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صوررةة  مجردد  صرااعع  على  رربح  ااالنتخاباتت  
االقاددمة  هھھھو  في  االوااقع  يبيین  موضوعيیا  أأنن  
قطبيیه  يلتقيیانن  على  تناززعع  مرااكز  االسلطة  

االسيیاسيیة  وومحاوولة  االتأسيیس  لنظامم  
وونموذذجج  حكم  أأكثر  ررجعيیة  ووااستبداادد  وواالتصاقا  
ووووالء  لدوواائر  ااالستعمارر  وومؤسساتهھھا  االماليیة٬،  

ااالقتصاددية  وواالربحيیة  قدرر  ااستهھھداافه  لحق  
االمفقرين  وواالمهھھمشيین  ووااألجرااء  ووعمومم  

.  االشعب  في  حريته  ووقوته
بيین  هھھھذاا  ووذذااكك  من  طرفي  هھھھذاا  االتقاطب  

االلبراالي  تحضر  موااضع  /االيیميیني/االرجعي
ااتفاقق  ووتناغم  ووظيیفي  ووبرااغماتي  سيیاسي  
متعدددةة  بيین  االتجمع  وواالتروويكا  االنهھھضوية  منهھھا  
أأنن  االكاددرر  ااإلدداارريي  االتجمعي  ووخدمم  االتجمع  
ووموظفيیه  في  االمؤسساتت  ووددوواائر  االدوولة  
ووأأجهھھزةة  ااألمن  ووااإلعالمم  وواالقضاء  وواالحكم  
الززاالواا  يحافظونن  على  موااقعهھھم  االقديمة  
سنداا  لحكم  االنهھھضة  االليیبراالي  االمعادديي  

إإضافة  إإلى  .  لشعاررااتت  االثوررةة  ووررهھھھاناتهھھا
محاوولة  حركة  االنهھھضة  ااسترضاء  ررجالل  

ااألعمالل  االفاسدين  االذين  كانواا  ووالززاالواا  جزء  
من  مافيیا  ااالقتصادد  وواالمالل  ووااألعمالل  ووعدمم  
متابعتهھھم  قضائيیا  على  جراائهھھم  االتي  أأتواا  

.            في  حق  االشعب
هھھھذاا  االوضع  أأفرزز  ووااقع  ااستقطابب  سيیاسي  
ثنائي  تتناززعه  شكليیا  قوتانن  سيیاسيیتانن  

مختلفتانن  على  مستوىى  االخلفيیة  
ااإليديولوجيیة  االسيیاسيیة  وومتفقتانن  على  

مستوىى  ااألهھھھداافف  ااالقتصاددية  االليیبرااليیة  ووفي  
سعيیهھھما  الستهھھداافف  أأيي  خيیارر  ثورريي  ثالث  

هھھھذاا  .  مستقل  وومعبر  عن  أأهھھھداافف  االثوررةة
ااالستقطابب  االثنائي  أأصبح  ااستقطابا  بيّینا  
ووااضح  االتأثيیر  على  االمستوييین  االدعائي  

االسيیاسي  ووااإلعالمي  ووباتت  يحتل  لنفسه  
حيیز  تأثيیر  أأكثر  ااتساعا  ووأأكثر  إإغرااءاا  لألطراافف  
االيیميینيیة  وواالوسطيیة  ووااإلصالحيیة  االتي  لم  

تنظيیميیا  ووااسعا  -تجد  لهھھا  إإطارراا  سيیاسيیا
يستوعبهھھا  وويتجاووزز  بهھھا  خوفهھھا  االمرضي  من  
ااستئنافف  االمسارر  االثورريي  ااستنادداا  إإلى  نفس  
االشعاررااتت  االثوررية  االجذررية  االتي  كانن  قد  بدأأ  

.  بهھھا
  

  نزاارر  عمامي  
  
  
  
  

  
  

  ااطلبواا  كرااساتت  االراابطة
  االعددد  ااألوولل

  

  
  
  
  
  
  

 "رراابطة  االيیسارر  االعمالي  "تابعواا  صفحة
  على  االفايس  بوكك  

  حسب  االراابط  االتالي    أأوو  
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5%D8%A7%D9%84%D9%8A-
%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B

3/174676692588705  
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  االشعب  سيیقطف  ززهھھھرةة  
  االثوررةة  االمستمرةة

فعلهھھا  طاررقق  االبوعزيزيي  ووأأشعل  لهھھيیب  
االثوررةة٬،  وومن  قبله  بثالثث  سنوااتت  حملت  بهھھا  

سقواا  أأررضض  ...جبالل  االفسفاطط  ووفبل  ذذلك
االخضرااء  ددماء  بهھھاماتهھھم  االفاررعة  ووسفوررهھھھن  

ووبعزمهھھم  ووفقرهھھھم  .االجميیل  ووهھھھممهھھم  االعاليیة
ووبطالتهھھم  ززلزلواا  أأررضض  ااالستبداادد  وواالتسلط  

ووأأجبروواا  ررأأسهھھا  االمتعفن  على  االفراارر  
ووأأعلنوهھھھا  أأوولل  ثوررةة  شعبيیة  في  االقرنن  االوااحد  

شعب  شابب  لبلد  صغيیر  يعيید  .  وواالعشرين
االثوررةة  إإلى  االتارريخ  بعد  أأنن  أأعلن  االناهھھھبونن  

وواالمبررروونن  أأنن  االتارريخ  توقف  عند  ااستغاللهھھم  
  ...وواانتهھھى  عند  نظامهھھم  االرأأسمالي  

سرعانن  ما  تحولت  ثوررةة  تونس  إإلى  شبح  
يجوبب  االعالم  ووشرااررةة  تفيیق  شبابب  االشعوبب  

االعربيیة  ووحتى  ااإلغريق  وواالهھھنودد  االحمر٬،  
ووأأصبحت  ررعب  دداائم  لكل  أأسيیادد  االعالم  من  

  ةةاالبيیت  ااألبيیض  إإلى  ااإلليیزيي  ووحتى  أأررووقق
.  االبنك  االعالمي  وومضاجع  ااالتحادد  ااألووررووبي

تشاوورروواا٬،  تفكروواا٬،  تحالفواا  ووووضعواا  عشرااتت  
االسيینارريوهھھھاتت  مستخدميین  مختلف  

االتبريرااتت  االقانونيیة  وواالدينيیة  وواالحدااثوية  
"  االجزيرةة"مجيّیرين  االقنوااتت  ااإلعالميیة  من  

".  حنبعل"وو"  نسمة"حتى  "  االزيتونة"وو
أأحرجواا  االموميیاتت  من  االمقابر  االمزرركشة  

ثم  ...ووجلبواا  االتجارر  من  االمنافي  االمرفهھھة
تآمروواا  على  مطالب  االثوررةة  ووووضعواا  مجلسا  
سخيیفا  للسطو  على  االشرعيیة  االثوررية٬،  

"  تخافف  ااهللا"نصبواا  ررئيیسا  ددجاال  ووحكومة  
في  تحالف  كارريكاتورريي  مع  حزبيین  هھھھما  أأقربب  
إإلى  االمساندةة  االكرتونيیة  الستكمالل  دديكورر  

  .االمسرحيیة  االسخيیفة
لكن  االثوررةة  ظلت  مستمرةة  باحتجاجاتهھھا  
ووااعتصاماتهھھا  ووإإضرااباتهھھا  االمطالبة  بالكراامة  

وواالحرية  وواالعداالة  ال  تبالي  طالئعهھھا  ال  بالوعد  
  ووإإنن  لم  ينجز  .االكاذذبب  ووال  بالوعيید  االجبانن

االشعب  االمهھھامم  االتي  طرحهھھا  على  نفسه  
  17منذ  اانطالقق  االمسارر  االثورريي  في  

دديسمبر٬،  فهھھو  ماززاالل  ووااقفا  يقظا  مطالبا٬،  
ينظم  صفوفه  وويرصهھھا٬،  يبني  برنامجه  

بالنقاشش  االقاعديي  وويختبر  أأصدقاءهه  من  
أأعداائه  ماضيیا  نحو  هھھھدفه  ااألساسي  أأال  ووهھھھو  

إإسقاطط  االنظامم  ااالقتصادديي  ووااالجتماعي  
مهھھما  كانن  شكله  االسيیاسي  وواالوجوهه  

االمتدااوولة  على  قمعه  ووتهھھميیشه  
ووااستغالله٬،  ووإإقامة  سلطته  على  قاعدةة  

االعداالة  االتوززيعيیة  وواالديمقرااطيیة  االقاعدية  
لقد  بدأأتت  قطاعاتت  ووااسعة  .  وواالكراامة  االوطنيیة

من  االجماهھھھيیر  تذيب  مساحيیق  
ااأليديولوجيیاتت  االتبريرية  بأشكالهھھا  االدينيیة  
االسلفيیة  ووااللبرااليیة  االحدااثوية  االمهھھيیمنة  
على  ووسائل  ااإلعالمم  ووااالتصالل  ووبدأأتت  

تكتشف  تدرريجيیا  ززيف  أأصحابهھھا  من  نهھھضوييین  
ووتجمعيیيین  باررتباطاتهھھم  ااألمريكيیة  وواالفرنسيیة  

فالشعب  االثائر  لم  يجد  في  .  وواالخليیجيیة
هھھھؤالء  جميیعا  ااستجابة  لمطالبه  وولحقه  في  

االحق  في  االشغل  :  االحيیاةة  االعاددلة  وواالكريمة
وواالصحة  وواالسكن  وواالتعليیم  ووحقه  في  
االثقافة  وواالترفيیه  وواالتمتع  بكل  االحرياتت  

االفرددية  وواالعامة  ددوونن  شرووطط  االتفافيیة  بيینت  
بالمكشوفف  خطوررةة  االتهھھديدااتت  االتي  تتربص  
بالنساء  وواالمثقفيین  وواالمبدعيین  ووااألطفالل  
  .  ووحتى  بمؤسساتت  االخدماتت  ااالجتماعيیة

ووبعد  االسقوطط  االمدوويي  لبن  علي  
تساقطت  تحت  االضغط  االشعبي  حكوماتت  
االغنوشي  ااألوولى  وواالثانيیة  من  بقيیايا  االنظامم  
ووذذهھھھبت  حكومة  االسبسي  بعد  أأنن  مثلت  
بدااية  االرددةة  االتي  أأكملتهھھا  حكومة  االنهھھضة  

االمنصبة  وواالتي  ووااصلت  نفس  االنهھھج  
ااالقتصادديي  ووااالجتماعي  وواالسيیاسي  لنظامم  

إإنهھھا  :  بن  علي  ررغم  تغيیيیر  االوجوهه  وواالمنابر
نفس  االسيیاساتت  االلبرااليیة  االتابعة  لعولمة  
.  ررأأسس  االمالل  وومؤسساته  االعالميیة  وواالمحليیة
وومثل  بن  علي  يحاوولونن  إإقناعع  االجماهھھھيیر  

االمتحفزةة  لنيیل  حقوقهھھا  بأنن  خيیاررااتت  االلبرااليیة  
االمتوحشة  وواالتدااين  االخاررجي  قدرراا  ال  مفر  
منه٬،  ووأأنن  ظوااهھھھر  االجوعع  وواالعطش  وواالمرضض  
وواالبطالة  وواالتهھھميیش  وواالنسيیانن٬،  ال  يمكن  

  .حلهھھا
  آآنن  ااألوواانن  لهھھذهه  االحكومة  االفاشلة  أأددااء  

ووخيیاررااتت  أأنن  ترحل  كما  آآنن  للشعب  االكاددحح  
االمفقر  وواالمهھھمش  وواالطامح  إإلى  مستقبل  
أأفضل  أأنن  يمسك  ززمامم  مصيیرهه  بيین  يديه٬،      
سيیتقدمم  االشعب  بنضاله  االيیومي  ووبتنظيیم  

صفوفه  معه  سعي  ااألحزاابب  االثوررية  
وواالتقدميیة  وواالنقابيیيین  االصاددقيین  

وواالديمقرااطيیيین  وواالمثقفيین  وواالمبدعيین  
وواالمستقليین  االذين  ووعواا  أأنن  ددووررهھھھم  أأنن  
يكونواا  على  ذذمة  االشعب  االكاددحح  ووأأنن  

يراافقوهه  نحو  سلطته  بكل  ووااقعيیة  لقطف  
االسلطة  االشعبيیة  االعماليیة  :  ززهھھھرةة  االثوررةة
  .  االديمقرااطيیة

  جاللل  بن  بريك  االزغالمي        
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حركة  االنهھھضة  بيین  ااإلسالمم  
   االسيیاسي  ووااللبرااليیة  ااالقتصاددية

  
أأعاددتت  االثوررااتت  االعربيیة  شحناتت  إإضافيیة  

للحركاتت  ااألصوليیة  ووصعودد  االهھھوياتت  االدينيیة  
  االتسلط  تحتوواالطائفيیة  االتي  كانت  كامنة  

االسيیاسي  وواالمالحقاتت  ااألمنيیة  ووتحت  تأثيیر  
االفضائيیاتت  االوهھھھابيیة٬،  ووتحركت  ااستتقطاباتت  
سيیاسيیة  متجدددةة  إلنتاجج  خطاباتت  متوترةة  

تلوذذ  بالمقدسس  في  طرحح  شعاررااتت  االموااجهھھة  
مع  االخصومم  ووحشد  االجمهھھورر  على  أأسس  

ووجداانيیة  نفسيیة  تحّولل  االمقدساتت  من  
صفتهھھا  االعقدية  ـ  االرووحيیة  إإلى  هھھھوياتت  
جوهھھھرية  متعاليیة  ال  تتردددد  في  تهھھديد  

االمكتسباتت  االحدااثيیة  في  مجالل  االحرياتت  
االعامة  وواالفرددية  ووحقوقق  االنساء  وواالفئاتت  
االمضطهھھدةة  ووتهھھديد  االديمقرااطيیة  باسم  

تطبيیق  االشريعة  ااإلسالميیة  ووتكفيیر  االنقد  
االفكريي  أأوو  االمساءلة  االعلميیة  أأوو  االمعالجة  
االفنيیة٬،  وواالزجج  باالقتصادد  االمحلي  بمزيد  

ااالنخرااطط  في  أأززمة  االرأأسماليیة  االعالميیة  ددوونن  
.      تحفظ

فاألحزاابب  وواالحركاتت  االدينيیة  االتي  تستند  لما  
يسمى  باإلسالمم  االسيیاسي  بدأأتت  تعلن  
بأشكالل  مختلفة  عن  أأسلمة  االدوولة  في  
ااتجاهه  أأسلمة  االمجتمع  على  االطريقة  
ااألصوليیة  بتوظيیف  االمشاعر  االدينيیة  

ووااستعمالل  االمقدسس  للوصولل  إإلى  االسلطة  
بوااسطة  شرعيیة  اانتخابيیة  على  أأسس  
إإيديولوجيیة  ـ  ددينيیة  ووليیس  على  أأسس  

برنامجيیة  إإجراائيیة  كما  يحصل  في  االتجربة  
فقد  عمدتت  حركة  االنهھھضة  إإلى  .  االتونسيیة

تكفيیر  ااألحزاابب  وواالتيیاررااتت  وواالجمعيیاتت  االمدنيیة  
االعلمانيیة  بطراائق  مباشرةة  ووغيیر  مباشرةة  

رراافضة  مبدأأ  فصل  االدين  عن  االسيیاسة  ووعن  
مؤسساتت  االدوولة  ووفي  ذذلك  تمسك  بالهھھوية  
االدينيیة  للدوولة  االتي  ال  تلبث  أأنن  تتحولل  في  
فهھھم  ااإلسالمم  االسيیاسي  إإلى  ددوولة  ددينيیة  

تميیز  بيین  موااطنيیهھھا  ووفق  معاييیر  إإيمانيیة  تعلو  
جميیع  االمصالح  إإذذ  ترااهھھھن  على  االمجموعة  
االعقدية  ووليیس  على  االمجموعة  االمدنيیة  
ووهھھھو  ما  يهھھددد  منظومة  االموااطنة  باعتباررهھھھا  

توااززنن  بيین  حقوقق  ااألفراادد  ااألحراارر  االمتساووين  
فاالستعاددةة  ااالنتخابيیة  .  ووبيین  ووااجباتهھھم

لتطبيیق  حكم  ااإلسالمم  االسيیاسي  سوااء  
بالخالفة  أأوو  بغيیرهھھھا  من  االتفريعاتت  االدينيیة  
في  منظورر  تطبيیق  االشريعة  ااإلسالميیة  

االتي  ال  تعدوو  أأنن  تكونن  ااجتهھھاددااتت  مذهھھھبيیة  
فقهھھيیة  غريبة  عن  االعصر٬،  متفرعة  إإلى  عدةة  

مذااهھھھب  متباينة  من  نموذذجج  االوهھھھابيیة  
االسعوددية  إإلى  االشيیعة  ااإليراانيیة٬،  إإنما  يتم  

من  خاللل  توظيیف  االمقدسس  وواالمشاعر  
االدينيیة  في  ددوورر  االعباددةة  ووااألفضيیة  االمدنيیة  
ووااالتصاليیة  مما  يهھھددد  مكتسباتت  االنظامم  

االجمهھھورريي  وويلوحح  باالنتقالل  من  نموذذجج  االدوولة  
االتسلطيیة  إإلى  نموذذجج  االدوولة  االشموليیة  

االتيیوقرااطيیة  االمسقط  على  طبيیعة  االثوررااتت  
  لم  تكن  ثوررااتت  إإسالميیة  ال  من   االعربيیة  االتي

حيیث  فاعليیهھھا  وومطالبهھھا  ووشعاررااتهھھا  ووال  من  
حيیث  االقوىى  ااالجتماعيیة  االمتضرررةة  من  

االحكم  االتسلطي  ووذذااتت  االمصلحة  في  تغيیيیر  
.                        ااألووضاعع  ااالقتصاددية  ووااالجتماعيیة

غيیر  أأنن  حركة  االنهھھضة  االتي  أأخرجتهھھا  االثوررةة  
االتونسيیة  إإلى  ساحة  االنشاطط  االسيیاسي  

بالتخلص  من  االحكم  االتسلطي  ووجدتت  
نفسهھھا  أأمامم  قاعدةة  جماهھھھيیرية  متعاطفة  
وومساندةة  ددوونن  االحاجة  إإلى  تقديم  بداائل  

برنامجيیة  مقنعة  بخصوصيیة  االمرحلة  عدىى  
االشعاررااتت  االدينيیة  االعموميیة  ذذااتت  االقدررةة  

االتعبوية  وواالطابع  االسجالي٬،  ووهھھھي  إإذذ  تنجح  
في  ددفع  حركة  ااالستقطابب  االسيیاسي  

ووصيیاغة  محاووررهه  على  أأساسس  االوالء  االديني  
بديال  عن  االوالء  االمدني  في  أأحقيیة  إإددااررةة  

االشأنن  االعامم٬،  فإنهھھا  بدأأتت  تنتقل  من  
ااالسترااتيیجيیا  االدفاعيیة  االمساندةة  للثوررااتت  
خاللل  أأيامهھھا  ااألوولى  إإلى  ااسترااتيیجيیاتت  
هھھھجوميیة  تستخدمم  لغنم  االمكتسباتت  
االسيیاسيیة  ووااحتاللل  االموااقع  ووااستعدااء  

لقد  ااستفاددتت  حركة  االنهھھضة  .  االمنافسيین
في  تونس  من  تحويل  االنقاشش  االبرنامجي  

منواالل  تنمويي  "إإلى  مجردد  تعميیماتت  حولل  
غيیر  معرووفف  االتوجهھھاتت  ااالقتصاددية  "  جديد

وواالخصائص  االطبقيیة  يدعي  ضمانن  االشغل  
وواالتنميیة  االجهھھوية  بالتشجيیع  على  

ااالستثمارر  االمحلي  وواالخاررجي  ددوونن  تحديد  
ددوورر  االقطاعع  االعامم  وومصيیر  االمؤسساتت  االتي  

تمت  خوصصتهھھا  إإبانن  االحكم  االبائد٬،  كما  
ااستفاددتت  من  تقيیيیم  االمرحلة  االسابقة  ال  

بوصفهھھا  فشال  هھھھيیكليیا  للنمط  االلبراالي  االمتبع  
بل  باختزاالهھھا  من  قبل  أأغلب  االحركاتت  
ووااألحزاابب  في  قضايا  االفسادد  وواالرشوةة  
وواالتسلط  االسيیاسي  ووكأنهھھا  االعواامل  

