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يخطط  ألن  أهال  ليس  الواقع  األمر  أمام  ينحني  الذي  ان  تصدير: 
للمستقبل 

- ليون تروتسكي-

و  التحويرات  و  المؤلمة  االجراءات  معها  لتتواتر  االحداث  تتواتر 
مشاريع القوانين الزجرية , ان المتابع للوضع بتونس ليلحظ بيسر أن 
قوس المسار الثوري لم يغلق بعد فأسبابه و دوافعه المادية قائمة بل 
لدوائر  العمياء  الطاعة  في  الحاكم  الفريق  امعان  جراء  تدعمت  و 
النهب في العالم : انهم يقفون على بركان اجتماعي قد يعاود االنفجار 
في أية لحظة و مع ذلك يتمسكون بنفس الخطاب البالي ) غوغاء ..ال 
يريدون الخير لتونس..تحركهم أياد معلومة...الخ( , و غير ذلك من 

اسطوانة قديمة مازالوا يجترونها كل مرة .

التواصل  شبكات  على  أو  العامة  باألماكن  سواء  التونسيون  مازال 
االجتماعي يتحدثون بتهكم عن “دموع “ السبسي ذات حملة انتخابية 
و هو يذرفها “حزنا” على غالء األسعار و شظف العيش و كذلك عن 
صيحات اخوانية ذات مرة و هي تردد “النداء أشد خطرا من السلفيين 
العليا  “المصلحة  و  التوافق  باسم  واحدة  حكومة  االخير  في  لكن   “
لتونس” و غير ذلك من الجمل الغبية ألن ما يحكم هؤالء الموظفون 
هو توجيهات الFMI و صندوق النهب الدولي و المافيات المحلية 

المرتبطة عضويا مع المافيات العالمية .

عرفت تونس بعد 14 جانفي عدة حكومات و رؤساء وزراء و يرجع 
عدم  في  المتسبب  يرونه  الذي  السياسي  النظام  الى  هذا  البعض 
االستقرار لكن هؤالء ال يريدون اال تمركز السلطات من جديد في يد 
الباي المعاصر و نحن في اطار نطام “جملكي “ و لم نخرج بعد من 

جبة ابن الرئيس لكن سبب عهد االستقرار هذا أعمق من مجرد تغيير 
الحكم بصراع  داخل  االجنحة  فعالوة على صراع  السياسي  النظام 
الرساميل المحلية التي تموله و تناقضها أحيانا فشفيق جراية مثال قبل 
أن يصبح فاسدا يحاربه الشاهد كان وطنيا مخلصا و من أهل الحل 
في ليبيا و العقد بين النهضة و النداء و قد مول حمالت انتخابية و 
عدم  عن  ناجم  السياسي  االستقرار  عدم   , مشهد  من  أكثر  تصدر 
استقرار اجتماعي نتيجة اعتماد نفس الخيارات الالشعبية التي لفظتها 
الجماهير و قدمت لذلك عشرات الشهداء و مئات الجرحى أغلبهم من 
الجهات المحرومة و األحياء الشعبية و يعمل النظام على قبر ملف 
الشهداء و الجرحى نهائيا بل أنه لم يستح من تلفيق تهم تعود لتحركات 
جانفي 2011 و حتى قبله و توجيه تهم لمناضلي الحراك كما يعمل 

على قبر ملف الرش و التعذيب و دفن لجان تحقيق.

انتاج  و  للفاسدين  العنان  اطالق  و  الفاسدين  مع  المصالحة  سياسة 
فيكون  الموت  قوارب  امتطاء  الى  الشبان  العديد من  البطالة دفعت 
مصيرهم اما جثث عائمة أو يد زهيدة و طيعة بيد المافيات العالمية 
و أداة األعمال الالقانونية و العيش القسري بعالم الجريمة و الجدير 
مسألة  على  دعايته  يركز  بأروبا  الفاشي  اليمين  أن  بالمالحظة 
المهاجرين كونهم يقبلون بأدنى من األجر المتوفر و “القادمين من 
بلدان االرهاب” و هذا ما يفسر صعوده في السنوات األخيرة و هذا 

ينبهنا الى أمرين:
- ترابط السياسات االجرامية محليا و دوليا 

- وجوب مقاومة أممية موحدة لسياسات رأس المال بحملة 
 “les sans-papiers” التي يؤكد منظموها على أن من ال يملكون 
مستندات هم ضحايا سلطة رأس المال و أيضا مناهضي قانون العمل 
الذي أهم بنوده أجر موحد يضمن الكرامة و يناهض االستغالل و 

لقد أقبلوا فال مساومة اجملد للمقاومة



االشتراكياالشتراكي
التمييز و حمالت أخرى تؤكد على وحدة الطبقة العاملة في ظل نظام 

مهيكل عالميا ينفذ سياساته االجرامية بتكبف مع أوضاع مختلفة .

تعددت المبادرات التوحيدية لتجاوز تشرذم اليسار و عزلته و اخر 
هذه المبادرات “مبادرة سوسة “ التي تضم عدة عدة رفاق و شخصيات 
معروفة بنضاليتها و نرى أن المطلوب طرح المشترك مهام نضالية 
و العمل على بعث تنسيقيات السناد الحراك االجتماعي في االحياء و 
الى  لمنتمين  واحد  تنظيم  الى  بالضرورة  يقود  ال  هذا  لكن  الجهات 
مشارب متعددة داخل المدرسة الماركسية و بالتالي قراءات متعددة 
الثوري  الطبقي  التحالف  تركيبة  و  الثورة  طبيعة  و  التنظم  لمسألة 

...الخ 

أرقام و دالالت 
- نسبة الدين الخارجي من الناتج الداخلي الخام 62% ارتفع ب21 
نقطة في خمس سنوات و بذلك ارتفاع نصيب كل مواطن من الدين 

الخارجي من 2800 د سنة 2010 الى 6500د سنة 2017 
-تواصل تدهور الدينار مقارنة باألورو و الدوالر 

- تواصل عجز الصناديق االجتماعية
- حسب بعض الوزراء و “المسؤولين” يوم اعتصام في منشأة حيوية 
األيام  في  المليارات  االف  فأين  فقط  ..يوم  مليارات  الدولة  يكلف 

العادية و بذلك يكشف المسؤولون بغبائهم عن خيانتهم .

