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تعيش بالدنا على وقع أزمة متواصلة نتيجة امعان الحكام في المحافظة على 
نفس الخيارات االقتصادية و االجتماعية و كذلك تواصل ظاهرتي الفساد و 
المافيوية فالوقائع تؤكد بما اليدع مجاال للشك أن الوضع ينذر بانفجار في أي 
لحظة لكن يبقى غياب الحزب الثوري القادر على تعبئة الحركة بالبرنامج و 
و  الحراك  قتل  امكانية  على  تبقي  التي  و  الضعف  نقطة  الثوريين  الخطة 
االلتفاف عليه بالقمع في كل مناسبة رغم حالة النقمة المتفشية نتيجة انسداد 

االفق و غياب االمل في تغيير الواقع أو على االقل تحسينه.

في  مجحفة  بزيادات  المواطن  كاهل  باثقال  الجديدة  السنة  الحكومة  افتتحت 
االسعار في اطار ميزانية التجويع التي صادق عليها البرلمان و كانت ردة 
المفقرة و الجهات المحرومة و كانت  الفعل احتجاجات واسعة في االحياء 
المعالجة االمنية في الموعد قمع و ايقافات عشوائية فالحكومة و ان أعلنت 
حركة  استغلو  الذين  غيرهم  دون  المنحرفين  شملت  قد  االيقافات  هذه  أن 
المناضلين  الموقوفين  بعض  أن  اال  نهب  و  سرقة  أعمال  لتنفيذ  االحتجاج 
المدنيين يكذبون هذه الرواية كذلك يجب االقرار بان اللصوصية و االجرام 
يستغلون مثل هذه التحركات لذلك كنا دعونا أبناء شعبنا لتنطيم لجان دفاع 
دفاعا عن حق  القمع  التصدي اللة  و  التشويهات  و  االختراقات  لمنع  ذاتي 
التظاهر و االحتجاج و الدعوة السقاط حكومات ال تحترم ارادة شعبها و ال 
االتفاقيات التي تمضيها مع مختلف االطراف االجتماعية كما ندعو االحزاب 
تحمل  و  البرلمانية  عن  الكف  الى  الشعب  أبناء  لفائدة  برامج  تحمل  التي 

المسؤولية تجاه المنتفضين.

تتواصل االحتجاجات اليوم فمن وقفات االساتذة الى احتجاج االطباء الشبان 
و من غضب الصحافيين الى اعتصام أبناء المناجم و سيبقى الغضب متواصال 

بتواصل سياسات انتاج البطالة و اعدام العدالة .
لحكومة  السياسية  االرضية  قرطاج  وثيقة  على  لالسف  موقع  الشغل  اتحاد 
انفضت  بعدما  للشاهد  المتبقي  السند  المحللون  يراه  الوطنية” بل و  “الوحدة 
للتحضير  أيضا  و  الشقوق  معارك  و  الداخلية  لمشاكلها  الحاكمة  االحزاب 
لالنتخابات البلدية معركة المحليات التي سيحكمها المال و االعالم و التوافق 

بين الشيخين و الن االتحاد شريك رئيسي في وثيقة قرطاج و مهمة تنقية 
كاباس   - )حضائر  الحارقة  الملفات  كل  له  أوكلت  فقد  االجتماعي  المناخ 
-مفروزين- حوض منجمي...( و هذه الملفات معطلة الى اليوم لكن ليس 
ألن البالد تمر بصعوبة كبرى كما صرح “بوعلي المباركي” عضو المركزية 
النقابية الحد الجرائد اليومية بل ألن وصايا صندوق النهب بتجميد الوظيفة 
العمومية يقود لهذا ثم أن االتحاد منظمة عريقة لها دورها الوطني فهل يملك 
مع  سواء  بالتزاماتها  االيفاء  على  الحكومة  الجبار  نضالية  خطة  قياديوه 

منظوريه أو مع الملفات التي أوكلت له؟

وفقا الخر االرقام سيبلغ حجم الدين 6.17% من الناتج الداخلي الخام وهو 
رقم مفزع لحكومة تقترض لتسديد فائض الدين ال أصل الدين و هذا ما يدخلها 
مالية  لدوائر  البالد  ارتهان  لتابيد  االقتراض  اجل  االقتراض من  دوامة  في 

وضعتها ضمن القائمة السوداء.

شدت االنظار مؤخرا الى حدث مأساوي تمثل في وفاة تلميدتين نتيجة احتراق 
مبيت تلمذي بمعتمدية تالة و كانت شهادة تلميذة تعبيرا صارخا عن الماسات 
و فضيحة حكم الشيخين فقد صرحت هذه التلميذة الناجية من الحريق “ نجوت 
تالة  , بعد احتراق مبيت  الجوع “  البرد و  نتيجة  النوم  أتمكن من  لم  ألني 
احترق مبيت بجهة كسرى - سليانة ثم بجهة قفصة لترتفع االصوات المنددة 
باألعمال المافيوية الي تهدف الى ضرب منظومة التعليم العمومي كما تفعل 
مع بعض المنشات و البنوك بغية خصخصتها تطبيقا لوصايا دوائر النهب 

العالمي.

توفيت  التي  القصرين  كادحة  و  تالة  تلميذتا  ننسى  لن  مارس   8 بمناسبة 
ظاهرة  هي  و  العمال  لنقل  أعدوها  بضائع  نقل  شاحنة  فوق  من  بسقوطها 
متفشية بأرياف تونس و نعدهن و كل كادحات تونس بأننا ماضون بطريق 

النضال حتى تبزغ شمس االنعتاق االجتماعي على هذا الشعب.

- ان العيون التي تطيل النظر الى الحرائق ال تدمع -

 تواصل النضال بتواصل
سياسات الحيف
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من  كل  في  والعشرين،  الحادي  القرن  بداية  في 
الواليات المتحدة وأوروبا، قيل للنساء إن المساواة 
يعودوا  لم  إنهم  لهم  وقيل  المتناول.  في  باتت 
لهم  تقدم  الرأسمالية  ألن  النسوية  إلى  بحاجة 
مستقبال زاهرا يقوم على االزدهار والمساواة بين 

الجنسين.

العالم،  أنحاء  اليوم في جميع  الوهم اظمحل  هذا 
فأسطورة التقدم الرأسمالي – التي تمنح الشباب 
األزمة  نفتها  قد   – والديهم  من  أفضل  فرصا 
ويواجه  أعقبها.  وما   2008 لعام  االقتصادية 
الشباب في الطبقة العاملة والطبقة الوسطى عالما 
ال يجيب عن تطلعاتهم ، وهو عالم تهيمن عليه 
البطالة الجماعية، والوظائف غير المستقرة وغير 
الخدمات  في  والتخفيضات  األجر،  المدفوعة 

العامة والمضاربة على األكرية.