االوحيیدةة  االمسئولة  عن  تفجر  أأززمة  االنظامم  
ووهھھھكذاا  .  االلبراالي  االتسلطي  ووااندالعع  االثوررةة
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اانجرتت  أأغلب  ااألحزاابب  االيیميینيیة  ووااليیساررية  
وواالوسطيیة  إإلى  ااختزاالل  مهھھامم  االثوررةة  في  

موهھھھومم  ووغيیر  "  اانتقالل  دديمقرااطي"مجردد  
مضمونن  االنتائج  ووهھھھو  ما  سهھھل  تسلل  حركة  

االنهھھضة  االدينيیة  إإلى  االسلطة  ددوونن  طرحح  
االقضايا  االهھھيیكليیة  في  ااالقتصادد  وواالمجتمع  

من  خاللل  برنامجهھھا  ااالنتخابي  غيیر  االتمسك  
نظامم  ررأأسس  مالي  تابع  وومندمج  في  منظومة  بب

وواالعولمة  االوحشيیة٬،    االرأأسماليیة  االعالميیة
ملونن  بمؤسساتت  تكافل  ااجتماعي  تكرسس  

ووتلطفه  بتصدقق  ااألغنيیاء    االتفاووتت  االطبقي
على  االفقرااء  ووبجرعاتت  أأخالقيیة  فضفاضة  

غيیر  قاددررةة  على  حل  قضايا  االفقر  وواالتشغيیل  
وومن  خاللل  االمزااووجة  بيین  خطابب  .  وواالتهھھميیش

متردددد  حولل  االحدااثة  وواالتقليید  وولكنه  محافظ  
وومتحّفظ  على  االمنظومة  االعالميیة  لحقوقق  
ااإلنسانن  ووااالتفاقيیاتت  االدووليیة  لحقوقق  االمرأأةة  

ووااألطفالل  ووااألقليیاتت  باسم  االخصوصيیة  
وواالهھھوية  ووااحتراامم  االمقدساتت٬،  تحاوولل  حركة  

االنهھھضة  تقديم  إإسالميیة  االبديل  بتلفيیق  
االحلولل  وواالخطابب  االمزددووجج  من  أأجل  االقفز  

  .عن  مطالب  االثوررةة  ووشعاررتهھھا
فرفع  شعارر  االديمقرااطيیة  ووااختزاالهھھا  في  بيیعة  

اانتخابيیة  ال  تتحمل  االمعاررضة  وواالنقد  ووال  
حق  االنضالل  وواالمقاوومة  من  ناحيیة٬،  ببتعترفف  
كمنظومة  قيیم  تميیز  بيین  االديني    ووررفضهھھا

وواالسيیاسي  ووتكرسس  حقوقق  ااإلنسانن  بما  
  فيیهھھا  حرية  االمعتقد  ووااإلبدااعع  ووااحتراامم  االرأأيي
االمخالف  أأوو  االمعاررضض  في  نسبيیة  االشأنن  
االسيیاسي  وومنزلة  االقانونن  فيیه٬،  متذررعة  

على  االقانونن  وواالدين  على    بعلوية  االشريعة
االسيیاسة  سالكة  طريق  االرفض  االصريح  

وواالمقنع  لالستتباعاتت  االديمقرااطيیة٬،  
مكرسة  ااززددووااجيیة  في  االخطابب٬،  ووااحد  موجه  

وواالغربب  ووآآخر  ألووسع    للنخبة  االحدااثيیة
قوااعدهھھھا  ووللسلفيیة  االتكفيیرية  االدعوية  منهھھا  

ووفي  هھھھذاا  االسيیاقق  نفهھھم  تصريح    .وواالجهھھاددية
  ررااشد  االغنوشي  االراافض  للخالفة  في  تونس

وواالمطالب  بهھھا  في  مصر٬،  ووتبشيیر  االسيید  
وواالترااجع    حمادديي  االجبالي  بالخالفة  االرااشدةة

  عما  صرحح  به  عند  ااحتجاجج  االمعاررضيین
إإنهھھا    .للخالفة  ززااعميین  أأنهھھا  فلتة  لسانن

ليیست  فلتاتت  لسانن  ووحتى  إإنن  قبلنا  أأنهھھا  
بانن    كذلك  فإنن  االتحليیل  االنفسي  يعلمنا

االالشعورر  االفردديي  وواالجماعي  يمثل  االجانب  
االصاددقق  من  االحقيیقة٬،  ووما  ال  يقدرر  على  

في  االوعي  ينتقل  إإلى  االالووعي    االتصريح  به

وويفرضض  حضوررهه  في  ااألحالمم  وواالفلتاتت  
  .االلسانيیة

    إإنن  ما  قدمته  االنهھھضة  في  تونس  وواالعداالة
وواالتنميیة  في  االمغربب  ووما  يقدمه  ااإلخواانن  
االمسلمونن  في  مصر  ليیست  إإال  بداائل  

ووهھھھميیة  ال  تمثل  بديال  مضادداا  لألنظمة  االبائدةة  
يقضي  على  ااالستبداادد  وواالعمالة  وواالتطبيیع  

االصهھھيیونيیة  بل  يتمسك  بالخيیاررااتت    مع
االلبرااليیة  في  ااالقتصادد  مع  ااعتمادد  سيیاسة  
ااجتماعيیة  ثقافيیة  موغلة  في  االمحافظة  

إإنه  بديل  ووهھھھمي  يمثل  اامتداادداا  .  وواالرجعيیة
االعربيیة  االتابعة  وواالمطبعة    لطبيیعة  ااألنظمة

  وولكن  بشعاررااتت  إإسالميیة  برااقة  ظاهھھھرهھھھا
االعدلل  وواالكفالة  وواالمساووااةة  االتكتيیكي  

وواالديمقرااطيیة  االتواافقيیة  ووحقيیقتهھھا  
ااالسترتيیجيیة  نظامم  شمولي  قرووسطي  

وواالطبقيیة  االمبرررةة  ووددوونيیة    يكرسس  ااالستبداادد
  إإننا  .االنساء  ووتبعيیة  ااالقتصادد  ووتخلف  االثقافة

أأمامم  حركة  سيیاسيیة  تحاوولل  ااستخداامم  االدين  
أأررضض  االوااقع  إإلى  أأووهھھھامم  لنقل  االصرااعع  من  

بقلب  االصرااعع  من  تناقض  في    االسماء
  االمصالح  بيین  قوىى  ثوررةة  ضد  أأعداائهھھا

إإلى  تناقض  موهھھھومم  االمحليیيین  وواالخاررجيیيین  
بيین  قوىى  إإسالميیة  ووقوىى  غيیر  إإسالميیة  
  لتشتيیت  ووحدةة  االجماهھھھيیر  إإلى  مسلميین

ووبهھھذهه    ووغيیر  مسلميین٬،  إإلى  مؤمنيین  ووكفارر٬،
االمغالطة  يتم  تحويل  قضايا  االثوررةة  في  

االحرية  غيیر  االمشرووطة  وواالكراامة  ااإلنسانيیة  
ددوونن  تميیيیز  وواالعداالة  ااالجتماعيیة  االمعممة  
كما  في  االديمقرااطيیة  االقاعدية  وواالمحليیة  
االمعاددية  لرأأسس  االمالل٬،  إإلى  قضايا  مفتعلة  
لموااصلة  ااألسس  ااالقتصاددية  ووااالجتماعيیة  

.  للنظامم  االسابق
  ووبذلك  أأصبح  كل  من  أأعلن  ددخوله  إإلى  بيیت  

ااإلسالمم  االسيیاسي  ووأأحزاابه  وومنظماته  
  مسلما  آآمنا  وولو  كانن  من  االرجعيیيین

وواالمستبدين  وواالمستغليین  وواالمستلبيین  
ووكل  من  خالفهھھم  صّنف  في  دداائرةة  أأعدااء  

ااإلسالمم  وواالمسلميین  من  االمالحدةة  
وواالزناددقة  وواالعلمانيیيین  حتى  لو  كانن  متبنيیا  
للديمقرااطيیة  وومنحاززاا  للمستغليین  وواالفقرااء  
وواالمضطهھھدين٬،  فيیصبح  االتأسلم  بديال  من  

ااإلسالمم  وواالتوبة  مقبولة  حتى  ممن  أأجرمواا  
في  حق  االشعب  وواالوطن  من  أأعواانن  االنظامم  

.  االسابق  وواالمتزلفيین  لكل  سلطة  جديدةة
فأوولل  ما  بشرتت  به  حركة  االنهھھضة  بعد  

تسلمهھھا  للسلطة  هھھھو  االدخولل  في  طاعة  
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شهھھاددااتت  حسن    االرأأسماليیة  للحصولل  على
لبرااليیة  ااقتصاددية  ببسلوكك  أأمريكيیة  ووأأووررووبيیة  

ووفيّیة  لتعهھھدااتت  االنظامم  االسابق  ووااتفاقيیاته  
االمخربة  وولديونه  االمنهھھوبة٬،  تكتفي  بالثرثرةة  

االسجاليیة  مع  ااألحزاابب  االلبرااليیة  في  
تحقيیق  أأهھھھداافف  "ااإلذذااعاتت  وواالصحف  حولل  

في  أأمد  غيیر  منظورر  ددوونن  تقديم  "  االثوررةة
بداائل  إإجراائيیة  للمحتوياتت  االطبقيیة  لهھھذهه  

ااألهھھھداافف٬،  ووااستعاضت  عن  تحقيیق  االمطالب  
االجماهھھھيیرية  بحبك  االمناووررااتت  ووتبرير  

االخطاباتت  االمزددووجة  لوززرراائهھھا  وواالسجالل  
االعقيیم  حولل  قضايا  موهھھھومة  مثل  االهھھوية  

االدينيیة  وواالتعريب  وواالخالصص  بتطبيیق  
االشريعة  ااالسالميیة  وواالنموذذجج  االتركي٬،  

تفتعلهھھا  للتغطيیة  على  االمطالب  االجماهھھھيیرية  
االحقيیقيیة  في  االتشغيیل  وواالتمثيیل  وواالتنميیة٬،  
االتي  ال  تتردددد  حكومة  االنهھھضة  في  أأنن  توكل  

إإلى  االصدقاتت  االخليیجيیة  االموعوددةة    تحقيیقهھھا
وواالمعوناتت  ااألووررووبيیة  ووااألمريكيیة  االمرتهھھنة  

بمزيد  االقرووضض  االمجحفة  وواالحلولل  االسحرية  
للزكوااتت  وومغالطة  االبنوكك  ااإلسالميیة  االتي  
تحرمم  االربا  ووتحلل  االبيیع  وواالشرااء  بنفس  
  .ااآلليیاتت  االربحيیة  ااألكثر  تحايال  ااستغالال

 من االتخلص  يهھھدفف  مشرووعع  االنهھھضة  إإلى
مكوناتت  االمجتمع  االمدني  االتحررريي   كافة

 االطبقاتت تقاوومم  بوااسطتهھھا بوصفه  أأددااةة
 االنظامم االشعبيیة  وواالفئاتت  االمهھھمشة

 االعالمي  وواالمحلي  االذيي االرأأسمالي
يضطهھھدهھھھا  وويستغلهھھا  ووتحتج  من  خالله  ضد  
توحش  االعولمة  بتنظيیم  صفوفف  االمقاوومة  
ووتوسيیعهھھا  محليیا  ووقوميیا  ووأأمميیا٬،  فتعادديي  

حكومة  االنهھھضة  االنقاباتت  االعماليیة  االمناضلة  
ضد  سلطة  ررأأسس  االمالل  وويعاررضونن  منظماتت  

حقوقق  ااإلنسانن  االمداافعة  عن  االحرياتت  
االعامة  وواالفرددية  وويهھھاجمونن  االحركاتت  

االنسوية  االمتجمعة  ضد  االتميیيیز  االذكورريي  
ووفي   .ووتأنيیث  االفقر  ووتهھھميیش  االنساء

  االنهھھضويونن  غيیر  االتبشيیر يملك االمقابل  ال
  ال  بوصفه  هھھھدفا  بالعمل  االخيیريي  ووااألخالقي

 االشعبيیة االطبقاتت في  حد  ذذااته  لدعم
 موااجهھھة في االكاددحة  وواالفئاتت  االمهھھمشة  

عن  فقرهھھھا٬،  بل  كأددااةة   االمسئولل االنظامم
لكسب  االتعاطف  ااالنتخابي  االشعبي  ووتروويج  

االثقافة  ااألخالقوية  ووتلطيیف  االصرااعاتت  
ااالجتماعيیة  ووتخفيیف  حدةة  االتناقضاتت  

 .    االمستعصيیة

 ااإلسالمم وومن  االناحيیة  ااالقتصاددية  يضع
 نفسه  في االسيیاسي  لحركة  االنهھھضة  

االرأأسماليیة  االطرفيیة  االتابعة  ددااخل   معسكر
االمهھھيیمنة  ووااقتصارر   هھھھيیكلة  االعولمة  ااإلمبرياليیة

 مقاوومتهھھا  في  االمجالل  االديني  وواالثقافي  فقط
  )االيیهھھودديي  االمسيیحي  وواالتحررريي  االحقوقي  (  

 االمقدسس االمبدأأ عن إإذذ  يداافع  ااإلسالميیونن
 ووجميیع لمْلكيیة  ووسائل  ااإلنتاجج  ددوونن  تحديد٬،

االرأأسمالي  ددوونن  قيیودد   ااإلنتاجج إإعاددةة  متطلباتت
على  االتجاررةة  مهھھما  كانن  شكلهھھا  ااالحتكارريي  

غيیر  ما  يرووجج  نظريا  عن  االزكاةة  ووأأسلمة  
االبنوكك  االتي  ال  تناقض  ررأأسس  االمالل  بقدرر  ما  

توفر  له  فرصا  إإيديولوجيیة  جديدةة  لتبرير  
ااالستغاللل  وومرااكمة  االثرووااتت  بحيیل  شعبوية  
ال  تزيد  إإال  في  تأبيید  ااالستغاللل  االرأأسمالي  

االغربب٬،   أأما  مناهھھھضة.  وواالنهھھب  ااالستعمارريي
 مناهھھھضة في  بعض  ااألحيیانن تعني االتي

االمسيیحيیة  ووفي  أأغلبهھھا  مناهھھھضة  االترااثث  
االتحررريي  في  االمساووااةة  ووااالعتراافف  بحقوقق  

اانتشارر   أأمامم عقبة ااألقليیاتت٬،  فال  يشّكل
 ااالقتصادد ووسيیطرتهھھا  على االرأأسماليیة

االعالمي  ووال  يعفي  ااإلسالميیيین  في  تونس  
من  ااالنطيیاعع  ووقبولل  االهھھيیمنة  ااالمبرياليیة  بل  

وواالتحالف  مع  ررموززهھھھا  االسيیاسيیة  ووااالقتصاددية  
.  ضد  مصالح  شعبهھھم

أأما  على  مستوىى  ااألمن  ووااإلعالمم  فقد  
أأظهھھرتت  حكومة  االنهھھضة  توجهھھا  شموليیا  

اانتقائيیا  مع  ااألجهھھزةة  ااألمنيیة  وواالمؤسساتت  
ااإلعالميیة  االخاصة  منهھھا  وواالعموميیة  االتي  
ااعتبرتهھھا  مؤسساتت  حكوميیة  تشتغل  

لمماررسة  االدعاية  االسيیاسيیة  االتمجيیدية  
لفائدةة  االحكومة  ووليیست  مؤسساتت  

عموميیة  محايدةة  وومستقلة  عن  االسلطة٬،  
ووقامم  قيیادديو  االحركة  ااإلسالميیة  ووخطبائهھھا  
في  االمنابر  االدينيیة  ووااإلعالميیة  بحمالتت  
ددعائيیة  تحشيیدية  ضد  ااإلعالميیيین  بحجة  

حسبانهھھم  على  االنظامم  االسابق  ووصلت  حد  
االتخوين  وواالتكفيیر٬،  ووفي  االمقابل  تم  االتعامل  

بمكيیالل  آآخر  مع  ااإلعالميیيین  وواالمسئوليین  
ااألمنيیيین  ووااإلددااررييین  االمتوررطيین  مع  االنظامم  
االسابق  ممن  أأعلنواا  االتوبة  االسيیاسيیة  
ووحتى  مع  بعض  االقنوااتت  االتي  أأظهھھرتت  

.  اانحيیاززاا  للحكومة  بطريقة  أأوو  بأخرىى
لقد  بداا  ووااضحا  أأنن  صعودد  االتيیارر  االلبراالي  في  
نسخته  االسلفيیة  بدعم  اامبريالي  ووخليیجي  

غيیر  مسبوقق  إإنما  يهھھدفف  إإلى  إإفرااغغ  
االمجلس  االتأسيیسي  من  محتوياته  
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االديمقرااطيیة  وواالشعبيیة  إلعاددةة  إإنتاجج  نفس    
مرتكزااتت  االنظامم  ااالقتصادديي  ووااالجتماعي  
ذذيي  نفس  االخيیاررااتت  االلبرااليیة  االسابقة  
االمعاددية  ألووسع  االجماهھھھيیر  االمفقرةة  

وومن  خاللل  .  وواالمهھھمشة  وواالمستغلة
االنقاشاتت  االتي  تطالل  بعض  قضايا  االحرياتت  
وواالديمقرااطيیة٬،  أأصبحت  حركة  االنهھھضة  أأكثر  
تشددداا  في  تطبيیق  االشريعة  ااالسالميیة  
تحت  ضغط  االمجموعاتت  االسلفيیة  وومن  

وورراائهھھا  االنفوذذ  االمالي  وواالسيیاسي  االخليیجي  
االمتزاايد  االذيي  يهھھدفف  إإلى  جر  االمسارر  

االتونسي  إإلى  نماذذجه  االموغلة  في  االعمالة  
وواالرجعيیة  وواالتخلف٬،  ووحماية  أأنظمته  

االمهھھترئة  من  فيیرووسس  االمسارر  االثورريي  االذيي  
باتت  يحاصرهھھھا  منبئا  بانتفاضاتت  هھھھائلة  سوفف  
تستوعب  حيین  ترتد  االثوررااتت  االعربيیة  بعد  كل  

االتضحيیاتت  إإلى  إإنتاجج  نفس  االنماذذجج  
االسلطوية  وواالنظم  ااالقتصاددية  االسائدةة  في  

.          بلداانن  االخليیج
ووأأمامم  موااصلة  ااالحتجاجاتت  االتي  تتخذ  

ااشكاال  متجدددةة  من  ااالحتجاجاتت  
ووااالعتصاماتت  ووصلت  حد  االتهھھديد  بالعصيیانن  
االمدني  وواالتلويح  بفرضض  ااإلضراابب  االعامم  في  
بعض  مناطق  االحوضض  االمنجمي  ووسيیديي  
بوززيد٬،  عمدتت  حكومة  االنهھھضة  إإلى  االهھھجومم  

االسيیاسي  ووااألمني  على  االمحتجيین  
بتجريم  االنضاالتت  وواالحركاتت  االمطالبة  بالحق  
في  االتشغيیل  وواالكراامة  مستخدمة  نفس  

آآليیاتت  االنظامم  االسابق  في  االتخوين  ووتشغيیل  
نظرية  االمؤاامرةة  ووااستعدااء  االمعاررضيین  

ووااالنقضاضض  على  بعض  ما  توفر  من  حرية  
ااإلعالمم  وواالصحافة  لتمرير  خيیاررااتهھھا  االلبرااليیة  

إإنهھھا  حكومة  ال  تملك  أأيي  برنامج  .  االتسلطيیة
ااستعجالي  لفائدةة  االمعطليین  وواالمهھھمشيین  

ووفقرااء  االريف  ووكاددحي  االمدنن٬،  تدعي  
شرعيیة  اانتخابيیة  ليیس  لهھھا  أأيي  أأساسس  
شعبي  غيیر  شعبوية  ددينيیة  أأددااتهھھا  تكفيیر  

االمعاررضة  ووتخوين  االمناضليین  ووتجريم  أأررقى  
أأشكالل  ااالحتجاجج  ووااستخداامم  ااإلررهھھھابب  

فبعد  حاددثة  إإنزاالل  االعلم  من  فوقق  .  االسلفي
مبنى  كليیة  ااآلدداابب  وواالفنونن  بمنوبة  ووتعويضه  
بالرااية  االسلفيیة    االسوددااء  من  قبل  بعض  

االعصاباتت  االسلفيیة  االتي  أأحست  بالحماية  
ااألمنيیة  وواالسيیاسيیة  بعد  أأنن  تحصنت  

بتغاضي  االحكومة  عن  عديد  مماررساتت  
االعنف  وواالرعب  بتشجيیع  ووااضح  من  حركة  
االنهھھضة  ووبعض  ووززرراائهھھا٬،  باعتباررهھھھا  نوعا  من  