*1 الجزء األول
 

في النظام الراسمالي و استراتيجيا االلتفاف
يشهد العالم تحوالت و تطورات جديدة قوامها التناقض المطرد بين قوى و 
عالقات االنتاج من جهة و بين الطبقات المنتجة للثروة و المستغلة لها من 
جهة اخرى مما يعمق الفجوة بين الطبقات االجتماعية أكثر فاكثر فتحظى 
بها  اقرت  التي  المقولة  ,هذه  اشد  براهنية  الطبقي  الصراع  مقولة  بذلك 
الطبقات المهيمنة سابقا و تسعى اليوم الى تغييرها ضمن توجه راسمالي 
عالمي بمقوالت ثقافية قصد سحب النشاط النظري االقتصادي و االجتماعي 

من تحت اقدام الطبقة المنتجة للثروة .

ان القاء نظرة على تاريخ تطور البراديغمات التي طبعت الصراع الطبقي 
فترة  في  السياسي  الباراديغم  هيمنة  نالحظ  السياسية  و  الفكرية  ابعاده  في 
الثروة البرجوازية “فصل السلط ..برلمان ..عقد اجتماعي .تعددية حزبية 
...و في مرحلة احتداد الصراع الطبقي نالحظ تحول الباراديغم من السياسي 
..عدالة  ..نقابات  طبقي  ..صراع  “طبقة  االجتماعي  االقتصادي  الى 
استثمار  امكانية  المال  فيها رأس  استنفذ  فترة  في  و  حاليا  اجتماعية...أما 
االسواق بطريقة اشد ربحية نلحظ تحول الباراديغم الى ماهو ثقافي حضاري 
خرقاء  محاولة  ...في  هووي..خصوصية  ..صراع  حضارات  صراع   “
للتعمية على حقيقة الصراع الذي يبقى طبقيا و في هذا استلهم تعبير الرفيق 
على  االقتصادوية  تهمة  بذلك  نافيا  بلوخ  جوزيف  الى  رسالة  في  انجلس 
االقتصادي هو  العامل  ان  نعتبر  أنا و ال ماركس  “ ال  بالقول  الماركسية 
العامل الوحيد المفسر لتطور المجتمعات “ ما نفهم من قول انجلس هو أن 
اشكال  و  صورا  يتخذ  االجتماعي  االقتصادي  بعده  في  الطبقي  الصراع 

سياسية ..ثقافية ..حضارية ...

النظام الراسمالي في كليته فهم طبيعة الصراع و فهم بذلك واقعه االيل الى 
زوال و جعله يتجه الى اليات تجديد نفسه و قد قسمها الى مستويين رئيسيين 

- مستوى سياسي ثقافي 
- مستوى اقفصادي اجتماعي

الخاطئة  التكتيكات  من  البرجوازية  االنظمة  تمكنت  سياسي  مستوى  فعلى 
لالحزاب و الحركات االشتراكية و العمالية مثل الجبهة الشعبية الفرنسية 
التي قامت بالحد من سقف المطالب البروليتارية و حصرها في الحريات 
السياسية و الفردية و تحديد ساعات العمل و تحسين األجور ....الخ . هذه 
المطالب التي تمثل جزء و ليس كل البرنامج و المطالب الثورية أي برنامج 
الحد األدنى فقط و بذلك ليست الفاعل المباشر في احداث التغيير االجتماعي 
ما يمكن النظام من انقاذ نفسه و اعادة انتاج المجتمع على الشاكلة األولى 

.....يتبع

في نقد مقولة االقتصاد التضامني
حقل  في  تشكلت  لسيرورة  كنتاج  تونس  في  “امد”  منظومة  تجلت 
الصراع االجتماعي بين التوجهات االقتصادية للطبقة الحاكمة وبين 
الحق الشعبي في ديمقراطية التعليم ومجانيته لقد اتضحت هالميات 
في  االمبريالية  برامج  من  اساسا  المنبثقة  التعليم”  “اصالح  مشاريع 
منهجية  الى  -نفعية  معرفية  منهجية  من  التعليمي  النظام  تحويل 
البنك  المردودية -الربحية ويكمن الحديث هنا عن استجابة لوصايا 
الخدمات”1992”  في  للتجارة  العامة  االتفاقية  ولمقتضيات  العالمي 
التي ترمي الى تحرير القطاع بما يمثله من تضخم جغرافي-تكنولوجي 
في عصر العولمة وبالتالي يحتاج الى تكوين يد عاملة متطورة الى 

مستوى تطلعات.
 

القطاع ومتطلبات السوق سيمر أساسا وعبر وجهة نظر نيوليبرالية 
التقنية  التعليمية  الوحدات  وتركيز  وسلعنته  التعليم  خوصصة  الى 
والتجارية ونشرها الستقطاب الطلبة على غرار برنامج بن علي الذي 
يقضي بنشر معاهد عليا للدراسات التقنية والتكنولوجية في كل والية 
توحيد  الى  تهدف  تونس  في  “امد”  منظومة  أن  ظاهرا  يبدو  وما 
لاللتحاق  وكمحاولة  العالمية  بالشهادات  وتنظيرها  العلمية  الشهادات 
في  العلمية  الشهائد  ألصحاب  فعلي  واندماج  التقني  العولمة  بمسار 
في  حقيقة  أمعنا  اذا  حين  في  االنتاجية  نحو  والمرور  الشغل  سوق 
جوهر هذه المنظومة من منطلق سياقها الواقعي واستتباعاتها الراهنة 
حيث يتحول الطالب التونسي الى الجامعة ليس بغاية مزيد التحصيل 
التعليمية  الوحدات  نحو  بحثه  في  توجهه  بقدر  والفكري  المعرفي 
المقاربة لالندماج في سوق الشغل وبالتالي يحدث االستيالب الفكري 
باالبتعاد عن تكوين الملكات الشخصية المعرفية والبحث عن القيمة 
المادية للشهادة العلمية في سوق الشغل وتحويل العلوم االنسانية في 
مضمون برامجها الى تكوين سريع وبسيط وهذا ما يؤدي الى عزلها 
وبالتالي عزل دور الجامعة الشعبية وأهدافها عبر مسار زمني معين 
يصبح فيه الحديث عن تكوين “االنتلجنسيا” ثانويا وال قيمة اعتبارية 

له في مقابل ذلك يتم توسيع برامج العلوم.
 

بحجة  العلمية  الوحدات  وتفتيت  الخاصة  الجامعات  فتح  عبر  التقنية 
تجارية  كمادة  يصبح  حيث  التعليم  وسلعنة  المهني”  “االختصاص 
تحتوي قانون العرض والطلب بين الطالب والمؤسسة تحددها القيمة 
والتجربة  الكفاءة  في  األدنى  الحد  لها  عاملة  يد  صنع  في  المالية 
لالندماج في القطاع الخدماتي وبالتالي مايزيد عن ذلك من استتباعات 

اقتصادية اجتماعية تتلخص أساسا.
 

