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الحكومة  تولي  منذ  االبرز  العبارة  أو  المشتركة’’  ‘’التضحيات 
تسيير شؤون البالد، الخطاب الرسمي إختار إخراجًا جديدا لمسرحية 
بالية حتى األسلوب التواصلي للحكومة موجود في مذكرة التفاهم مع 
صندوق النقد الدولي يوصي ببذل جهود أكبر على مستوى االتصال 
“لشرح الوضع االقتصادي الصعب، وحقيقة أن الجميع مطالب ببذل 

التضحيات الالزمة للحد من التدهور االقتصادي...”

لى جانب النصائح على مستوى الشكل فإن مشروع ميزانية 2017  واإ
النقد  من صندوق  وفد  عن  الصادر  للتقرير  الحرفي  التطبيق  هو 

الدولي

بالوظيفة  االنتدابات  إيقاف  و  تجميد األجور  أساسًا على  المرتكز 
العمومية إلى جانب البدء باجراءت التسريح للجزء هام من العمال...

جاء رد اإلتحاد العام التونسي للشغل الرافض

“لكّل اإلجراءات التي سبق أن حّذر من اتخاذها والتي جاءت في 
مجملها مثقلة لكاهل األجراء وعموم الّشعب معّمقة للحيف المسّلط 

عليهم”

وليخّص منها بالذكر تأجيل الزيادات في القطاع العام وفق االتفاقات 
السابقة.

كما نّدد االتحاد بما اسماه بالخضوع لإلمالءات الخارجية المجحفة، 
زعزعة  مسؤولية  لها  المشّكلة  األطراف  وكّل  “الحكومة  محّمال 
جميع  في  الشّغالين  “كّل  بدعوة  ليختم   ، االجتماعي”  االستقرار 
فشل  تحميلهم  ومنع  حقوقهم  عن  للّدفاع  التجّند  إلى  القطاعات 

السياسات المّتبعة وفرض احترام التعّهدات.

ويدعو كّل الهياكل النقابية إلى التعبئة واالستعداد للنضال من أجل 
حقوق العّمال بكّل الطرق المشروعة”.

للتقشف والسياسات  المناهضة  المواقف على وضوح توجهاتها  إن 
المعادية للطبقة الشغيلة ال تكفي وعلى األطراف المعنية بمصالح 

أغلبية

أن  المحرومة  الجهات  و  وبطالين  عمال  من  اإلجتماعية  الفئات 
تستوعب من دروس الماضي وأن ال تكتفي بإسقاط الحكومة تلو 

األخرى

جتماعي يقطع مع التبعية  قتصادي واإ بل أن تؤسس لبديل سياسي واإ
الكفيل  التنظيم  البديل  لهذا  يكون  أن  والفساد على  والفقر  والتمييز 

بقلب

موازين القوى وافتكاك الحق في الثروة والسلطة والتغيير اإلشتراكي. 

في إنتظار جانفي...
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approche ignore le fait que la bourgeoisie des villes 
profite directement et indirectement des inégalités 
existant dans les rapports agraires, et n’a donc pas la 
moindre intention de bouleverser ces rapports. 

Dans l’ensemble du Maghreb par exemple, 40 % de 
la propriété terrienne est d’origine citadine. Beaucoup 
de groupes financiers et industriels ont en effet des 
placements de capitaux dans des exploitations 
agricoles, comme ils en ont dans la construction, 
l’industrie, le tourisme, la grande distribution... La 
ruine des petits paysans résultant de la concentration 
foncière nourrit aussi l’armée de chômeurs qui 
agglutine vers les villes pour trouver du travail - une 
main d’œuvre pas chère pour les patrons, qui leur 
permet de maximiser leurs profits en exerçant une 
pression à la baisse sur les salaires et les conditions 
de travail de tous les salariés. 

Tout cela est sans compter que la moindre lutte des 
paysans pauvres en faveur de plus de justice agraire 
est susceptible de générer des sympathies parmi les 
ouvriers et la jeunesse des villes, ce dont les capitalistes 
ont en horreur. L’incapacité de ces derniers à aider les 
paysans pauvres à s’émanciper s’est vérifiée par leur 
attitude hostile face aux révoltes paysannes qui ont 
accompagné la révolution tunisienne de 2010-2011.   

Alternative Socialiste pense que la seule manière 
d’assurer un futur aux travailleurs de la terre se fera 
plutôt par une alliance avec les travailleurs et les 
pauvres des villes, dans une lutte commune contre les 
capitalistes, contre les gros propriétaires fonciers, et 
contre la machine d’Etat qui défend avec acharnement 
les intérêts de ces derniers. 

Contrairement à un mythe bien ancré, être socialiste 
ne signifie pas être en faveur d’une collectivisation 
forcée de la petite propriété paysanne. Pendant la 
révolution russe de 1917, les bolcheviques avaient 
encouragé l’initiative révolutionnaire et l’auto-
organisation des masses paysannes elles-mêmes, 
pour déterminer démocratiquement leurs rapports 
sur la base du principe général que la terre doit 
revenir à ceux qui la travaillent. Des expériences de 
collectivisation volontaire visaient à convaincre petit 
à petit les paysans pauvres des avantages du passage 
à une production collective plutôt qu’individuelle 
(en termes de rendement, d’épargne d’efforts, de 
mise en commun des techniques et de l’outillage 
etc).  Les méthodes brutales de collectivisation forcée 
appliquées par Staline par la suite, tout comme les 

politiques soi-disant « socialisantes » de Ben Salah 
dans la Tunisie des années ’60, n’ont réussi qu’à 
aliéner les petits paysans et à les jeter droit dans les 
bras des grands propriétaires, et n’ont rien à voir avec 
le véritable socialisme. 

Une gestion publique et commune de la terre ne peut 
se faire qu’à partir  d’une démocratie administrée par 
la base, pour mettre fin aux pratiques de corruption, de 
clientélisme et de bureaucratisme qui ont caractérisé 
la politique agricole en Tunisie avant comme après la 
révolution.  