حرية  االتعبيیر  وومجردد  غلو  شبابي  ووحركة  
إإذذ  بعد  أأنن  .  ثقافيیة  يجب  تفهھھمهھھا  وومحاووررتهھھا

طرحت  هھھھذهه  االعصاباتت  نفسهھھا  بديال  عن  
مؤسساتت  االدوولة  في  بعض  االمناطق  ووطالل  

االعنف  االسلفي  االصحفيیيین  وواالمثقفيین  
وواالنساء  في  مناسباتت  عديدةة  ددوونن  متابعة  

أأوو  عقابب٬،  ماززاالت  االعصاباتت  االسلفيیة  
تغتصب  بعض  االكليیاتت  وواالمساجد  وواالساحاتت  
االعامة  فتصولل  ووتجولل  متسلحة  بجميیع  أأنوااعع  
ااألسلحة  االبيیضاء  االتي  يعتبر  مجردد  حملهھھا  

.  تعديا  على  االقانونن
فمن  خاللل  االتوظيیف  االمزددووجج  للمجموعاتت  
االسلفيیة  تحاوولل  االحكومة  ااستخداامهھھا  ذذررااعا  
إإررهھھھابيیة  للضغط  على  االمطالب  االجماهھھھيیرية  

وواالهھھجومم  على  االمكاسب  االنسوية  
وواالحقوقيیة  بخلق  صرااعاتت  ووهھھھميیة  تهھھددد  
االمباددئئ  االجمهھھوررية٬،  كما  تقدمم  حركة  

االنهھھضة  نفسهھھا  تيیارراا  معتدال  يجب  االقبولل  بهھھا  
ووإإال  فإنن  االخطر  االسلفي  يترصد  االدوولة  

.  وواالمجتمع
غيیر  أأنن  هھھھذاا  االصعودد  غيیر  االمفاجئ  لإلسالمم  

االسيیاسي  في  نسخته  االراادديكاليیة  أأوو  
االمعدلة  لالنقضاضض  على  االمسارر  االثورريي  
في  تونس  كما  في  باقي  بلداانن  االمنطقة  

ووسرقة  اانتفاضاته  يتقاطع  مع  خيیاررااتت  ددووليیة  
تقوددهھھھا  محاووالتت  االتكيیف  مع  مستجاددااته  

  مصالح  تقتضيیهووتحويل  ووجهھھته  ووفق  ما  
االرأأسماليیة  االعالميیة  االمرتبكة  من  مظاهھھھر  

ااألززمة  االتي  تمر  بهھھا  في  االعديد  من  
  .      االقطاعاتت  وواالجهھھاتت

يقومم  مشرووعع  أأمريكا  ووحلفاؤؤهھھھا  الستيیعابب  
االثوررااتت  االعربيیة  ددااخل  االمنظومة  االرأأسماليیة  

على  االمالئمة  بيین  االتيیارر  ااإلخوااني  
ااإلسالمي  لحيیويته  ووشعبيیته  من  جهھھة٬،  

ووااررتباطه  االعضويي  بمصالح  االرأأسمالل  
االعالمي  ووأأعواانه  في  االمنطقة  من  جهھھة  

أأخرىى٬،  ووبيین  بيیرووقرااطيیة  االجيیش  وواالبوليیس  
ووبقايا  ااألنظمة  االبائدةة  االضامنة  لموااصلة  

االنهھھج  االرأأسمالي  االلبراالي  مع  تعديل  االنظم  
االسيیاسيیة  بجرعاتت  حولل  االحرياتت  االعامة  
في  إإطارر  دديمقرااطيیة  تواافقيیة  مشرووطة  

   االثواابت"باحتراامم  مجموعة  من  
لتحقيیق  ااالستقراارر  "  وواالمقدساتت
وومن  خاللل  االتجربة  االتونسيیة  .  ااالجتماعي

في  اااللتفافف  على  االثوررةة٬،  توزّزعع  ااألددوواارر  صلب  
هھھھذاا  ااالئتالفف  بكيیفيیة  يحكم  فيیهھھا  ااإلسالميیونن  

في  تعايش  مع  أأجهھھزةة  ووإإدداارريي  ووأأعواانن  
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االنظامم  االسابق  تحت  ررقابة  االعسكر٬،  مع  
تقديم  بعض  كباشش  االفدااء  لذرر  االرمادد  في  

غيیر  أأنن  هھھھذهه  ااالسترتيیجيیا  ااالمبرياليیة  .  االعيیونن
توااجه  كما  في  االحالة  االتونسيیة  عدةة  

صعوباتت  أأوّولهھھا  تلك  االتي  تتعلق  بتخليیص  
االحركاتت  ااإلخواانيیة  االمصّنفة  في  خانة  
االقوىى  ااإلسالميیة  االمعتدلة  ذذااتت  االتوجه  

ااالقتصادديي  االلبراالي٬،  من  شواائب  االجماعاتت  
االسلفيیة  االراادديكاليیة  وواالجهھھاددية  االتي  ال  تزاالل  
تتشبث  بنقاء  االمشرووعع  ااألصولي  ووتكفّـّر  كل  

االحضاررةة  االحديثة  بما  فيیهھھا  االديمقرااطيیة  
ووحقوقق  ااإلنسانن  ووتكمن  االصعوبة  في  كونن  
تلك  االجماعاتت  تمثل  قاعدةة  اانتخابيیة  لصيیقة  

باألحزاابب  ااإلخواانيیة  ووتمتزجج  بقوااعدهھھھا  
وومتعاطفيیهھھا  مستعجلة  في  طرحح  االشعاررااتت  
االمحرجة  حولل  االخالفة  وواالتكفيیر  ووتطبيیق  

  وواالتي  تتوسع  في  ٬،شريعة  االحدوودد
ااستخداامم  االعنف  ووترهھھھيیب  االمثقفيین  

وواالفنانيین٬،  تستخدمهھھا  االنهھھضة  كذررااعع  قبيیحة  
لتروويع  االموااطنيین  ووإإررهھھھابب  االيیساررييین  حتى  
إإذذاا  ما  تقوتت  بالغطاء  ااألمني  وواالسيیاسي  

.  سوفف  تكفر  االجميیع
أأما  االتحديي  االثاني  االذيي  يوااجه  االمشرووعع  

ااألمريكي  في  االمنطقة  فيیتمثل  في  صعوبة  
تحويل  االبيیرووااقرطيیاتت  االحزبيیة  ووااإلددااررية  

االحاكمة  إإلى  مجردد  تقنيیيین  ووموظفيین  لدىى  
كبارر  االرأأسماليیيین٬،  وواالذين  كانواا  متوررطيین  مع  

االنظم  االسابقة  وومستفيیدين  من  االزبونيیة  
االسيیاسيیة  وواالطفيیليیة  ااإلددااررية٬،  وواالتضحيیة  

مقابل  ذذاالك  ببعض  اامتيیاززااتهھھا  االفئوية  
وومحاوولة  االتخفيیف  من  ووطأةة  االفسادد  

وواالوساطة  ااالحتكاررية  وواالجمودد  االبيیرووقرااطي  
االذيي  تضفيیه  هھھھيیمنة  هھھھذهه  االبيیرووقرااطيیاتت  
على  االمعامالتت  ااالقتصاددية  وواالسلطاتت  

فمحاوولة  تحولل  االنهھھضة  .  ااإلددااررية  وواالسيیاسيیة
إإلى  حزبب  بوررجوااززيي  سيیوااجه  بمقاوومة  بعض  

فئاتت  االطبقة  االسائدةة  أأهھھھمهھھا  بوررجوااززية  
ااألعمالل  االطفيیليیة  االعمودد  االفقريي  للقطاعع  
االخاصص  االتي  ااعتاددتت  مرااكمة  ااستغاللهھھا  
بوااسطة  االتحايل  االضريبي  وواالقمركي  

ووااستغاللل  االعمالل  وواالموظفيین  بتدني  ااألجورر  
وواالتهھھربب  من  االتغطيیة  ااالجتماعيیة  

ووااالستفاددةة  من  االمناوولة  مقابل  تقاسم  
االمراابيیح  مع  تلك  االبيیرووقرااطيیاتت  ااإلددااررية  

ووااألمنيیة  وواالسيیاسيیة  ددااخل  ووحدةة  هھھھيیكليیة  
غيیر  قابلة  للقسمة٬،  ووهھھھو  ما  يفسر  موااصلة  

االحكومة  االحاليیة  في  االتعامل  مع  نفس  

االكوااددرر  ووااألجهھھزةة  االسابقة  ررغم  توررطهھھا  في  
االفسادد  بطريقة  مكشوفة  رراافضة  تصفيیة  
ااإلررثث  ااالستبداادديي  في  ااإلددااررةة  ووااألمن  

ووااألعمالل٬،  متذررعة  بحساسيیة  االمرحلة  
ووباحثة  عن  مسالك  ززبونيیة  جديدةة  تقايضهھھا  
االموااقع  وواالمصالح  بالوالء  االسيیاسي  لحركة  

.    االنهھھضة
وويبقى  االتحديي  ااألكبر  للمشرووعع  ااالمبريالي  
في  تونس  كما  في  بعض  بلداانن  االمنطقة  
ذذااتت  االسيیرووررةة  االثوررية  هھھھو  ااندفاعع  االشعوبب  
بحركاتهھھا  االشبابيیة  وواالعماليیة  وواالنسوية  

االمهھھمشة  نحو  موااصلة  االثوررةة  ووتخلصهھھا  من  
االخوفف  بعد  أأنن  تخلصت  من  سلبيیة  عقودد  

من  االركوعع  وواالخنوعع  ووااالنسحابب  من  االشأنن  
االعامم٬،  خاصة  بعد  االفشل  االذرريع  االذيي  بدأأتت  
تدشنه  حكومة  االنهھھضة  أأمامم  جدية  االمطالب  

ااالجتماعيیة  ووعجز  االنهھھج  االرأأسمالي  
االلبراالي  للنظامم  االسابق  عن  االوفاء  بالوعودد  

ااالنتخابيیة  في  تحقيیق  االشغل  لقراابة  
االمليیونن  معطل  عن  االعمل  فضال  عن  توااصل  
االتهھھميیش  االجهھھويي  ووتعميیق  االتناقضاتت  بيین  
ااألرريافف  وواالمدنن  ووتردديي  االمقدررةة  االشراائيیة  

لقطاعاتت  ووااسعة  من  ذذوويي  االدخل  االمتوسط  
  سيیحكم  ااإلسالميیونن  .وواالمحدوودد

وواالليیبرااليیونن  في  سلطة  ال  تستطيیع  أأنن  
تمتلك  شرعيیة  االقوةة  االقمعيیة  االبوليیسيیة  

االتي  اامتلكتهھھا  االنظم  االساقطة٬،  ال  
لطبيیعتهھھم  االديمقرااطيیة  االتي  يجتهھھد  قاددتهھھم  

في  تسويق  صوررهھھھا  ااألكثر  نقاووةة  بل  
للشرووطط  االدااخليیة  االتي  أأسقطت  حوااجز  
االخوفف  وولتوقد  االفئاتت  االشبابيیة  ووتحفزهھھھا  

ووبالتالي  ستكونن  سلطة  ضعيیفة  .  لالحتجاجج
وومهھھزووززةة  ووقابلة  للسقوطط  أأمامم  حّدةة  

االتناقضاتت  ااالجتماعيیة  االتي  سوفف  تزدداادد  
االمساعدااتت  "تعمقا  وولو  بعد  حيین  تستغرقه  

وونفحاتت  ااالستثمارر  "  االخاررجيیة  االخليیجيیة
االخاررجي  االباحث  عن  بخس  كلفة  إإنتاجيیة  

  .لن  تكونن  مقبولة  نقابيیا  وورربما  سيیاسيیا
فالعجز  االهھھيیكلي  للبوررجوااززية  االمحليیة  

وواالرأأسمالل  االخاررجي  ررغم  كل  ااإلغرااءااتت  
وواالوعودد  عن  ااستيیعابب  طالبي  االشغل  
ووتحقيیق  فائض  االقيیمة  بما  يوفر  تسديد  
االحاجاتت  االجهھھوية  االملحة  في  االبنيیة  

ااألساسيیة  وواالخدماتت  وواالتنميیة  االتشغيیليیة  
ووفق  االشرووطط  االطرفيیة  إلعاددةة  ااإلنتاجج  

االرأأسمالي٬،  إإنما  يمثل  اانسداادد  ااألفق  أأمامم  
االلبرااليیة  ااالقتصاددية  مهھھما  كانن  شكلهھھا  
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إإسالمويا  أأوو  ووسطيیا  أأوو  حتى  يسارريا  
بالمقولة  االكالسيیكيیة  للبوررجوااززية  االوطنيیة  
االتي  لم  يبق  لهھھا  إإال  ااالسم  في  االذهھھھنيیة  

االستاليینيیة  أأوو  االماووية  االمتكلسة  منذ  عقودد  
.            ما  قبل  عصر  االعولمة

  سوفف  لن  يطولل  مشرووعع  ااالحتوااء  
ااالمبريالي  حتى  يصل  مرحلة  االحسم  االتي  

ستفضي  إإما  إإلى  تدعيیم  نظامم  اااللتفافف  
ووتجيیيیر  االثوررااتت  لعقودد  طويلة  تحت  يافطة  

بما  يحمله  من  "  االصحوةة  ااالسالميیة"
٬،    وواالنسوية تهھھديدااتت  للمكاسب  االحقوقيیة

ووبالتالي  فتح  االطريق  أأمامم  مرحلة  جديدةة  
من  هھھھيیمنة  االنظامم  االرأأسمالي  االمعولم  

ليیجد  في  االمنطقة  أأحد  أأشكالل  االتنفيیس  
االسلفي  االمؤقت  عن  أأززمته  االحاليیة  على  

حسابب  فقرااء  االريف  ووكاددحي  االمدنن  
وواالمهھھمشيین٬،  أأوولى  ضحاياهه  االنساء  
وواالشبابب  ووااألطفالل٬،  أأوو  فشل  ذذلك  

االمشرووعع٬،  ووفتح  االطريق  أأمامم  ااستنهھھاضض  
مسارر  االتحّررر  من  رربقة  االرأأسماليیة  بإررساء  
نظامم  ااقتصادديي  سيیاسي  معادديي  للديونن  
االخاررجيیة  وولالررتهھھانن  بجشع  االرأأسمالل  
االمحلي  وواالخاررجي  االباحث  عن  مزيد  

ااالمتيیاززااتت  على  حسابب  االعمالل  مع  إإعاددةة  
ااالعتبارر  للقطاعع  االعامم  في  ااالقتصادد  

وواالخدماتت  االذيي  تمت  تصفيیته  بأشكالل  
فاسدةة  تحت  إإمرةة  ااإلمالءااتت  االخاررجيیة  

لصندووقق  االنقد  االدوولي  وواانتهھھاجج  دديمقرااطيیة  
محليیة  قاعدية  على  أأسس  االتمثيیل  

االنسبي  للفئاتت  االشبابيیة  وواالنسوية  ااألكثر  
إإقصاء  وواالجهھھاتت  االمحروومة  ااألكثر  تهھھميیشا٬،  
مع  ااستنباطط  ااآلليیاتت  االقاددررةة  على  توفيیر  

موااطن  االشغل  مثل  االتخفيیض  في  ساعاتت  
االعمل  ااألسبوعيیة  وونظامم  االتقاعد  االمبكر  

إإنن  هھھھذهه  االفرضيیة  االثانيیة  مرتهھھنة  .  ااالختيیارريي
بالمقدررةة  االسيیاسيیة  على  إإنتاجج  بديل  

عمالي  شعبي  قاددرر  على  مرااكمة  االنضاالتت  
االقطاعيیة  وواالجهھھوية  ووتأطيیرهھھھا  ضمن  أأفق  
سيیاسي  بديل  عن  االلبرااليیة  بمختلف  
أأشكالهھھا  يكونن  موحد  االقوىى  االيیساررية  

وواالتقدميیة  وواالطالئع  االعماليیة  وواالشبابيیة  
وواالنسوية  في  االمدنن  وواالجهھھاتت  االتي  تعيیش  
فرااغا  يدفعهھھا  إإلى  ااستقطاباتت  موهھھھومة  بيین  
االحدااثة  وواالسلفيیة٬،  بديل  يتميیز  بالمصدااقيیة  
االسيیاسيیة  وواالجدية  االبرنامجيیة  ال  يرتهھھن  

غيیر  مضمونن  "  ااالنتقالل  االديمقرااطي"بأجندةة  
االنتائج٬،  يخرجج  من  إإطارر  رردد  االفعل  على  

االحكومة  وواالحركاتت  االرجعيیة  إإلى  موااقع  
االمباددررةة  االسيیاسيیة  على  أأررضيیة  ميیداانيیة  

نضاليیة  خاررجج  أأطر  االثرثرةة  ااإلعالميیة  
وواالسجالل  االعقيیم  مع  حكومة  تستفيید  من  
رربح  االوقت  ووتشتت  االمعاررضة  االيیساررية  
وواالتقدميیة  لتمرير  مشارريعهھھا  االمعاددية  

  .للشعب  وواالثوررةة

  جاللل  تليیلي

  

  ااطلبواا  كرااساتت  االراابطة
  االعددد  االثاني      

 

ال  لمحاكمة  مناضلي  

:  حزبب  االعمل  االوطني  االديمقرااطي
  محمد  االجهھھمي  االعقربي  عضو  االرفيیقانن

االهھھيیئة  االسيیاسيیة  للحزبب٬،  ووعبد  ااهللا  
االقاسمي  عضو  االقيیاددةة  االجهھھوية  بنابل٬،  

كمة  على  خلفيیة  االمحللذذين  أُأحيیال  للوواالّل
مساندتهھھما  لالحتجاجاتت  االتي  شهھھدتهھھا  
.  منطقة  االشريفاتت  بمعتمدية  سليیمانن

  ال  لتجريم  االحق  في  ااالحتجاججـ  
  .وواالنضالل

ال  لسيیاسة  االتخويف  وواالرعب٬،  االسلطة  ـ  
  .ملك  االشعب

ـ  نعم  لموااصلة  االمطالبة  بالشغل  
  وواالكراامة  وواالحرية
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االرهھھھاناتت  ووااالنتظاررتت    :  االمرأأةة  وواالثوررةة

  

أأفرزز  االمسارر  االثورريي  ووضعا  سيیاسيیا  جديداا  
وودديناميیكيیة  نضاليیة  فتح  آآفاقا  ووااسعة  لموااصلة  
االثوررةة  ووتعبئة  نضاالتت  االجماهھھھيیر  نساء  ووررجاال  
نحو  االمهھھامم  ااالنتقاليیة  االقاددررةة  على  االمروورر  
بالمطالب  االسيیاسيیة  االديمقرااطيیة  إإلى  

مطالب  ااقتصاددية  ااجتماعيیة  لفائدةة  االجماهھھھيیر  
االمهھھمشة  وواالمستغلة  وواالمضطهھھدةة  من  أأجل  

إإعاددةة  توززيع  االثرووةة  وواالسلطة  وواالمشارركة  
فاستمرااررية  .  االفعليیة  في  إإعاددةة  إإنتاجهھھما

االثوررةة  ووموااصلتهھھا  في  جميیع  االمجاالتت  ووعلى  
جميیع  االجبهھھاتت  هھھھو  االكفيیل  بتحقيیق  مشرووعع  

االديمقرااطيیة  مجتمعي  جديد  أأساسه  
االقاعدية  وواالعداالة  ااالجتماعيیة  االمعممة  

وواالمساووااةة  االكاملة  في  االحقوقق  
  وواالوااجباتت  االمدنيیة  بيین  االنساء  وواالرجالل
لتحرير  االطاقاتت  االفرددية  وواالجماعيیة  من  كل  

االتسلط  االسيیاسي  وواالوصاية  أأشكالل  
.    ااالقتصاددييااالستغالللاالذكوررية  وو

فقد  خرجت  االمرأأةة  االتونسيیة  مشارركة  في  
االثوررةة  إلثباتت  ذذااتهھھا  ووطلبا  للعداالة  ااالجتماعيیة  
في  االعمل  وواالقواانيین  ووفي  االفضاء  االعمومي  

ألنهھھا  لم  تشعر  أأنهھھا  ددوونن  مرتبة  االذكورر  كما  أأنهھھا  
لم  تشعر  أأنن  حيیاتهھھا  أأغلى  لديهھھا  من  حيیاةة  
االرجل  ووإإلى  االيیومم  لم  تتخلف  االنساء  عن  

االمسيیرااتت  ووعن  االمظاهھھھرااتت  ووااالعتصاماتت  كما  
لم  تتخل  عن  مشارركتهھھا  في  االحيیاةة  

