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إن جزًءا هامًا من  القوى السياسية واإلجتماعية التي كانت تراهن على 
أن اإلنتخابات والحكومة المنبثقة حديثًا ستتمكن من تطبيق سياستها 
مالءت. صندوق النقد الدولي لم تكن تتصور حجم الهبة  التقشفية واإ
الشعبية والعمالية فقد استردت قوى الثورة المبادرة ولم تكترث للحمالت 

اإلعالمية و ديماغوجيا االئتالف.

ثمة  البداية  في  الزائفة  والوعود  التسويف  من  الهائل  الكم  الحاكم،  
وكأن  التشخيص  أجل  من  الوقت  وطلب  الوضع  بصعوبة  اإلقرار 
والوعيد  التحذير  إلى  المرور  المنتظر  تقع وكان من  لم.  اإلنتخابات 
والتهديد الصريح وشن حملة ممنهجة لشيطنة اإلحتجتجات في جل 

المنابر اإلعالمية والخطابات الحكومية.

أما من الناحية العملية ودون اإلسراف أو المبالغة في توصيف الوضع 
فإن العديد من الوقائع تؤكد عودة األساليب القمعية القديمة والمعالجة 
األمنية والسطحية. للمشاكل اإلقتصادية  اخرها ما حصل في شارع 
ستين  عتقال  واإ المتظاهرين  حقوق  على  وتعدي  تعنيف  من  بورقيبة 

شخص من شباب ونساء... 

إن الفشل الكبير التي تعيشه حكومة الصيد في جل الملفات اإلقتصادية 
واإلجتماعية والسياسية زاد في درجة اإلحتقان " الجنوب " على سبيل 
القطاعات الحيوية مثل  التوتر في عديد  المثال وساهم في. تصاعد 

التعليم والستاغ والسكك الحديدية...

إن حركة الجماهير التي استنهضت قواها وتمارس نضالها الميداني  
المشروع ضد حكومات  الضلم والتمييز والتبعية منذ إندالع الثورة لن 

تخدع بخطابات التخويف والتخوين.

وبكذبة الوحدة و بأسطورة التوافق ...

رأسماليين  من  المتحكمة  والطبقة  الدولة  تشنه  الحقيقي  اإلضراب  إن 
وأتباعهم فاألمر واضح هم من يضرب على دفع الضرائب ومن يضرب 

على اإلستثمار...

إن هذا االصطفاف الطبقي الواضح من الناحية العملية يقابله حشو 
تهام للمحتجين بتقسيم البالد واغراقها من ناحية والعمل على  لغوي واإ

المصالح الفئوية الضيقة.

من ناحية أخرى نحن نطالب كل القوى الثورية على العمل الميداني 
المشترك وترسيخ النضال العمالي وتوجيه الحركات اإلجتماعية حتى 

تكون أكثر فاعلية. 

العمل على إرساء قاعدة برنامجية وتنظيمية تساهم في دفع الجماهير 
والدوائر  الحكومة  لسياسات  لللتصدي  الذاتي  التنظم  من  مزيد  نحو 
الشغل  يحقق  جتماعي  واإ قتصادي  واإ سياسي  بديل  وطرح  المالية. 

والكرامة والحرية.

الثورة: نفس جديد
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اليمن  في  قتلوا  شخص   2500 من  اكثر 
جريح،   11000 من  اكثر  و  رهيب  ودمار 
السكان  العديد من  نفسية وتشريد  وصدمات 
على  السعودية  تشنها  التي  الحرب  نتيجة 

الحوثيين.

 سقط صاروخ في مخيم لالجئين بالقرب من 
أكثر  مقتل  أسفر عن  العاصمة صنعاء، مما 
المستشفيات  وتضررت  شخصا.   40 من 

والمدارس.

 اليمن هي أفقر دولة عربية وتستورد 90٪ من 
الماضي  العام  واألدوية.  الغذائية  احتياجاتها 
نصف  يقارب   ما  أن  المتحدة  لألمم  بحسب 
من  واحدة  مزمن،  تغذية  سوء  لديه  السكان 

أعلى المستويات في العالم.

من  المدعومة  الخليجية  االستبدادية  األنظمة 
البريطانية  اإلمبريالية  و  المتحدة،  الواليات 
والفرنسية، قدموا الدعم للتحالف لشن هجماتهم 

في لمكافحة الحوثيين في جنوب اليمن.