ALTERNATIVE SOCIALISTE DÉFEND :
• la sécurisation des emplois dans le secteur 
agricole par l’établissement de vrais contrats de 
travail, avec des salaires décents
• une campagne active de syndicalisation des 
ouvriers agricoles par l’UGTT     
• la lutte contre la privatisation des terres 
collectives et domaniales. Leur gestion sous le 
contrôle de comités composés de représentants 
démocratiquement élus par les villageois   
• la nationalisation des grands domaines sous le 
contrôle démocratique de ceux qui y travaillent 
• l’établissement de coopératives-phares sur une 
base volontaire, gérées démocratiquement par les 
paysans eux-mêmes
• l’annulation des dettes des paysans pauvres et 
des poursuites pour recouvrement de crédit
• la nationalisation des banques et des compagnies 
d’assurance privées, et l’utilisation de leurs 
ressources afin de favoriser l’accès à des crédits 
sans intérêt pour les paysans pauvres
• la nationalisation de l’industrie sous contrôle 
ouvrier, dans le cadre d’une économie 
démocratiquement planifiée, ce qui permettrait de 
stimuler la mécanisation et la modernisation des 
outils agricoles.
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La concentration des 
richesses à l’œuvre 
dans l’économie 

tunisienne trouve dans 
l’agriculture une expression 
vivace. Bien que la majorité 
des exploitations agricoles 
soient de petite taille, une 
minorité de propriétaires 
détient une part considérable 
des terres disponibles. Les 
paysans disposant de moins 
de 5 hectares de terres constituent 54% du nombre 
total de paysans, mais se partagent 11% seulement 
de la surface agricole totale. Ceux disposant de plus 
de 50 hectares ne constituent que 3% du total, mais 
exploitent 34% des terres cultivables, et souvent les 
plus fertiles. 

Cette concentration foncière n’a fait que se renforcer 
au cours des dernières décennies, aidé par les 
politiques de privatisation des terres domaniales 
pratiquées sous l’ancien régime, qui ont largement 
profité à une poignée de grosses familles proches du 
pouvoir. 

Suite à la chute de Ben Ali le 14 janvier 2011, 
d’innombrables luttes par les paysans pauvres, les 
paysans sans terres et les ouvriers agricoles ont 
émaillé les campagnes tunisiennes. Des mouvements 
d’occupation de terres ont éclaté dans diverses parties 
du pays, surtout dans les grandes propriétés agricoles 
détenues par des proches des ex-familles mafieuses, 
ainsi que sur les terres domaniales données en gestion 
à des investisseurs privés -comme cela s’est passé à 
la palmeraie de Jemna, dans le Sud tunisien, dont la 
terre fut occupée par les paysans dès le 12 janvier, 
deux jours avant la fuite de Ben Ali. 

Les ouvriers agricoles, quant à eux, ont organisé de 
multiples actions de grève pour réclamer de meilleurs 
salaires et de véritables contrats de travail, faisant 
écho aux revendications des travailleurs dans de 
nombreuses entreprises publiques et industrielles.  

Contradictions de classe dans les campagnes

En règle générale, les plus grosses exploitations 
agricoles disposent de capitaux considérables qui 

leur permettent d’investir dans les techniques et les 
appareillages les plus modernes, d’influencer les 
pouvoir publics à leur avantage, de puiser les réserves 
d’eau à leur profit, et de s’octroyer des parts de marché 
toujours plus grandes, tandis qu’elles poussent de 
milliers de paysans pauvres (lesquels travaillent avec 
des outils primitifs et des niveaux comparativement 
faibles de rendement, malgré des journées de 
travail longues et pénibles), au surendettement et à 
la marginalisation économique, voire à la ruine et 
à la prolétarisation forcée - les petits paysans étant 
dépossédés de leurs terres et de leurs moyens de 
production, et poussés à vendre leur force de travail 
pour subsister.   

Pour ces raisons, en Tunisie comme ailleurs, il 
est difficile de parler d’une « classe paysanne », 
un terme fourre-tout qui cache bien des disparités 
économiques et sociales. Malgré les prétentions 
par des organisations telles que l’UTAP (Union 
Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche) et le 
SYNAGRI (Syndicat des Agriculteurs de Tunisie) 
de représenter les agriculteurs au sens large, sous-
entendant une communauté d’intérêts parmi ceux-ci, 
ces organisations défendent avant tout les intérêts des 
gros propriétaires et des barons de l’agro-business, 
lesquels écrasent les petits paysans qui survivent de 
leur petit lopins de terre ou élevages et croulent sous 
les crédits. 

Les marxistes et la question agraire

En Tunisie comme dans beaucoup de pays 
néocoloniaux, certains marxistes, s’appuyant sur les 
survivances précapitalistes qui existent encore dans les 
campagnes, argumentent en faveur d’une révolution 
agraire unissant les paysans avec la bourgeoisie. Cette 

Pour une politique agricole au service des paysans  
pauvres et des travailleurs
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شمعون بيرس : 

حياة قضيت في تعزيز رأس المال، العسكرة و قمع الفلسطينيين

في الوقت الذي تواجه حكومة نتنياهو عزلة متزايدة، مندوبين من سبعين دولة 
ومنظمات دولية تواجدوا في جنازة الرئيس السابق شمعون بيريس.

حكومات حول العالم، و أجزاء من الحكومة اإلسرائيلية، رأوا في بيرس كعامل 
الجم لسياسة حكومة نتنياهو االستيطانية القومية،المتغطرسة واالستفزازية، والتي 
يعتبرونها تهديد آخر الستقرار المنطقة. إلى جانب أوباما في الجنازة كان هناك 
بيل كلينتون،فرانسوا هوالند، رئيس االتحاد األوروبي وسكرتير عام حلف الناتو، 
كذلك ممثل عن الحكومة األردنية، المصرية، التركية، العمانية، المغرب، البحرين 

و رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

المستوى، من رؤساء دول وذلك  تمثيل رفيع  المنطقة  ممثلي دول  بين  يكن  لم 
يعكس حقيقة أن رؤساء تلك الدول » يعلمون مستوى الغضب في دولهم المنطقة 
كما كتب صحفي  بيرس خاصة «  اإلسرائيلية عامة وسياسات  السياسة  بسبب 
من  الكثير  قبل  من  بازدراء  قوبلت  عباس  مشاركة  نشاشيبي.  شريف  الجزيرة 
الفلسطينيين في األراضي المحتلة، أما في جامعة بيرزيت فقد طالبه اتحاد الطلبة 

التابع لفتح باالستقالة.