االسيیاسيیة  وواالمدنيیة  نظراا  لكونن  االجماهھھھيیر  
االنسوية  كانت  أأكثر  االفئاتت  تضررراا  من  ووضعيیة  
االتناقضاتت  ااالقتصاددية  ووااالجتماعيیة  للبرااليیة  
  االنظامم  االسابق  ووتسلطيیته  على  االدوولة  

.      وواالمجتمع
ووبعد  سقوطط  االنظامم  ووجدتت  االمرأأةة  االتونسيیة  
نفسهھھا  ضحيیة  مماررساتت  وومشارريع  معاددية  
للنساء  ترجع  في  جزء  منهھھا  إإلى  ااستعمالل  

قضيیة  االمرأأةة  مثلما  للسيیاسي  ووإإيديولوجي  
ااستعملت  قضايا  االتنميیة  وواالديمقرااطيیة  

ووحقوقق  ااإلنسانن  ووغيیرهھھھا  من  مغالطاتت  االنظامم  
لقد  ررااهھھھن  االوعي  االنسويي  خاللل  .  االسابق

كامل  االمسارر  االثورريي  على  ضرووررةة  طرحح  
االقضايا  االحقيیقة  للمرأأةة  وواالتصديي  لمحاووالتت  
ووئدهھھھا  وواالرجوعع  بهھھا  إإلى  االعصورر  االوسطى  

عديد  حمله  هھھھذاا  االمسارر  من  ووذذلك  ررغم  ما  
االخيیباتت  وواالترااجعاتت  وواااللتفافاتت  بفعل  االعواائق  
االموررووثة  وواالتناقضاتت  االسيیاسيیة  ووااالجتماعيیة  
االتي  توااجه  فرصص  االمشارركة  بيین  االطبقاتت  

وواالجهھھاتت  لدىى  االرجالل  وواالنساء  ووهھھھو  ما  يفترضض  
عداالة  قاعدية  اانتقاليیة  لتصفيیة  ااإلررثث  

ااالستبداادديي  بتسلطيیته  االسيیاسيیة  ووووصايته  
.    االذكوررية  ووخيیاررااته  االلبرااليیة

وويبقى  االسؤاالل  مطرووحا  على  االمنظماتت  
هھھھل  :  االنسوية  ووااألحزاابب  االتقدميیة  ووااليیساررية

أأنن  ااالنتقالل  االديمقرااطي  إإذذاا  ما  تّم  هھھھو  االكفيیل  
بتحقيیق  االمساووااةة  االكاملة  بيین  االجنسيین  في  

االحقوقق  وواالوااجباتت  ووااألددوواارر  ااالجتماعيیة  
وواالمهھھنيیة  وواالمدنيیة  ؟  أأمم  أأنن  االتمسك  بالحقوقق  

ااالقتصاددية  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة  وومحارربة  
ووااإلقصاء    )Soumission(تأنيیث  االفقر  ووااالنطيیاعع  

ااألنثويي  هھھھو  االمقدمة  االضرووررية  إلقراارر  نظامم  
دديمقرااطي  تشارركي  يضمن  االمساووااةة  االكاملة  

وويحقق  أأهھھھداافف  االثوررةة  لجميیع  االمتضرررين؟  
من  االناحيیة  االنظرية  ال  يوجد  تناقض  بيین  

االمساررين  باعتباررهھھھما  برنامجا  اانتقاليیا  للتحررر  
ووااالنعتاقق  من  االتوحش  االرأأسمالي  بالنسبة  
للجماهھھھيیر  االمفقرةة  وواالمستغلة  وواالمهھھمشة  
نساء  ووررجاال٬،  غيیر  أأنن  ااختزاالل  مطالب  االثوررةة  

ددوونن  "  ااالنتقالل  االديمقرااطي"في  عمليیة  
أأساسس  ااقتصادديي  ااجتماعي  ذذيي  محتوياتت  

طبقيیة  تفتح  آآفاقا  ددستوررية  ووسيیاسيیة  إلعاددةة  
ااالعتبارر  للقطاعع  االعامم  وواالتسيیيیر  االذااتي  ووإإلغاء  
االديونن  االخاررجيیة  ووتأميیم  االبنوكك٬،  سوفف  لن  
يحل  مشاكل  االتفقيیر  وواالتهھھميیش  وواالبطالة  
بالنسبة  إإلى  االطبقاتت  وواالشراائح  االمتضرررةة  

.        من  مخلفاتت  االسيیاسة  االرأأسماليیة
  جانفي  14  دديسمبر  17فقد  شملت  ثوررةة    

االعديد  من  االفئاتت  ااالجتماعيیة  ااألكثر  تضررراا  من  
تناقضاتت  االمرحلة  االسابقة  ووخاصة  

االمهھھمشيین  من  االمعطليین  وواالمعطالتت  عن  
االعمل  وواالشبابب  االطالبي  وواالتلمذيي  وواالطالئع  

االعماليیة  وواالديمقرااطيیة  من  نقابيیيین  
ووسيیاسيیيین  ووحقوقيیيین٬،  غيیر  أأنن  شعاررااتت  هھھھذهه  
االثوررةة  تضمنت  قيیما  إإنسانيیة  ووااجتماعيیة  من  
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حرية  ووكراامة  ووعداالة  ااجتماعيیة  وومساووااةة  
شاملة  بيین  ااألفراادد  باعتباررهھھھم  موااطنيین  
متساووين  بقطع  االنظر  عن  اانتماءااتهھھم  

.  ااالجتماعيیة  وواالجهھھوية  وواالجنسيیة  وواالسيیاسيیة
ووااجتاحت  االمظاهھھھرااتت  مختلف  االمناطق  

ووعبرتت  عن  ااحتجاجاتت  متنوعة  بتنوعع  أأشكالل  
ااإلقصاء  وواالتهھھميیش  ووااالضطهھھادد  ووااالستغاللل  

االتي  موررست  على  االشعب  االتونسي  
بنسائه  ووررجاله  ووشبابه  طيیلة  عقودد  من  أأززماتت  
هھھھيیكليیة  ووظرفيیة  كانت  تصاحب  مختلف  ااألنماطط  
االتنموية  االمتبعة  ووخاصة  منهھھا  االنمط  االلبراالي  

االمتوحش  االمتبع  منذ  تسعيیناتت  االقرنن  
لكن  ااألززمة  االتي  فجرتت  االثوررةة  كانت  .  االماضي

تغذيهھھا  تناقضاتت  ااجتماعيیة  أأخرىى  أأفقيیا  
ووعمودديا  أأهھھھمهھھا  االبطالة  االسافرةة  وواالمقنعة  

االتي  توسعت  ددوواائرهھھھا  حتى  شملت  قطاعاتت  
ووااسعة  من  االشبابب  أأصحابب  االشهھھاددااتت  

االعلميیة  ووغيیرهھھھم  من  االفئاتت  االشبابيیة  في  
ااألحيیاء  االشعبيیة  ووااألرريافف  االمتسربيین  من  
االنظامم  االتعليیمي  ذذوويي  االتكوين  االمهھھني  

االمحدوودد٬،  إإلى  جانب  عدمم  تساوويي  االفرصص  
بيین  االجهھھاتت  ووااألووساطط  االريفيیة  وواالحضرية  نظراا  

لمخلفاتت  االالتوااززنن  االجهھھويي  االذيي  عمقته  
االخيیاررااتت  االلبرااليیة  وواانفراادد  سوقق  ااالستثماررااتت  
االتصديرية  بالبراامج  االتنموية  أأمامم  اانسحابب  
االدوولة  ظاهھھھريا  وومساندتهھھا  فعليیا  للجهھھاتت  

االمحظوظة  سوااء  بالبنيیة  االتحتيیة  أأوو  
بالتسهھھيیالتت  ااالقتصاددية  وواالماليیة  االمتنوعة  

غيیر  أأنن  .  على  حسابب  االجهھھاتت  االدااخليیة
االتناقض  بيین  االفرصص  االتي  تتاحح  للنساء  

وواالرجالل  كانن  من  االحدةة  االتي  ساهھھھمت  في  
.  تأنيیث  االفقر  ووااالضطهھھادد  وواالتهھھميیش

نسبة  بطالة  حاملي  االشهھھاددااتت  االعليیا  من  
مجموعع  االمعطليین  
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االدررااسة  االميیداانيیة  حولل  (االمعهھھد  االوطني  لإلحصاء
  )االتشغيیل

فأكثر  أأشكالل  ااالضطهھھادد  ااالجتماعي  االناتجة  
عن  تناقضاتت  االمرحلة  االسابقة  تلك  االمرتبطة  

بالتميیيیز  ضد  االنساء  االلوااتي  كن  يالقيین  
تهھھميیشا  ووااضطهھھادداا  مزددووجا  ددااخل  هھھھذهه  
االشراائح  وواالفئاتت  وواالطبقاتت  ااالجتماعيیة  

االمتضرررةة٬،  بوصفهھھن  موااطناتت  حرمن  حقوقق  
االموااطنة  وواالكراامة  أأووال٬،  ووبوصفهھھن  نساء  
معرضاتت  ألنوااعع  متعدددةة  من  ااالستغاللل  

ووااالضطهھھادد  وواالعنف  ثانيیا٬،  إإذذ  لم  تكن  االمرأأةة  
مساووية  للرجل  في  االتهھھميیش  ووااإلقصاء  نتيیجة  

ااستخداامم  االنظامم  االسابق  آلليیة  االزبونيیة  
االسيیاسيیة  وواالمدنيیة  بتحويل  االحقوقق  االمدنيیة  
وواالمهھھنيیة  وواالدررااسيیة  ووحق  االشغل  وواالترقيیة  
إإلى  اامتيیاززااتت  توززعع  بحسب  االوالء  للنظامم  

وولسيیاساته  ووررموززهه  االرسميیيین  ووغيیر  
ووحيین  تتم  مقايضة  هھھھذهه  االحقوقق  .  االرسميیيین

بالوالء  تكونن  االنساء  أأوولى  ضحايا  هھھھذاا  االمنطق  
االتسلطي  ألنن  للمرأأةة  في  مجتمعنا  يمكن  أأنن  

تخسر  االكثيیر  باعتباررهھھھا  االموضوعع  االرئيیس  
ووااألددااةة  االرخيیصة  للشرفف  االذكورريي  ووااألخالقق  

االتي  ال  تطالل  االفسادد  ااإلدداارريي  "  االسوية"
وواالمالي  وواالسيیاسي  وواالمحسوبيیة  وواالمتاجرةة  

بمصالح  االجماهھھھيیر  وواالسطو  عليیهھھا٬،  بقد  ما  
تختزلل  في  االنموذذجج  االتقليیديي  للمرأأةة  

االمنسحبة  من  االفضاء  االعمومي  وواالمنطوية  
على  نفسهھھا  عائليیا  االمطيیعة  لقدرر  االخضوعع  

.    وواالتضحيیة
نحن  لسنا  أأسوياء  أأمامم  االبطالة  فكما  ال  يمكن  
مساووااةة  االمعطل  عن  االعمل  في  سيیديي  بوززيد  

وواالقصرين  وواالشمالل  االغربي  وواالجنوبب  
بالمعطل  في  االمناطق  االساحليیة  وواالعاصمة  

ووبيین  االمعطليین  في  ااألرريافف  ووااألحيیاء  االشعبيیة  
ووبيین  ززمالئهھھم  في  االمدنن  ووااألحيیاء  االرااقيیة٬،  ألنن  
االحظوظظ  في  االوساطاتت  وواالمحسوبيیة  ووحتى  

االرشاوويي  ليیست  متساووية٬،  فإنن  هھھھذهه  
االالمساووااةة  تشمل  أأيضا  االمعطالتت  عن  االعمل  

ووهھھھنا  نلمس  .  مقاررنة  بزمالئهھھن  من  االذكورر
عدمم  تساوويي  االفرصص  بيین  االجنسيین  حتى  في  

ظل  االتسلط  ووااالستبداادد  فيیكونن  االتهھھميیش  
االتهھھميیش  االطبقي  وواالجهھھويي  مضافا  :  مضاعفا

.    إإلى  االتهھھميیش  االجنسي
ففي  ررحلة  االبطالة  وواالبحث  عن  االشغل  
تتعرضض  االفتيیاتت  للمساووماتت  ووللتحرشش  

االجنسي  بل  وولإلساءةة  ااألخالقيیة  وواالنفسيیة  
مقابل  ووعودد  من  ددااخل  إإمكانيیاتت  ووااهھھھيیة  بل  أأنن  
االعديد  من  االمتنفذين  كانواا  يحاوولونن  ااالعتدااء  

االمالي  (على  االفتيیاتت  بالتحايل  االمضاعف  
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٬،  ووتؤكد  عديد  االشهھھاددااتت  االموثقة  )وواالجنسي
لدىى  بعض  االمنظماتت  االنسوية  توررطط  االعديد  

من  االفتيیاتت  مع  من  يستغل  ظرووفف  عطالتهھھن  
ووإإذذاا  ما  أأصبح  االعمل  .  ووحاجاتهھھن  بمَن  االُفتاتت

االمأجورر  جزءاا  من  االرأأسمالل  االثقافي  
ووااالجتماعي  وومكونا  أأساسيیا  من  مكوناتت  

االهھھوية  االجنسيیة  للمرأأةة  ووززياددةة  حظوظهھھا  في  
االزووااجج٬،  فإنن  مساوومتهھھا  على  هھھھذهه  االحاجة  
للعمل  إإنما  هھھھي  أأقصى  ددررجاتت  ااالستغاللل  
ووااالغتراابب  وواالشعورر  باإلحباطط  ووفقداانن  االثقة  

ووهھھھي  من  االناحيیة  االنفسيیة  أأشد  أأنوااعع  
.  ااالستغاللل  ووااالضطهھھادد  وواالشعورر  بالغبن

ووال  يخفى  أأنن  شرووطط  االحيیاةة  االعائليیة  وواالحيیاةة  
االمهھھنيیة  ال  تتيیح  فرصا  متساووية  بيین  االرجالل  
وواالنساء  لولوجج  االفضاء  االعمومي  وواالمشارركة  
فيیه  بوصفه  مجاال  للتعبيیر  وواالصرااعع  وواالتفاووضض  
ووتطاررحح  ااالسترااتيیجيیاتت  وواالمشارريع  االقطاعيیة  
وواالمجتمعيیة  ووإإثباتت  االذااتت  وونزعع  ااالعتراافف٬،  إإذذ  

ووجدتت  االمرأأةة  نفسهھھا  مشدووددةة  للفضاء  
االعائلي  بالتزااماتهھھا  االمنزليیة  وواالتربوية  ووهھھھو  ما  
يقصيیهھھا  ضمنيیا  عن  االمجالل  االعمومي  االذيي  

حتى  ووإإنن  توفرتت  فرصص  مالمسته  يكونن  بكثيیر  
من  االتضحيیاتت  االجسدية  وواالذهھھھنيیة  وواالنفسيیة٬،  

وو  يظل  فضاء  ذذكورريا  في  ثقافته  االسائدةة  
ووهھھھيیكلته  االتنظيیميیة  ال  يستجيیب  لشرووطط  

حضورر  االمرأأةة  وومشارركتهھھا  من  حيیث  ااألشكالل  
هھھھرميیة  تسلطيیة  تستند  إإلى  (االتنظيیميیة  

وواالمضاميین    )منطق  االوصاية  االذكوررية
.  االتوااصليیة  االعنيیفة  لغويا  ووررمزيا  ووحتى  جسديا
غيیر  أأنن  مشرووعع  االموااطنة  االذيي  بشرتت  به  

االثوررةة  االتونسيیة  البد  أأنن  تحققه  االفئاتت  
وواالشراائح  االتي  ساهھھھمت  في  االثوررةة  بالتحالف  

مع  االطبقاتت  االجماهھھھيیرية  االمتضرررةة  من  
االرأأسماليیة  وومن  نسخهھھا  االلبرااليیة  وواالتي  لهھھا  
مصالح  مباشرةة  ووتارريخيیة  في  إإحدااثث  االتغيیيیر  
االمجتمعي  االشامل  وواالعميیق  لكل  االبنيیاتت  
على  أأسس  اانتقاليیة  تربط  بيین  برنامج  االحد  

ااألددنى  في  االموااطنة  وواالديمقرااطيیة  ووااإلصالحح  
ووبيین  برنامج  االحد  ااألقصى  في  االتحررر  من  

ااالستغاللل  ووااالضطهھھادد  وواالتهھھميیش  
٬،  كما  تصوغه  االجماهھھھيیر  ووتطمح  إإليیه  ووااإلقصاء

ددوونن  فوااصل  مرحليیة  أأوو  تارريخيیة  تهھھددد  آآمالل  
االمستغليین  وواالمضطهھھدين  وواالمهھھمشيین  

وواالمقصيیيین  ووتجهھھض  تطلعاتهھھم  االمشرووعة  
.  ووااالنعتاقق  وواالمساووااةة  وواالمشارركةفي  

  البد  من  االمهھھامم  ااالنتقاليیةوولتحقيیق  هھھھذهه  
تجذير  االمطالب  ااالقتصاددية  ووااالجتماعيیة  

وواالثقافيیة  ووتكثيیفهھھا  في  مهھھامم  سيیاسيیة  نابعة  
محتوياتت  طبقيیة  من  ررؤؤية  برنامجيیة  ذذااتت  

  تفتح  مجاالتت  ملموسة  النخرااطط  ووااضحة
االمعطليین  وواالعمالل  وواالفئاتت  االوسطى  ووصغارر  

وومتوسطي  االفالحيین  وواالتجارر٬،  ووأأصحابب  
في  االنضالل  ...  االمهھھن  االحرةة  من  االجنسيین  

االميیدااني  عبر  مختلف  ااألشكالل  االممكنة  أأوو  
االمبتكرةة  ووتحفيیزهھھھا  لتحقيیق  أأهھھھداافهھھا  كاملة  

وواالعمل  على  االثرووةة  وواالسلطة  في  تقاسم  
إإحرااجج  االحكوماتت  االبوررجوااززية  بمزيد  من  

.    االمطالب  االتصاعدية
فالالمساووااةة  االموررووثة  بيین  االفئاتت  وواالطبقاتت  

وواالجهھھاتت  ووبيین  االنساء  وواالرجالل  تحتم  إإجرااءااتت  
دديمقرااطيیة  ااستثنائيیة  لتجاووزز  هھھھذهه  االتناقضاتت  

ووعدمم  تساوويي  االفرصص  بيین  جميیع  هھھھؤالء  
االفاعليین  بتمكيینهھھم  من  آآليیة  االتمثيیليیة  

االنسبيیة  في  جميیع  االهھھيیئاتت  االمنتخبة  من  
للديمقرااطيیة  "أأجل  بناء  االشرووطط  ااألووليیة  

إإنهھھا  شعاررااتت  االثوررةة  وومطالبهھھا  في  "  االقاعدية
االكراامة  وواالموااطنة  اااليجابيیة  وواالعداالة  

ااالجتماعيیة  هھھھي  االتي  تحتم  فتح  االمجالل  
االتمثيیلي  ااالنتقالي  لتجاووزز  ووضعيیة  االموااطنة  

االسلبيیة  لفئاتت  االشبابب  وواالمهھھمشيین  وواالفقرااء  
ووفئاتت  االنساء  االتي  تعاني  من  تهھھميیش  

وويتمثل  .  مزددووجج  خاصة  في  االجهھھاتت  االدااخليیة
ااالضطهھھادد  االمضاعف  للنساء  في  ااضطهھھادد  

االخيیاررااتت  ااالقتصاددية  ووااالستغاللل  االرأأسمالي  
االمفقر  ألووسع  االجماهھھھيیر  خاصة  منهھھا  االنسائيیة  
من  جهھھة٬،  ووااضطهھھادد  االنظامم  ااألبويي  أألذكورريي  

االمتغلغل  وواالذيي  يتمظهھھر  عبر  عقليیاتت  
وومماررساتت  وومشارريع  محقرةة  للنساء  ووقواانيین  

فالمجتمع  االذيي  نصبو  إإليیه  .  تميیيیزية  تجاهھھھهھھن
ال  بّد  أأنن  يعمل  على  إإلغاء  كافة  مظاهھھھر  االتميیيیز  

ضد  االنساء  ووإإقراارر  االمساووااةة  االكاملة  بيین  
ووددوونن  أأنن  ننكر  بعض  االمكاسب    .  االجنسيین

االتي  تحققت  بفضل  نضاالتت  ااألجيیالل  االنسائيیة  
ما  يزاالل  االوضع    يتميیز  بتكريس  االعقليیة  ااألبوية  
عبر  قواانيین  تميیيیزية  مثل  االتوززيع  االالمتساوويي  
لألددوواارر  ددااخل  االعائلة  ووموااصلة  ااعتبارر  االزووجج  رربا  