مما  االرتفاع،  في  آخذة  والصراعات  فالحروب 
اضطر الماليين من الناس إلى المخاطرة بحياتهم 
التمييز  ذلك  إلى  بلدانهم. و يضاف  والفرار من 
بين الجنسين بالنسبة للنساء الذي ال يزال جزءا ال 
بأجوردون  يتسم  عالم  المجتمع.وفي  من  يتجزأ 
يتراوح  ما  المتوسط  في  المرأة  تكسب   ، االدنى 
الرجل.وفي  من  أقل  المائة  في   30 و   10 بين 

األجور  معظم  تكون  حيث  النيوكوليالي،  العالم 
استغالال  النساء  تستغل  حاد،  بشكل  منخفضة 
مفرطا. و يعملن أحيانا 12 ساعة أو أكثر يوميا 
في الحقول واألسواق ومصانع النسيج. وفي كثير 
في  كعبيد  وأطفالهن  النساء  تعمل  األماكن،  من 

العصر الحديث.

وبعيدا عن وضع نهاية الية وتدريجية للتمييز بين 
هذا  تفاقم  على  الحكومات  تعمل  الجنسين، 
التمييزفي عدد من البلدان، ففي روسيا مثال، حيث 
بمعدل  المنزل  داخل  العنف  جراء  امرأة  تتوفى 
وفاة كل أربعين دقيقة نتيجة إلغاء تجريم العنف 
وتيرة  تصاعد  على  مباشرا  تأثيرا  له  كان  مما 
العنف والمضايقات التي تواجهها النساء، فضال 
عن عدم قدرتهن على الدفاع عن أنفسهن. وفي 
إنكلترا، أغلق أكثر من 30 مأوى للنساء اللواتي 
تعرضن للضرب بسبب نقص الوسائل، في حين 
أن عددا أكبر منهن قد يواجهن نفس المصير أو 
في  شديدة  تخفيضات  األحوال  أحسن  في 
ميزانياتهن. وباإلضافة إلى ذلك، فإن االفتقار إلى 
مساكن ميسورة التكلفة ال يترك للمرأة أي مكان 
العنف.  الفرار من حالة  إليه عندما تقرر  تذهب 
وفي إنكلترا أيضا ال تزال 9 من كل 10 نساء 
الفنادق  أو  المطاعم  أو  الحانات  في  يعملن 

ويتعرضن لإلعتداء الجنسي من قبل الموظفين أو 
اإلدارة أو الحرفاء وتتفق هؤالء النساء على أنه 
» جزء من الوظيفة « وأنهن مسرورات أن يكون 
تحرير  فإن  باالمس  كما  تماما  اليوم  عمل.  لهن 
المرأة لن يسقط من السماء، بل انه لن يكون إال 

ثمرة النضاالت الجماعية.

اليوم العالمي للنضال من أجل حقوق المرأة 
يكتسي أهمية بالغة

المتحدة، أصبح  الواليات  بعد أكثر من قرن في 
أهمية من أي  أكثر  المرأة  لحقوق  العالمي  اليوم 
وقت مضى فمحاوالت شكلنته و تطويعه الرباح 
الشركات الكبرى )يراد له مجرد يوم تقدم أثناءه 
فالثامن من مارس  تتراجع  بدأت   ) للنساء  هدايا 
قمع  الناشئ ضد  النضال  في  مهما  حدثا  أصبح 
مثال  اسبانيا  ففي  العالم  أنحاء  جميع  في  النساء 
سيتم احياء الذكرى على ايقاع اضراب جماهيري 
دعا له اتحاد الطلبة و الرفاق في اليسار الثوري 

الدين يلعبون دورا بارزا في هذا الصدد.

نحو  التقدم  خرافة  نعش  في  مسمار  آخر  وكان 
المساواة انتخاب المرشح المتكابر دونالد ترامب 
كان   ، انتخب  فحالما  المتحدة  للواليات  رئيسا 

الرأسمالية تضطهد النساء...

لنناضل من أجل مجتمع اشتراكي!
التي  المتقدمة  بالمكانة  تونس  في  الحاكمة  السياسية  النخبة  تباهت  لطالما 
تحظى بها المرأة بل تم التسويق للمرأة التونسية على انها االكثر مساواة 
مع الرجل في الحقوق و الواجبات. و الحقيقة ان مرحلة ما بعد ثورة 14 
جانفي كشفت عن العديد من المفارقات تتعلق بما يروج له و بما هو واقع 
حيث اظهرت اكثر من دراسة ان وضعية المرأة في تونس ال تختلف عن 
باقي المجتمعات المتخلفة و في طليعتها الدول العربية. و يكفي فقط ان نعلم 
ان نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف في تونس بلغت 50 بالمائة لنقف 
عند الوضعية الحقيقية للمرأة في بالدنا. الى ذلك تقسم منسقة اللجنة الوطنية 
للمرأة العاملة باالتحاد العام التونسي للشغل والعضوة باللجنة العالمية للمرأة 
النقابية نجوى مخلوف العنف المسلط على المرأة في تونس الى اربعة انواع 
العنف الجسدي والنفسي والجنسي واالقتصادي. وحوالي 90 بالمائة من 
النقل  ووسائل  الشوارع  مثل  العامة،  الحياة  في  للعنف  يتعرضن  النساء 

ومواقع العمل«.

-العنف الجسدي:
اكدت نتائج المسح الوطني حول العنف ضد المرأة في تونس و الذي شمل 
قرابة 4000 امرأة من كافة األوساط والجهات ان أن نسبة الّنساء ضحايا 
العنف الجسدي “ تقدّر بـ 45 % و أن المحيط األسري الذي يفترض أن 
يكون آمنا، هو أكثر األماكن التي تتعرض فيها المرأة للعنف بشّتى أنواعه 
وتبين أنّ العنف ضد المرأة هو سبب رئيسي من أسباب الموت والعجز 
اظهرت عديد  و   .“ إلى 44 سنة  العمرية من 16  الفئة  في  النساء  لدى 
الدراسات انه يخطئ من يعتبر المرأة التي تعيش في المدينة اقل عرضة 
للعنف من المرأة التي تعيش في الوسط الريفي اذ تتعرض كل يوم امرأة 
على اثنتين من اللواتي يعشن بالمدن الى العنف الجسدي في حين تقل هذه 
النسبة في المناطق الريفية بسبب قلة ظهور المرأة في االماكن العامة و 
يشكل عنصر  ما  هو  و  المنزل  بشؤون  القيام  عادة على  دورها  اقتصار 

حماية لها. 

-العنف الجنسي:
للعنف  المختلفة  »الممارسات  بتنوع  المتحدة  لألمم  العامة  المبادئ  تقر 
مجتمعية  بمفاهيم  المرتبطة  منها  سياقات عديدة،  في  النساء  الجنسي ضد 
تقليدية ومغلوطة؛ والذي تتم ممارسته من أجل التنكيل بالنساء من خلفيات 
السلم  على  الحفاظ  بدعوى  تحدث  ممارسات  ومنها  مختلفة؛  وانتماءات 
سمة  وجود  ظل  وفي  كالسجون.  محددة  مؤسسات  داخل  العام  واألمن 
مشتركة بين هذه الممارسات وهي خرق حق النساء في سالمتهن الجسدية 
شأنهن  من  والحط  العام،  المجال  في  والتواجد  الخصوصية  في  وحقهن 
االنتهاكات  التعريف على  ينسحب هذا  السياقات« و  وقمعهن في مختلف 
الجنسية التي تتعرض لها المرأة في تونس و التي تعد من المسكوت عنه 
في مجتمع قل و ندر ان تعاطف مع المرأة الضحية. و قد بلغت نسبة النساء 
االعتداءات  تراوحت  بالمائة  الجنسي15.7  للعنف  ضحايا  كن  اللواتي 
ضدهن بين االغتصاب و التحرش و االبتزاز الجنسي قصد قضاء مصلحة.