سجل بيريس الحقيقي، الحائز على جائزة نوبل للسالم، والذي يصفه المشاركين 
بأنه حمامة السالم، يقف بتناقض مباشر أمام تقدم عملية السالم في المنطقة. 
و  العسكرية  الضربات  كل  الُمدافع عن  كان  بيرس  أن  الصدفة  َقبيل  من  ليس 
كل  في  موجودة  بصماته  أن  إلى  باإلضافة  إسرائيل.  خاضتها  التي  الحروب 
الهجمات التاريخية على أوضاع العمل و ظروف المعيشية للطبقة العاملة في 

إسرائيل.

» القائمة المشتركة « كانت الحزب الوحيد من بين أحزاب الكنيست التي لم ترسل 
ممثاًل لها إلى الجنازة. ممثلي األحزاب التي تشكل القائمة تعرضوا للتحريض بعد 
أن رفضوا المشاركة والتعاون مع العرض السياسي الهادف لتغذية أسطورة تخفي 

عقودًا من السياسات التي انتزعت ثمنًا باهظًا من العمال والفقراء.

الحرب االمبريالية و التسلح النووي

خدم بيريس في الكنيست اإلسرائيلي لنصف قرن تقريبًا، شارك في 12 حكومة و 
في  أساسيًا  دورًا  وألجيال  بيرس  لعب  مرتين.  قصيرة  لفترة  للحكومة  رئيسا  كان 
تشكيل الدولة الرأسمالية في إسرائيل، منذ أيام حزب ماباي التاريخي — و حتى 
توليه منصب رئيس الدولة من 2007 وحتى 2014، حين ساعد حكم نتنياهو 
في تخفيف الضغوطات الدولية نتيجة استمرار البناء في المستوطنات و حصار 

غزة.

بعكس الكثيرين من القادة أبناء جيله بيرس لم يصل إلى الحكومة كجنرال، بل و 
لم يكن جندي أبدا، لكنه وبكل تأكيد قاد جهود تسليح الحكومة اإلسرائيلية و بناء 

تحالفات مع القوى الرأسمالية الكبرى.

ونتيجة لنشاطاته تم اختياره في العام 1947 عشية إقامة دولة إسرائيل من قبل 
شراء  مسؤواًلعن  كان  حيث  إسرائيل —  إلقامة  المسلحة  الحركة  الهاجاناه — 
األسلحة من القوى الخارجية. بعد الحرب و النكبة الفلسطينية كانت فرنسا المزود 
األساسي لسالح إسرائيل، كان بيرس قد عين لمنصب مدير وزير األمن. من 
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خالل عمله ركز على تسليح جيش الدفاع اإلسرائيلي من خالل توسيع صناعة 
السالح اإلسرائيلية و تطوير عالقات استراتيجية مع فرنسا.

الجديدة  إسرائيل  دولة  التسليح،  مقابل  أنه  االمبريالية  القوى  ممثلي  بيرس  أقنع 
ستكون رأس الحربة في المعركة ضد الثورة المناهضة الكولونيالية المستمرة في 
المنطقة. كان ذلك الخلفية لحرب سيناء في عام 1956 التي جابت فيها إسرائيل، 

بريطانيا و فرنسا مصر ردا على قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس.
التخطيط لسيطرته جيش الدفاع على شبه جزيرة سيناء استمر لسنتين و تضمن 
سلسلة من اللقاءات السرية بين بيرس و وزير األمن الفرنسي ماري-بيير كينج.

حكومة فرنسا االمبريالية عوضت إسرائيل باتفاقية سرية، لبناء مفاعل نووي في 
ديمونة، الذي تم توقيعه في أكتوبر 1957. يعتبر بيرس » األب « لالتفاقية التي 
كانت المؤِسسة للبرنامج النووي العسكري االسرائيلي. خالل مسيرته استغل بيرس 
نظام  مع  التحالف  من ضمنها  التي  و  جديدة  تحالفات  إلقامة  النووي  البرنامج 

الفصل العنصري في جنوب افريقيا.

» من ديمونا إلى أوسلو «

يقول بيرس » ُسألت في احدى المرات ‘كيف تريد ان توصف سيرتك الذاتية؟’، 
فقلت: ‘من ديمونا ألسلو’ «. فبحسب رأيه » ديمونا مهدت الطريق ألوسلو «. و 
المقصود بذلك أن الترسانة النووية إلسرائيل فنَّدت فكرة هزم إسرائيل عسكريًا و 
هذا ما قاد منظمة التحرير الفلسطينية إلى المفاوضات للوصول الى تسوية. فعليًا، 
السالح النووي لم يقدم عملية السالم في المنطقة — ولم يمنع حدوث الحروب 
طوال عقود و لكنه غذى غطرسة و تعنت الطبقة الحاكمة في إسرائيل ورفضها 

تقديم تنازالت حقيقية.

عدة سنوات، وبعد احتالل 76 روج بيرس بكل طاقاته لطرح » الخيار األردني « 
— و الذي يقضي بإعطاء الحكم الذاتي للفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية 
القدس  وشرقي  األردن  غور  مستوطنات،  ُتضم  بينما  لألردن،  السيادة  نقل  و 
إلسرائيل. هذا المقترح كان من الممكن أن يالقي قبوال في معسكر الحزب » البيت 
المحلية  السلطات  النتخابات  بيرس  بادر   1976 العام  في  اليوم.   » اليهودي 
الفلسطينية في الضفة الغربية اماًل منه أن يتم اختيار قيادة تتبنى مقترِحِه — نتائج 
المحسوبين  المرشحين  النتائج في صالح  فقد كانت  االنتخابات جاءت عكسية، 

على منظمة التحرير الفلسطينية.

الخارجية في حكومة  العام 1987 حين كان يشغل منصب منصب وزير  في 
إسحاق شامير الثانية، وقع مع الملك حسين ما يعرف » باتفاقية لندن « والتي 
توافق روح مشروعه في حين رفض االتفاقية إسحاق شامير الذي روج مشروع » 

إسرائيل الكبرى «.