إإال  في  (للعائلة  يتمتع  ووحدهه  بحق  االوالية  
٬،  أأوو  االتوززيع  االالمتكافئ  للثرووااتت  )حاالتت  ناددررةة

ددااخل  االعائلة  عبر  قواانيین  للميیرااثث  االتي  تعطي  
االذكر  حظ  ااألنثيیيین  ووهھھھو  ما  يساهھھھم  إإضافة  

لعديد  االمعطيیاتت  ااالقتصاددية  ووااالجتماعيیة  في  
  .تفقيیر  االنساء  ووتأنيیث  االفقر

كما  أأنن  االعنف  االمسلط  على  االنساء  يبقى  
ظاهھھھرةة  متفشيیة  إإذذ  أأنن  اامرأأةة  على  أأثنيین  
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تتعرضض  لنوعع  من  أأنوااعع  االعنف  االجسديي٬،  أأوو  
عنف  تصعب  مقاوومته  .  االجنسي  أأوو  ااالقتصادديي

في  ظل  االقواانيین  وواالمؤسساتت  االحاليّیة٬،  
إإضافة  إإلى  أأشكالل  من  االعنف  االلفظي  
ووفي  .  وواالرمزيي  ددااخل  االفضائيین  االخاصص  وواالعامم

توااجه  االنساء  عديد    هھھھذاا  االمسارر  االثورريي
االتحدياتت  لعل  أأهھھھمهھھا  مجابهھھة  عنف  االرددةة  

االسلفيیة  االذيي  تجلى  في  االفترةة  ااألخيیرةة  عبر  
ندااءااتت  بعض  ااألطراافف  االعلنيیة  وواالمتسترةة  

برجوعع  االنساء  للمنزلل  وواالتخلي  عن  االشغل  
وواالسماحح  بتعددد  االزووجاتت  وواالزووااجج  االعرفي  

ووختانن  االبناتت  وومحاووالتت  إإجباررهھھھن  على  ااررتدااء  
االحجابب  وواالنقابب  بطراائق  مباشرةة  ووأأخرىى  غيیر  
مباشرةة  تستخدمم  فيیهھھا  أأشكالل  مختلفة  من  

االعنف  االنفسي  ووااألخالقي  وواالترهھھھيیب  
االسلفي  بتوااطئ  ووااضح  من  حكومة  االنهھھضة  
االتي  ااعتبرته  تداافعا  لحركاتت  ثقافيیة  سوفف  
تهھھيیؤ  لهھھا  االمناخخ  لفرضض  براامجهھھا  ووسيیاساتهھھا  

االمعاددية  للنساء  بأقل  ما  يمكن  من  االمقاوومة  
.    االشعبيیة  وواالمدنيیة

  كما  أأنن  نسب  االبطالة  وواالفقر  عند  االنساء  
تتجاووزز  بكثيیر  نسبهھھا  عند  االرجالل  وويسودد  
االعمل  االهھھامشي  ووسوقق  االمناوولة  في  

ااستغاللل  االعمل  االنسائي  أأكثر  االقطاعاتت  
هھھھشاشة٬،  وولعل  ووضع  عامالتت  االنسيیج  

ووعامالتت  االمناززلل  وواالبغاء  االسريي  وواالعلني  
أأمثلة  ووااضحة  على  هھھھذاا  ااالستغاللل  

االمضاعف٬،  ووال  ززاالت  أأجورر  االنساء  ااقل  من  
أأجورر  االرجالل  في  االعديد  من  االقطاعاتت  ووخاصة  

في  االعمل  االفالحي  وواالنسيیج  حيیث  تمثل  
االيید  االعاملة  االنسائيیة  أأغلبيیة  ساحقة  تعاني  

من  تدني  ااألجر  ااألددنى  االفالحي  مقاررنة  
.  باألجر  ااألددنى  االصناعي  االمتدني  أأصال

ووتجابه  االنساء  االعامالتت  في  كل  االقطاعاتت  
متاعب  االيیومم  االمضاعف  بيین  االعمل  خاررجج  

االمنزلل  وواالعمل  ددااخله  ددوونن  تعويض  أأوو  ااعتراافف  
عائلي  أأوو  ااجتماعي  عند  أأووسع  االفئاتت  

  .  ااالجتماعيیة  حتى  االمتعلمة  منهھھا  

فمن  أأووكد  مهھھامم  االثوررةة  االعمل  بصفة  مزددووجة  
ضد  ااالستغاللل  وواالتفقيیر  تجاهه  االنساء  ووضد  
االتميیيیز  وواالعقليیة  االذكوررية  بالعمل  على  ررفع  
االتحفظاتت  على  ااتفاقيّیة  االقضاء  على  كافة  

مظاهھھھر  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  بما  يعنيیه  ذذلك  من  
مساووااةة  ددااخل  االعائلة  ووفي  ااإلررثث٬،  ووتبني  
خطة  فعالة  للتصديي  للعنف  االمسلط  على  
االنساء  بمختلف  أأشكاله  من  خاللل  ددمج  

ااإلجرااءااتت  االقانونيّیة  ووااالجتماعيیة  االالززمة  
لذلك٬،  وواالعمل  على  مجابهھھة  تأنيیث  االفقر  عبر  
منع  تهھھميیش  عمل  االنساء  ووتجريم  االمناوولة  

ووتحقيیق  ظرووفف  االعمل  االالئق  لهھھن  وواالمساووااةة  
في  ااألجر٬،  ووتدعيیم  االمشارركة  في  االحيیاةة  

االسيیاسيیة  وواالحيیاةة  االعامة  عموما  عبر  ااعتمادد  
  وواالتمثيیليیة  االنسبيیة  االمناصفة  كمبدأأ  عامّم

كأددااةة  لهھھا٬،  وواالعمل  على  مجابهھھة  االعقليیاتت  
االمحقرةة  للنساء  وواالتي  تعرقل  حضوررهھھھن  في  

.  االحيیاةة  االعامة

ووأأمامم  جدية  االتهھھديدااتت  االتي  تطالل  أأبسط  
االحقوقق  ااالقتصاددية  وواالمدنيیة  وواالعائليیة  

وواالجسميیة  لبعض  االمكتسباتت  االنسوية٬،  البد  
من  تعبئة  االطاقاتت  االنسوية  وواالشبابيیة  
وواالتقدميیة  للتحسيیس  بما  يتهھھددد  االمرأأةة  

االتونسيیة  وواالتحريض  على  ااالحتجاجج  بمختلف  
أأشكاله  من  أأجل  االتصديي  لاللتفافف  على  
مكاسب  االنساء  بوصفه  حلقة  جديدةة  في  

مسارر  اااللتفافف  على  االثوررةة  وومطالبهھھا  
إإذذ  ال  يمكن  موااصلة  االمسارر  .  ااألساسيیة

االثورريي  ددوونن  خوضض  االمعركة  االنسوية  على  
أأسس  تتجاووزز  مجردد  االمطالب  االلبرااليیة  

االنخبوية  في  االديمقرااطيیة  االشكليیة  إإلى  
االتمثيیليیة  االنسبيیة  (دديمقرااطيیة  قاعدية  

تؤّمن  طرحح    )للنساء  في  االجهھھاتت  وواالقطاعاتت
االمطالب  االحقيیقيیة  في  االتشغيیل  وواالكراامة  

فما  ززاالل  .  ددوونن  تميیيیز  ووفي  ااألجورر  االمتساووية
االمسارر  االثورريي  يتوفر  على  إإمكانيیاتت  

ااستنهھھاضض  جماهھھھيیريي  سوفف  يكونن  منقوصا  ما  
لم  تشارركك  فيیه  االجماهھھھيیر  االنسوية  في  

مختلف  االجهھھاتت  وواالقطاعاتت  ضد  موااصلة  تأنيیث  
االتفقيیر  وواالتهھھميیش  ووإإررهھھھابب  االنساء  بالمقوالتت  
االرجعيیة  إإذذ  ال  شك  في  أأنن  ااستنهھھاضض  االنساء  

ووفق  مطالبهھھن  في  االمساووااةة  االمدنيیة  
ووااالنعتاقق  من  االفقر  ووااالضطهھھادد  وواالتميیيیز  

سيیبقى  أأحد  االضماناتت  ااألساسيیة  لموااصلة  
.                االثوررةة  ووتحقيیق  مطالبهھھا

  نائلة  االزغالمي

  

 
 :تقرير  حولل  االوضع  االعالمي

يتميیز  االوضع  االعالمي  حاليیا  بغيیابب  ملحوظظ  
آلفاقق  للنظامم  االرأأسمالي  على  االمستوىى  

فرغم  مروورر  أأكثر  من  خمس  سنوااتت  .  االدوولي
على  أأززمة  االرهھھھن  االعقارريي٬،  فإنن  االنظامم  



18 

 

 
 

االرأأسمالي  االعالمي  بقي  عاجزاا  إإلى  ااآلنن  
في  .  على  االخرووجج  من  أأززمته  االمستفحلة
االمقابل  تعمد  االبنوكك  وومرااكز  االقوىى  

االرأأسماليیة  على  االضغط  من  أأجل  االحفاظظ  
على  نسب  أأررباحهھھا  االمرتفعة  ررغم  ضعف  
االنمو  ااالقتصادديي٬،  خاصة  في  أأووررووبا  ووهھھھو  ما  
أأددىى  إإلى  مزيد  تدهھھھورر  االظرووفف  االمعيیشيیة  

.          للشعوبب
  ـ  تفاقم  االطابع  االعالمي  االمتوااصل  1

لألززمة    
إإنن  ما  نالحظه  االيیومم  هھھھو  تباطؤ  االنمو  في  كامل  

:  مناطق  االعالم  االرأأسمالي  
نمو  االناتج  االدااخلي  االخامم  

سنة      
2010  

سنة  
2011    
توقع    

  2012سنة  
إإسقاطط  

منطقة  
ااألوورروو  

  1,9  1,6    -0,5  

  1,8  1,8  3,0  أأمريكا  
  1,7  0,9-    4,4  االيیابانن  
  3,0  2,9  7,5  االبرااززيل  
  8,2  9,2  10,4  االصيین  
  7,0  7,4  9,9  االهھھند  
    2012صندووقق  االنقد  االدوولي  :  االمصدرر  

كما  أأددىى  تحميیل  أأززمة  دديونن  االبنوكك  ااألمريكيیة  
ووااألووررووبيیة  للدوولل  إإلى  تضخم  دديونهھھا  وونمو  عجز  

:        موااززناتهھھا  كما  يبرززهه  االجدووالنن  االتاليیانن  
  من  االناتج  %  (عجز  االموااززناتت  /  نسب  نمو  

  )االدااخلي  االخامم  
  2007  2008  2010    

توقع    
2011    
إإسقاطط  

2012    
إإسقاطط  

  4,5-    5,7-    7,1-    3,3-    2,7-  فرنسا  
  1,1-    1,2-    4,3-    0,1-    0,2  أألمانيیا
  9,3-    1,0-    10,7-    6,6-    2,9-  أأمريكا  
  8,9-    8,9-    7,83-    2,2-    2,4-  االيیابانن  

  5,9-    6,6-    7,7-    3,4-    1,3-  مجموعع  
  2,8-    2,7-    2,5-    2,0-    2,8-  االبرااززيل  
    2012منظمة  االتعاوونن  وواالتنميیة  فيیفريي  :  االمصدرر  

  من  االناتج  االدااخلي  %(االدين  االعمومي  االخامم  
  )االخامم  

  2008  2009  2010    
توقع    

2011    
إإسقاطط
اا    

2012    
إإسقاطا  

  90,7  87,0  82,4  79,0  68,3فرنسا  
  81,6  81,5  83,2  74,4  66,7أألمانيیا  
  107,6  102  98,5  89,9  76,1أأمريكا  
,216  196,2االيیابانن  

3  
219,0  233,4  241,0  

    2012صندووقق  االنقد  االدوولي  جانفي  :  االمصدرر  
تبرزز  هھھھذهه  ااألررقامم  االتباطؤ  االمؤكد  لنمو  االناتج  

االمحلي  االدااخلي  لهھھذهه  االدوولل  كما  تبرزز  االركودد  
ااالقتصادديي  االذيي  تعيیشه  منطقة  ااألوورروو  االتي  
.      تعرفف  ما  يمكن  تسميیته  باألززمة  ددااخل  ااألززمة

وويخشى  االعالم  االرأأسمالي  من  أأنن  تشكل  
حلقته  ااألضعف  حاليیا٬،  ووهھھھي  منطقة  ااألوورروو  

نتيیجة  ااألززمة  االماليیة  للبنوكك  ااألووررووبيیة٬،  رراافعة  
ألززمة  تنتشر  ووتمس  كل  االدوولل  االصناعيیة  
.  وواالدوولل  االصاعدةة  بأووررووبا  ووباقي  ددوولل  االعالم

وولتفادديي  ذذلك  ساررعع  االبنك  االمركزيي  ااألووررووبي  
.        إإلى  ضخ  مليیاررااتت  ااألوورروو  بالبنوكك  ااألووررووبيیة

لقد  أأددتت  هھھھذهه  ااألززمة  االعالميیة٬،  ووما  صاحبهھھا  
من  آآثارر  ااجتماعيیة  خاللل  االسنة  االمنقضيیة  إإلى  

  :
   توااصل  مد  االثوررااتت  في  االمنطقة

االعربيیة  في  تونس  وومصر  ووليیبيیا  
 .ووسورريا

   تطورر  االموجة  ااالحتجاجيیة  بأووررووبا
حركة  ااحتاللل  وووولل  ستريت    (ووبأمريكا  

ووهھھھي  تمثل  موجة  جديدةة  تعززز    )
اامتداادد  االتحركاتت  االمعاددية  للنظامم  

 .االرأأسمالي  االعالمي
ووتنضافف  إإلى  ااألززمة  ااالقتصاددية  ووااالجتماعيیة  
للنظامم  االرأأسمالي  االعالمي  ااألززمة  االبيیئيیة  
حيیث  أأصبحت  ظاهھھھرةة  ااالحتباسس  االحراارريي  

"  ددرربانن  "  ظاهھھھرةة  معيیشة  ووززاادد  فشل  قمة  
  االوضع  االبيیئي  2011خاللل  شهھھر  دديسمبر  

فالكوااررثث  االبيیئيیة  .  تفاقما  خاللل  االعقودد  االقاددمة
كالفيیضاناتت  وواالتصحر  االتي  يعيیشهھھا  مئاتت  

االمالييین  من  االرجالل  وواالنساء  االيیومم  ستتفاقم  
أأكثر  فأكثر  بمروورر  االسنيین٬،  في  االمقابل  يقف  

االنظامم  االرأأسمالي  االعالمي  االمتسبب  
االرئيیسي  في  االتدهھھھورر  االبيیئي  عاجزاا  عن  

ووتزدداادد  حدةة  تدهھھھورر  االوضع  .  موااجهھھة  ذذلك
االبيیئي  االعالمي  مع  االسعي  االمحمومم  

لالمبرياليیة  للسيیطرةة  على  مصاددرر  االميیاهه  
ووسن  سيیاساتت  تقضي  على  االغاباتت  لمزيد  

كما  أأثبتت  .  االسيیطرةة  على  مدخرااتت  االعالم
كاررثة  مفاعل  يوكوهھھھاما  باليیابانن  ااألخطارر  
االمحدقة  االتي  توااجهھھهھھا  ااإلنسانيیة  نتيیجة  

االمفاعالتت  االنوووية٬،  االتي  يتم  تقديمهھھا  كذبا٬،  
ووررغم  .  على  أأنهھھا  طاقة  غيیر  مضرةة  بالبيیئة

االحركاتت  ااالحتجاجيیة  االمعاددية  لبناء  مفاعالتت  
نوووية  إإذذ  حافظت  أأغلب  االدوولل  االنوووية  على  
براامجهھھا  في  هھھھذاا  االمجالل  ووتم  ااالنطالقق  في  

  مفاعال  نووويا  في  أأنحاء  متفرقة  من  60بناء  
.              االعالم

  ـ  أأززمة  االنظامم  االرأأسمالي  تتأكد  2
عرفف  االنظامم  االرأأسمالي  االعالمي  إإلى  حدوودد  

  فترةة  طويلة  من  االترااكم  اامتدتت  2007سنة  
  سنة  تقريبا  أأعقبت  االركودد  50على  مدىى  
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.  ااالقتصادديي  خاللل  سبعيیناتت  االقرنن  االماضي
ووقد  سن  االنظامم  االرأأسمالي  االعالمي  

سيیاساتت  محافظة  ووليیبرااليیة  جديدةة  ااعتمدتت  
على  االتحرير  ااالقتصادديي  مما  سمح  بإطالة  

.  فترةة  االمرااكمة  خاللل  االثالثيین  سنة  االمنقضيیة
كما  ااعتمد  بشكل  كبيیر  منذ  االتسعيیناتت  على  

االتدااين  االخاصص  وواالتدااين  االعمومي  بشكل  
أأقل٬،  ووهھھھي  آآليیاتت  ساهھھھمت  أأيضا  في  ددعم  

.    سنة  االمنقضيیة50االترااكم  االرأأسمالي  خاللل  
ووقد  تطورر  هھھھذاا  االنظامم  االعالمي  االجديد  دداامجا  

.  تدرريجيیا  االصيین  ضمن  آآليیاتت  مرااكمته
ووقد  تم  تعويض  االتدميیر  االذيي  لحق  االقدررةة  
ااإلنتاجيیة  في  أأمريكا  ووأأووررووبا  بالتطورر  االهھھامم  
االذيي  عرفته  االقدررااتت  ااإلنتاجيیة  في  االصيین  

االتي  توجهھھت  بحكم  ضعف  سوقهھھا  
ااالستهھھالكيیة  االدااخليیة  نحو  االسوقق  ااألمريكيیة  

بسلعهھھا  ووررساميیلهھھا  لتلبيیة  االحاجاتت  
ااالستهھھالكيیة  لهھھذاا  االبلد  االقائم  على  االتدااين  

ووتمثل  االيیومم  حدوودد  .  وواالمضاررباتت  االعقاررية
االنموذذجج  ااألمريكي  ووأأززمة  منطقة  االيیورروو  

االعموددين  االرئيیسيیيین  ألززمة  االنظامم  
االرأأسمالي  االعالمي  االذيي  تحرصص  االوالياتت  

االمتحدةة  ااألمريكيیة  ااعتمادداا  على  ثقلهھھا  
االتارريخي  ووعلى  االدوورر  االمحورريي  االذيي  تلعبه  
االبنوكك  وواالمؤسساتت  االماليیة  االعالميیة  على  
تغطيیة  عجزهھھھا  االتجارريي  على  حسابب  ددوولل  

إإال  أأنن  هھھھذهه  ااآلليیاتت  االتي  ااعتمدهھھھا  .  االعالم
االنظامم  االرأأسمالي  االعالمي  إإلى  حد  ااآلنن  

بدأأتت  باالهھھھترااء  ووبدأأنا  نالحظ  تدرريجيیا  تغيیراا  في  
ااألقطابب  ااالقتصاددية٬،  فالصيین  االتي  أأصبحت  
تبحث  االيیومم  على  تسويق  منتجاتهھھا  ددااخل  

سوقهھھا  االمحليیة  بدأأتت  بتوجيیه  ررساميیلهھھا  نحو  
أأسوااقق  االبلداانن  االصاعدةة  في  آآسيیا  ووإإفريقيیا  

ووأأمريكيیا  االالتيینيیة  ووهھھھو  ما  أأددىى  إإلى  برووزز  توااززنن  
جديد  في  توززيع  االرساميیل  على  مستوىى  

ووفي  نفس  .  2007ددوولي  بداا  جليیا  منذ  سنة  
االسيیاقق  تشيیر  االمعطيیاتت  االخاصة  بمجموعع  

٬،  2011ااإلنتاجج  بأووررووبا  ووأأمريكا  االشماليیة  سنة  
أأنه  قد  عاددلل  بالكادد  ما  أأنتجته  هھھھاتيین  

في  حيین  أأنن  إإنتاجج  ٬،  2008االمنطقتيین  سنة  
االبلداانن  االصاعدةة  في  االقاررةة  ااآلسيیوية  قد  تطورر  

  وو  25خاللل  نفس  االفترةة  بنسب  تترااووحح  بيین  
في  االهھھند  وواالصيین  وواالفلبيین    (  بالمائة  50