داخل  الدراسة  شروط  في  الطبقي  الفارق  تمثل  في 
مؤسسة جامعية خاصة التي تصبح بدورها آلة النتاج 
على  وضوحا  اكثر  المعادلة  تصبح  الطبقي”  “التفاوت 
النحو التالي: مؤسسة عمومية للتعليم مهمشة ومعزولة 
الفقراء في دراسة العلوم  ينضوي تحتها أغلبية الطلبة 
االنسانية واالجتماعية وحصرها عن مجاالت التخصص 
الى  احالتهم  وهنا ضرورة  امد  منظومة  أسقطتها  التي 
البطالة المزمنة أو االلتجاء الى األعمال الهشة والهامشية 
في سن ما بعد التخرج وفقدان المكتسبات البيداغوجية 
والمعرفية كلما زادت سنوات البطالة حيث نصبح أمام 
مصدر  هو  التعليم  أن  وهي  بالقدرية  ليست  مفارقة 

للبطالة!

“الى حدود 2012 ما يقارب عن مائتي ألف من أصحاب الشهادات 
في  التقنية  التخصصات  تجذب  المقابل  العمل”في  عن  المعطلين 
والبرجوازية  البرجوازية  الطبقة  أبناء  الخاصة  التعليمية  المؤسسة 
أبناءهم في هذه  المالية من ادماج  الصغيرة حيث تمكنهم أوضاعهم 
التجارية  القوانين  حسب  بعد  فيما  تشغيلية  آفاق  وفتح  المؤسسات 
الخدمات  وقطاع  الخاص  للتعليم  والطلب””  “”العرض  قوانين” 
وتعليم  للفقراء  تعليم  يوجد  شديد  وباختصار  الجشع.  النيوليبرالي 
للمنظومة  الهيكلية  الى تجلي األزمة  أيضا  لألغنياء وتجدر االشارة 
التعليمية المسقطة في عجزها عن توفير منهجية علمية متكاملة من 
الناحية البيداغوجية والمعرفية واحالة اآلالف سنويا الى البطالة من 
خريجي الجامعات العمومية وهومازاد من تنامي صيحات األجندات 
السياسية ومن ورائهم رؤوس األموال حول الدعوة لخوصصة التعليم 
المؤسسة  تصبح  حيث  األرباح  تكديس  لمواصلة  أولى  نقطة  في 
التعليمية شركة تجارية تحمل الماركة الخاصة بها وثانيا لحجب حقيقة 
األزمة داخل منظومة “امد” وما يمكن توضيحه بدقة أن حقيقة هذه 
المنظومة التي ظلت وتظل جاثمة على أحالم أبناء الشعب وطموحاته 
القيمية واالعتبارية في العمل هي مرتبطة بكل ماهو قرارات سياسية-

وتخدم  العالمية  االمبريالية  دوائر  مصالح  تخدم  رجعية  اقتصادية 
مصالحها الخاصة التي تترجمها في مناويل تنموية التخدم البتة الطبقة 
العمالية والفئات المفقرة والمهمشة بل فقط تراكم البؤس والمزيد من 

البطالة والتهميش واالقصاء االجتماعي ...

وليس  باألساس  طبقية  تعليمية  معركة  المعالم  واضحة  معركة  انها 
“اصالحا” انها معركة ستفتح مزيدا من المعارك الجوهرية المترابطة 
ستدفع الى كشف أعداءنا الطبقيين هؤالء “مصاصي الدماء البشرية”...

ان تجذير النضال الطالبي القاعدي حول التوعية اليومية في كشف 
خطورة منهج منظومة “امد” والمبادرة بطرح بدائل حقيقية ترتقي الى 
الكفيل  وحده  والكرامة  الشغل  في  وحقه  التونسي  الطالب  تطلعات 
بوقف االسقاطات النيوليبرالية للتعليم في خوصصة التعليم وسلعنته 
ورفع االستيالب الفكري عن الطالب ...ان التعبئة الطالبية الجماهيرية 
التعليم  عن  للدفاع  الكافي  وحده  وجذري  بديل  مقاوم  توجه  وبناء 
الجشع...من  الرأسمال  هجمات  والديمقراطي ضد  الشعبي  المجاني 
اجل المساواة في التعليم....من أجل “انتلجنسيا” في كل المجاالت...

من أجل الشغل للجميع.

مقاربات عامة حول منظومة “امد” :األزمة-التبعات-توجيه القاعدة الطالبية
02 تونس03 تونس

Selon Wided Bouchamoui, présidente de l’UTICA, « on vit 
une crise morale » en Tunisie. Bien sûr, Bouchamoui ne 

voit rien d’immoral au fait que la Méditerranée est devenu un 
large cimetière pour les pauvres, que la corruption atteint des 
niveaux jamais vu sous Ben Ali, ou que les ménages croulent 
sous l’augmentation continuelle des produits alimentaires 
pendant que la Tunisie figure dans le top 5 des pays africains 
ayant le plus de millionnaires. Pour elle, le problème se situe 
ailleurs: “On critique tout, on dénigre tout et on veut qu’on 
soit tous moins que rien”. Une référence à peine voilée aux 
mouvements de protestation et de grève, qui représentent un 
obstacle au plan de guerre sociale que le patronat veut mettre 
en application, un plan résumé dans la feuille de route publié 
par l’UTICA fin octobre : report des augmentations salariales, 
réduction massive du nombre de fonctionnaires, relèvement 
de l’âge de la retraite, démantèlement de la caisse de com-
pensation, privatisations et criminalisation des mouvements 
sociaux. 
Décrier comme « immorale » la résistance des classes popu-
laires est un moyen pour la bourgeoisie de faire passer la 
poursuite de ses intérêts propres comme un objectif noble et 
moral répondant au sens commun et au bien de tous. Comme 
le disait le révolutionnaire russe Léon Trotsky, « La classe do-
minante impose ses fins à la société et l’accoutume à considé-
rer comme immoraux les moyens qui vont à l’encontre de ces 
fins. Telle est la mission essentielle de la morale officielle. Elle 
poursuit “le plus grand bonheur possible”, non du plus grand 
nombre, mais d’une minorité sans cesse décroissante. Un 
semblable régime, fondé sur la seule contrainte, ne durerait 
pas une semaine. Le ciment de l’éthique lui est indispensable.”

«Crise morale» ? 



االشتراكي االشتراكي

العمال توّلي حكومة  من  فقط  قرن   مضى 
البالشفة قيادة  تحت  السلطة   والفالحين 
الرأسمالية في روسيا. حتى  وانتهى حكم 
 هذا اليوم، يبقى هذا الجهد أكثر وعيا لبناء

بديل اشتراكي.