البطولية  الجماعية  االنتفاضة  األولى،  االنتفاضة  اندلعت  العام  نهاية  في 
عام  المحتلة  األراضي  في  االحتالل  قيود  من  التخلص  و  للتحرر  للفلسطينيين 
1967. خوف الملكية األردنية من توسع االنتفاضة أدى إلى فك االرتباط اإلداري 
والقانوني بين الضفتين. حكومة ائتالف حزبي الليكود والعمل قمعت االنتفاضة 
بوحشية بالوسائل العسكرية ورفضت فكرة عقد مؤتمر دولي و مفاوضات إسرائيلية 
فلسطينية، لكن تحت ضغوطات أمريكية وبعد حرب الخليج في العام 1991، 
اضطرت حكومة شامير إلى المشاركة في المؤتمر الذي عقد في مدريد » مؤتمر 

مدريد « بعد ذلك.

صار من الواضح للطبقة الحاكمة في إسرائيل أن االنتفاضة غيرت موازين القوى 
على األرض وزادت تكاليف االحتالل المباشر االقتصادية، العسكرية و السياسية، 
ولذلك تطلعوا إلى إعادة هيكلة الحكم في الضفة. بعد انتخابات 1992، بيرس 
كوزير خارجية لحكومة رابين، و نائبه يوسي بيلين، باشرا وألول مرة باتصاالٍت 
سرية مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية — اتصاالت كانت قد منعتها حكومة 

بيرس عام 1986!
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في خطابه أمام الكنيست قال بيرس »هذا االتفاق كان حول غزة وأريحا. أما، ما 
بعد ذلك فأنا أعارض إقامة دولة فلسطينية «. على صدى » الخيار األردني « 
الذي تم استبعاده، فإن شرطه المسبق لالعتراف بدولة فلسطينية هو خضوعها 
الكبيرة لدى  لألردن ضمن » كونفدرالية أردنية فلسطينية «. بالرغم من اآلمال 
للرماد في  ذرًا  تكن سوى  لم  أوسلو  اتفاقيات  الصراع،  الكثيرين من كال جانبي 
العيون من أجل توسيع المستوطنات و طريقة ذكية للتملص من خيار إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة و حرمان الالجئين من حل عادل.

توسيع المستوطنات خالل اتفاقية أوسلو كانت النتيجة المنطقية لسياسات حكومة 
)الفروق  من  فبالرغم   .1977–1974 السنوات  في  األولى  بيرس   — رابين 
التكتيكية بينهما( اتفقا على أن بناء المستوطنات ضربة ضد الفلسطينيين و أداة 

للمضي قدما في شل أراضي الضفة الغربية.

» عناقيد الغضب «

األشهر القليلة التي شغل فيها منصب رئيس الحكومة المؤقتة بعد اغتيال رابين 
كانت أشهر تصاعد فيها الصراع — مع سياسة إغالق الضفة وعدد من الهجمات 
التفجيرية في إسرائيل بعد اغتيال ناشط حماس يحيى عياش. الجولة األخيرة لهذه 
الحكومة كانت الحرب على لبنان خالل ما يسمى » بعناقيد الغضب « و التي لم 

تكن بالصدفة قبل انتخابات الكنيست والحكومة بإسبوعين.

هجمات حزب اهلل بصواريخ كتيوشة على شمال إسرائيل كانت بمثابة الحجة أو 
» ورقة ضغط « لحملة عسكرية ركزت على تفجير القرى الشيعية في جنوب لبنان 
والتسبب في أمواج من الالجئين. في األسبوع األول للهجمة فجر جيش الدفاع 
اإلسرائيلي قرية قانا ألكثر من ربع ساعة مما أدى إلى مقتل 106 الجئين تواجدوا 

في مجمع تابع لألمم المتحدة نصفهم من األوالد.

ادعى بيرس إن تواجد هذا العدد من الناس في المخيم كان بمثابة » مفاجئة مرة 
في شؤون  خبير  و  المخضرم  الصحفي  فيسك  روبرت  اإلسرائيلية.  للحكومة   »
الشرق األوسط الذي تواجد بالمقربة من مكان التفجير قال حول عذر بيرس: » 
الحكومة في 1985، مارس  نفسه، رئيس  انه بيرس  ليس سوى كذب «.  ذلك 
ضغوطات من أجل إنشاء الحزام األمني في جنوب لبنان الذي كان استمرارية 

الحتالل جنوب لبنان و النتائج الكارثية خالل 51سنة القادمة.

مهندس الليبرالية الجديد في إسرائيل

الطبقة الرأسمالية الحاكمة في إسرائيل تكرم بيرس على مساهمته في النهوض 
ehT لصحيفة  االقتصادية  المحللة  إسرائيل.  في  الجديدة  الليبرالية  -بالسياسة 

rekraM ميراف اورلوزوروف كتبت على سبيل المثال » ان نقطة تحول االقتصاد 
اإلسرائيلي هي األول من أيلول عام 1985. هذا اليوم الذي ولد فيه االقتصاد 
أعلنت  الستينات  و  الخمسينات  في  االشتراكية  إسرائيل  الحديث:  اإلسرائيلي 
إفالسها. و حل مكانها إسرائيل الرأسمالية، هذا التحول التاريخي الذي أعلن في 
ساعات الصباح بعد انتهاء جلسة الحكومة التي استمرت 91 ساعة متتالية. ان 
من أدار هذه الجلسة و قاد الجهود السرية السابقة هو الرجل نفسه شمعون بيرس، 
مهندس برنامج االستقرار عام 1985 أنه هو ذاته رئيس الحكومة ذاتها شمعون 

بيرس «.

في ذلك الحين لم يكن بيرس فقط رئيس الحكومة من حزب العمل بل أيضا نائب 
رئيس » األممية االشتراكية « المنصب الذي عين فيه ألول مرة عام 1978. 
األحزاب » االشتراكية-الديموقراطية « المتحدة في األنظمة الدولية كانت قد بدأت 
فعال بتبني سياسات اقتصادية تمخض عنها انتخاب ثاتشر في بريطانيا و ريغان 

في الواليات المتحدة.