كما  تبرززهه  االمعطيیاتت    )ووماليیزيا  ووسنغفوررةة  
:      االتاليیة  

االناتج  االمحلي  االدااخلي  بحسابب  مليیارر  
ددووالرر  

  2008  2009  2010  2011  
+  أأمريكا  
كنداا  

15793  15275  16100  16822  

ااالتحادد  
ااألووررووبي  

18341  16361  16242  17960  

  6125  5459  5032  4879االيیابانن  
+  االصيین  
+  االهھھند  
ددوولل  

ااآلسيیانن  
)5  (

7040  7599  9535  10733  

ووررغم  بقاء  االمؤسساتت  االماليیة  االدووليیة  مثل  
صندووقق  االنقد  االدوولي  وواالبنك  االعالمي  تحت  

ووبقاء  سوقق  ررااسس  ٬،  سيیطرةة  أأمريكا  ووأأووررووبا
  بيین  أأيديي  %  80االمالل  مركزاا  في  حدوودد  

من  بيین  (االقوىى  االرأأسماليیة  االتقليیدية  
االخمسيین  مجموعة  ااألوولى  االتي  تمتلك  أأكبر  

  منهھھا  من  24محفظاتت  ااألووررااقق  االماليیة  نجد  
  4  من  فرنسا  وو  5  من  بريطانيیا  وو  8أأمريكا  وو  

  من  أألمانيیا  وو  2  من  سويسراا  وو  2من  االيیابانن  وو  
٬،  )  من  هھھھولنداا  وومجموعة  ووااحدةة  من  االصيین2

  33,6  تمثل  2010فإنن  االبلداانن  االصاعدةة  سنة  
  من  االقيیمة  %  38,3  من  صاددررااتت  االبضائع  وو  %

  من  ااحتيیاطي  %  57,8االمضافة  االصناعيیة  وو  
  من  ااالنبعاثاتت  االحرااررية  وو  %  52,5االعملة  وو  
.        من  االسكانن  في  االعالم%  83,5

إإنن  تبدلل  ااالتجاهه  لم  يعد  مقتصراا  على  االجانب  
االديموغراافي  فحسب  بل  أأصبح  يتعلق  
فقد  ٬،  بالجواانب  االصناعيیة  وواالتجاررية  وواالماليیة

.      تغيیر  االيیومم  مركز  مناطق  ااإلنتاجج  االعالمي
منطقة  ااألوورروو  :    ـ  االوجه  ااآلخر  لألززمة  3

تسعى  االمؤسساتت  االماليیة  االدووليیة  االيیومم  
"  إإلى  مساعدةة  منطقة  ااألوورروو  االمريضة  

فانتعاشش  ااالقتصادد  االعالمي  يوااجه  توترااتت  
كبيیرةة  في  منطقة  ااألوورروو  وواالصعوباتت  االتي  

فالشرووطط  االماليیة  .  تعيیشهھھا  عدةة  مناطق  أأخرىى
تتدهھھھورر  ووآآفاقق  االتطورر  تترااجع  وومخاطر  االترااجع  

من  تقرير  صندووقق  االنقد  االدوولي    ("  تتكثف  
ووحسب  .  )  2012  جانفي  24بتارريخ  

يبني  صندووقق  االنقد  ٬،  االسيینارريو  ااألكثر  تفاؤؤال
  في  2012توقعاته  على  رركودد  متوسط  لسنة  

منطقة  ااألوورروو  على  خلفيیة  توقع  نمو  لن  
ووتعودد  .    في  االبلداانن  االمتقدمة%  1,5يتجاووزز  

أأسبابب  االركودد  الررتفاعع  كلفة  االديونن  االسيیاددية  
.  ووآآثارر  إإعاددةة  االتوااززنن  لميیزاانيیة  منطقة  ااألوورروو
ووإليجادد  مخرجج  لهھھذهه  ااألززمة  تسعى  االدوولل  
لتقديم  سيینارريوهھھھاتت  مختلفة  من  تحميیل  

قطاعاتت  ووااسعة  من  شعوبهھھا  كلفة  تسديد  
دديونهھھا  االسيیاددية  إإلى  إإعاددةة  هھھھيیكلة  االبنك  

االمركزيي  ااألووررووبي  أأوو  اانحاللل  منطقة  ااألوورروو  من  
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.  خاللل  خرووجج  االيیونانن  وواالبرتغالل  من  هھھھذاا  ااالتحادد
ووفي  اانتظارر  حسم  هھھھذهه  االخيیاررااتت  قامم  االبنك  

االمركزيي  ااألووررووبي  خاللل  االربيیع  االماضي  بضخ  
.              آآالفف  مليیاررااتت  ااألوورروو  للبنوكك  ااألووررووبيیة

أأما  ااآلثارر  االفعليیة  لهھھذهه  ااألززمة  على  االشعوبب  
ااألووررووبيیة  فهھھي  كاررثيیة  في  غيیابب  عوددةة  منتظرةة  

ووقد  أأددتت  هھھھذهه  ااألززمة  في  .  للنمو  ااالقتصادديي
تسريع  االسيیاساتت  االمتعلقة  بالتخفيیض  في  

"  ااإلصالحح  االمضادد"االميیزاانيیاتت  االعموميیة  وو
ووتسعى  ددوولل  .  ألنظمة  االتقاعد  ووتجميید  ااألجورر

  إإلى  ةةمنطقة  ااألوورروو  من  خاللل  هھھھذهه  االسيیاسس
االظهھھورر  كاتحادد  قاددرر  على  االوفاء  بالتزااماته  

تجاهه  االمؤسساتت  االماليیة  االدووليیة  بخصوصص  
دديونه  االسيیاددية  كما  تعتبر  هھھھذهه  ااألززمة  فرصة  
لهھھدهه  االدوولل  الستكمالل  إإصالحاتهھھا  االليیبرااليیة  
االمضاددةة  للشعوبب  ااألووررووبيیة  االتي  تعهھھدوواا  

.            سنة30بتحقيیقهھھا  منذ  
إإنن  ااستفحالل  ااألززمة  قد  أأددىى  إإلى  حد  ااآلنن  إإلى  
تغيیيیر  حكومتيین  في  إإيطاليیا  ووفي  االيیونانن  االتي  

٬،  أأصبحت  تحت  إإشراافف  ااالتحادد  ااألووررووبي
وويمكن  لهھھذهه  ااألززمة  أأنن  تمتد  إإلى  االبرتغالل  

إإضافة  إإلى  ذذلك  فقد  أأددىى  ااررتفاعع  .  ووإإسبانيیا
  وو  2007أأسعارر  االمواادد  ااألووليیة  بيین  سنوااتت  

  إإلى  ززياددةة  عددد  سكانن  ااألررضض  االذين  2009
  مليیونن  800يعيیشونن  تحت  عتبة  االفقر  من  

أأغلبهھھن  من  االنساء  بالقاررةة  ٬،  إإلى  مليیارر  شخص
.      ااإلفريقيیة

  ـ  بدااية  سيیرووررةة  ثوررية  طويلة  ااألمد  4
إإنن  االحركاتت  ااالحتجاجيیة  االتي  أأددتت  إإلى  

سقوطط  بن  علي  وومبارركك  تجد  قاعدتهھھا  في  
االحرااكك  ااالجتماعي  منذ  سنوااتت  للحركة  

إإال  أأنن  نتائج  .االعماليیة  االمنظمة  نقابيیا
ااالنتخاباتت  لهھھذين  االبلدين  يبرزز  عدمم  ااالتساقق  

بيین  هھھھذاا  االوااقع  ااالجتماعي  وواالخاررطة  
كما  أأنن  موجاتت  ااالحتجاجاتت  .  االسيیاسيیة

االشعبيیة  سوااء  في  مصر  أأوو  سورريا  وواالتحركاتت  
االتي  بدأأتت  تبرزز  في  االمغربب  وواالجزاائر  تؤكد  
على  عمق  ااألززمة  ووقوةة  دديناميیة  االحركاتت  

ااالحتجاجيیة  االشعبيیة  االتي  يمكن  أأنن  تؤدديي  
االمنطقة  ٬،  إإلى  ااهھھھتزاازز  كامل  للمنطقة  االعربيیة

االتي  تظم  أأكثر  ااألنظمة  االتسلطيیة  في  
إإنن  نسبة  االبطالة  لدىى  االنساء  في  .  االعالم

االمغربب  ووفي  ددوولل  االشرقق  ااألووسط  هھھھي  
ااألررفع  في  االعالم٬،  كما  أأنن  نسبة  االبطالة  لدىى  
االشبابب  في  هھھھذهه  االدوولل  هھھھو  ضعف  مثيیالتهھھا  

في  مناطق  أأكثر  فقراا  كآسيیا  االجنوبيیة  ووإإفريقيیا  
.  جنوبي  االصحرااء

ووتدوورر  ررحى  االمعركة  في  هھھھذهه  االمنطقة  على  
فالمشرووعع  ااالمبريالي  :  عدةة  مستوياتت

للشرقق  ااألووسط  االكبيیر  قد  ترااجع  بسقوطط  
ووتبرزز  حاليیا  مالمح  حلف  ٬،  نظامم  حسني  مبارركك

جديد  بيین  ددوولة  قطر  ووااإلخواانن  االمسلميین  
كما  يسعى  ٬،  ووتيیاررااتت  ااإلسالمم  االسيیاسي

االكيیانن  االصهھھيیوني  وواالقوىى  ااإلمبرياليیة  ووددوولل  
٬،  من  خاللل  االضغط  على  إإيراانن٬،  االخليیج

لمقاوومة  ززعزعة  ااألنظمة  االعربيیة  وواالتصديي  
لعزلل  االكيیانن  االصهھھيیوني  االذيي  فقد  أأحد  أأهھھھم  

.          حلفائه  في  االمنطقة
  ـ  االحركاتت  ااالحتجاجيیة  االحاليیة  5

طبعت  االحركاتت  ااالحتجاجيیة  كامل  سنة  
  12حيیث  اانطلقت  من  االبرتغالل  في  ٬،  2011

لتنتقل  في  ٬،  ماررسس  في  خضم  االثوررااتت  االعربيیة
ثم  في  االكيیانن  ٬،    مايي  إإلى  إإسبانيیا15

ثم  ٬،  االصهھھيیوني  خاللل  شهھھريي  جويليیة  ووأأووتت
لتتوجج  ٬،  في  أأمريكا  في  شهھھر  سبتمبر  االماضي

  بحركة  ااحتجاجيیة  في  2011  أأكتوبر  15يومم  
ووقد  عكست  هھھھذهه  .  مئاتت  االمدنن  في  االعالم

االحركاتت  ااالحتجاجيیة  االعنف  ااالجتماعي  
لسيیاساتت  االحكوماتت  االغربيیة  ضد  شعوبهھھا  
كما  عكست  غيیابب  بداائل  سيیاسيیة  لدىى  

ااألحزاابب  ااالشترااكيیة  االديمقرااطيیة  بهھھذهه  االدوولل  
ووضعف  تعبئة  االقوىى  االعماليیة  حولل  محاوورر  

نضاليیة  ااجتماعيیة  معاددية  للرأأسماليیة  
.  كمرجعيیة  نضاليیة  لهھھذهه  االحركاتت  ااالحتجاجيیة

هھھھذهه  االحركاتت  ااالحتجاجيیة  االتي  عبرتت  
بتحركاتهھھا  عن  تطلعاتهھھا  في  االديمقرااطيیة  
ووفي  االمرااقبة  ووفي  االمعاررضة  للدكتاتوررية  

حتى  ووإإنن  ررفضت  في  ٬،  ااالقتصاددية  االرأأسماليیة
أأغلب  ااألحيیانن  ااعتباررهھھھا  كحركة  ااحتجاجيیة  

حزبيیة  فإنهھھا  تعتبر  حركة  ذذيي  طابع  سيیاسي  
بامتيیازز٬،  ووهھھھي  حركة  ااحتجاجيیة  تجد  جذووررهھھھا  
في  االتحركاتت  االنقابيیة  االضخمة  االتي  عرفتهھھا  

ووفي  حيین  .  أأووررووبا  خاللل  االسنوااتت  ااألخيیرةة
عبرتت  االحركة  ااالحتجاجيیة  في  كل  تحركاتهھھا  

عن  ااتهھھامهھھا  للنظامم  االرأأسمالي  كسبب  
ررئيیسي  لألززماتت  االتي  تتخبط  فيیهھھا  االشعوبب٬،  
فإنن  االقوىى  االسيیاسيیة  االقاددررةة  على  تأطيیر  

هھھھذهه  االحركاتت  ااالحتجاجيیة  قد  برززتت  بضعفهھھا  
.    ووعجزهھھھا  عن  االقيیامم  بدووررهھھھا

  ـ  آآفاقق  االحرااكك  بالنسبة  للثوررييین    6
ستتوااصل  االحركاتت  ااالحتجاجيیة  في  االتطورر  

في  أأووررووبا  ووفي  االمغربب  االعربي  ووفي  االشرقق  
ااألووسط  ووفي  إإفريقيیا  ووكذلك  في  االدوولل  

ووهھھھو  ما  يحتم  مزيد  ٬،  االصاعدةة  في  آآسيیا
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االتنسيیق  وواالتحركاتت  االمشتركة  للتنظيیماتت  
االثوررية  االمعاددية  للرأأسماليیة  في  هھھھذهه  

لكن  تطورر  هھھھذهه  االحركاتت  .  االمناطق  من  االعالم
ااالحتجاجيیة  سيیطرحح  جملة  من  االمسائل  

أأهھھھمهھھا  يتعلق  ٬،  االسيیاسيیة  ااألساسيیة
بمحتوىى  ااآلفاقق  االسيیاسيیة  لهھھذهه  االحركاتت  

.      ااالحتجاجيیة
ذذلك  أأنن  االوضعيیة  االحاليیة  ال  تشبه  في  شيء  

ووضع  ااالستقطابب  االثنائي  بيین  معسكر  
شرقي  وومعسكر  غربي  للسنوااتت  االتي  

  حيین  كانن  يقع  إإددماجج  كل  صرااعع  1989سبقت  
جهھھويي  ضمن  االصرااعع  بيین  أأمريكا  ووااالتحادد  

لكن  ررددوودد  االفعل  في  بعض  .  االسوفيیاتي
قطاعاتت  االحركاتت  ااالحتجاجيیة  ال  ززاالت  تتموقع  

ضمن  هھھھذاا  االتصورر  ووهھھھو  ما  أأددىى  بهھھا  إإلى  
معاررضة  االثوررااتت  في  ليیبيیا  أأوو  في  سورريا  
بدعوىى  أأنن  أأنظمة  هھھھذين  االبلدين  معاددية  

كما  أأنه  ال  ووجودد  لجبهھھة  معاددية  ٬،  لإلمبرياليیة
لالمبرياليیة  تظم  أأحمديي  نجادد  ووبشارر  ااألسد  وو  

كما  .  كيیم  يونغ  أأوونن  كما  يدعي  هھھھوقو  شافيیز
أأنن  االطبقة  االعاملة  في  االيیونانن  ال  يمكنهھھا  
االخرووجج  من  ااألززمة  االحاددةة  باعتمادد  ووحدةة  
ووطنيیة  تتمحورر  حولل  ااالنسالخخ  من  ااالتحادد  

ووتعبر  هھھھذهه  ااألمثلة  عن  ضعف  ووعدمم  .  ااألووررووبي
ووضوحح  االرؤؤىى  لتجميیع  مختلف  االقطاعاتت  
ااالحتجاجيیة  ضمن  مسارر  يؤدديي  إإلى  طرحح  

يقدمم  أأجوبة  ٬،  بديل  عالمي  للنظامم  االرأأسمالي
برنامجيیة  ووتنظيیميیة  نضاليیة  للحركاتت  

.  ااالحتجاجيیة  االحاليیة
االمسألة  االثانيیة  االتي  يطرحهھھا  آآفاقق  االحرااكك  
بالنسبة  للثوررييین  تتعلق  بآثارر  اانتقالل  أأقطابب  
.  ااإلنتاجج  االصناعي  على  االمستوىى  االعالمي

فاررتفاعع  نسب  االفقر  ووتحطيیم  االهھھيیاكل  
ااالجتماعيیة  بدوولل  االمترووبولل  ووما  ينجر  عن  ذذلك  

يقابله  تهھھيیكل  طبقة  عاملة  ٬،  من  آآثارر  ااجتماعيیة
حضرية  هھھھامة  في  آآسيیا  بدأأتت  تعي  بشكل  

إإال  أأنن  ذذلك  ال  يعني  .  تدرريجي  حاجاتهھھا  ووقوتهھھا
أأنن  ما  تخسرهه  االطبقة  االعاملة  في  ددوولل  

االمترووبولل  يتم  ااسترجاعه  من  االطبقة  االعاملة  
ذذلك  أأنن  عمليیة  بناء  حركة  ٬،  االصاعدةة  في  آآسيیا

وويتمثل  .  عماليیة  هھھھي  مسألة  سيیاسيیة  بامتيیازز
االتحديي  ااألساسي  االيیومم  في  كيیفيیة  خلق  
هھھھوية  سيیاسيیة  للطبقاتت  االعماليیة  االجديدةة  

في  االوقت  االذيي  ال  تطرحح  فيیه  االحركة  االعماليیة  
.                بديال  أأمميیا  مجتمعيیا  للرأأسماليیة

  سنة  من  25كما  أأنه  من  االسطحي  بعد  
سقوطط  حائط  برليین  موااصلة  ااالعتقادد  بأنن  

ضعف  مصدااقيیة  االبديل  ااالشترااكي  يعودد  فقط  
في  االدوولل  "  ااالشترااكيیة  االوااقعيیة  "  لرفض  

وومن  االمؤكد  أأنن  هھھھذاا  ااألمر  ما  ززاالل  .  االستاليینيیة
ذذيي  تأثيیر  خاصة  إإذذاا  أأضفنا  له  االتأثيیر  االسلبي  

االذيي  لعبته  االحكوماتت  ااالشترااكيیة  
االديمقرااطيیة  في  أأووررووبا  ووآآسيیا  ووأأمريكا  

االالتيینيیة٬،  ووهھھھي  حكوماتت  كانت  تحومم  حولهھھا  
أأحزاابب  رراادديكاليیة  لم  تكن  قاددررةة  على  ررسم  
.      ااسترااتيیجيیاتت  مستقلة  عن  هھھھذهه  االحكوماتت

وواالقضيیة  ااألساسيیة  االحاليیة  بالنسبة  للثوررييین  
هھھھو  طرحح  بديل  ٬،  ووللمعاددين  للرأأسماليیة

ااجتماعي  ووسيیاسي  يستجيیب  لتطلعاتت  
ووثوررااتت  االشعوبب  االتي  تعاني  آآثارر  ااألززمة  
وواالفقر  خاصة  ووأأنن  ااالنعكاساتت  االسلبيیة  

ااالجتماعيیة  وواالبيیئيیة  ألززمة  االنظامم  االرأأسمالي  
ستتطورر  أأكثر  فأكثر  خاللل  ااألشهھھر  وواالسنوااتت  

فاالختاللل  .  االقاددمة  في  كل  مناطق  االعالم
االحالي  ستوااصل  إإضعافف  شراائح  متزاايدةة  من  

االشعوبب  ووفي  نفس  االوقت  ستضعف  
مؤسساتت  االدوولة٬،  ووما  االثوررااتت  االعربيیة  

ووااألززماتت  االسيیاسيیة  في  االيیونانن  ووإإيطاليیا  إإال  
ووسيیتوااصل  االسخط  .  تعبيیرااتت  عن  هھھھذاا  االوضع

ااالجتماعي  ووسيیكونن  على  االتيیاررااتت  االمعاددية  
للرأأسماليیة  أأنن  تكونن  حاضرةة  في  قلب  هھھھذهه  
االتحركاتت  ووأأنن  تكونن  قاددررةة  على  تقديم  آآفاقق  
ووبرنامج  ااجتماعي  ووسيیاسي  يعطي  معنى  

.  ووآآفاقق  لهھھذهه  االتحركاتت
ووإإنن  االهھھيیمنة  االسيیاسيیة  للقوىى  االمحافظة  
االدينيیة  في  نتائج  ااالنتخاباتت  في  تونس  

كما  صعودد  تيیاررااتت  قوميیة  ووحتى  من  ٬،  وومصر
أأقصى  االيیميین  بأووررووبا  يبيین  لنا  حجم  االتحدياتت  

ووإإنن  االملمح  ااألساسي  لهھھذهه  .  االتي  توااجهھھنا
االتحدياتت  يكمن  في  أأنن  نجعل  كل  إإجابة  
لألززمة  االحاليیة  للنظامم  االرأأسمالي  فرصة  

ووهھھھو  ما  .  للتشكيیك  االكلي  في  االنظامم  برمته
سيیتيیح  لنا  االتقدمم  ووأأخذ  االثقة  في  إإمكانيیاتت  

كما  يتطلب  .  نجاحنا  باعتمادد  هھھھذاا  االتمشي
االوضع  هھھھيیكلة  االقوىى  االسيیاسيیة  على  