البعد بين السنة والشيعة

تجميع الحكام السعوديين تحالف غير مسبوق 
القوات  لقصف  سنية  عربية  أنظمة  تسع  من 
في  الحوثيين  الشيعية  الزيدية  الغالبية  ذات 
أشهر.  ستة  قبل  احتلت صنعاء  التي  اليمن، 
وقد صعد هذا التدخل البعد الطائفي بين السنة 
والشيعة، وهي الصراع بات يتزايد بشكل خطير 
في منطقة الشرق األوسط. لقد كانت الوالءات 
في اليمن تقليديا بشكل كبير قبلية وليس على 
بين  كثيرة  مشتركة  ثقافة  مع  الدين،  أساس 

القبائل.

الهدف المعلن لهجوم التحالف هو إعادة تثبيت 
عبد ربه منصور هادي في السلطة. تم تركيب 
هادي في رئاسة اليمن من قبل النخب الخليجة 
في  األوروبي،  واالتحاد  المتحدة  والواليات 
انتخابات 2012 التي قاطعها أقسام كبيرة من 

الشعب والتي كان هادي المرشح الوحيد.

الجيش  أرسل  الرئيس،  كان  عندما  صالح، 
اليمني في معركة طويلة بمساعدة من القوات 
في  الحوثية  األقلية  انتفاضة  ضد  السعودية، 
عن  إبعاده  من  غضبه  ولكن   .2004 عام 
السلطة في عام 2012، جعله يقوم بإنعطافة 
التقدم  بسبب  الحوثيين  مع  مؤقتا  ليتحالف 
العسكري السريع. وقد ساعدت هذه النجاحات 
العسكرية أن أجزاء من القوات المسلحة التي ال 
طريق  عن  سواء   – صالح  تأثير  تحت  تزال 
المشاركة المباشرة أو ببساطة عن طريق البقاء 

في ثكناتهم...

 ال للحلول الرأسمالية

يتم اإلبالغ عن ان حوالي 150.000 القوات 
لم  اليمنية.  السعودية  الحدود  على  السعودية 
وربما  السعودية،  قبل  من  بريا  غزوا  يستبعد 
من  أنه  كما  المصرية،  القوات  على  تنطوي 
الضربات  عبر  الذي  التحالف  أن  الواضح 
الجوية وحدها لن يفوز بحربه. ولكن حتى اآلن 
نزاالت  واإ الجوي  القصف  تجاوزت  قد  تكن  لم 
جوية ألسلحة للحلفاء على األرض لغزو بري، 
في  منغمسين  على  الحصول  يعني  ذلك  فإن 
مستنقع لفترات طويلة مع عدم وجود نهاية في 

اليمن: حرب وحشية على المدنيين و الفقراء
التي  القوات  واجهت  الذي  النوع  من  األفق، 
تقودها الواليات المتحدة في أفغانستان والعراق.

دعوات كثيرة من المعلقين المؤيدين للرأسمالية 
النار  إطالق  لوقف  العالمي  الصعيد  على 
تليها محادثات سالم  المتحدة،  األمم  بوساطة 
تقودها األمم المتحدة. لكن األمم المتحدة تدعم 
في  الرئيسيين  والالعبين  الصراع  في  هادي 
األمم المتحدة هي القوى االمبريالية الذين لديهم 
تاريخي اتى باالنقسام واالستغالل على الشعب 
من  قرن  من  أكثر  ذلك  في  بما   – اليمني 
االستعمار القمعي وحكم جنوب اليمن من قبل 

الطبقة الحاكمة في بريطانيا.

 ولكن بلد واحد أو ال، يمكن إعطاء أي دعم 
ألي » حل « من شأنه أن يقسم غنائم الحرب، 
بما في ذلك حقول النفط في اليمن، بين قادة 
كلهم  األرض.  على  الرئيسية  المقاتلة  القوات 
الفقر  سوا  يجلبوا  ولم  اليمني  الشعب  جربهم 
والخراب، مع 40٪ معدل البطالة، ونمو سريع 
للسكان فالشباب يشطلون 45٪ تحت سن 15 

عاما.

الطبقي  الجماهيري   العمل  خالل  من  فقط 
وتنظيم مستقل على أساس غير طائفي واعتماد 
العمال  وحدة  ويمكن  االشتراكية،  المطالب 
والعاطلين عن العمل والجنود وفقراء الريف أن 
والدينية  القبلية  االنقسامات  ويعبر  يتحقق 

وغيرها ومسار للخروج من الحرب والفقر.