 وهذه المئوية تجري في سياق معين، النظام 
في قاتلة  أزمة  يواجه  الحالي   االجتماعي 
 جميع أنحاء العالم. واهتزت الرأسمالية من
واالجتماعية السياسية  الحياة  على   أساسها 
عن عجز  أيضا  يثبت  وهذا   واالقتصادية. 
 التعامل مع األزمات البيئية. بعد مائة سنة،
 نحن مضطرون أن نستنتج أن الرأسمالية ال
 تزال تخفق في معالجة المشاكل التي تتسبب

بها. هذا النظام يتهاوى في كل مكان.

في الرئاسية  االنتخابات  أظهرت   إذا 
هوإّلى فما  جيد  شيء  المتحدة   الواليات 
 النفور العميق والمتزايد الذي أثارته السياسة
 الرّأسماليّة في قطاعات واسعة من السكان
 الذين يبحثون اآلن عن بديل. في التمهيدية
 للحزب الديمقراطي، أدرك بيرني ساندرز
في إستحالة  جدا  طويل  وقت  منذ  كان   ما 
 الواليات المتحدة. دافع عن جدول برنامج

 يساري، وقال انه دعا صراحة لالشتراكية،
 وحتى أنه بنى حملة واسعة هزت الحزب
ينبغي ترامب  دونالد  انتصار   الديمقراطي. 
أيضا هي  اليمين  تحذير.  بمثابة  يكون   أن 
المفتوح الفضاء  استيعاب  على   قادرة 

 للتطرف الجماهير ورفضهم لإلنشاء
.)l’establishment(

 مثل هذه الظروف تعزز كثيرا من اإللهام
 على مثال الثورة الروسية. كل شيء سيتم
من الثورية  التجربة  لتصوير   استخدامه 
 أحلك طريقة ممكنة. انظر فقط كيف يتحول
المضّادة الثورة  فوضىة  من  اللوم   اليوم 
الثورية العملية  على  وسوريا  ليبيا   على 
ليس أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق   في 
الروسية الثورة  تكون  سوف  شك،   هناك 
 مرتبطة تلقائيا بالعنف المستمدّ من الحرب
 األهلية والجرائم الستالينية . لن يدخر شيئا
 في محاولة إلجهاض ضمان أروع تجربة
يكون . سوف  العمالية  الحركة  تاريخ   في 
 نهجنا ضد هذا التيارالمجهض. سندافع عن
الروسيّة التجربة  من  المستفادة   الدروس 

 الضخمة مع مختلف المواد والكتب
والكتيبات.

في حدودها تصطدم الرأسمالية

 في العقود التي سبقت الثورة الروسية،
عميقة. تغيرات  الرأسمالية   شملت 
القطاعات في   ظهرت شركات ضخمة 
الدول جميع  في  لالقتصاد   الرئيسية 
الشركات أجداد  المتقدمة:   الصناعية 
من بدعم  الحالية.  الجنسيات   متعددة 
من متزايد  نحو  على  المالي   القطاع 
وهذه بها،  الخاصة  الوطنية   الحكومات 
العاملة في مجال  الشركات االحتكارية 
 المنافسة العالمية الشرسة و الّتي تسيطر
المواد أصبحت  بحيث  األسواق   على 

 الخامة
قضية حيوية.

المفعول، تزال سارية  المنافسة ال   هذه 
بين التوترات  لتطوير  دفعة   وتعطي 
الواليات فإن  واليوم،  اليوم.   الدول 
من الصين  ظهور  عرقلة  تحاول   المتحدة 
المختلفة. التجارية  التكتالت  تطوير   خالل 
 كانت األمور ال تختلف جوهريا منذ 100
 عاما، تزايد الوحشية، مع تقسيم العالم إلى
وهذا  ،20 القرن  أوائل  في   المستعمرات 
 التقسيم لم يعد يتفق مع ميزان القوى الذي
 كان قائما بين القوى العظمى أصبح الوضع
 متفجرا في مطلع القرن، وكان من الواضح
حتمية عالمية  حرب  أن  متزايد   بشكل 

 المتبقية في
إطار الرأسمالي.

 البلدان أقل نموا تأثرت بشدة من جراء هذه
كميات الصناعية  القوى  دفقت   التغيرات. 
 هائلة من رأس المال في شكل استثمارات
 أجنبية حيث كانت اللوائح والضرائب غير
 متناسقة وانخفاض األجور. على الرغم من
 أن روسيا القيصرية كانت قوة عظمى في
 ذلك الوقت، لكنها كانت تنتمي أيضا إلى فئة

واسعة من البلدان المتخلفة اقتصاديا.

 نشأت المصانع الضخمة في مختلف المدن
ظروف كانت  للعمال،  وبالنسبة   الروسية. 

ثورة فبراير

 تميزت بداية عام 1914 بحركة إحتجاجات
األولى العالمية  الحرب  اندالع  مع   قوية. 
 ُقطعت هذه الموجة من االحتجاجات بالزخم
 القومي المتزايد والوحدة ضد عدو مشترك.
 ومع ذلك، ثبت أنّ هذه الوضعيّة مؤقتة حيث
 أن ظروف العمل القاسية واألجورالمتدّنية
الجبهة، من  العائدين  والجرحى  الجثث   و 
إجتاح الذي  الجوع  و  الحربي   والمجهود 
السكان. من  متزايد  جزء  شملت   البطون 
 انهار االقتصاد، وتقديم الدعم للقيصرية لم

يكن أفضل حاال.

 مارس 1917 )27 فبراير حسب التقويم 8
الوقت ذلك  في  االستخدام  قيد   اليولياني 
نزل للمرأة،  العالمي  اليوم  روسيا(،   في 
 عمال الغزل والنسيج إلى شوارع العاصمة
الغذاء نقص  على  احتجاجا   بتروغراد، 
إندلع الوقت  نفس  في  األسعار.   وارتفاع 
بعد المدينة.  أكبر مصنع في   إضراب في 
 ذلك بيومين، أقفلت جميع الشركات الكبرى
 . مضاهرات جماهيرية ضخمة خرجت في
 الشوارع. و عندما يتم إعطاء أمر للجيش
 بفتح النار على الحشد، يرفض الجنود ذلك.
 .الجماهير الثورية تأخذ العاصمة في أيديهم

ألقي القبض على القيصر بعد أيام قليلة.