العنف االقتصادي...
يعرف العنف االقتصادي على انه التفضيل بين المرأة و الرجل في سوق 
الشغل او عند القيام بعملية تسريح للعمال و كذلك في الالمساواة في االجور 
و في ساعات العمل و باقي االمتيازات التي نص عليها القانون. بلغت نسبة 
وذلك  الجاهزة  والمالبس  النسيج  قطاع  في  العمل  من  المسرحات  النساء 
خالل الفترة الممتدة ما بين 2011 الى اليوم قرابة 70 بالمائة. في حين 
 50,19 القطاعات  مختلف  في  العمل  من  المسرحات  النساء  نسبة  بلغت 
بالمائة خالل النصف االول من سنة 2015. و مع ان قانون الشغل في 
تونس يكفل الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة وخاصة حّق المرأة في 

عديد  فان  العمل  وظروف  والمعاملة  األجر  في  المساواة  وحّق  الشغل 
القطاعات كقطاع المعينات المنزليات يشهد انتهاكات غير مسبوقة بل ان 
بعض حاالت هذه االنتهاكات تقترب من العبودية بالنظر لظروف عيش 

هؤالء العامالت.

وبخصوص العمل في القطاع الفالحي تشتغل 16٪ من النساء كعامالت 
وتوكل  قارة.  بصفة  منهنّ   ٪28 يشتغل  حين  في  موسميات  عرضيات 
للنساء مهمة الجني )78٪( ومقاومة األعشاب الضارة )69.5٪( والبذور 
)5.46٪( ومهمة حمل المنتوج )36.2٪( ونقل المحصول )17٪( وتوّلي 
أيام  في  كبيرا  ضغطا  الفالحة  عامالت  وتعيش   .)٪10( الحرث  أعمال 

العمل بسبب نشاطها الفالحي وقيامها باألشغال المنزلية وتربية اطفالها 

جحيم التنقل إلى العمل

تتعرض النساء الريفيات للعديد من الصعوبات والمخاطر للحصول على 
العمل بسبب هشاشة اوضاعهن وعدم هيكلة القطاع. وتشير حوالي ٪90 
من المستجوبات إلى أنهن اخترن العمل اراديا وان دافعهنّ هو صعوبة 
إلى  وباإلضافة  وألسرهنّ.  لهنّ  المالية  والمشاكل  المعيشية  الظروف 
القطاع  عامالت  تواجه  الفالحي  العمل  في  الجنس  اساس  على  التمييز 
الفالحي في الريف صعوبة في ظروف التنقل فتضظر أغلبهنّ الى التنقل 
على مسافات تتراوح بين 5 و20 كلم للوصول الى العمل عبر شاحنات او 
صاحب  إنّ  لي  قالت  »إحداهنّ  ثقيلة.  شاحنات  او  مجرورات  بواسطة 
تضطرّ  كي  السيارة  في  الماء  يسكب  العمل  إلى  تنقلهنّ  التي  السيارة 
العامالت للبقاء في وضعية الوقوف في الشاحنة وهو ما يسهل له عملية 
داعية  ل«الشروق«  بالقاضي  بختة  تقول  هكذا  منهنّ«  أكبر  عدد  نقل 
من  العامالت  للنساء  حماية  الملف  هذا  في  بجدّية  النظر  إلى  السلطات 
بعض  ان  »كما  عديدة  أماكن  في  جدّت  التي  المرور  حوادث  كوارث 
يعني  ما  الجوالن  تامين  معاليم  استخالص  يتولون  ال  السيارات  اصحاب 

تعريض العامالت الى مخاطر حقيقية«.

نتائج  لنشر  الثورة  بعد  المجال  فسح  وقد   : مكانها  تراوح  االمية  -نسب 
المسح  وبين  تونس  في  المرأة  وضع  حول  إحصائية  وبحوث  دراسات 
الوطني الذي أعده المعهد الوطني لإلحصاء ان نسبة األمية في صفوف 
اإلناث بلغت 25 فاصل 9 بالمائة مقارنة بالذكور التي تقدر بـ11 فاصل 

2 بالمائة.

“وضعية المرأة في تونس ما بعد الثورة أرقام ودالالت - قضية المرأة قضية طبقية بامتياز”
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يعملن كامل اليوم بأجور منخفضة وغير آمنة، و 
المساوات  أجل  من  االشتراكية  النسوية  تناضل 
التامة بين الجنسين و تعتبره معركة غير منفصلة 

عن النضال من أجل مجتمع أفضل 

الحقوق  أجل  من  بالنضال  النضال  هذا  ويرتبط 
اإلنجابية، ألنه على هذا األساس فقط يمكن للمرأة 
متى  اختيار  في  الحقيقي  الحق  على  تحصل  أن 
الماركسيون  أطفال.  لها  يكون  أن  تريد  وعندما 
مجرد  النساء  تكون  ال  أن  أجل  من  يناضلون 
كانوا  إذا  ما  تقرير  من  يتمكنوا  حتى  محامل 
يرغبون في إنجاب أطفال، بل أيضا أن يحصلوا 
معقولة،  بأسعار  جيدة  نوعية  ذات  مساكن  على 
ودور حضانة مجانية، ودخل الئق وكل ما هو 
األطفال.إن  يكون  أن  بحرية  الختيار  ضروري 
الكفاح من أجل تحرير المرأة هو جزء ال يتجزأ 
تربط  الصراع  هذا  وفي  الطبقي،  الصراع  من 
المرأة نضالها مع نضاالت الطبقة العاملة و سائر 
للمجتمع  أساسية  إعادة هيكلة  بهدف  المظطهدين 
المساواة  عدم  أوجه  لجميع  حد  وضع  أجل  من 

واالضطهاد.

النسوية الرأسمالية ليست حالنحن

نختلف مع النسوية الرأسمالية ألنها ال تتبنى نهجا 
طبقيا في النضال من أجل تحرير المرأة. وبعبارة 
لديهن  العاملة  الطبقة  في  النساء  فإن  بسيطة، 
مع  مقارنة  فئتهن  في  الرجال  مع  المشترك 
إنجلترا،  في  ماي  تيريزا  تاتشر،  مارغريت 
هيالري كلينتون في الواليات المتحدة، أو الشيخة 
يعني،  ال  وهذا  بنغالديش.  في  وازد  حسينة 
بالطبع، أن النساء فقط من الطبقة العاملة يتعرضن 
مناحي  جميع  من  النساء  وتعاني  لالضطهاد. 
الحياة من االضطهاد بسبب جنسهن، بما في ذلك 

العنف المنزلي والتحرش الجنسي.