إسرائيل لم تكن أبدا اشتراكية، فبغض النظر عن حقيقة أنها منذ البداية بنيت على 
و   1950 عام  في  أيضا  الفلسطينيين،  وتشريد  االستعماري  االضطهاد  أساس 
1960 استندت اساسًا على اقتصاد رأسمالي. مع ذلك، كان دور الدولة مركزيًا 

في االقتصاد و تميزت بسمات دولة رفاه اقتصادي انتقائية و عنصرية.
دورالدولة في االقتصاد، إلى جانب الخطاب » االشتراكي «، كان كان ضروري 
لحركة العمل الصهيونية في العقود األولى من أجل حشد تأييد حاسم من قبل 
العمال اليهود و التعامل مع المهاجرين إلى إسرائيل، مع تطوير البنية التحتية 

االقتصادية األساسية واالستثمارات الضخمة في بناء قدراتها العسكرية.
منظمات الحركة العمالية الصهيونية، بما فيها ماباي — العمل و الهستدروت 
العمال.  الدفاع عن حقوق  أجل  أساسًا من  تبنى  لم  اإلسرائيلي(  التجارة  )اتحاد 
أهدافهم في البداية كانت تحقيق أهداف الحركة الوطنية الصهيونية. من أجل ذلك 
لم يقتصر عملهم على زرع الفرقة المدمرة في صفوف الطبقة العاملة قبل عام 
1948 و االعتداءات الوحشية على العمال الفلسطينيين بل أيضا تقديم المصالح 

بعيدة المدى للنظام الرأسمالي.

ضعاف العمل المنظم بدأ وبشكل واضح قبل  التوجه نحو تقوية اقتصاد السوق واإ
الخطوة التي أدت إلى هذه الجائزة. منذ السنوات األولى إلقامة الدولة بدأت حكومة 
حزب العمل السعي لتوسيع القطاع الخاص، وتزامن ذلك مع قمع نضال العمال.

غضب العمال، الفقراء و اليهود الشرقيين على التمييز العنصري ضدهم من قبل 
حكومة حزب العمل كانت نتيجته تمكن منافسه الرأسمالي اليميني، حزب الليكود 
من الصعود إلى الحكم في » التغيير « العام 1977. حكومة الليكود األولى بدأت 
بتطبيق خطوات » تحرير « السوق، » التغيير االقتصادية «، ولكن اضطرت في 
العاملة  الطبقة  شرائح  تطلعات  إرضاء  أجل  من  شعبوية  عناصر  لدمج  البداية 

الشرقية الذين مكنُّوا عملية تغيير السلطة.

مع ذلك فإن رئيس حزب العمل شمعون بيرس، كرئيس للحكومة حسب اتفاقية 
التناوب كان متحررا أكثر من كل تلك الضغوط. برنامج االستقرار الثا تشري الذي 
قاده كان منعطفًا مهمًا في تسريع الثورة االقتصادية المضادة الليبرالية الجديدة في 

إسرائيل.

ميراث بيرس

شغل بيرس منصب وزير في حكومتي براك وشارون، و كان شريكا في المسؤولية 
اشغل  عندما  و   .2000 العام  في  أكتوبر  هبة  لمظاهرات  الدموي  القمع  عن 
منصب وزير » تطوير الجليل والنقب « قاد برنامج تهويد المنطقتين. في العام 
اتخاذ قرار إرسال قوات الشرطة و  1976 لعب دورا مركزيا كوزير لألمن في 
الجيش ليقمعوا بوحشية إنتفاضة » يوم األرض « التي جاءت ردا على مصادرة 

أراضي الفلسطينيين.

في يناير 2005 قاد بيرس حزب العمل من المعارضة إلى حكومة شارون الثانية، 
حتى يتمكن من تمرير خطة االنفصال. خالل شهرين، شارك شارون ليقيما معًا 
تفكيك  ورغم  التي  االنفصال  خطة  اآلن.  ذكر  له  يعد  لم  الذي  كديما،  حزب 
األكبر في  السجن  الى  القطاع حولت غزة  العسكرية في  والقواعد  المستوطنات 
لقد مهد الطريق أمام  القدس.  العالم و دعمت المستوطنات في الضفة وشرقي 

الحروب المقيتة في السنوات األخيرة.

بيرس لم يقود و لم يشير أبدا إلى أي طريقة عملية إلنهاء الصراع. السياسة التي 
قادها بهذا الخصوص بما في ذلك أوسلو أججت الصراع، السياسات االقتصادية 

خلقت فجوات واسعة و فقر شديد.

النقيض من رؤية بيرس » شرق أوسط جديد « السالم واالزدهار هو  و على 
المدينة الفاضلة ذات قواعد رأسمالية، كما يبدو من األهوال التي تضرب المنطقة 
في أيامنا هذه. المعاهدات بين إسرائيل الرأسمالية و بين األنظمة في المنطقة لن 
تقضي على انعدام المساواة، الفقر، القمع والصراعات في الشرق األوسط. كذلك 
السالم  تحقق  لن  فهي  األساسية  حقوقهم  الفلسطينيين  تسلب  التي  المخططات 
ولكنها سوف تفاقم الصراع الدامي و تلك األحكام الليبرالية الجديدة لن تؤدي إلى 

الرفاه والعدل االجتماعي.

مسيرة بيرس هي التعزيز للسلطة و المال، التسلح، العنصرية، والقمع الوطني. 
النضال من أجل بناء يسار اشتراكي قوي هو الطريق للتأكد من إمكانية تحقيق 

الرؤيا لشرق أوسط جديد أساسه العدل.

اسطورة حمامة السالم
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Dans la soirée du vendredi 28 

octobre, un marchand de poisson 
de 31 ans, Mouhcine Fikri, a été 
assassiné par la police à Al Hoceima 
(dans la région du Rif). Les images 
de sa mort ont provoqué un émoi 
immense, son corps ayant été broyé 
par une benne à ordure. L’un des plus 
vastes mouvements de protestation 
depuis le Mouvement du 20 Février 
2011 a déferlé sur le pays.

Les funérailles de Mouhcine eurent lieu 
le 30 octobre en présence de plusieurs 
milliers de personnes en colère. Les 
travailleurs du port d’Al Hoceima 
étaient en grève ce jour-là pour dénoncer 
cet assassinat, symptomatique de 
l’attitude des autorités envers le peuple. 
Des manifs ont également eu lieu dans 
d’autres villes dont la capitale Rabat, 
Casablanca, Marrakech, Oujda (à l’Est) 
ou encore Settat (au centre), mais aussi 
dans de petits villages. A Rabat, plus 
d’un millier de personnes ont défilé en 
criant ‘‘Nous sommes tous Mouhcine 
!’’ Beaucoup des slogans visaient 
aussi directement la monarchie. Ces 
mobilisations se poursuivent jusqu’à 
aujourd’hui. 