يشعرون اآلن  حتى  المظلومين   العمال 
الحكومة إسقاط  من  تمكنوا   بالقوة: 
ظهروا واألحياء  المصانع  في   والقيصر! 
 السوفييتات )المجالس( من ثورة 1905 و
 في هذه الهيئات تناقش مهام الثورة وتنظيمها
 وتنفيذها. القوة في أيدي السوفييت فورا بعد
حزب وهو  المناشفة،  لكن  فبراير.   ثورة 
الديمقراطية من  ولد  يساري   اصالحي 
االشتراكيين والثوريين   االجتماعية 
)SR(، على أساسا  يستند  حزب   وهو 
 صغار المزارعين، كان له أغلبية في هذه
تشكيل على  يدعم  التحالف  هذا   المجالس. 
انتقالية غير مستقرة حول الحزب  حكومة 
 الليبرالي )الكاديت(. وهكذا بدأت فترة من
 ازدواجية السلطة في السوفييات من جهة

والحكومة المؤقتة من جهة أخرى.

 في المدن، العمال يطالبون بالسالم ووضع
 حد للنقص في المواد اإلستهالكيّة. صغار
وإعادة السالم  إعادة  يريدون   المزارعين 

المطالب هذه  لتلبية  األراضي.   توزيع 
 األساسية، فمن الضروري الكسر مع

الرأسمالية.

ستواجه التي  األخيرة  المرة  هذه  تكن   ولم 
وقت حتى  االختيار.  هذا  مع   الحكومة 
إلى  قريب، في عام 2015،وجاء سيريزا 
 السلطة في اليونان، وذلك عن طريق برنامج
 المعارضة للتقشف من قبل الترويكا )االتحاد
والبنك الدولي  النقد  وصندوق   األوروبي 
البرنامج مراقبة  األوروبي(.   المركزي 
يعني واجتماعية  اقتصادية  كارثة   وتجنب 
إجراءات واعتماد  اليورو  منطقة   مغادرة 
من رئيسية  قطاعات  تأميم  مثل   اشتراكية 
 االقتصاد تحت الرقابة الديمقراطية للعمال،

 واحتكار الدولة لتدفقات
رأس المال والتجارة الخارجية،...

في تذهب  أن  رفضت  سيريزا  قيادة   لكن 
 هذا االتجاه، وتريد التفاوض مع الترويكا.
في البقاء  الحقائق:  تواجه  أن  عليها   كان 
 قيود الرأسمالية يعني أن تتبع منطقها. وقد
 أجبرت على تطبيق خطة التقشف. رفضت
 الحكومة المؤقتة الروسية في فبراير 1917
لم الحرب،  استمرت   . النظام   القطيعة مع 
 يتم تسليم األراضي للفالحين والنقص الناجم
لالقتصاد المدمرة  الحرب  استمرار   عن 
 مازال قائما. كانت الحكومة المؤقتة مّتهمة.
مالبديل. هو  بالضبط  المطروح   والسؤال 

 هناك خياران على الطاولة: هو حكومة
عمّال أو انقالب رجعي.

من فبرايرإلى أكتوبر

للحركة الثوري  التيّار  البالشفة   كاوّنوا 
 االشتراكية الديموقراطية الروسية. منذ عام
ولكن حزبهم  رسميا  لديهم  كان   ،1912 
 كان تيارهم يّتسم بنظامه الخاص، وهياكله
 الخاصة وبرنامجه الخاص منذ عام 1903.

 وكان وجود حزب ثوري مثل هذا النوع
بتقاليد عريقهة يمّثل حسما لألحداث.

أقلية البالشفة  شّكل  فبراير،  ثورة   بعد 
 صغيرة في السوفييتات. وهي ال تمثل أكثر
 من ٪3 من األصوات. بناء على توجيهاتهم،
حاولوا والبعض  البداية  في  االرتباك   ساد 
الحكومة دعم  في  المناشفة  إلى   الإلنضمام 
أبريل المنفى في  لينين من   المؤقتة. عودة 

بعد مائة عام من الثورة الروسية،
النضال من أجل مجتمع آخر هو أكثر أهمية من أي وقت مضى 

الثورة الروسية الثورة الروسية

المراكز هذه  مروعة.  والعمل   الحياة 
 الحضرية، كانت جزر صناعية صغيرة في
أكثر كبير.  إلى حد  ريفيا  يزال   مجتمع ال 
 من ٪80 من السكان يعيشون في الريف في
 فقر مدقع. وهناك نسبة جيدة من المزارعين
الذين المالكين  لكبار  يعملون  كانوا   الذين 
 يمتلكون أكثر من ٪25 من األراضي. ُقبيل
 الحرب العالمية األولى، كان التفاوت مذهل

و الوضع متفجرا.

ولكن عميقا.  تغييرا  تتطلب  البالد   تطوير 
مفارقة في  كانت  نفسها  الروسية   الدولة 
البالد، لتحديث  محاولة  في  أي   تاريخية. 
أنه إذ  به،  القيام  القيصرية  حاولت   والتي 
 كّل محاولة للتطويرلقت معارضة شديدة و
والطبقة االرستقراطية  الطبقة  من   شرسة 
 االمئيدة للنظام. تم قمع العمال والفالحين .
 ثم جاء االنفجار الثوري لعام 1905، بعد
 هزيمة روسيا في الحرب الروسية اليابانية
أنّ من  الرغم  على   .)1904-1905( 
 القمع تمكن من انهاء االنتفاضة، باتت أيام

القيصرية معدودة.

في كان  روسيا،  في  مطلوب  كان   ما 
 األساس ما كانت تعمل به الطبقة الرأسمالية
المتقدمة البلدان  في  متفاوتة   بدرجات 
حيث عشر،  التاسع  القرن  في   اقتصاديا 
 أخذت الثورة البرجوازية السلطة من أيدي

الطبقة األرستقراطية إلقامة ديمقراطية
ليبرالية قادرة على ضمان تنمية البالد. 

 ان الطبقة الرأسمالية الروسية لم تأخذ مثل
التنافس قادرة على  تكن  لم  المراحل.   هذه 
وزن كان  األجنبية.  االحتكار   مع شركات 
في للغاية  ضعيف  الروسي   الرأسماليين 
 المجتمع. كانت الطبقة العاملة أقوى بكثير،
أجنبية شركات  وجود  بسبب   للمفارقة، 
 كبيرة. وسرعان ما بُعثت أحزابها ونقاباتها
 الخاصة بحيث لعبت دورا رئيسيا في ثورة
 عام 1905، على عكس الرأسماليين الذين
ثورة من  خوفا  القيصر  معسكر   اختاروا 
العاملة الطبقة  أن  واضحا  وكان   شعبية. 
 لن تكون راضية عن نهاية اإلقطاع لتسليم
 السلطة إلى الرأسماليين، بحيث يصبح من
الخاصة. متطلباتهم  يفرضوا  أن   شأنهم 
الرأسمالية مع  قطيعة  نحو  إتجهت   روسيا 
 حتى قبل أن يصل النظام إلى مرحلة النضج

في هذا البلد.
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Il y a plus de 100 ans, Vladimir Lénine 
a écrit un texte de référence sur le « droit 
des nations à disposer d’elles-mêmes ». 
Lénine n’était pas nationaliste, mais com-
prenait que la défense de l’autodétermi-
nation des nations opprimées, comme la 
Catalogne ou le Kurdistan aujourd’hui, est 
une nécessité pour unir les travailleurs et 
les opprimés dans la lutte internationale 
pour le socialisme. Dans un mouvement 
de libération nationale, les marxistes ne se 
subordonnent jamais à la classe capitaliste 
de la nation opprimée –par exemple à la 
bourgeoisie catalane ou kurde- ou à leurs 
représentants politiques. Au contraire, 
en même temps que nous luttons pour le 
droit à l’autodétermination - qui inclut le 
droit à l’indépendance - nous le lions à la 
lutte pour un programme révolutionnaire 
et à la transformation socialiste de la so-
ciété.