ومع ذلك، من أجل تحقيق المساواة الحقيقية بين 
الجنسين للمرأة – بما في ذلك المساواة بين نخبة 
القائم  النظام  عكس  الضروري  من   – المجتمع 
تماما في جميع المجاالت: االقتصادية واالجتماعية 
لهذا  االنطالق  نقطة  إن  والمحلية.  واألسرية 
االنعكاس هي إنهاء النظام الذي يدافع عنه تاتشر 
 – الرأسمالية   – وآخرون  وكلينتون  ومايو 
ويضعون شركات كبيرة تحت الملكية العامة من 
و  اشتراكية  إنتاج  خطة  بوضع  السماح  أجل 
من  كثير  في  األغلبية  العمال،  ففئة  ديمقراطية. 
القادرة  للمجتمع  االجتماعية  القوة  هي  البلدان، 
بطبيعة  يمنع  ال  وهذا  الدفعة.  هذا  إحداث  على 
الحال النساء من نخبة المجتمع – حتى الفتيات في 
السبيل  أن  يقررن  أن  من   – الرأسمالية  الطبقة 
الوحيد إلنهاء التحيز الجنسي الذي يعانين منه هو 
النضال  إلى  الطبقة االجتماعية واالنضمام  كسر 

من أجل االشتراكية.

دور الحركة العمالية

ال يشير الماركسيون بأي شكل من األشكال إلى 
أن الكفاح ضد التحيز الجنسي يجب تأجيله بحجة 
التي  بالرأسمالية  اإلطاحة  بعد  إال  يكون  لن  أنه 
يجب التعامل معها. بل على العكس من ذلك، من 
األهمية بمكان معالجة جميع جوانب قمع المرأة 
في الوقت الراهن، بما في ذلك التحرش واالعتداء 

الجنسيين.

من  هي  ذلك  لتحقيق  فعالية  األكثر  الطريقة  إن 
خالل النضال الموحد لحركة العمال. وفي اآلونة 
األخيرة، في لندن، قام عمال العبارات باضراب 
ذلك  في  بما  هرسلتهم  و  إدارتهم  أساليب  ضد 
وأحرزت  لسكريتيرة.  المنتظم  الجنسي  التحرش 
الذي  الوحيد  والشيء  انتصارا.  العاملة  القوى 
سيكون قادرا على االستجابة لعدد ال حصر له من 
في  عملهم  أماكن  في  الجنسي  التحرش  ضحايا 
جميع أنحاء العالم هو أن يكونوا جزءا من منظمة 
جماعية تضم أغلبية زمالئهم في العمل – اتحاد 
ملموس.  بشكل  لدعمهم  مستعدون   – نضالي 
وعلى نطاق أوسع، تحتاج فئة العمال إلى أحزاب 
اشتراكي،  ببرنامج  سياسيا  مسلحة  جماهيرية، 
تضع الكفاح من أجل المساواة في صميم عملهم.

ليست  العمالية  الحركة  فإن  الحال،  وبطبيعة 
الجنس،  القائم على أساس  السلوك  محصنة ضد 
ومن الضروري أن يناضل الماركسيون من أجل 
معالجة كل هذه الحاالت و تطبيق مبدأ المساواة 
القدرة  لديها  العمال  فئة  والرجل.  المرأة  بين 
المحتملة لوضع حد لهذا النظام الرأسمالي الفاسد 
إال على  ممكنا  يكون  لن  هذا  ولكن  والجنساني، 
أساس النضال الموحد للنساء والرجال من الطبقة 
التحيز  بتجاهل  ذلك  تحقيق  يمكن  وال  العاملة. 

الجنسي أو التقليل من شأنه 

. قبل مائة عام، في روسيا، بمناسبة اليوم العالمي 
اإلضراب  أثار  المرأة،  حقوق  أجل  من  للنضال 
بالطبقة  أدت  ثورية  أحداثا  العمال  ومظاهرة 
العاملة إلى افتكاك السلطة على في أكتوبر، تحت 
سحق  التاريخ.  في  مرة  ألول  البالشفة،  قيادة 
السوفياتي  لالتحاد  الالحق  الستاليني  االنحراف 
كثيرة  مكاسب  أيضا  ولكن  العمال،  ديمقراطية 
حققتها النساء بعد الثورة. ومع ذلك، فإن ما بدأ 
في عام 1917 في بلد معزول فقير يعطي لمحة 
اليوم،  للمرأة  االشتراكية  تعني  أن  يمكن  ما  عن 
والثروة الهائلة، والعلم والتكنولوجيا التي أنشأتها 
الرأسمالية سيتم استغاللها من أجل اإلنسانية. وقد 
أدخلت المساواة السوفياتية للنساء – بما في ذلك 
الحق في التصويت أو الحق في الزواج والطالق 
السوفياتية قبل فترة طويلة  بحرية – في روسيا 
وقد  الرأسمالي.  العالم  في  الحالة  تكون  أن  من 
ثورة  بعد  في روسيا  اإلجهاض  في  الحق  أدخل 
عام 1917. وبدأ إنشاء دور الحضانة والمغاسل 

والمطاعم الحرة.

وبعد قرن من الزمان، ستختلط الحركة المتنامية 

لتحرير المرأة مرة أخرى بالنضال من أجل عالم 
اشتراكي

ما نكافح من أجله:

• ال للتمييز العنصري والتمييز القائم على نوع 
وجميع  والعمر  اإلعاقة  أساس  على  الجنس 

أشكال التحامل األخرى.

• من أجل حملة جماهيرية تقودها حركة العمال 
أشكال  وجميع  والعنف  الجنسي  التحرش  ضد 

التمييز بين الجنسين.

تراقب  و  تسير  مناضلة  نقابات  أجل  من   •
ديمقراطيا من طرف أعضائها

متأسسة  جماهيرية  عمالية  أحزاب  أجل  من   •.
على البرامج االشتراكية بما في ذلك الكفاح من 

أجل المساواة بين الجنسين.

• من أجل النضال الجماهيري من أجل المساواة 
في األجور كجزء من الكفاح من أجل الحصول 
عمل  بأسبوع  مرتبط  للجميع،  الئق  أجر  على 

أقصر دون فقدان األجر.

• ال لجميع تخفيضات الميزانية. الوظائف الالئقة 
في  الهائل  للتوسع  للجميع.  واإلسكان  واألجور 

الخدمات العامة.

• اإلعانات العائلية التي تعكس التكلفة الحقيقية 
لتربية الطفل

• للحق في إجازة والدية مدفوعة األجر.

• توفير مرافق رعاية عامة مجانية ومرنة عالية 
الجودة يمكن لجميع األطفال الوصول إليها.

الحقيقي.  االختيار  في  المرأة  حق  أجل  من   •
عالج  و  الحمل  منع  عالية  جودة  و  مجانا 
للحق في  يريدون ذلك.  الذين  لجميع  الخصوبة 

اإلجهاض عند الطلب.

• للملكية العامة لصناعة األدوية.

الكبيرة  والبنوك  الكبيرة  للمصارف  بالنسبة   •
الملكية  تحت  ووضعها  مصادرتها  ستتم  التي 
وإدارة  الديمقراطية  السيطرة  تحت  العامة، 
العمال، مع التعويض فقط على أساس االحتياجات 

المؤكدة.

ديمقراطية  اشتراكية  إنتاجية  خطة  أجل  من   •
تقوم على مصالح الغالبية الساحقة من السكان، 
البيئة وتضع األساس  تنفذ بطريقة تحافظ على 
دون  عالم  في  للجميع  الحقيقية  للمساواة 

انقسامات الطبقية وبدون حرب.