مستوىى  أأممي  لتكونن  قاددررةة  على  تقديم  
.    إإجاباتت  سيیاسيیة  على  مستوىى  ددوولي

  االلجنة  االدووليیة  لألمميیة  االراابعة    
)  2012أأفريل  (

  ترجمة  ررضا  شقروونن
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صحافة  :  طالعواا  اانبريكورر
  االنضاالتت  االعماليیة  االعالميیة

  

  
حربب  ضد  االشعب  :  سورريا  

طرحت  تنسيیقيیة  االسلميیة  في  رريف  حماةة  شعارراا  
٬،  هھھھذهه  االجملة  "يزدداادد  ااأللم  ليیقتربب  االنصر"  يقولل  

تعبر  بشكل  ووااضح  عن  االوضع  االرااهھھھن  لنضالل  
وواالحالل٬،  فانن    .االشعب  االسورريي  من  أأجل  حريته

االدكتاتوررية  االحاكمة  تشن  فعال  حربا  حقيیقيیة  ضد  
  حد  يجعل  من  االصعب  جداا  إإلىاالجماهھھھيیر  االثوررية  

  االتي  ااألحدااثثتقديم  تقرير  يومي  عن  كافة  
يشهھھدهھھھا  االكفاحح  االشعبي  مثل  االمظاهھھھرااتت  وو  

  وواالموااجهھھاتت  االمسلحة  ووعمليیاتت  ااإلضرااباتت
ااالغتيیالل  وواالقصف  وواالدهھھھم  وواالحصارر  االتي  تتعرضض  

  ننسى  أأنن  وو  االمدنن  وواالقرىى  ددوونن  ااألحيیاءلهھھا  
عمليیاتت  ااقتحامم  وو  ااجتيیاحح  االمدنن  االمنتفضة  االتي  
تقومم  بهھھا  االقوااتت  االمسلحة  االحكوميیة  وو  مليیشيیاتت  

  .االسلطة
أأخر  مساررحح  هھھھذهه  االحربب٬،  عند  كتابة  هھھھذهه  

٬،  االتي  يشنهھھا  االنظامم  ضد  االمدنن  االثائرةة  ااألسطر
هھھھي  مدينة  ددووما  قربب  االعاصمة  ددمشق٬،  ووهھھھي  

مدينة  يقطنهھھا  حواالي  نصف  مليیونن  نسمة٬،  
  أأسابيیعتعرضت  للحصارر  وو  االقصف  لعدةة  
  30ووااجتاحتهھھا  قوااتت  االدكتاتوررية  في  

يونيیو  ٬،  كانت  االشوااررعع٬،  ووفق  شهھھودد٬،  /حزيراانن
مليیئة  بالجثث  ٬،  ووقامت  قوااتت  االسلطة  االقاتلة  

  ميیداانيیة  وو  ااعتقاالتت  ووااسعة  لمن  إإعدااممبعمليیاتت  
تبقى  من  االسكانن  االذين  لم  يستطيیعواا  ااوو  يرغبواا  

  مدينة  ددووما  مدينة  أأصبحتلقد  .  بمغاددررةة  مناززلهھھم
مدمرةة٬،  ووتذكر  بما  جرىى  وويجريي  في  أأحيیاء  عديدةة  
من  مدينة  حمص  ووددير  االزوورر  ووددررعا  ووغيیرهھھھا  من  

  عن  اانتشارر  ووباء  االطاعونن  أأنباءاالمدنن٬،  كما  ووررددتت  
هھھھذاا    .  مدينة  خراابب  لألشباححإإلىفيیهھھا  لتتحولل  

االحالل  االمرعب  االذيي  عرفته  ددووما  هھھھو  االمصيیر  
االذيي  تحتفظ  به  االطغمة  االحاكمة  لكل  مدينة    

لكن  ااقتحامم  قوااتت  .  تجرؤؤ  على  االثوررةة  عليیهھھا
سلطة  أألل  ااألسد  لمدينة  ددووما  االثائرةة  صاددفف٬،  

بشكل  مقصودد  من  االطغمة٬،  يومم  اانعقادد  مجموعة  
االعمل  حولل  سورريا  في  جنيیف  ووهھھھو  ااالجتماعع  

  ااألعضاءاالذيي  ضم  االدوولل  االكبرىى  االتي  تشكل  
  ممثلي  إإلى  إإضافةاالداائميین  في  مجلس  ااألمن  

ددوولل  قطر  وو  االكويت  وو  االعرااقق  وو  تركيیا  وو  االجامعة  
  .االعربيیة

ووقد  تواافقت  االدوولل  ااالمبرياليیة  في  جنيیف  على  
في  سورريا  يقومم  "  ااالنتقالل  االسيیاسي"مسألة  

٬،  ووفق  ما  وورردد  في  االبيیانن  أأنفسهھھمبه  االسورريونن  
  تشديدهھھھم  إإلى  إإضافة.  االختامي  لهھھذاا  ااالجتماعع

وولم  يتأخر  .  على  ددعمهھھم  لمباددررةة  كوفي  أأنانن  
كثيیراا  تفاررقق  تفسيیرااتت  االضواارريي  ااالمبرياليیة  لما  

"  االسيیاسي"  ااالنتقالل  آآليیاتتااتفقت  عليیه  من  
  ووحلفائهھھا  ااألمريكيیة  ااإلددااررةةاالمذكورر٬،  حيیث  عبرتت  

  يجريي  أأننعن  أأنن  هھھھذاا  ااالنتقالل  االسيیاسي  يجب  
  تصريحاتت  أأتت٬،  بيینما  ااألسدمن  ددوونن  بشارر  
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  أأنناالحكومة  االرووسيیة  ووحلفائهھھا  للتأكيید  على  
تنحيیة  ااألسد  لم  تطرحح  أأصال  في  ااجتماعع  جنيیف  

في    .ووتنحيیه  ليیس  شرطا  للمرحلة  ااالنتقاليیة
االذيي  يضم  "  3أأصدقاء  سورريا"حيین  جاء  ااجتماعع  

تحالفا  تقوددهه  االوالياتت  االمتحدةة  ووحلفائهھھا  وواالذيي  
يوليیو  ليیؤكد  على  /  تموزز6عقد  في  بارريس  يومم  

تحت  االبند  "ددعمه  لخطة  أأنانن  وو  لمرحلة  اانتقاليیة  
االذيي  يجيیز  "    االمتحدةةااألمماالسابع  من  ميیثاقق  

بل  أأنن  كوفي  أأنانن  .  لهھھا  ااستخداامم  االقوةة  االمسلحة
نفسه  أأعلن  في  االيیومم  االتالي  لهھھذاا  ااالجتماعع  بأنه  

.  وولكنه  لن  يتخلى  عنهھھا  "  لم  ينجح  في  مهھھمته"
في  هھھھذاا  االسيیاقق  من  االمقايضاتت  وو  االمفاووضاتت  
بيین  االقوىى  ااالمبرياليیة  تشكل  االمصالح  االحقيیقيیة  

  إإلىللشعب  االسورريي  االثائر٬،  وواالذيي  يتعرضض  
  .مذبحة  بشعة  من  سلطة  باغيیة٬،  االغائب  ااألكبر

  ااألشهھھرلكن  هھھھنالك  ووااقع  يتجلى  بوضوحح  في  
  من  االثوررةة  االشعبيیة  االسوررية٬،  هھھھو  ااررتقاء  ااألخيیرةة

االوعي  االثورريي  للجماهھھھيیر  االذيي  يتم  االتعبيیر  عنه  
من  خاللل  االمماررساتت  وواالشعاررااتت  وو  االبيیاناتت  
االتي  تصدرر  في  االحرااكك  االثورريي  االميیدااني  ٬،  وو  

  تخلصت  تماما  من  ووهھھھم  أأنهھھا  ووااضحا  أأصبحاالذيي  
  يأتي  من  خاللل  أأننأأنن  االخالصص  من  االنظامم  يمكن  
  ووعي  االجماهھھھيیر  أأننتدخل  عسكريي  خاررجي٬،  كما  

  من  كل  ووهھھھم  بجدية  ووجدووىى  كل  من  أأيضاتخلص  
االمجلس  االوطني  االسورريي  ااوو  هھھھيیئة  االتنسيیق  

  ااألخيیرللتغيیيیر  االديمقرااطي  أأوو  حتى  االمولودد  
  .منهھھما  ووهھھھو  االمنتدىى  االديمقرااطي

االمعاررضة  االسوررية  "  توحيید"لم  يحظى  ااجتماعع  
يوليیو  /  تموزز3وو2االذيي  عقد  في  االقاهھھھرةة  يومي  

بطلب  من  االجامعة  االعربيیة٬،  ووباعتباررهه  مطلب  
  وو  االدووليیة٬،  بأيي  ااهھھھتمامم  يذكر  ااإلقليیميیةللقوىى  

ددااخل  االحرااكك  االثورريي  للجماهھھھيیر  االمنتفضة٬،  ووال  
سيیما  أأنن  االوثائق  االتي  تواافق  عليیهھھا  هھھھذاا  

  نحو  أأصدررااالجتماعع  بقيیت  حبراا  على  ووررقق٬،  فقد  
  عضواا  من  االهھھيیئة  االعامة  للمجلس  االوطني  64

يوليیو  يدينونن  فيیه  هھھھذاا  /  تموزز4االسورريي  بيیانا  في  
  أأصدررااالجتماعع  وويرفضونن  ما  صدرر  عنه٬،  مثلما  

هھھھيیئة  االتنسيیق  للتغيیيیر  االديمقرااطي  "  شبابب"
  ما  صدرر  عن  أأنن  فيیه  أأعلنواايوليیو  بيیانا  /  تموزز7في  

بعيیداا  عن  تناززعع  ااوو    .هھھھذاا  ااالجتماعع  ال  يعنيیهھھم
تواافق  االقوىى  ااالمبرياليیة  وو  هھھھرااء  االمعاررضة  

  من  أأساسيیةاالتقليیدية  االمذكوررةة٬،  ثمة  حقيیقة  
  االجماهھھھيیر  أأنناالضروورريي  االتشديد  عليیهھھا  ووهھھھي  

االثوررية٬،  بالرغم  من  تعرضهھھا  لوحشيیة  ددكتاتوررية  
  االمحرووقة  ووتشن  حربا  ااألررضضتماررسس  سيیاسة  

  أأعلى  إإلىشاملة  ضدهھھھا٬،  ااررتقت  ثقتهھھا  بنفسهھھا  
  إإسقاططاالمستوياتت  وو  بقدررتهھھا  االذااتيیة  على  

  7االنظامم  االمجرمم٬،  فدمشق  تشهھھد  منذ  
  االعامم  االثاني  في  فترةة  شهھھر٬،  إإضراابهھھايوليیو  /تموزز

ووررقعة  االثوررةة  ال  تنأىى  تمتد  ااتساعا  جغراافيیا  
  .ووااجتماعيیا

وولعل  االشعارر  االتالي  االذيي  ررفع  في  االمظاهھھھرااتت  
االى  :  "يعبر  عن  هھھھذهه  االحالة  من  االوعي  وواالثقة

االعالم  كله٬،  لسنا  معاررضة  ٬،  نحن  شعب  يريد  
 ."االحرية  وواالكراامة

  ااألمامم  إإلىاالثوررةة  االشعبيیة  االسوررية  تتقدمم  
  .على  طريق  ااالنتصارر

  2012  )يوليیو(  تموزز  16ااالثنيین    غيیاثث  نعيیسة

االثوررةة  تدخل  مرحلة  جديدةة  :  مصر

 

 

تتسم  االساحة  االسيیاسيیة  منذ  تنصيیب  محمد  
مرسي  ررئيیسًا  للجمهھھوررية  بحالة  من  االسيیولة  

كانت  هھھھزيمة  أأحمد  شفيیق  في  .  االشديدةة
االوصولل  إإلى  االرئاسة  ددوونن  شك  اانتصارراا  هھھھامًا  

وولكنهھھا  لم  تأتت  .  على  مخططاتت  االثوررةة  االمضاددةة
برئيیس  يمثل  االثوررةة  بل  برئيیس  يمثل  قوىى  

سيیاسيیة  غيیر  قاددررةة  ووغيیر  ررااغبة  على  ااستكمالل  
االثوررةة  بل  تريد  قبل  كل  شيء  االوصولل  لصفقة  مع  

ررأأينا  ذذلك  في  .  بقايا  االنظامم  القتسامم  االسلطة
االقبولل  االضمني  من  قبل  مرسي  لإلعالنن  

االدستورريي  االمكمل  ووللتفاهھھھماتت  االوااضحة  بيینه  
ووبيین  االمجلس  ااألعلى  ووكبارر  ررجالل  ااألعمالل  ووفي  
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فض  ااإلخواانن  العتصامهھھم  بالتحرير  وواالتأجيیل  
لدينا  .وواالتسويف  االمستمر  في  قضيیة  االمعتقليین

ااآلنن  ررئيیسًا  ليیس  فقط  مهھھاددنًا  للمجلس  ااألعلى  
بل  متبنيیًا  لبرنامج  ررئاسي  ال  يختلف  في  

مضمونه  ااالجتماعي  ووااالقتصادديي  عن  براامج  
وولعل  ررمزية  ررحلته  االخاررجيیة  .  االنظامم  االسابق

فالنظامم  .للسعوددية  أأكبر  ددليیل  على  ذذلك  
االسعودديي  هھھھو  مركز  االثوررةة  االمضاددةة  في  منطقتنا  
وواالحليیف  ااألساسي  وومعه  تل  أأبيیب  ووووااشنطن  

  .للنظامم  االقديم  وولبقاياهه
وولكن  فوزز  مرسي  ووألنه  جاء  فقط  بالضغط  

االجماهھھھيیريي  في  ميیاددين  مصر  قد  خلق  موجة  من  
االتوقعاتت  لدىى  قطاعاتت  ووااسعة  من  االجماهھھھيیر  

االمصرية  حولل  ااستمراارر  االثوررةة  ووحولل  فرصص  
تحقيیق  االمطالب  ااالجتماعيیة  وواالسيیاسيیة  

هھھھذاا  االتناقض  االصاررخخ  بيین  ررئاسة    .للجماهھھھيیر
منزووعة  االصالحيیاتت  غيیر  ررااغبة  ووغيیر  قاددررةة  على  

تحقيیق  أأيي  من  مطالب  االثوررةة  ووبيین  تطلعاتت  
ووآآمالل  االجماهھھھيیر  وواالتي  خلقتهھھا  االهھھزيمة  االتي  

منيیت  بهھھا  وولو  بشكل  مؤقت  قوىى  االثوررةة  االمضاددةة  
هھھھي  االمحددد  االرئيیسي  للمشهھھد  االسيیاسي  

فمهھھاددنة  مرسي  ووااإلخواانن  للمجلس  .  االحالي
ال  -  ووهھھھي  ليیست  ااألوولى  ووال  ااألخيیرةة-االعسكريي  

تعني  اانتهھھاء  االنزااعع  بيین  االطرفيین  ووال  إإمكانيیة  تجددد  
االموااجهھھاتت  بموجاتت  جديدةة  من  االتعبئة  ااإلخواانيیة  
في  االميیاددين٬،  كما  أأنن  شهھھر  االعسل  بيین  قطاعاتت  
من  االجماهھھھيیر  وواالرئيیس  االجديد  لن  يستمر  طويًال؛  
حيیث  بدأأتت  االجماهھھھيیر  على  االفورر  في  ااكتشافف  
حدوودد  مرسي  كما  ااكتشفواا  من  قبل  طبيیعة  

 .ااإلخواانن  في  االبرلمانن

ووعودد  مرسي  في  ميیداانن  االتحرير  ووووعوددهه  
للعسكر  في  جامعة  االقاهھھھرةة  ووفي  االهھھايكستب  

بالطبع    .نقيیضانن  ال  يمكن  إإال  أأنن  ينفجراا  في  ووجهھھه
تقوقعت  االمعاررضة  االليیبرااليیة  االرأأسماليیة  في  

جبهھھة  االبديل  االثالث  خوفًا  من  ااإلخواانن٬،  ووتذيلهھھم  
كالعاددةة  قطاعع  من  االيیسارر  طالما  أأعماهھھھم  خوفهھھم  
من  ااإلخواانن  ووتسبب  في  عجزهھھھم  االتارريخي  عن  

ااتخاذذ  موااقف  مستقلة  فبالنسبة  لهھھم  يأتي  
االصرااعع  االنخبويي  بيین  االدوولة  االمدنيیة  ووبيین  االدوولة  

االدينيیة  على  قمة  ااألوولوياتت٬،  ووليیس  االصرااعع  

 .االفعلي  بيین  عمالل  ووفقرااء  مصر  ووبيین  مستغليیهھھم

أأما  نحن  فال  نفرقق  بيین  ساوويرسس  ووبيین  االشاطر    •
أأوو  بيین  ااالستغاللل  في  شكله  ااإلسالمي  

 .ووااالستغاللل  في  شكله  االمدني  أأوو  االعلماني

مشرووعنا  هھھھو  ااستكمالل  االثوررةة  بمطالبهھھا    •
.  وومضمونهھھا  ااالجتماعي  وواالديمقرااطي  وواالوطني
سنتحدىى  وونفضح  محمد  مرسي  ووإإخواانه  في  
تناززالتهھھم  وومهھھاددنتهھھم  للعسكر  ووبقايا  االنظامم  

االقديم  ووفي  برنامجهھھم  ااالقتصادديي  ووااالجتماعي  
االمعادديي  لمصالح  االجماهھھھيیر  ووفي  تذيلهھھم  ألمرااء  
 .ووملوكك  االخليیج  ووأأسيیاددهھھھم  في  أأمريكا  ووتل  أأبيیب

سنساهھھھم  في  بناء  جبهھھة  ثوررية  مستقلة  عن    •
ااإلخواانن  وواالليیبرااليیيین  وومعاددية  حتى  االنهھھاية  

للعسكر  ووبقايا  االنظامم  االقديم  وولكل  من  يريد  إإنهھھاء  
 .أأوو  ووقف  االثوررةة

ررغم  االترااجع  االمؤقت  لحركة  االميیاددين  فهھھناكك  وو
موجة  جديدةة  من  ااإلضرااباتت  ووااإلحتجاجاتت  

ااالجتماعيیة  ستدشن  االمرحلة  االمقبلة  للثوررةة  
االمصرية  ووسنكونن  نحن  في  االقلب  منهھھا  ووفي  
مقدمة  صفوفهھھا  ووقد  ررأأينا  كيیف  عاددىى  ااإلخواانن  

أأما  نحن  .  وواالليیبرااليیيین  معًا  هھھھذهه  االموجة  االجديدةة
فسنناضل  من  أأجل  تنظيیم  ووتعميیق  ووتسيیيیس  
حركة  االجماهھھھيیر  حتى  تصبح  االقيیاددةة  االحقيیقيیة  
 .للثوررةة  االمصرية  في  موجتهھھا  االقاددمة  ال  محاله

االنصر  للثوررةة  وواالمجد  للشهھھدااء  وواالسلطة  
 وواالثرووةة  للشعب

 ااالشترااكيیونن  االثورريونن
  2012يوليیو  8
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 في  االسودداانن  أأيضًا...  االشعب  يريد

 2012  )يوليیو(تموزز  
 قراارر  حكومي  :  االشرااررةة  كالعاددةة  ااجتماعيیة

برفع  االدعم  عن  االمحرووقاتت  من  ضمن  سّلة  من  
  االتقشف٬،  ما  يؤكد  مرةة  بعد  مرةة  ضرووررةة  إإجرااءااتت

إإددررااجج  االثوررااتت  االعربيیة  بما  هھھھي  موجة  مشتركة  
بدأأ  االتحّركك  وو  ٬،  االنيیوليیبرااليیةااإلجرااءااتتضد  

 :ءبالنسا
تظاهھھھرتت  طالباتت  في  جامعة  االخرطومم  

لالحتجاجج  ضد  االغالء  ووررفع  االدعم  ووهھھھتفن  
  ااألياممفي  .    االنظاممإلسقاططللحرية  ووددعيین  

  أأخرىى  جامعاتت  إإلىاالتاليیة٬،  اامتّدتت  االتظاهھھھرااتت  
.    االعماليیة  جنوبي  االعاصمةااألحيیاءوواالى  

  .  سكن  االطالبب  ووأأحرقتهااألمن  قوىى  ااجتاحت
  ززمالؤؤهه  من  أأررساههجريًا  على  تقليید  

االدكتاتوررييین  االمخلوعيین٬،  ااوو  االسائرين  على  
  ما  من  أأنن  عمر  االبشيیر  أأكدطريق  االخلع٬،  