Un air de déjà-vu

Cet événement fait immédiatement 
penser à la mort de Mohammed Bouazizi, 
dont la mort avait initié le processus de 
révolution et de contre-révolution en 
Afrique du Nord et au Moyen Orient. 
A l’époque, l’extraordinaire répression 
des régimes de Ben Ali et de Moubarak 
n’étaient parvenues à sauver le règne de 
ces dictateurs. Le régime du “makhzen” 
adopte toutefois une approche plus 
sensible, conscient que la répression ne 
parviendra pas à elle seule à briser les 
protestations. 

En 2011 déjà, alors que le Mouvement 
du 20 Février impliquait des dizaines 

de milliers de personnes, le régime 
avait promis l’arrivée d’une nouvelle 
Constitution et la tenue d’élections 
anticipées. Mais rien n’a depuis lors 
fondamentalement changé au Maroc, 
que ce soit par rapport aux libertés 
d’expression ou aux droits sociaux. 
Ce n’est pas dans l’intérêt du régime 
de les mettre en pratique, ni dans celui 
des puissances occidentales dont les 
entreprises veulent profiter d’une main 
d’œuvre marocaine bon-marché et 
docile. Plus de 300 personnes ont été 
emprisonnées pour raisons politiques 
depuis 2011. Les mouvements sociaux 
sont criminalisés, et la culture et la 
langue Amazighs sont marginalisées 
malgré leur constitutionnalisation en 
2011.
 
S’il y a une chose qui a changé depuis 
2011, c’est la situation économique. 
Déjà fort peu brillante pour les masses 
à l’époque, elle s’est encore dégradée. 
D’autre part, les scandales d’évasion 
fiscales des Panama Papers et de Swiss 
Leaks ont mis en évidence la détention 
de comptes offshores par le roi et son 
entourage. Les élections anticipées de 
2011 avaient été marquées par un fort 
taux d’abstention et par la victoire 
du parti islamiste de droite Justice 
et Développement. Aux dernières 
élections d’octobre -des élections que 
beacoup voient à juste titre comme un 
pur jeu de dupes- le taux de participation 
officiel était de 43%… Le désespoir des 
masses est profond, comme le montrent 
les immolations par le feu récurrentes.

Offrir une perspective par la 
résistance collective

Cette année n’a pas manqué de 
mouvements sociaux, avec deux grèves 
générales en février et en mai. Ce sont 
particulièrement les travailleurs des 
services publics qui sont à l’offensive, 
mais ils ont le potentiel d’attirer à eux 
l’ensemble de la société, dégoûtée par 
le luxe dans lequel nage le régime alors 
que des millions de Marocains vivent 
dans des bidonvilles. 

En ce moment, les protestations sont 
plus vives dans la région du Rif, dont 
les traditions de rébellion contre le 
pouvoir central pèsent lourd. Mais il 

importe d’éviter l’isolement régional 
de la lutte et de rechercher un soutien 
parmi les masses du reste du pays, 
pour couper l’herbe sous le pied des 
tentatives de ‘‘diviser pour régner’’ 
souvent instrumentalisées par le régime. 
Une nouvelle grève générale pourrait 
unifier la colère en un mouvement de 
lutte pour exiger: une réelle enquête 
sur cet événement avec participation 
de représentants des travailleurs et des 
associations des droits humains; pour la 
libération des détenus politiques; pour la 
restitution des subsides sur les produits 
de première nécessité; pour l’imposition 
d’un salaire minimum décent; pour un 
plan d’investissements  publics massifs 
afin de répondre aux pénuries sociales 
; pour un enseignement et des soins de 
santés gratuits et accessibles à tous; etc.

L’établissement de comités de luttes 
dans les entreprises et les quartiers 
serait l’endroit idéal où discuter du 
cahier de revendication à défendre 
par le mouvement, mais aussi de son 
organisation et de sa stratégie pour 
renverser le régime despotique de 
Mohammed VI et convoquer une 
assemblée constituante révolutionnaire, 
où se rendraient les représentants élus de 
ces divers comités. Les mouvements  de 
2011 ont illustré la manière dont un tel 
processus a les capacités de déboucher 
sur l’arène internationale. 

Mais il faut tirer les leçons de ces luttes, 
arrivées dans une impasse qui a laissé 
l’initiative aux forces réactionnaires 
impérialistes, despotiques locales 
ou intégristes. La lutte ne peut pas 
simplement s’arrêter quand une figure 
dirigeante est renversée : c’est tout le 
système capitaliste qu’il faut renverser. 

Seule la collectivisation démocratique 
des principaux leviers de l’économie 
permettrait de planifier la production 
selon les besoins de la population, 
contrairement aux plans économiques 
du Makhzen qui n’ont pour effet que 
d’enrichir les proches du régime. 
C’est également sur cette base qu’il 
sera possible de trouver une solution 
harmonieuse à la question nationale et 
à l’oppression des Amazighs, basée sur 
l’auto-détermination et la solidarité des 
peuples.

Maroc: Protestations de masse suite à l’assassinat d’un marchand de poisson
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الــمــاضــيــة، سوريا  الخمس  الــســنــوات  مــدى  على 
ــمــعــانــاة  ــحـــرب االهـــلـــيـــة الــوحــشــيــة وال تــحــمــلــت الـ
إنــه صــراع  مثيل.  لها  يسبق  لــم  التي  اإلنسانية 
الطائفي، تغذيه اإلمبريالية األوروبي واألمريكية 
والـــروســـيـــة الـــذيـــن يــتــنــافــســون عــلــى الـــنـــفـــوذ في 
المنطقة، فضال عن تدخل القوى اإلقليمية مثل 
إيران وحلفائها حزب اهلل نيابة عن نظام األسد، 
والمملكة العربية السعودية وتركيا بإسم الفصائل 

االسالمية المتمردة السنية في الغالب.