تأميم  ليشمل  البرنامج  هذا  مثل  الى  بحاجة 
الكبرى  الوطنية  والشركات  العامة  الملكية 
األساس  وضع  أجل  من  األراضي،  وملكية 
لتطوير الموارد لتلبية احتياجات الناس للسكن 
على  يجب  الخ  والمياه،  والتغذية،  الالئق، 
البرنامج أيضا ضمان الحقوق الكاملة لتأمين 
على  الشعوب  لجميع  والئق  سلمي  مستقبل 
في  ديمقراطية  اشتراكية  كونفدرالية  أساس 
مع  والتضامن  األقليات  لجميع   – المنطقة 

الحركات العمالية في البلدان المجاورة.
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Récemment, la Grèce a semblé faire 
un pas de plus en direction du défaut 

de paiement de sa dette publique et 
sur la voie de sa sortie de la zone euro. 
Athènes tente depuis un bon moment de 
parvenir à un accord avec l’UE, la Banque 
centrale européenne et le FMI (la Troïka, 
dorénavant appelée “les Institutions”) 
pour avoir accès à plus de 7 milliards 
d’euros de renflouement. La Grèce 
étant en manque d’argent, elle a besoin 
d’obtenir de nouveaux fonds d’ici la fin 
du mois de juin pour éviter un défaut de 
paiement. Mais ses créanciers ont mis des 
conditions véritablement draconiennes 
pour tout accord, ce que le gouvernement 
de Syriza a, jusqu’ici, refusé d’accepter.

La Troïka a exigé d’opérer des coupes 
dans le budget des retraites, de réaliser 
de nouvelles privatisations, une ‘réforme’ 
du marché du travail, une augmentation 
de la TVA et d’autres attaques contre 
une sécurité sociale déjà aux abois. Les 
contre-propositions émises par le Premier 
ministre grec, Alex Tsipras, ont été 
catégoriquement rejetées par la Troïka. 
L’attitude arrogante et néocoloniale de 
cette dernière a provoqué le gouvernement 
grec à déclarer qu’il n’allait pas verser 
les 300 millions d’euros qu’il devait 
rembourser pour le 4 juin. Au lieu de cette 
date, la Grèce verserait ce montant ainsi 
que d’autres dus au FMI plus tard dans le 
mois.

Tensions intenses

Tsipras est mis sous une pression 
immense de la part des élites dirigeantes 
et des ‘marchés’ internationaux pour 
conclure un accord avec la Troïka alors 
qu’il fait parallèlement face à la colère 
de l’opposition à toute nouvelle mesure 
d’austérité, colère qui vit largement parmi 
les travailleurs grecs et dans l’aile gauche 
de SYRIZA. Aujourd’hui, un tiers des 
Grecs vit déjà officiellement sous le seuil 
de pauvreté (la réalité est plus proche des 
50%) et le ménage grec moyen a perdu 
40% de ses revenus depuis 2010.

Tsipras et la Troïka se disputent 
concernant la taille que devrait avoir 
l’excédent budgétaire des autorités 
grecques. Mais en tenant compte du 

paiement des intérêts, la dette publique est 
tout simplement impayable. Le montant 
de celle-ci équivaut à 175% du revenu 
national.

Une croissance? Quelle croissance?

Les idéologues néolibéraux insistent 
sur le fait que l’économie grecque peut 
croître de près de 3,5% en moyenne pour 
chacune des cinq prochaines années, ce 
qui réussirait à faire revenir la dette à 120% 
du PIB. Il serait alors possible, selon leur 
théorie fantaisiste, que la Grèce se tourne 
à nouveau vers les marchés financiers 
pour emprunter de l’argent, en dépit 
d’une économie une nouvelle fois ravagée 
par de nouvelles coupes budgétaires 
imposées par la Troïka. Le journaliste 
de la BBC Robert Peston estime de son 
côté que même sur base des prévisions 
de croissance absurdes de la Troïka, il 
faudrait cinquante années d’austérité pour 
que la dette publique grecque retombe à 
des niveaux «soutenables».

‘Grexit’

Un «Grexit» est une possibilité 
réelle, que cela soit par «accident» ou 
volontairement. Sous l’immense pression 
des travailleurs grecs, qui souffre depuis 
longtemps de l’impact des politiques 
antisociales, le gouvernement Syriza 
pourrait décider de refuser les nouveaux 
diktats de la Troïka et se retrouver ainsi 
jeté hors de la zone euro. 

Un Grexit mettrait un terme à l’austérité 
imposée de l’extérieur et permettrait 
au gouvernement grec de dévaluer sa 
monnaie et de radier une grande partie 
de sa dette. Exporter reviendrait ainsi 
meilleur marché, c’est vrai, mais les 
importations coûteraient par contre 
plus cher, ce qui aurait un effet négatif 
sur l’épargne et les conditions de vie 
de la population. En restant au sein des 
limites du système capitaliste, un Grexit 
ne résoudrait aucun des problèmes 
fondamentaux auxquels sont confrontées 
l’économie et la société grecques.

En dépit du fait que les puissances 
de la zone euro estiment être mieux 
préparées à l’éventualité d’un Grexit par 
rapport à il y a quelques années, elles 
restent inquiètes quant aux conséquences 
politiques possibles : «l’intégration 

européenne» et l’orthodoxie austéritaire 
seraient confrontées à de graves 
revers. A moins que Tsipras ne se plie 
complètement aux exigences de la Troïka, 
avec des conséquences désastreuses pour 
SYRIZA, il est encore possible que 
la Grèce et la Troïka parviennent à la 
conclusion d’un nouvel accord «truqué» 
impliquant la révision à la baisse des 
exigences antisociales des créanciers, et le 
versement de nouveaux fonds à Athènes 
pour faire face aux remboursements de 
la dette, avec même la possibilité d’un 
«oubli » d’une certaine partie de la dette.

Stop aux tergiversations!

Pour les travailleurs et les pauvres, il ne 
peut y avoir la moindre ambiguité quant 
à l’effet désastreux de toute nouvelle 
mesure d’austérité. Au sein de ce système 
capitaliste en pleine faillite, la majorité de 
la population grecque devra faire face à 
des difficultés sans fin, que cela soit au 
sein ou en-dehors de la zone euro.

Xekinima (section du CIO en Grèce) 
appelle SYRIZA à être cohérent avec ses 
promesses électorales anti-austéritaires, 
et à rompre avec l’austérité en adoptant 
un programme socialiste. Cette approche 
inclut de refuser de rembourser la dette 
publique; d’instaurer un contrôle sur les 
flux de capitaux ainsi que le monopole 
d’Etat sur le commerce extérieur; de 
nationaliser les banques et les secteurs 
fondamentaux de l’économie sous contrôle 
et gestion démocratiques des travailleurs. 
Une planification de l’économie basée 
sur la satisfaction des besoins de la 
population et non sur la soif de profits des 
capitalistes – une réorganisation socialiste 
de la société – mettrait un terme aux crises 
économiques, à la pauvreté, au chômage 
et à l’émigration forcée.

Pour y parvenir, il est essentiel 
de renforcer une ligne politique 
d’indépendance de classe à l’intérieur 
et à l’extérieur de SYRIZA. Cela 
signifie concrètement la création 
d’assemblées populaires et de comités 
d’action impliquant la base des 
travailleurs sur les lieux de travail et 
dans les quartiers. La participation 
active des travailleurs et des jeunes 
dans la lutte contre la Troïka, et pour 
une alternative socialiste est essentielle. 
Cela inspirerait les travailleurs et 
les jeunes à travers l’Europe pour 
combattre l’austérité et lutter pour une 
Europe socialiste démocratique.

Grèce: Les travailleurs et les pauvres n’ont 
pas à subir de nouvelles mesures d’austérité!

Un «Grexit» se profil-t-il à 
l’horizon?



 اللجنة األممية للعمال هي منظمة دولية اشتراكية تدافع باستمرار عن مصالح العمال و الشباب و الشعوب المضطهدة في
 جميع أنحاء العالم. لدينا أحزاب و مجموعات ناشطة و مناضلين في حوالي 50 بلد من مختلف القارات، من سريلنكا إلى

الكيبيك و من كزخستان إلى الشيلي.