ااختصارراا  .  ددكتاتورر  يفيید  من  أأخطاء  ددكتاتورر  آآخر
  من  قطع  االطريقللوقت  ووفي  مسعى  لـ

  أأعلن.    ددفعة  ووااحدةةأأسلحتهاالبدااية٬،  نزلل  بكل  
٬،  وونفى  »فقاعة«  تظاهھھھرااتت  ااالحتجاجج  مجردد  أأنن
٬،  »ثوررةة  رربيیع  عربي«  ما  يجريي  في  بالددهه  أأنن

يعملونن  »  مخّربونن«ووااتهھھم  االشبابب  بأنهھھم  
  في  االتذااكي  أأعواانهتباررىى  .  »االخاررجج«لمصلحة  
ااتهھھم  ااحدهھھھم  االشعب  بأززمة  االغالء  .  وواالتصعيید

ووتوّعد  آآخر  .  ألنه  يعيیش  فوقق  قدررااته  االماددية
بأنه  أأسهھھل  على  االمحتجيین  لحس  أأكوااعهھھم  

 .  االنظاممإإسقاططمن  
ووجريًا  على  تقاليید  ززمالئهھھم  في  االثوررااتت  االعربيیة  

٬،  رردّد  شبابب  االسودداانن  بتفّتق  للعبقرية  ااألخرىى
جمعة  لحس  «  تنظيیم  يومم  إإلىاالشعبيیة  فدعواا  

  إإعالنن  إإلى  االمعاررضة  أأحزااببجّروواا  !  »االكوعع
»  تحالف  ااالجماعع  االوطني«فاجتمع  .  موقف
»    نظاممإإسقاطط  «إإلى  بيیانا  ددعا  فيیه  ووأأصدرر

 .  ددستورريي  جديدإلعالننوواالتمهھھيید  
  ااألمن٬،  ااستخدمم  »جمعة  لحس  االكوعع«في  

لمنع  االمتظاهھھھرين  من  »  االسورريي«االتكتيیك  
  ووسط  االعاصمة  وومن  ااالستيیالء  إإلىاالوصولل  

ااستخدمواا  االضربب  .  على  ساحاتت  وواالتمركز  فيیهھھا
بالعصي  وواالغاززااتت  االمسيیلة  للدموعع٬،  فاستحقواا  

كثرتت  ااالعتقاالتت  ووااززدداادد  عددد  .  »االشبيیحة«لقب  
 .االنساء  بيین  االمعتقليین

  ٢۲٣۳يحكم  عمر  االبشيیر  ررئيیسا  للسودداانن  منذ
  ااالقتصاددية  وواالسيیاسيیة  ااألززماتتوولعل  .  سنة

ووااالجتماعيیة  خاللل  عهھھدهه  تلقي  االضوء  على  
  ااالنفجارر  االذيي  شهھھدهه  االسودداانن  أأسبابب
 .  االماضيااألسبوعع

في  االسيیاسة  ااالقتصاددية٬،  ووااصل  االبشيیر  
ااالستهھھتارر  بتنميیة  قطاعي  االزررااعة  وواالصناعة  

في  ززمن  .  على  خطى  سلفه  جعفر  االنميیريي
أأهھھھرااء  «ليیس  بالبعيید  كانن  االسودداانن  يلّقب  بـ

لثرووته  االزررااعيیة  وواالحيیواانيیة  »  االعالم  االعربي
ووقد  ررّشحته  االوكاالتت  ااالقتصاددية  .  االجباررةة

وواالتنموية  االعربيیة  وواالدووليیة  بأنه  قاددرر  بمفرددهه  
  االغذاائي  للعالم  االعربي  ااألمنعلى  ضمانن  

  تطبق  االوالياتت  أأننووكانن  ذذلك  قبل  .  برمته
االمتحدةة  على  مصاددرر  االمواادد  االغذاائيیة  االعالميیة  

  ااحتكارراا  ال  يلقى  ما  يستحقه  ااألسوااققلتحتكر  
من  االفضح  وواالنقد  وواالتشهھھيیر  وواالمقاوومة  

  االسودداانن  أأننوواالحصيیلة  االفاجعة  ااآلنن  .  وواالتغيیيیر
 .يستورردد  االغذااء  بمليیاررااتت  االدووالررااتت

  ثرووةة  االسودداانن  تزاايدتت  جرااء  االعائدااتت  أأننوومع  
  االنفطيیة٬،  كما  ااألموااللاالنفطيیة٬،  غلب  ااستخداامم  

االعاددةة٬،  للفسادد  ووااإلفسادد  وواالتبذير٬،  ناهھھھيیك  عن  
هھھھدررهھھھا  في  حرووبب  االبشيیر  االدااخليیة  االتي  

  يخوضض  االنظامم  منذ  االعامم  .الززمت  عهھھدهه  ووال  تزاالل
  حربا  ددموية  في  ووالية  ددااررفورر  ااستدعت  ٢۲٠۰٠۰٣۳

ااتهھھاما  ددووليیًا  للرئيیس  االسوددااني  باررتكابب  جراائم  
  ررفضه  ووإإززااء.  ااإلنسانيیةاالحربب  وواالجراائم  ضد  

  االمحكمة  االدووليیة٬،  ُفرضض  عليیه  أأمامماالمثولل  
االعزلل  وواالحصارر  االدووليیانن  بكل  ما  يحمالنه  من  

 .ضررر  ووخسائر  للسودداانن  ووشعبه
  ااألوولى  االجارريي  االذكرىى  ااألسبوععيصاددفف  

النفصالل  االجنوبب  االسوددااني  ووتكريسه  ددوولة  
في  .  ٢۲٠۰١۱١۱مستقلة  في  االتاسع  من  تموزز  

  لعقد  ااألميیركيیة  ااإلددااررةة  توسطت  ٢۲٠۰٠۰٥االعامم  
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ااتفاقيیة  سالمم  بيین  االحكومة  االسودداانيیة  وواالحركة  
االشعبيیة  لتحرير  االسودداانن٬،  عرفت  باتفاقيیة  

ووضعت  ااالتفاقيیة  حداا  لحربب  دداامت  .  »نيیفاشا«
٬،  ااألميیركي»  االوسيیط«عقدين  من  االزمن  كانن  

خاللهھھا٬،  االدااعم  ااالوولل  للحركة  االشعبيیة  لتحرير  
  جانب  إإلىاالسودداانن  بالسالحح  وواالعتادد  وواالمالل٬،  

 .االدوولة  االصهھھيیونيیة
بمرحلة  اانتقاليیة  يقومم  »  نيیفاشا«قضت  ااتفاقيیة  

فيیهھھا  نظامم  فيیدرراالي  بيین  شطريي  االبالدد  تشارركك  
فيیه  االحركة  االشعبيیة  بحصة  ووااززنة  في  كل  

لم  يلتزمم  االبشيیر  .  ووااإلددااررةةمستوياتت  االسلطة  
ووفشل  في  ااستثمارر  االفترةة  .  باالتفاقيیة
  االجنوبيیيین  بالبقاء  ددااخل  أأكثرية  إلقناععااالنتقاليیة  

آآثر  ااالستئثارر  .  االكيیانن  االسوددااني  االوااحد
بالشمالل  على  إإددااررته  مع  شريك  جنوبي  

بل  اانه  سهھّھل  .  لمصلحة  االسودداانن  شماال  ووجنوبا
  االرئيیس  إإددااررةةعمليیة  ااالنفصالل  باالتفاقق  مع  

ااووباما  االذيي  تعهھھد  له  بالحفاظظ  على  نظامه  ووررفع  
  ااألميیركيیة  ااإلددااررةةلم  تلتزمم  .  االعزلل  عن  شخصه
  أأننووتم  اانفصالل  االجنوبب  بعد  .  بتعهھھدااتهھھا  للبشيیر

 .٪  من  االمقترعيین٩۹٩۹صّوتت  له  
باختصارر٬،  فّرطط  االبشيیر  في  ووحدةة  االسودداانن  وولم  

  أأيييحقق  من  تسهھھيیل  ااالنفصالل  االجنوبي  
.  ألووضاعه  تحسيین  أأيي  أأووااستقراارر  للشمالل  

على  االعكس  تماما  من  ذذلك٬،  خسر  االشمالل  
عائدااتت  االنفط  االتي  تنتج  من  حقولل  االجنوبب  

وونشب  االنزااعع  .  ووتبلغ  ثلثي  مجموعع  االعائدااتت
ررفض  االجنوبب  .  على  ااقتسامم  االعائدااتت

  االتي  كانن  يرتضيیهھھا  االمحاصةاالمستقل  شرووطط  
فأخذ  االشمالل  يهھھددد  بوقف  ضخ  .  ززمن  االوحدةة
  االتي  تنقل  نفط  االجنوبب  ااألنابيیباالنفط  في  

  أأننوواالمعلومم  .    االشماللأأررااضي  مصباته  عبر  إإلى
االصيین  هھھھي  ااكبر  مستثمر  في  شركاتت  االنفط  

.  )  مليیارر  ددووالرر٢۲٠۰نحو  (االعاملة  في  االجنوبب  
فعرضت  بيیجيین  على  ددوولة  االجنوبب  قرووضا  

.    نفط  جنوبي  يمّر  عبر  كيینيیاأأنبوببسخيیة  لبناء  
  بمحاوولة  ااإلمكانيیةرردّدتت  االخرطومم  على  هھھھذهه  

ااستعاددةة  االبعض  مما  خسرته  من  نفط  االجنوبب  
ووااآلنن  يضطر  جيیش  االسودداانن٬،  .  بوااسطة  االحربب

  إإلى  في  حرووبب  ددااررفورر٬،  وواالمدمياالمنهھھك  
خوضض  حربيین  جديدتيین  في  جنوبب  كرددفانن  

ااالحتجاجاتت  االتي  شهھھدهھھھا  .  ااألززررققوواالنيیل  
قد  .    االماضي  مجردد  شرااررااتتااألسبوععاالسودداانن  

تلقى  حقال  من  االهھھشيیم  يتسع  لتحويلهھھا  االى  
االكثيیر  يتوقف  على  .  اانتفاضة  شعبيیة  ااوو  ال  تلقى

  أأحزااببسلوكك  االسلطة  ووعلى  مدىى  ااستجابة  
 .االمعاررضة  لندااء  االشبابب  في  االشوااررعع

االسودداانن  هھھھو  االبلد  االعربي  االراائد  في  االثوررةة  ضد  
ااالنقالباتت  االعسكرية  وومن  أأجل  ااستعاددةة  االحيیاةة  

  بالنضالل  االديمقرااطيیةاالدستوررية  االمدنيیة  
اايي  اانن  للحرااكك  فيیه  ترااثا  .  االشعبي  وواالسلمي

لكن  .  يعودد  االى  االستيینيیاتت  من  االقرنن  االماضي
االجديد  في  االمشهھھد  االسوددااني  اانن  مطالع  
ااالنتفاضة  االحاليیة  موجهھھة  ضد  سلطة  تقّدمم  

.  ااسالميیة...  نفسهھھا  على  اانهھھا  سلطة

 تجددد  االنضاالتت  االعماليیة:  االمغربب
  

  
عشرااتت  آآالفف  االمتظاهھھھرين  

شارركواا  في  االمسيیرةة  
االعماليیة  االوطنيیة  بالداارر  

٬،  2012  مايو  27االبيیضاء  يومم  
بندااء  من  ااتحاددين  نقابيیيین٬،  
االكنفدررااليیة  وو  االفيیدررااليیة  

يدلل  .  االديمقرااطيیة  للشغل
حجم  االمشارركة  على  

ااالستعداادد  االنضالي  لدىى  االقاعدةة  االنقابيیة٬،  
وولدىى  االشبابب  االمعطل  وو  فئاتت  ااجتماعيیة  

أأخرىى  متضرررةة٬،  وويوضح  من  ثمة  ددوورر  
االقيیاددااتت  في  تجميید  االحركة  االنقابيیة  وو  كبح  
قوااهھھھا٬،  وو  عرقلة  قيیامم  جبهھھة  نضالل  ااجتماعي  

 .ما  أأحوجج  ووضع  االكاددحيین  إإليیهھھا
لماذذاا  لم  تباددرر  هھھھذهه  االقيیاددااتت  إإلى  مسيیرااتت  
من  هھھھذاا  االقبيیل٬،  ووأأشكالل  نضالل  أأخرىى  منهھھا  

  فبرااير  20ااإلضراابب  االعامم٬،  أأيامم  كانت  حركة  
تحشد  آآالفف  االجماهھھھيیر  االمقهھھوررةة  بمختلف  

مدنن  االمغربب  وو  قرااهه  من  أأجل  مطالب  
ااجتماعيیة  وو  سيیاسيیة٬،  كانن  كفاحح  جماهھھھيیريي  
عمالي  وو  شعبي  من  أأجلهھھا  سيیضع  االمغربب  
 على  طريق  تغيیيیر  حقيیقي  شامل  ووعميیق؟

لقد  أأتت  االقيیاددااتت  االنقابيیة  حجة  ضد  
  مايو٬،  مما  يثيیر  27نفسهھھا  بتنظيیم  مسيیرةة  

االريبة  بصددد  نواايا  تحريكهھھا  للساحة  االنقابيیة  
بعد  تفويت  فرصة  تارريخيیة٬،  فرصة  اااللتحامم  

  فبرااير  وو  مجمل  االديناميیة  20مع  حركة  
االكفاحيیة  االتي  شهھھدهھھھا  االمغربب  أأشهھھراا  

هھھھذاا  ما  حداا  بالمناضليین  االعماليیيین  .عديدةة
  مايو  برااية  27إإلى  االمشارركة  في  مظاهھھھرةة  

االمصالح  االحقيیقيیة  لطبقتهھھم٬،  بوجه  
ااستغاللل  االعمالل  سيیاسيیا  من  قبل  قيیاددااتت  

متعاوونة  مع  االنظامم٬،  سوااء  في  تدبيیر  
االمعضلة  ااالجتماعيیة  أأوو  تأبيید  ااالستبداادد  
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االمقنع  بحكومة    )حكم  االفردد(االسيیاسي  
  يدلل  .ووااجهھھة  وو  مؤسساتت  تمثيیليیة  ززاائفة

أأيضا  حجم  االمشارركة  االعماليیة  على  مدىى  
مالئمة  االوضع  لعمل  االيیسارر  االمناضل٬،  وومن  

ثمة  االحاجة  إإلى  تنظيیم  وو  توحيید  تدخله  
االعمالي  بمضاميین  كفاحيیة  متحرررةة  من  
االضيیق  االنقابويي٬،  وومتمفصلة  مع  قوىى  

 .االنضالل  االشعبي  ااألخرىى
  2011لقد  بدأأتت  ووررقة  توتت  ااستبداادد  ددستورر  

تسقط  بمعاينة  االكاددحيین  الستمراارر  أأووضاعع  
االقهھھر  االطبقي  وو  االديكتاتوررية  ذذااتهھھا٬،  وو  

بتصعيید  االهھھجمة  ااجتماعيیا  وو  سيیاسيیا٬،  بعد  
كل  حملة  االتضليیل  االتي  أأثاررهھھھا  االخوفف  من  

هھھھذاا  ما  يفتح  .  فبرااير  ووما  أأيقظت20حركة  
  ااالجتماعيیة  االتعبئةإإمكانيیة  تجددد  

ووهھھھذاا  .  وواالسيیاسيیة  في  مستوىى  أأررفع
"  معاررضة"االصعودد  االمرتقب  هھھھو  ما  تسعى  

سيیاسيیة  غيیر  عماليیة  إإلى  رركوبه  لتفعيیل  
آآليیة  االنظامم  االسيیاسي  نحو  تناووبب  بحكومة  
االوااجهھھة  يضمن  ااستمراارر  نظامم  ااالستبداادد  وو  

هھھھذاا  ما  يدلل  عليیه  تركيیز  .  ااالستغاللل
  مايو  27ااالتحاددييین  االدااعيین  إإلى  مسيیرةة  

على  ااستهھھداافف  بن  كيیراانن  وو  فريقه  االذيي  
  وويالتت  اانعداامم  االديمقرااطيیة٬،  وو  .ليیس  إإال  قناعا

ااألهھھھواالل  ااالجتماعيیة٬،  ووشتى  صنوفف  
ااالضطهھھادد٬،  ال  تعودد  إإلى  بنكيیراانن٬،  بل  إإال  نظامم  

حكم  فردديي  وو  نظامم  ااقتصادديي  تابع  
االمشكل  في  ددستورر  يوليیو  .  لالمبرياليیة
٬،  وو  في  االخضوعع  لصندووقق  االنقد  2011

 .االدوولي  وو  ااالتحادد  ااألوورربي
بنكيیراانن٬،  ووكامل  االلعبة  االسيیاسيیة٬،  تمويه  

وومن  يجر  ااألنظارر  .  ألصل  االبالء  هھھھذاانن  ليیس  إإال
إإلى  بنكيیراانن  يسهھھم  في  تمويه  االحقيیقة٬،  إإنه  

  بسرعة  تستنفذ  مناووررااتت  االنظامم  .كذاابب
.  قدررتهھھا  على  تأجيیل  موااجهھھاتت  طبقيیة  ضاررية

  فبرااير  تنتظرهھھھا  مسؤووليیاتت  عظيیمة  20حركة  
في  تعزيز  قدررتهھھا  على  االفعل  في  االوضع  

 .االسيیاسي  االجديد
مناضلو  االطبقة  االعاملة  مطالبونن  بالنهھھوضض  
بوااجب  ااستثمارر  مالئمة  االوضع  لتحرير  قدررةة  

االعمالل  االكفاحيیة  من  أأسر  االقيیاددااتت  
 .االمتعاوونة  مع  نظامم  ااالستبداادد  وو  ااالستغاللل
ساعة  االيیسارر  االمناضل  تدقق  من  جديد٬،  

  .بقوةة  أأشد
  

  2012  )يونيیو(  حزيراانن  9ةة    -  االمناضل
  

  
  
  
  
  
  

  بيیــــانن  مسـاندةة
  

قوااتت  االتدخل  18/07/2012عمدتت  يومم
مدعومة  بعددد  من  ميیليیشيیاتت  االحزبب  االحاكم  

  االسيیاسيیيین  االمسئوليینووعلى  ررأأسهھھا  بعض  
االتابعيین  لحركة  االنهھھضة  االى  مهھھاجمة  أأعواانن  
ووموظفي  االمستشفى  االجامعي  االهھھادديي  

  06/02/2012شاكر  بصفاقس  االمحتجيین  منذ  
لمنع  تنصيیب  مدير  للمستشفى  مواالل  للحزبب  

  وومقاوومة  ااإلددااررةةوومطالبيین  بحيیادد    االحاكم
ووقد  سبق  .  االفسادد  االمستشريي  بهھھا

لميیليیشيیاتت  هھھھذاا  االحزبب  أأنن  تدخلت  في  
  أأفريل    07وو05مناسبتيین  متتاليیتيین  يومي  

مدعومة  بمجموعة  من  االسلفيیيین  االمسلحيین  
بالهھھرااووااتت    وواالقضبانن  االحديدية  ووااعتدتت  على  

  أأضراارر  ووما  رراافقه  من  ..ااألعواانناالعديد  من  
     .ماددية  لحقت  بالمحتوياتت  وواالتجهھھيیزااتت

  وومن  بيینهھھم  ااألعوااننإإيقافف  االعديد  من  وو  قد  تم  
  ااألساسيیةاالسيید  أأحمد  بن  عيیادد  عضو  االنقابة  

نددد  ننندين  هھھھذهه  االمماررساتت  االخطيیرةة  وو-     
 .ستنكرهھھھاننبهھھا  وو

نطالب  بفتح  تحقيیق  جديي  لتحديد  -     
  ووعن  ااألووضاعع  عن  تدهھھھورر  االمسئوليین

  وواالعملة  ٬،  ووذذلك  ااألعوااننااالعتدااءااتت  على  
ااالتحادد  (بتشريك  مكوناتت  االمجتمع  االمدني

االعامم  االتونسي  للشغل  وواالراابطة  االتونسيیة  
 )ااإلنساننللدفاعع  عن  حقوقق  

نطالب  بإطالقق  سرااحح  جميیع  االموقوفيین  -     
  وواالعملة  فورراا  ووددوونن  قيید  أأوو  شرطط  ااألعوااننمن  

  .ووعرضهھھم  على  االفحص  االطبي  
 

 رراابطة  االيیسارر  االعمالي
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  ال  لمحاكمة  
محمد  عبيیديي  ووعلي  عبيیديي  عضو  

  االتنسيیقيیة  االمحليیة  
التحادد  أأصحابب  االشهھھاددااتت  االمعطليین  عن  

  االعمل  بالرقابب
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