تصاعد  في  األثر  األبيض  البيت  في  لوجوده 
القمع،  أشكال  وجميع  العنصرية  ضد  الوقفات 
وخاصة الموجه للنساء بعد المسيرة النسوية في 
العام الماضي )أكبر يوم تعبئة في تاريخ الواليات 
المتحدة واالكبر عالميا منذ عام 2003 والحرب 
على العراق(، جمعت مسيرات عام 2018 2.5 
مليون من الناس في العديد من الواليات والمدن 

في الواليات المتحدة.

ليستا  المتحدة  والواليات  اإلسبانية  الدولة 
العالم،  حول  البلدان  من  العديد  وفي  معزولتين. 

تطورت حركات نسوية جديدة أو بصدد النشوء

القمع منذ  الحركات كانت اجابة عن  بعض هذه 
مدة الذي تعاني منه المرأة و ضد االغتصاب في 
)ال   » دونيات  لسنا  ال   « حركة  كدلك  و  الهند 
اآلالف  مئات  جمعت  التي  االقل(  على  واحدة 
العنف  األرجنتين ودول أخرى ضد  والناس في 
على  للرد  أخرى  حركات  ظهرت  الجنساني. 
حركة  مثل  المرأة  حقوق  ضد  جديدة  هجمات 
المنتصرة جزئيا التي وضعت في بولندا في عام 
2016 ضد محاولة من الحكومة لحظر اإلجهاض 
من  أبعد  يذهب  أن  البعض  يحاول   . تام  بشكل 
ومطالبة  االجتماعية  الفتوحات  عن  الدفاع 
اآلخرين. وكان هذا هو الحال بصفة خاصة في 
بولندا، حيث جرت مظاهرات في وقت سابق من 
هذا العام لجعل اإلجهاض ممكنا حتى 12 أسبوعا 

من الحمل.

في الجمهورية االيراندية اعتمدت الدولة المرتبطة 
للغاية  رجعي  موقف  بالكاثوليكية  وثيقا  ارتباطا 
تجاه حق النساء في التصرف بما يرينه صالحا 
لهن فاإلجهاض محظور تماما مما سبب أمراض 
تجنبها عن طريق  يمكن  كان  )وفيات  وفيات  و 
اإلجهاض( مما مهد لموجة عارمة من التظاهرات 
من  االيرلندي  )الفرع  االشتراكي  للحزب  كان 
هذه  وتنظيم  تعبئة  في  محوريا  دورا  منظمتنا( 
التظاهرات، إلى جانب الحملة النسوية االشتراكية 
بدأها أعضاء الحزب االشتراكي: » روزا  التي 
الرأسماليون  السياسيون  اضطر   » اليوم 
تأثير  بعد  لهجتهم  تغيير  إلى  جزئيا  األيرلنديون 
غير  بالدخول  برلمانية  لجنة  وأوصت  الحركة. 
من  أسبوعا   12 حتى  اإلجهاض  إلى  المحدود 
الحظر  إلغاء  على  استفتاء  بينما سيجري  الحمل 

القائم في ماي القادم.

» metoo# « )» أنا أيضا «(

في  بدأت  التي   » أيضا  أنا   « عام  كان   2017
هوليوود – مع ممثالت استنكرن االعتداء الجنسي 
نجم  ضحية  كن  و  عانينها  التي  والمضايقات 
في  كالنار  انتشرت  ثم  وينشتاين  هارفي  السينما 
الهشيم حول العالم . فكل المؤسسات الرأسمالية 
تقريبا – سواء كانت وسائل اإلعالم أو الشركات 
أو البرلمانات أو الجمعيات الخيرية – قد تعرضت 

من  لضرب 
ويشكل  االتهامات. 
هذا التدفق، إلى حد 
خالل  من  كبير 
ت  لشبكا ا
االجتماعية، مؤشرا 
الطبيعة  على 
المستمرة والمنتشرة 
للمضايقات الجنسية 
ت  ا ء ا عتد ال ا و
وزيادة  الجنسية 
الثقة في مكافحتها.

يحاولون  الذين  ألولئك  ائتمان  أي  نقدم  ال  نحن 
أي   » فيها  مبالغ   « الظاهرة  هذه  بأن  القول 
التحرش الجنسي واالعتداء الجنسي. بل أن هذه 
األحداث كشفت عن جزء صغير من حياة عدد ال 
يحصى من النساء، وخاصة بين الطبقات األكثر 
فقرا واألدنى أجرا، أولئك الذين ليس لديهم عمل 
ال  هذا   . العرقية  األقليات  من  والعمال  مستقر 
يعني، بطبيعة الحال، أنه ليس كل التهم التي أدلى 
بها » أنا أيضا «يمكن اعتبارها مؤكدة؛ يجب أن 
يكون لجميع األفراد الحق في محاكمة عادلة قبل 
إدانته. بغض النظر عن اإلدانة أو البراءة ،و مع 
النظام  أن  غيرها  و  الحركة  هذه  كشفت  ذلك 
الرأسمالي ال يعدو أن يكون نظام البغاء بامتياز.

من  الكثير  توجيه  يتم  أن  المستغرب  من  وليس 
التهم ضد من هم في مواقع السلطة على ضحاياهم 
فالرأسمالية تستند إلى أقلية من المجتمع – الطبقة 
أعماال  يمتلكون  الذين  المليارديرات  الرأسمالية، 
هائلة  بقوة  تتمتع   – كبيرة  ومصارف  كبيرة 
عالم  في  نعيش  إننا  السكان.  غالبية  الستغالل 
يعيش فيه أغنى ثمانية أشخاص أكثر من نصف 
بين  المجتمع،  هذا  مثل  في  حتما،  العالم.  سكان 
من  هناك  سيكون  السلطة،  يملكون  الذين  أولئك 
أو  الجنسية  لإلساءة  الفقراء  أوضاع  يستغل 
المضايقات للنساء بما في ذلك موظفيهم. وهذا ال 
يعني بطبيعة الحال أن الرجال من الطبقة العاملة 
معفيون من هذا السلوك. إن التحيز الجنسي جزء 
يؤثر على  الرأسمالية، وهو  نسيج  يتجزأ من  ال 

جميع طبقات المجتمع.

تطور  سيشهد   2018 عام  أن  في  شك  من  ما 
حركات جديدة للدفاع عن حقوق المرأة وتوسيع 
النتظارات  الحتمية  النتيجة  هو  وهذا  نطاقها، 
المرأة والدعاية للمساواة في اطار طبقي و دفع 
على  القائم  الرأسمالي  المجتمع  بين  التناقض 
بتوفر  للمساوات  الجامحة  الرغبة  الالمساوات و 

الظروف لذلك.

الذكورية مرتبطة بالمجتمع الطبقي

ليس  لكنه   ، عميقة  جذور  الجنسي  لالظطهاد 
فطري أو غير قابل للتغيير. خالل معظم تاريخ 

الذكور  هيمنة  إن  موجودا.  يكن  لم  البشرية، 
في شكلها  أو  أصلها  من حيث  )األبوية(، سواء 
وأوجه  بهياكل  جوهريا  ارتباطا  ترتبط  الحالي، 
عدم المساواة في مجتمع الطبقة االجتماعية التي 
نشأت قبل حوالي 10،000 سنة. ويرتبط ارتفاع 
هيمنة الذكور بتطور األسرة كمؤسسة تهدف إلى 
والممتلكات  الطبقية  االنقسامات  على  الحفاظ 

فضال عن االنضباط.