 الرأسمالية هو نظام عالمي لذلك العمال و الشباب و المضطهدين في جميع أنحاء العالم في حاجة إلى االتحاد للقضاء على
هذا النظام الشرس!
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ــاب الـــحـــوض  ــ ــب ــل مــنــاضــلــي وشــ ــردد جــ ــ ــت ــ ال ي
المنجمي في القول أن الوضع اليوم أسوأ من 
وتغيير  الحكومات  تعاقب  من  بالرغم   2008

الوالت وتسميات في إدارة.

» شركة فسفاط قفصة «

يساهم قطاع الفسفاط ب-18 بلمئة من ميزانية 
الــدولــة وقــد كــان عــدد الــعــمــال فــي الثمانينات 
األخيرة  السنوات  في  نخفض  واإ ألف   16000

إلى 5000 عامل.

ورغـــــــــــــــم الــــــوضــــــع 
الــمــتــمــيــز لــلــقــطــاع 
ولـــلـــشـــركـــة وتــــزايــــد 
الــمــرابــيــح فـــإن قــوى 
في  تعيش  اإلنــتــاج 
حــالــة أزمـــة هيكلية 
ــيــــط  ــت مــــحــ ــ ــ ــل ــ ــمــ ــ شــ
المنجمي  الــحــوض 
ــنـــوب الــغــربــي  والـــجـ

بأسره.

فبطالة +25 بلمئة 
نـــــــــعـــــــــدام الـــبـــنـــيـــة  واإ
وتدهور  للشراب  الصالح  الماء  ونــدرة  التحتية 

الوضع البيئي…

اإلجتماعي من  والسلم  الهدوء  الكالم عن  إن 
الحقيقة كالم  فــي  هــو  الحاكمة  الطبقة  طــرف 
فارغ ال معنى له فقد مرت عشرات السنين دون 

أي تعطيل لإلنتاج.

وال إضــرابــات عــن الــعــمــل. وعــلــى قــدر تطور 
األرباح والقيمة المضافة تدهور القدرة التشغيلية 

بعد مسيرة مهنية متنوعة غادر إبن الحامة ، العاصمة تونس و إلتحق بألمانيا حيث. درس العلوم السياسية 
واإلقتصادية وشارك في الثورة األلمانية 1918-1919. تأثر بالرابطة السبرتكية و النظريات الماركسية، 
عاد إلى تونس وأسس جامعة عموم. العملة المستقلة عن سلطات الحماية وأول نقابة تونسية. كانت سلطة 
الحماية تتهمه بالشيوعية وكان األوساط المحافظة تتهمه بالزندقة. فكان جوابه خالل محاكمته في 1925 
أنه عن تنظيم البروليتاريا التونسية والعمل. على الدفاع على مصالحها ضد الرأسمالية العالمية تم الحكم 
على الحامي ورفاقه. ب-10 سنوات تهجير سافر إلى كل من إيطاليا وتركيا ومصر طرد من طرف هذه.

الدول فرحل إلى الجزيرة العربية فتوفي سنة 1928 في حادث مرور. تؤكد جميع المعطيات أن الحادث 
عملية إغتيال.

الحوض المنجمي: الثورة الدائمة
للشركة والوضع اإلجتماعي للجهة.

انــنــا نــعــتــبــر أن الـــوضـــع فـــي قــفــصــة نــمــوذجــيــًا 
فهو يمثل صراع بين تيار اإلستغالل والنهب 
الرأسمالي من جهة وتيار العمال والشباب من 

جهة أخرى

ــدرج إضـــــــراب عـــــام 20 مـــــاي فــــي ســيــاق  ــنــ ــ ي
ديناميكية نضالية دائمة ومتطورة وهو خير رد 
على ال-52 إجراء أغلبه معطل من زمن بن 

علي.

إن نضج القوى الثورية في الحوض المنجمي 
تــطــور  فـــي  أســـاســـي  مـــن العـــب دور  يمكنهم 
الصراع الطبقي في تونس؛ وهي تطرح جملة 

من المسائل ذات أهمية.

قصوى في بناء القاعدة البرنامجية والسياسية :

رفض اإلستغالل الرأسمالي،
التسيير الذاتي

إعادة قسمة العمل، إسترجاع القيمة المضافة، 
تــوزيــع عـــادل لــلــثــورة طبقيًا وجــهــويــًا ، وفــرض 
لتأسيس   الــقــاعــدة  تكون  عمالية  محلية  سلطة 

دولة ديمقراطية إشتراكية.

محمد علي الحامي : مؤسس الحركة العمالية في تونس