ويقدر عدد القتلى حتى اآلن أكثر من 400000 
تكتيكات عديمة  قبل  المدنيين من  معظمها من 
الرحمة لنظام األسد، بدعم من الجيش الروسي، 
الرأسمالية  القوى  قبل  من  العسكرية  والضربات 
الغربية والقوى اإلسالمية الرجعية مثل ما يسمى 
االهتمام  تركيز  داعــش «.  اإلسالمية »  الدولة 
ــدام الــجــمــاعــي  ــ االعـــالمـــي عــلــى مــؤشــر » اإلعــ
والتكتيكات اإلرهابية ولم تشر اإلعالم بالتغطية 
حكومة  مــن  واللوجستي  المالي  الــدعــم  على  أن 
فــي تركيا، فضال عــن تمويل وتسليح  أردوغـــان 
كل من المملكة العربية السعودية ودول الخليج 

األخرى.
الـــقـــول انـــهـــيـــار نـــظـــام األســـــد وشـــيـــك لـــم يحمل 
الــمــوضــوعــيــة، روســـيـــا قـــد قــطــعــت شــوطــا بعيدا 

ــم الــنــظــام  فــي الــتــدخــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر ودعــ
نظام  عــطــاء  واإ الــســوري،  الجيش  مكانة  وترسيخ 
األســد فرصة جديدة للحياة. وقــد أدى ذلــك إلى 
إمكانية األسد البقاء في السلطة في شكل ما، أيا 
كان النظام الجديد يظهر. تواصل بعض الثناء 
على ما يسمى الطبيعة » العلمانية « من حكم 
األسد، وعدم اإلشارة إلى أنه قد واصلت وسائل 
وتكتيكات االستعمار الفرنسي أمامه » فرق تسد 
«، ولعبت األقليات الدينية، الذي انه يبني حكمه 

عليها، في مقابل األغلبية السنية.

الدموي ال يمكن  والحقيقة هي أن هــذا الصراع 
ان هذه  العسكرية.  القوة  أســاس من  حلها على 
الحرب الطائفية وصلت الى طريق مسدود ، مع 
الشيعة وغيرها من  يهيمن عليها  التي  المناطق 
التجمعات الدينية لألقليات، التي تسيطر عليها 
الحكومة واألراضي المتبقية الواقعة ضمن سيطرة 

مختلف الفصائل المتمردة السنية.

في النهاية ال يوجد حل لهذا الصراع على أساس 
والمالكين  والرأسمالية  االمبريالية  وهيمنة  سيادة 
االقتصادي  النظام  هذا  المنطقة.  في  العقاريين 
تــوفــر ســـوى مستقبل  واالجــتــمــاعــي ال يمكن أن 

تعميق النزاعات والفقر واالنقسام الطائفي.

يوجد هناك طبقة عاملة قوية في دول مثل إيران 
وتركيا ومصر والتي يمكن أن تلعب دورا حاسما 
الرأسمالية  األنظمة  لمختلف  ســيــادة  تحدي  فــي 
في المنطقة مثل نظام األســد، أردوغــان وغيرها 
في  التي هي  الفاسدة  الديكتاتورية  األنظمة  من 
السلطة. المتحالفة مع الفقراء والمظلومين لديها 
القدرة على قيادة النضال حيث تؤخذ موارد هائلة 
وثروات المنطقة تحت الملكية العامة والتخطيط 
بناء  يجب  الجميع.  احتياجات  لتلبية  ديمقراطيا 
بديل اشتراكي ذلك أن مثل هذا الشرق األوسط 

يمكن أن تأتي إلى حيز الوجود.

تعمق الرعب في سوريا

واســع  إهتمام وتضامن  الــســودانــي  الــشــارع  شهد 
بعد إستئناف اإلطــبــاء لــإلضــراب الـــذي بــدأ في 
ــادس مـــن إكـــتـــوبـــر وذلـــــك بــســبــب الــتــدهــور  ــســ ــ ال
ــارثـــي فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي فـــي الـــســـودان  ــكـ الـ
ــاء اإلســتــئــنــاف بــعــد إضــــراب دام ل8 ايــام  ، وجـ
شمل حوالي 85 مستشفي و 50 مركز صحي 
الحكومة  لمنح  كــان  إلسبوعين  بعدها  تــوقــف   ،
رئيس  نائب  أقــر  التي  المطالب  لتحقيق  فرصة 
الجمهورية بتحقيقها بعد إجتماع جمع بينه وبين 
لجنة أطباء السودان المركزية ، ولكن لم تحقق 
جميع المطالب كما تم اإلتفاق عليها من قبل ، 
حسب ما جاء في بيان لجنة األطباء المركزية 
وتم اإللتفاف علي بعضها مما لم يترك لإلطباء 
يبدأ مع  الرجوع لإلضراب بشكل مجدول  ســوى 

بداية نوفمبر .

هــذا وقــد كــانــت مطالب أطــبــاء الــســودان عديدة 
وسن   ، العمل  بيئة  تحسين  حــول  كلها  تتمركز 
قوانين لحماية اإلطباء الذين واجهوا الكثير من 
اإلعــتــداءات في اآلونــة االخيرة كان أغلبها من 
المعينات  وتــوفــيــر   ، األمــنــيــة  األجــهــزة  منسوبي 
المستشفيات  كــافــة  تفقدها  الــتــي  المهمة  الطبية 

المستشفيات  بعض  إعـــداد  تــم  وقــد   ، الحكومية 
من   ، بالكثيرة   ليست  بمعدات طبية  مــدادهــا  واإ
رضاء األطباء فقط ولكن  أجل كسر اإلضراب واإ
اضراب األطباء هذا أقوي من ذلك بكثير ويسنده 
 ، أشكاله  بمختلف  المدني  المجتمع  تضامنات 
فقد تدافعت بيانات التضامن منذ بداية اإلضراب 
ومن مختلف الكيانات إبتداءا باألحزاب والحركات 
السياسية مثل الحزب الشيوعي السوداني وحزب 
واللجان   ، االن  التغيير  وحــركــة  الــقــومــي  االمـــة 
والجمعيات خصوصا الجمعيات الطبية ، وحتي 
عــلــي مــســتــوي االفـــــراد حــيــث اعــلــن الــكــثــيــر من 

األخصائين الكبار انخراطهم في االضراب .