En quelques semaines, l’euphorie du 
peuple kurde au Kurdistan irakien a fait 
place à la colère et à la peur. Le 25 sep-
tembre, 2,8 millions de personnes (92% 
des électeurs) votaient pour l’indépen-
dance. Mais le gouvernement irakien a 
immédiatement qualifié le référendum 
d’illégal, et l’armée nationale, accompa-
gnée de milices chiites, a pris le contrôle 
de Kirkouk et de sa province. Des combats 
acharnés ont suivi dans d’autres régions. 
Les tribunaux fédéraux irakiens ont éga-
lement ordonné l’arrestation de respon-
sables du Kurdistan impliqués dans la 
supervision du référendum. 

La réaction du gouvernement irakien a 
quelques similitudes avec la répression fu-
rieuse du gouvernement central espagnol 
suite au référendum du 1er octobre sur 
l’indépendance de la Catalogne. Ce gou-
vernement, dirigé par le Parti Populaire, 
composé de réactionnaires corrompus 
soutenus par une machine d’État héritée 
de la dictature franquiste, a déployé une 
batterie de mesures policières, financières 
et juridiques pour écraser la volonté d’au-
to-détermination de millions de travail-
leurs et de jeunes catalans. Il a récemment 
mis en œuvre le fameux « article 155 » de 
la constitution qui supprime l’autonomie 
de la Catalogne, réprime le parlement et 
les ministères catalans, et menace de pri-
son ceux qui n’acceptent pas ces mesures. 

Dans ces deux cas, l’élite capitaliste 
de la nation opprimée a montré qu’elle 
est prête, dans les faits, à reculer face aux 
exigences des gouvernements centraux. 

Face à la réaction du gouvernement ira-
kien, le président du gouvernement régio-
nal kurde, Masoud Barzani, a proposé 
un «gel des résultats» du référendum. Il 
voulait surtout utiliser ce dernier comme 
monnaie d’échange dans un jeu de pou-
voir avec Bagdad - sans bouleverser les 
relations chaleureuses entretenues avec 
l’impérialisme américain et la Turquie- et 
comme une distraction face à l’impopu-
larité croissante de son régime – illustrée, 
entre autres, par les luttes de masse en 
2015 et 2016 contre les attaques d’austé-
rité imposées par son pouvoir. La richesse 
pétrolière de la région avait alimenté de 
gros profits, mais suite à l’effondrement 
des prix du pétrole, le gouvernement cor-
rompu et autoritaire du Kurdistan irakien 
et les grosses entreprises ont déchargé le 
prix de la crise sur le dos des travailleurs 
et des pauvres. 

Bien sûr, les aspirations démocratiques 
du peuple kurde sont un facteur prépondé-
rant dans le résultat du référendum. Mais 
si pendant le vote, les intérêts de Barzani 
et de la classe ouvrière et des pauvres ont 
semblé temporairement «coïncider», pour 
la plupart des Kurdes irakiens l’indépen-
dance va bien au-delà d’un simple chan-
gement de frontières ou d’administration. 
Elle est aussi, pour reprendre l’expression 
du révolutionnaire russe Léon Trotsky, « 
l’enveloppe d’une révolte sociale ». Pour 
cette raison, les tentatives actuelles du 
clan Barzani de revenir en arrière risquent 
d’entraîner une énorme colère populaire. 

De la même manière, le tournant du 
PdeCAT (principal parti capitaliste en 
Catalogne) vers une position pro-indé-
pendance fut une manœuvre politique 
visant à détourner l’attention de ses poli-
tiques d’austérité, et à neutraliser l’opposi-
tion massive qu’elles ont suscitées dans les 
rues de Catalogne. Les dirigeants catalans, 
à l’image du président Carles Puigdemont, 
sont pris en tenaille entre d’une part, la 
pression de la bourgeoisie catalane qu’ils 
représentent et qui ne veut pas de l’indé-
pendance, et qui mène une campagne de 
chantage (menaçant par exemple d’une 
fuite massive de capitaux) et, d’autre part, 
le mouvement de masse qui menace le 
pouvoir de cette dernière, et a poussé le 
gouvernement régional beaucoup plus 
loin qu’il ne le voulait. Le mouvement po-
pulaire a pris en effet des proportions qua-
si-révolutionnaires, incluant des manifes-
tations gigantesques et des occupations, 
la mise sur pied de comités de défense 

contre la répression policière, ainsi que 
des grèves générales (y compris une grève 
étudiante historique mobilisant 150.000 
personnes dans les rues de Barcelone le 28 
septembre, initiée par notre organisation-
sœur en Catalogne). 

Bien que l’article 155 et l’attitude de 
Madrid a poussé les autorités catalanes 
à la confrontation avec le gouvernement 
espagnol, et à finalement déclarer l’indé-
pendance de la Catalogne le 27 octobre, ce 
serait une grave erreur de laisser l’initia-
tive entre les mains de Puigdemont et de 
sa clique, qui défendent, par-dessus tout, 
les intérêts de l’oligarchie catalane. Seule 
l’organisation et la mobilisation par en 
bas, en particulier du mouvement ouvrier, 
en Catalogne comme en Espagne, peut 
vaincre l’Etat capitaliste espagnol. Effrayés 
par les proportions d’un tel mouvement, il 
n’y pas le moindre doute que les dirigeants 
du PdeCAT, malgré leurs gesticulations, 
capituleront en définitive face aux exi-
gences des milieux d’affaires et du pouvoir 
à Madrid.   

Ces événements démontrent que les 
pauvres et travailleurs, kurdes d’Irak ou 
de Catalogne, ne peuvent avoir aucune 
confiance dans les dirigeants capitalistes 
de leur région respective afin de réaliser 
leurs aspirations nationales, pas plus que 
pour disposer d’un avenir décent. Pour 
cela, ils ne peuvent compter que sur eux-
mêmes et sur leurs alliés potentiels - les 
travailleurs et les pauvres des Etats op-
presseurs, lesquels n’ont objectivement 
rien à gagner  de l’oppression nationale de 
leurs frères de classe. Les aspirations légi-
times des Kurdes et des Catalans doivent 
dépasser les clivages et luttes de pouvoir  
entre clans capitalistes rivaux, tous pré-
parés à attiser les divisions pour opposer 
les peuples les uns aux autres afin de ser-
vir leurs propres intérêts. Il est essentiel 
de construire des mouvements de masse 
indépendants des dirigeants capitalistes, 
défendant non seulement les droits à 
l’autodétermination mais aussi un pro-
gramme de transformation sociale qui 
puisse gagner le soutien des travailleurs et 
des pauvres à l’échelle internationale, dans 
une lutte commune contre le capitalisme.

Catalogne/Kurdistan: une approche marxiste sur la question nationale 

على لينين  أقرّ  الحاسمة.  هي   1917 
وضمع المؤقتة  الحكومة  ضد   الفورأنه 
 االستيالء على السلطة من قبل السوفييت،
للحكومة. العاملة  الطبقة  قيادة  يعني   وهذا 
 تمكن لينين من إقناع قيادة حزبه، ومنذ ذلك
 الوقت، بدأ البالشفة حملة مكثفة بين العمال
لهذه الترويج  أجل  من  والفالحين   والجنود 

 الفكرة. كان هدفهم الفوز في البرنامج
بأغالبية السكان.

 في مايو، انضم المناشفة للحكومة المؤقتة.
 هذه هي بداية لعبة الكراسي الموسيقية في
لو شغلت المؤقتة. ولكن حتى و   الحكومة 
 مناصب وزارية اآلن من قبل الناس الذين
لم االشتراكية،  من  منبثقين  انهم   ادعوا 
إطالق يتم  للسكان.  بالنسبة  شيء   يتغير 
استمر القتال.  جبهة  على  جديدة   هجمات 
المدن وتتضرّر  الكبير.  اإلمبريالي   الذبح 
 أكثر من نقص الفالحين. كان اإلحساس هو
 الرّجوع إلى نقطة البداية ممّا أدّى إلى

اإلستيالء على ممتلكات أصحاب األراضي.

البلشفية –  « األرض  الشعارات الشهيرة 
 والخبز والسالم  «،  « ال للعشر وزراء
 الرأسماليين،  «  « السلطة للسوفييتات  «
 تزداد شعبية. في العاصمة و بداية من جوان
 يونيو، كان البالشفة وراء غالبية العاملين.
المناشفة البالد.  بقية  في  الوضع   ويختلف 
األغلبية يزالوا  ال  الثوريين   واالشتراكيين 
مقتنعة البلشفية  القيادة  طويلة.  لفترة   هناك 
الثورة لمواصلة  بعد  يحن  لم  الوقت   بأن 
 حتى النهاية. ولكن في قاعدة الحزب وبين
فقد الوضع متفجر.  فإن  بتروغراد،   سّكان 
 ضجر الناس. في يوليو، دعوة إلضراب

عام ومظاهرات حاشدة إنطلقت من القاعدة.

 المظاهرات حاشدة و هائلة غزت شوارع
 العاصمة. هيمنت الشعارات البلشفية في كل

 مكان. على الرغم من أن القيادة
 البلشفية عوِرضت في يوليو )كما
قررت ضمان التاريخ(،و   يتذكر 
 سير األمور في االتجاه الصحيح.
 تأثرت الحكومة المؤقتة و أصيبت
جديدة وحدات  أرسلت   بصدمة. 
االحتجاجات لقمع  الجيش   من 
أصبح دموي.  القمع  هذا   وكان 
وسقط السرّية  في  يعمل   لينين 
في البالشفة  القادة  من   العديد 
في تروتسكي  وأصبح   السجن. 
يعمل كان  الذي  اللحظة،   تلك 
 بشكل وثيق مع البالشفة في أبريل، رسميا

عضوا في الحزب.
 بناء على أوامر من الحكومة المؤقتة نمت
الجيش، من  بتوجيهات  المضّاد،   الثورة 
ويجب فوضى  أّنها  على  السائدة   والفكرة 
البالشفة ومطاردة  السوفيات  حّل   إنهائها، 
إلفشال المقترحة  الحلول  بين  من   كان 
الجنرال أصبح  أغسطس  في  و   الّثورة. 
المسلحة للقوات  األعلى  القائد   كورنيلوف 
إنقالب. بمحاولة  قام  و  المؤقتة،   للحكومة 
الذعر من  حالة  في  المؤقتة،   الحكومة 
من المساعدة  لطلب  اضطرت   الكامل، 
 البالشفة لصد التهديد. وجد كورنيلوف فشال

ذريعا حتى قبل الوصول إلى العاصمة.

و الحديدية  السكك  موظفي   إضراب 
 تلغرافات بالغة األهمية بأمر من قبل قيادة
وفقدتالحكومة حاسمة.  كانت   البالشفة 

 المؤقتة مصداقيتها تماما. وفي المقابل
 عززت بشكل كبيرسلطة البالشفة.

في بدءالبالشفة  تروتسكي،  قيادة   تحت 
قبل من  السلطة  على  لالستيالء   االستعداد 
الليلة في  االنتفاضة  وقامت   السوفييت. 
 الفاصلة بين 07-06 نوفمبر )24 و 25
انهارت جوليان(.  للتقويم  وفقا   أكتوبر، 
و ورق.  من  بيت  مثل  المؤقتة   الحكومة 
 في يوم 25 أكتوبر، سلمت السلطة رسميا
عن عبارة  وهو  بتروغراد.  سوفييت   إلى 
 ،)SR( ائتالف من البالشفة ومن المنشقين
إنبثقت اليساريّين   االشتراكيين-الثوريين 

 الحكومة الجديدة. ثورة أكتوبر، أصبحت
حقيقة.

 لم تتردد الحكومة السوفيتية الجديدة للكسر
 مع الرأسمالية. وتأميم األراضي الزراعية
في المزارعين.  صغار  على   وتوزيعها 

الصناعة على  السيطرة  وضع  يتم   المدن، 
 في أيدي العمال من أجل تطوير االقتصاد

 المخطط ديمقراطيا. على الرغم من كل
حلفاء المعارضة، أعلنت الهدنة.

دروس الثورة

 البالشفة لم تكن لديهم أيّ أوهام في إمكانية
في المتخلفة  روسيا  في  االشتراكية   بناء 
الثورة كانت  لهم،  وبالنسبة   .1917  عام 
 الروسية على زناد الثورة العالمية التي من

 شأنها القضاء على الرأسمالية في جميع
أنحاء العالم.

 لم تكن هذه اإلمكانية من الثورة العالمية من
 محو الخيال. بل إذ أّنه ظهرت موجة ثورية
 إجتاحت أوروبا، الثورة األلمانية على سبيل
 المثل التي أنهت الحرب العالمية األولى في
ثورية قيادة  في غياب  ولكن   عام 1918. 
غير الثورة  كانت  البلشفي،  الحزب   مثل 
على الرأسماليين  قبضة  كسر  على   قادرة 

 المجتمع. وهكذا ظلت روسيا السوفياتية
معزولة.

مسار على  كبير  تأثير  لها  العزلة   وهذه 
 الحق لألحداث. مستوى التخلف في البالد
الحرب ثم  الحرب  سببته  الذي   والدمار 
ورغبة هائلة  صعوبات  إلى  أدّى   األهلية 
 متزايدة لالستقرار في أوساط السكان. كل
 هذه المعطيات أمكنت ظهور أرضا خصبة

للبيروقراطية التي ال ترحم.

 هذه البيروقراطية التي قادها ستالين ، أدّت
 إلى ثورة مضادّة اجتاحت و مزقت العديد
 من مكاسب الثورة الروسية. ألغي ما تبقى
إضطهدوا  ، العمالية  الديموقراطية   من 

 الماركسيين وتوجه االقتصاد
نحو البيروقراطية التسلطية.

 على الرغم من هذا، ال تزال الثورة الروسية
بديل أن  على  برهنت  لقد  مهمة.   تجربة 
 للرأسمالية هو ممكن. ولكنه يسلط الضوء
 أيضا على الحاجة إلى منظمة ثورية قادرة
 على ضمان قيادة النضال من أجل المضي
وبعد الحق،  وقت  في  النصر.  نحو   قدما 
لمثل الماسة  الحاجة  تنكر  لم  سنة،   100 
 هذا الحزب. حاول البديل االشتراكي، على

 أساس الخبرة والدروس المستفادة من
الماضي، بناء مثل هذه المنظمة.
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تونس

“المبادوزا جزيرة   شهدت 
 وصقلية” منذ أواخر سبتمبر
من العديد  توافد   2017 
 المهاجرين وأصبحتا الوجهة
بواقع الحالم  للشباب   األولى 
فمنطقة وقهر.  مأساة   أقل 
وبالتحديد المنجمي   الحوض 
يبلغ الذي  الرديف   مدينة 
 عدد سكانها حوالي 45 ألف
600 هجرة  عرفت   نسمة 
شهر غضون  في   شخص 
 وهو رقم كفيل بااللتفات الى
 هول االزمة الراهنة بالقرية

للبالد الغربي  الجنوب  في  الواقعة  المنطقة  ,هذه  المنسية   العجوز 
 التونسية بما تحمله من إنتجاية عالية يوميا وأرباح هامة من عائدات
 الفسفاط و الثروات الباطنية تقدر بالمليارات تذهب كلها الى جيوب
 المستكرشين و لم تعد بالنفع ألبناء هذه الجهة لقد رسمت هذه األزمة
 صورة االستغالل والنهب اليومي حيث أن أقلية نستثري على حساب
 المعطلين و المفقرين من شباب الرديف أجبرهم الظرف القاهر على

 البحث في طريقة للهروب من
 هذا الجحيم األرضي...

انطالق مع  تساؤالت  عدة  المهاجرين  من  المرتفع  العدد  لنا   ترك 
تبنى و رفع شعارات الموت محملة بهموم شباب شارك و   قوارب 
 تورة 17 ديسمبر بل و كان من المبادرين بوضع المسمار االول في

نعش العائلة
 المافيوزية ذات شتاء 2008. 

أفضل حياة  سبل  في  للبحث  هجرة  كونها  من  بكثير  اعمق   المسألة 
تهجير قصري أنه  الجهة سيستنتج  واقع  في  فالمتطلع  معاناة،   وأقل 

هؤالء من   للتخلص 
مافيا دخول  بعد   خاصة 
 14 جانفي على الخط من
أعمال ورجال   مقاولين 
وسيطرتهم  بعالقاتهم 
أجهزة من  بعض   على 
 األمن وغيرهم وإمتالكهم
غياب ان  كما   للنفوذ، 
العمومية المرافق   أبسط 
 )الصحة،النقل،الترفيه...(
ظروف في   والعيش 
كأسباب تمثلت   خانقة 
بمغادرة للشباب   مقنعة 
 البالد ضف إلى ذلك المحاكمات والهرسلة المعتمدة من قبل السلطة
في بالشغل  المطالبين  وجميع  العمل  عن  للمعطلين  مواجهتها   في 
العظام،الشيخوخة )هشاشة  الكارثي  الصحي  الوضع  كذلك   الجهة 
بيئة سليمة في الصحية و  التغطية   المبكرة،التلوث...( جراء غياب 
 ظروف العمل لقد ساهم مقاولي نهب الثروة الوطنية عبر سيطرتهم
أخرى عوامل  وإستغالل  واإلدارية  األمنية  األجهزة  بعض   على 
الفسفاط فنقل  الممنهجة  النهب  عمليات  لهم  سهلت  ملتوية   وطرق 
 عبر الشاحنات الثقيلة واالستغناء على القطار المخصص وهي احالة
 واضحة وصريحة عن تحول نوعي في تشابك المصالح و االرتباطات
 المافيوزية في ما بينها مما يبرهن عن كذبة “الحرب على الفساد” و
 في حقيقة االمر تحول هذا التشابك الى حرب جلية على أهالي الرديف
التهميش و األقصاء االجتماعي التفقير و   و شبابها تنذر بمزيد من 

 يقابله بوادر نهوض ثوري قادم
المحالة فلنعد له.

 
 من أجل الحق كل الحق في الثروة - من أجل كرامة كل المنسيين

 أبناء الجهات المحرومة.

احلوض املنجمي-الرديف:
الثروة املنهوبة و الواقع املتردي 

البديل االشتراكي

@cio_tunisie

 اللجنة األممية للعمال هي منظمة دولية اشتراكية تدافع وتتبنى باستمرار لقضايا ومصالح العمال والمهمشين والشباب
 والشعوب المظطهدة في جميع أنحاء العالم -اللجنة األممية للعمال هي مكون ألحزاب ومجموعات ناشطة في حوالي 05

بلد من مختلف القارات من سيريلنكا الى الكيبيك من كزاخستان الى الشيلي.
  الرأسمالية نظام عالمي لذلك العمال والشباب والمظطهدين في جميع أنحاء العالم في حاجة الى االتحاد للقضاء على هذا

النظام المتوحش - من أجل الوحدة والمقاومة - من أجل بديل اشتراكي.