ما  غالبا  الماضي،  في  الحال  كان  كما  واليوم، 
تتكون األسر من أشخاص يشعرون بأنهم بأمان 
مؤسسة  تبقى  الحقيقة  في  البعض،  بعضهم  مع 
األسرة، بأشكالها مختلفة، عامل سيطرة اجتماعية 
انعكس  وقد  الطبقية.  المجتمعات  لجميع  هامة 
الطابع الهرمي للمجتمع في هيكل األسرة التقليدية 
نفسه مع الرجل كرئيس لألسرة والنساء واألطفال 

الذين طاعوه.

وعلى الرغم من أن المؤسسة الرأسمالية لألسرة 
لديها اآلن أكثر من أي وقت مضى قبضة أضعف 
على الطبقة العاملة، فإن ماليين النساء في جميع 
أنحاء العالم ال يزلن » عبيدا للعبيد «، وال تزال 
الفكرة متأصلة عميقا فإن المرأة هي ملك للرجال 
ومطيعين  مخلصين  يكونوا  أن  يجب  الذين 
لشركائهم. والمجتمع كله مشمول بالدعاية التي ال 
للمرأة،   » األساسي  الدور   « تقييم  تعيد  تزال 
كربات البيوت واألمهات واألشياء الجنسية، وما 

إلى ذلك.

عبء األسرة

المهمة  األدوار  من  واحدة  للرأسمالية،  بالنسبة 
القادم  للجيل  المركزي  العبئء  لألسرة هو حمل 
الثاني  النصف  المسنين.في  و  المرضى  ورعاية 
من القرن العشرين، على األقل في بعض الدول 
مكاسب  جزئيا  الوضع  هذا  عوض  األوروبية 
أو  المجانية  الصحية  )الرعاية  العاملة  الطبقة 
المسنين،  رعاية  األطفال،  ورياض  الرخيصة، 

الخ( التي تحققت.

المكاسب مهددة ،  البلدان، هذه  اليوم، في جميع 
مما يجعل األسر – وخاصة النساء يحملن عبئا 
الوقت  نفس  في  األحيان  من  كثير  في   ، ثقيال 

اليوم العاملي للنضال من أجل حقوق املرأةاليوم العاملي للنضال من أجل حقوق املرأة
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Suède: Un membre du CIO menacé de déportation 

Zahid Baloch est un réfugié politique du Baloutchistan et 
membre de « Rättvisepartiet Socialisterna » (CIO en Suède). 
Il a été arrêté lors d’une «inspection interne des frontières» à 
Göteborg le 15 février. Cette arrestation fait partie d’une re-
cherche intensifiée par la police suédoise d’immigrants «illé-
gaux» afin de procéder à plus de déportations. 

Au Pakistan, Zahid a subi un traitement terrible de la part des 
militaires du pays. Ces derniers l’ont torturé si brutalement 
qu’ils pensaient qu’il était mort. Les blessures qu’il a subies à 
cause des abus, des chocs électriques et des violences sexuelles 
sont toutes documentées, et Zahid a eu deux crises cardiaques 
au cours des trois dernières années à la suite des tortures qu’il 
a subies. 

Depuis qu’il s’est réfugié en Suède, Zahid est devenu un mili-
tant politique bien connu, orateur de nombreuses manifesta-
tions, plaidant pour le droit d’asile, luttant contre le racisme, 
soutenant les luttes des travailleurs. Il est aussi actif dans le 
syndicat des locataires de sa région. Mais suite à son arresta-
tion, le Conseil suédois des migrations a pris la décision de 
transférer Zahid en Norvège, d’où il risque d’être déporté vers 
le Pakistan (Zahid s’était vu rejeté une première demande 
d’asile antérieure en Norvège). Cependant, il a le droit de faire 
appel à cette décision. Si Zahid est expulsé au Pakistan, cela 
constituerait un énorme danger pour sa vie, d’autant plus que 
l’État pakistanais est pleinement conscient de son activité poli-
tique en exil.  Les militants de Rättvisepartiet Socialisterna et 
du CIO ont organisé une vaste campagne de solidarité inter-
nationale avec Zahid Baloch, incluant entre autres plusieurs 
manifestations ainsi que des actions devant les ambassades et 
consulats de Suède aux quatre coins du monde, afin de pro-
tester contre la détention et la possible déportation de Zahid. 

Non aux déportations! Libérez Zahid Baloch! Asile pour 
Zahid en Suède !

Le 1er janvier 2018, 10.000 personnes ont défilé dans les rues de 
Hong Kong contre un régime de plus en plus autoritaire. En août 
2017, 16 jeunes militants connus du mouvement pro-démocra-
tique de 2014 (le «mouvement des parapluies») ont été arrêtés et 
condamnés à la prison ferme par les tribunaux de Hong Kong. 
En 2018, il est probable que des procès politiques similaires vont 
se poursuivre ; des dizaines voire des centaines d’activistes sont 
menacés de prison. Ces attaques vont de pair avec l’éviction de six 
députés de l’opposition élus au Parlement de Hong Kong.  Mais le 
régime de Hong Kong n’agit pas seul. Assis sur un chaudron so-
cial et craignant un débordement du mouvement pro-démocra-
tique en Chine même, la dictature chinoise accentue sa pression 
sur le gouvernement de Hong Kong pour qu’il serre la vis de la 
répression. Le terrain est ainsi préparé pour l’introduction d’une 
nouvelle loi sur la sécurité nationale («l’article 23») qui ferait de 
toute opposition à la dictature chinoise une infraction pénale. 
Une telle loi menace de rendre hors-la-loi notre organisation-
sœur du CIO à Hong Kong, « Action Socialiste ». 

Soudan: Mohamed Satti libéré, la campagne in-
ternationale de solidarité porte ses fruits

Notre camarade soudanais Mohammed Satti (Hamudi) a été 
libéré jeudi 2 février. Il fut détenu et brutalisé par les autorités 
soudanaises pendant plus de deux semaines pour avoir participé 
à une manifestation contre le régime dans la capitale Khartoum. 
La libération de Hamudi est le fruit des pressions incessantes 
exercées sur les autorités soudanaises par la campagne interna-
tionale de solidarité organisée par le CIO et ses sections à tra-
vers le monde. Le bruit grandissant autour de l’affaire Hamudi 
a fait en sorte que son maintien en détention devenait gênant 
pour le gouvernement soudanais. Le CIO salue cette victoire sur 
l’Etat soudanais et remercie tous ceux qui ont mené campagne 
pour que notre camarade puisse sortir de prison. Cependant, des 
dizaines de militants de l’opposition sont toujours détenus dans 
de terribles conditions par le régime et doivent aussi être libé-
rés. Des manifestations, alimentées par les hausses massives de 
prix, ont éclaté de manière répétée dans les dernières semaines 
à Khartoum et dans d’autres villes soudanaises. Un mouvement 
de masse est nécessaire renverser le régime dictatorial et haute-
ment corrompu d’Omar el Bechir, dont le cercle proche a fait 
main basse sur les richesses du pays pendant que la majorité de 
la population s’engouffre dans la misère et la faim. Le CIO exige 
la libération de tous les prisonniers politiques qui luttent contre 
le régime soudanais et continuera de faire campagne pour aider 
à pousser de l’avant la lutte du peuple soudanais pour un Soudan 
libre, démocratique et socialiste.

CIO - CAMPAGNES DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Cette législation, Pékin avait déjà tenté de l’introduire en 2003, 
mais fut forcé de l’abandonner face à une opposition de masse, 
dont le pic fut une manifestation de 500.000 personnes dans les 
rues de Hong Kong en juillet 2003.  Dans la situation actuelle ce-
pendant, avec le mouvement pro-démocratique sur la défensive, 
le régime chinois cherche à se venger de sa défaite de 2003. 
 « Stop à la répression à Hong Kong et en Chine » est une cam-
pagne internationale initiée par des organisations socialistes et 
de gauche, y compris Action Socialiste, pour faire échec à cette 
répression des droits démocratiques. Cette campagne est vig-
oureusement soutenue par le CIO.  Nous n’entretenons aucun 
espoir dans les gouvernements occidentaux soi-disant « pro-
démocratiques » pour s’exprimer au nom des travailleurs et des 
jeunes de Hong Kong. Partout les gouvernements capitalistes 
ferment les yeux sur le piétinement des droits démocratiques, 
soucieux qu’ils sont de garantir leurs opérations commerciales 
et financières juteuses. Ce n’est qu’en mobilisant un soutien de 
masse international du mouvement ouvrier, des jeunes et des 
syndicats que ces attaques peuvent être exposées auprès de 
l’opinion mondiale. 

« Stop à la répression à Hong Kong et en Chine »

لم يكن االتحاد العام لطلبة تونس و منذ تأسيسه في فيفري 1952بمعزل 
عن ماهو اجتماعي و سياسي بالبالد بل كان مؤثرا فيهما متأثرا بهما 
فقد مر االتحاد بأطوار تبعا لما يحدث في البالد فمنذ تأسيسه كان االتحاد 
ككل التنظيمات النقابية يجمع داخله اضافة الى المستقلون تنظيميا عن 
خضع  بدايته  في  و  متناقضة  و  مختلفة  اتجاهات  الموجودة  االحزاب 
لسيطرة “الدستوريين” الذين تميزوا بسكتارية مقيتة دفعتهم الى حل فرع 
باريس ألن الطلبة اليساريين أصبحوا أغلبية به عن طريق االنتخاب بل 
ة تمادوا حتى وصل بهم االمر الى اعتماد “ميثاق الطالب” في المؤتمر 
الحادي عشر للمنظمة المنعقد بمدينة الكاف الذي يقر أن “االتحاد فخور 
بالدور الذي لعبه كاحدى المنظمات القومية التي عبات الجماهير تحت 
قيادة حزب الدستور و المجاهد األكبر “ و بذلك أريد للمنظمة أن تكون 
مجرد هيكل من هياكل الحزب الحاكم حتى انهم انقلبوا على مقررات 
مؤتمر قربة 1971 ألن اليساريين أصبحوا أغلبية و مصممون على أن 
تلعب المنظمة المستقلة عن كل االطراف دورها الوطني و كذلك االرادة 
المجال  لفسح  كانت واضحة  الجماهيرية  المنظمات  بتدجين  الدستورية 
االنقالب  المؤتمرين  أغلبية  رفضت  و  الحياة”  مدى  “الرئاسة  امام 
فيفري  حركة  كانت  و  لالنقالب(  ال105الرافضة  )قائمة  الدستوري 
المجيدة 5 فيفري 1972من أجل استرجاع المنظمة من مخالب الدساترة 
) ال رجوع ال حرية للعصابة الدستورية ( و من شعارات حركة فيفري:

- جامعة شعبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية
- الحركة الطالبية جزء ال يتجزأ من الحركة الشعبية

- مساندة قضايا التحرر في العالم و على رأسها القضية الفلسطينية
- مناهضة االمبريالية و الصهيونية و الرجعيات العربية

- القطيعة التنظيمية و السياسية مع السلطة

بدخول الطليعة الطالبية في فترة مواجهة مفتوحة مع النظام و اعتماد 
“الهياكل النقابية المؤقتة” مما كلفهم سجونا و منافي ) رجيم معتوق( و 
استشهاد نتيجة الدور الطالئعي في حركة الصراع و في انتفاضة الخبز 
3 جانفي 1984 ) الفاضل ساسي ..فتحي فالح ....الخ( تمكنت جماهير 

الطالب من استرجاع المنظمة و انجاز المؤتمر 18 خارق للعادة 
استرجاع  أجل  من  الضريبة  دفعت  قد  المناضلة  األطراف  ان  رغم 
 - استقاللية - صمود   - نضال   ( استقالليتها  الدفاع عن  و  المنظمة 
ديمقراطية ( اال أن االستقاللية لم تتحقق بل و ظل االتحاد رهين األزمة 
فاألحزاب  االستبدادي  النطام  محاصرة  نتيجة  الهيكلية  االزدواجية  و 
الى  البنعلينية سعت  الدكتاتورية  عهد  في  النشاط  من  قانونا  الممنوعة 
االحتماء بالمنظمات الجماهيرية بل و السيطرة على قيادتها الستعمالها 
لتمرير  و  اخر  حينا  التفاوض  شروط  لتحسين  و  حينا  المواجهة  في 
نتيجة االستبداد و رغم حالة  القنوات  البرنامج نظرا لشح  الخطاب و 

المنظمة الطالبية: تاريخ مقاوم و حاضر مأزوم
االزدواجية كان لالتحاد اليد الطولى في اضرابات الكاباس 1998 و 
احتضان المعطلين عن العمل عند تاسيس منظمتهم سنة 2006 و كانت 
لحظات العسر مناسبة للتوحد على قاعدة برنامج عمل ) االحتجاج على 
حملة االيقافات في صفوف الطلبة في 2006 و قد توجت تلك السنة 
العلمية  المجالس  انتخابات  في  التجمع  طلبة  لمواجهة  موحدة  بقائمات 
الجامعة” ... المسقطة على  القرارات  تحت شعار “ صفا واحدا ضد 

بالحوض  الشعب  أبناء  لتحركات  القمعية  المعالجة  على  االحتجاج 
الدور  المنظمة  ألبناء  كان  كذلك  و  غزة....(  ..احتجاجات  المنجمي 
البارز في مسار 17 ديسمبر - 14 جانفي و فرار الدكتاتور حتى أن 
الشعارات التي رفعت في الجهات المحرومة و االحياء المفقرة قد رفعت 

قبل ذلك في رحاب الجامعة.

انتفت األسباب التي تجعل لهذا الطرف أو ذاك الرغبة في االستحواذ 
على هذه المنطمة أو تلك فاالحزاب التي كانت محظورة أصبح لها الحق 
و  المحاصصة  رهين  ظل  االتحاد  لكن  المقرات  اقتناء  و  العمل  في 
تفاهمات “ أعطيني مقعد مفتاح” و ان لم يوجد سنزيد في عدد المقاعد 
المفاتيح زيادة عن العزوف الطالبي عن االنخراط و االهتمام بشؤون 
دورا  يمارس  مالم  اتجاه  لكل طالب و كل  االنخراط حق  نقابتهم ألن 

تخريبيا في حق المنظمة.

المنظمة  هذه  تتردى  أن  الواقع  تغيير  ارادات  كل  مصلحة  من  ليس 
العريقة للوضع الذي الت اليه لذلك يجب االحتكام الى لجنة حكماء من 
على  لالشراف  النضالية  و  باالستقاللية  لهم  المشهود  المنظمة  قدماء 

حوار طالبي وطني من أجل :
- ظبط برنامج للحركة الطالبية متناغما مع التغيرات على األصعدة 

المحلية ..االقليمية و العالمية
- االتفاق على هيكلة جديدة للمنطمة بما يتماشى و ارتفاع عدد المرسمين 

بالجامعة و المهام المطروحة
- تجريم المحاصصة و اعتماد االنتخابات كالية وحيدة لتولي المهام مع 

تطبيق االستفتاء بصفة دورية كاحد اليات الديمقراطية المباشرة
قوة  الى  االحتكام  و  مرتكبيه  الجامعة و عزل  داخل  العنف  تجريم   -

الحجة ال حجة القوة
عندما توجد االطر االزمة للنقاش و بلورة التصورات ستعرف الطليعة 

الطالبية كيف تبدع أشكال نضالية و تصورات و خطاب مناسبين.
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تونس

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.

العديد  التونسي  المجتمع  راكم 
كللت  التي  األحداث  من 
بالحراك االجتماعي الذي أدى 
علي  بن  الدكتاتور  فرار  إلى 
في  الشعبية  الفئات  جل  وأقحم 
المعترك السياسي بعد أن كان 
حكرا على األقلية داخل أسوار 
المؤسسات  بعض  و  ألجامعه 
 14 فبعد  الحقوقية.  و  النقابية 
جانفي 2011 خرجت المعركة 
من داخل األسوار إلى الشارع 
من  قضية  كل  أصبحت  و 
قضايا الشعب تجد لها أنصارا 
المجتمع  ضمن  أعداء  و 

التونسي وقد مثلت قضايا المرأة إحدى أهم ركائز الصراع االجتماعي في 
تونس و قد حققت الحركة التقدمية العديد من المكاسب لعل أهمها دسترة 
مجلة األحوال الشخصية التي مثلت مكسبا للمجتمع في انتظار المزيد من 
ألوانها  اختالف  على  التقدمية  الحركة  ألجلها  تناضل  التي  االنجازات 

االجتماعية و مشاربها الفكرية.

غير أن هذه المكاسب تبقى منقوصة الفاعلية مالم تتالىم مع واقع الشعب 
االقتصادي و الثقافي فرغم بعض الفصول التي تعد أكثر من محترمة في 
ما يخص التشريعات التي تهتم بالمرأة إال أن الواقع في واد و التشريعات 
في واد أخر فما زالت المرأة العاملة في تونس تعاني ظروف عمل أشبه 
بظروف القرون الوسطى، إذ تعد حوادث الطرقات و اإلصابات المنجرة 
التي  اإلحصائيات  فحسب  العامالت  تهدد  التي  المخاطر  ابرز  من  عنها 
قدمها المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية و االجتماعية ، فان عدد ضحايا 
و  الصناعة  قطاعي  في  العامالت  إليها  تعرضت  التي  المرور  حوادث 
الفالحة بلغ سنة 2015 98 عاملة توزعت بين 85 جريحة و 7 وفايات 
ليرتفع هذا العدد سنة 2016 إلى 112 ضحية بواقع 107 جريحة و5 
و  الطوال  العمل  ساعات  و  األجر  في  التمييز  ذلك  إلى  .أضف  وفايات 
اهتمامها بشؤون البيت بمفردها فالمرأة التونسية انتقلت من طور المرأة 
المستهلكة التي يقوم دورها على العمل المنزلي المتمثل في رعاية األبناء 
و إنتاج بعض حاجيات األسرة في ما عرف بالتقسيم الجنسي للعمل إلى 
العمل خارج و داخل مجال عائلتها إذ أصبحت بذلك مساهمة في نفقات 
األسرة غير أنها لم تتحرر من هيمنة البني التقليدية التي تمس من مركزها 
بعد 14جانفي  أجريت  التي  الدراسات  العديد من  فقد كشفت   . كمواطنة 
2011 إن عدد النساء الالتي تعرضن للعنف تفوق نسبة 50% و التي 

للمرأة  الوطنية  اللجنة  قسمتها 
التونسي  العام  باالتحاد  العاملة 
وهي  أنواع  أربعة  إلى  للشغل 
و  النفسي  و  الجسدي  العنف 
فقد   : االقتصادي  و  الجنسي 
الوطني  المسح  نتائج  أكدت 
حول العنف في تونس و الذي 
قرابة  من  تتكون  عينة  شمل 
4000 امرأة من كافة األوساط 
النساء  نسبة  أن  الجهات  و 
الجسدي  العنف  ضحايا 
“تقدرب45% و أن العنف ضد 
من  رئيسيا  سببا  مثل  المرأة 
لدى  العجز  و  الموت  أسباب 
النساء في الفئة العمرية من 16 إلى 44 سنة في حين بلغت نسبة النساء 
بين  العنف  هذا  أشكال  تراوحت  فيما   %15.7 الجنسي  العنف  ضحايا 
النساء  نسبة  بلغت  بينما  الجنسي  االبتزاز  و  التحرش  و  االغتصاب 

المسرحات من العمل 50.19% خالل النصف األول من سنة 2015”.

به  تدعم  آخر  مكسبا  التونسية  المرأة  لتحقق  األوان   أن  قد  انه  نعتقد  و 
وضعها  في مجابهتها للتمييز السلبي على قاعدة الجنس فهي مدعوة اليوم 
و بشدة للنضال من اجل افتكاك حقها في المساواة في الميراث فان ترث 
المرأة نصف مايرث الرجل فقط ألنها امرأة إلية تستعملها الرجعية التي 
تسعى لتأبيد التخلف في بالدنا و التأكيد على إن المرأة ناقصة من حيث 
تكوينها البيولوجي و هذا سبب اختالفها عن الرجل غير إن االختالف بين 
الجنسين هو اختالف ثقافي فكم أنجبت اإلنسانية من مناضالت و عالمات 

ورائدات في مختلف الميادين. 

تمثل المرأة  لدى جل الشعوب من وجهة نظر اإلحصائيات الديمغرافية 
أن وضعها  غير  مائوية  نقطة  نصف  نقصان  أو  بزيادة  المجتمع  نصف 
المتقدمة  المجتمعات  النساء في  فقد حققت  إلى  آخر  يختلف من مجتمع 
العديد من المكاسب وهي بصدد تحقيق مكاسب أخرى في المجتمعات التي 
التامة  المساواة  أن  غير  آخر  إلى  آن  من  ثورية  حركة  و  زخما  تشهد 
تنجز  مالم  يتحقق  لن  جميال  امميا  حلما  تظل  الجنسين  بين  والفعلية 
البروليتاريا العالمية مهامها التاريخية بحل التناقض بين العمل من جهة و 
كانت  مهما  المرأة  وضعية  أن  أي  أخرى  جهة  من  االنتاج  عالقات 
اإلصالحات التي ستشهدها فإنها لن تحل نهائيا إال ببناء االشتراكية على 

منجزات الرأسمالية األكثر تقدما.