ويعتبر هذا اإلضراب الثاني منذ وصول حكومة 
ــقـــاذ  الـــي الــحــكــم عـــام 1989 حــيــث كانت  اإلنـ
العام ؛  أول مواجهة لهم في ديسمبر من نفس 
ويعول تدهور القطاع الصحي في السودان الي 
سياسات الحكومة الغير رشيدة والتي تهدف الي 
خصخصة القطاع وجعل الدواء والعالج سلعة ، 
لغاء مجانيته ، هذا التهميش الناتج عن عدم  واإ
في  يظهر   ، البسيط  للمواطن  الحكومة  إكــتــراث 
تخصيص الحكومة ضمن موازنتها  لما ال يزيد 

عن 2% لقطاع الصحة ، في الوقت الذي تنفق 
فيه أكثر من ربع الموازنة في الدفاع ، ويرجح 

باحثون ألن يكون الرقم أكثر من ذلك بكثير .
هــذا وقــد واجــهــت اللجنة عــدة مضايقات خالل 
طريقها في األضراب بدئها جهاز األمن الوطني 
بــالــتــتــضــيــق عـــلـــي الـــصـــحـــف مــــن نـــشـــر أخـــبـــار 
ــاد األطـــبـــاء  ــحـ ــتــــراض إتـ ــم إعــ ــن ثـ ــراب ومــ ــ ــ اإلضـ
قبل  من  إختراقه  عنه  معلوم  والــذي  السودانيين 
حـــزب الــحــكــومــة وان رئــاســتــه مــتــفــقــون تــمــام مع 
ســيــاســات الــحــكــومــة الــفــاشــلــة  ، وايـــضـــا بعض 
المضايقات لكسر اإلضــراب عن طريق ترهيب 
عدد من اإلطباء بفصلهم وقد تم فصل عدد من 
الذي  بالفعل ..كل ذلك والكثير  إطباء اإلمتياز 
لم يظهر الي اإلعالم بعد يواجهه االطباء بمذيد 
التماسك يدل علي وعي وعزيمة كبيرة من  من 

أصحاب هذه المهنة اإلنسانية

ويبقي السؤال هل ينتقل هذا اإلضراب الي كافة 
الــقــطــاعــات الــمــتــضــررة مــن ســيــاســات  الحكومة 
اكتوبر   - ، اكــتــوبــر 1964   ذكـــري  لنا  وتعيد 
الشعراء  كما سموه  العظيم  اكتوبر  او  االخضر 
-  الذي تكاتفت فيه كافت القطاعات والكيانات 

يتواصل إضراب االطباء عن الحاالت الباردة في مستشفيات السودان



 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!

08االشتراكي
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دوليا

المتحدة.  للواليات  ال45  الرئيس  ترامب  انتخب 
رد فــعــل الــمــعــلــقــيــن الــلــيــبــرالــيــيــن هـــولـــوُم الــعــمــال 
األمــيــركــيــيــن، قــائــلــيــَن أنــهــم أغــبــيــاء، عــنــصــري، 
جنسي أو ال ُمبالي. هذا الّلوم أسهل بكثير من 
دراسة اآلثار المدمرة لعقود من سياسات الليبرالية 
الجديدة التي قوضت سلطة المؤسسة السياسية، 

و التي كلينتون ُتجّسُدها تجسيد مثالي.

المرشح  أن  الـــرأي  استطالعات  جميع  وأشـــارت 
الــيــســاري بيرني ســانــدرز كــان يمكن أن َيسحق 
يتفّهم  انـــه  الــعــكــس مــن كلينتون،  تــرامــب. عــلــى 
الطبقة  داخـــل  التغيير  فــي  الــعــّمــال  عميًقا رغــبــة 
، وُعـــرضـــت عــلــيــه بــعــض األجـــوبـــة الــتــي يمكن 
معتبرة  الــمــعــركــة،  فــي  قــدمــا  للمضي  اغــتــنــامــهــا 
لصالح » ثورة سياسّية ضد المليارات « و الحد 

األدنى لألجور االتحادية إلى 15 $ في الساعة، 
على سبيل المثال.

الديمقراطي  الوطني  المؤتمر  اختار  ذلــك،  ومــع 
تخريب ترشيحه، و مّثلُه كتهديد أكبر من ترامب 
نفسه. المشجعين من الجهاز المركزي للمعلومات 
البديلين قد  المتحدة و االشتراكّيين  الواليات  في 
للتشغيل كمرشح مستقل، والتي  شجّعوا ساندرز 
يمكن أن تغير تماما طبيعة الحملة، وتقدم تقدمية 
أدت إلـــى الــغــضــب الـــّســـاإد وبــمــنــاســبــة الــخــطــوة 
األولى في إنشاء المناهضة للرأسمالية كتلة قوة 
األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  جديدة  سياسية 
المطاف  نهاية  فــي  المخزنة  ســانــدرز  لــألســف، 
لكلينتون، وهو شخصية مكروهة  وراء تصويت 
والحرب  الــجــديــدة  الليبرالية  وسياساتها  لفسادها 

و تـــرك الــمــنــاهــضــة لــلــمــؤســســة تــصــوت ِلــتــرامــب 
وللديماغوجية الرجعية.

الدرس الرئيسي من هذه االنتخابات هو أنه إذا 
الليبرالية الجديدة  كان اليسار يقف وراء األرقــام 
بــاســم » أهـــَون الــشــرّيــن «، فقد تــعــزز بــدال من 
إضعاف االيمين. في الواليات المتحدة، كما في 
أماكن أخرى، فمن الضروري أكثر من أي وقت 
مضى تنظيم القوات الوحيدة التي يمكن أن توفر 
البديل الحقيقي الذي يواجه تراجع هذا النظام – 
النقابات والحركات الجماهيرية واألحزاب المستقلة 
قادرة على تنظيم العمال والشباب والمضطهدين 

في النضال من أجل مستقبل اشتراكي.

رفاقنا البديل االشتراكي، منذ الساعات األولى بعد 
اإلعالن عن فوز ترامب، ُنظِّمت مظاهرات في 
جميع شوارع أنحاء البالد ضد أجندته السياسية، 
ِبسبِب جلب خيبة األمل بين أولئك الذين أوصلوا 

ترامب إلى السلطة.

المعركة  نبني  أن  علينا  يجب 
لمنع أجندة ترامب

لواليات المتحدة:


