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تعيش البالد ازمة خانقة على جميع المستويات وسط ارتفاع جنوني لالسعار 
ارضاء المالءات دوائر النهب العالمي و تمشيا مع االجراءات الموجعة التي 

من انفك يدعو لها الفريق الحاكم للخروج مما يسمونه عنق الزجاجة.

الفقر  احزمة  من  لنقل  أو  االحياء  من  وهي  السيجومي  حسين  سيدي  في 
المحيطة بالعاصمة قتل الحرس الديواني الشاب أيمن ابن ال19سنة بدم بارد 
أثناء مداهمة قامت بها وحداته لمصادرة السلع المهربة في اطار حملتهم على 
االقتصاد الموازي حماية لالقتصاد الوطني حسب زعمهم كما ال زالت المحاكم 
الى اليوم تستقبل شبابا من مختلف الجهات المحرومة بتهم ملفقة و اعترافات 
تحت الظغط و الحال انهم شاركو في مسيرات سلمية تطالب بالعيش الكريم 
و التشغيل و الزال مطلب عدم تجريم الحراك االجتماعي ال يجد له ادان 
صاغية فالحكومات المتعاقبة ال تملك االستجابة للمطالب الشعبية المشروعة 
و هي اساسا المطالب التي اندلع من اجلها مسار 17 ديسمبر 14 جانفي و 

سقط من اجلها عشرات الشهداء و مئات الجرحى.

الى  االمام  تدفعالى  االساسية  النقابات  فان  الشغل  اتحاد  بيروقراطية  رغم 
في  زيادات  اساس  على  الفارط  االضراب  الغاء  كان  فقد  العام  االضراب 
االجور و بداية حلحلة بعض الملفات الحارقة كملف الحضائر و االليات و 
المفروزين امنيا اما االضراب الثاني فيهم الوظيفة العمومية بما يحمله العنوان 
من تصدي للخوصصة و حماية المؤسسة و التعليم العموميين فليكن موعد 

22 نوفمبر مناسبة لمحاسبة السماسرة.

قال االتحاد العام التونسي للشغل أمس الخميس إنه قرر الدخول في إضراب 
تعثر  إنها  قال  ما  على  احتجاجا  الحكومي  بالقطاع  المقبل  الشهر  عام 
تدهور  وقف  عن  الحكومة  وعجز  الموظفين  رواتب  في  الزيادة  مفاوضات 
القدرة الشرائية وخططها لخصخصة شركات عمومية، وتأتي الدعوة لإلضراب 
في وقت تعيش فيه تونس أزمة سياسية قد تعصف بحكومة يوسف الشاهد.

البالد-  في  عمالية  نقابة  أكبر  -وهو  للشغل  التونسي  العام  االتحاد  وأقر 
إضرابا عاما بالقطاع الحكومي يومي 24 أكتوبر/تشرين األول و قد الغي 

و22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

وقال األمين العام لالتحاد نور الدين الطبوبي في تصريحات صحفية “في 
بالبيع  العام  القطاع  المقدرة الشرائية وغالء األسعار واستهداف  ظل تدهور 

الكلي أو الجزئي فإن اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في القطاع ..

وتواجه الحكومات المتعاقبة في تونس أزمة اقتصادية جراء االضطرابات التي 
عاشتها وتعيشها البالد منذ ثورة 2011، كما تمارس الجهات الدائنة لتونس 
ضغوطا قوية عليها لخفض اإلنفاق الحكومي وتجميد األجور بهدف تقليص 

عجز الميزانية.

لنتصدى لسياساتهم االجرامية



02القاعدي تونس
أزمة سياسية

وجاءت الدعوة إلى اإلضراب العام في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء يوسف 
الشاهد ضغوطا من حزبه نداء تونس للتنحي بدعوى الفشل في إنعاش اقتصاد 
أيام عضوية  الحاكم قبل  السياسية للحزب  الهيئة  العليل، وقد جمدت  البالد 
الشاهد بعد رفضه اإلجابة عن استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج 

عن خط الحزب والعمل على شق وحدته.

االقتصادية  اإلصالحات  إن  الشاهد  يوسف  قال  الماضي  مارس/آذار  وفي 
فيما  ذلك منصبه، خصوصا  كلفه  لو  قدما وبسرعة حتى  أن تمضي  يجب 
يتعلق بالشركات العامة، والتي قال إن بيع بعضها سيكون حال لعجز الميزانية، 
ويقول المسؤولون التونسيون إن خسائر الشركات العامة ناهزت ثالثة مليارات 

دوالر، ومنها الخطوط التونسية.

ان اللجنة ألممية العمال بتونس , تيار العمل القاعدي يهيب بكل القوى الحية 
على  الحاكم  الفريق  اجبار  أجل  من  للتجند  الشباب  و  العمال  خاصة  و 
الى  تفضي  رصينة  مناقشة  الى  يدعوهم  كما  المفقرين  لمطالب  االستجابة 
االنتظام من أجل الوحدة و المقاومة من أجل البديل االشتراكي كما يدعو الى 
التجند من االن النجاح موعد 22 نوفمبر دفاعا على المؤسسة العمومية ضد 

الخصخصة.
 

نضال تضامن اشتراكية ...المجد و الخلود للشهداء و الخزي للسماسرة و 
الوكالء.

تصدير...بالمناسبة :

امأل سجونك... بالشباب الغاضب 
وزيد عّمق الّتحقيق

ال السجن ينفع ... ال البوب ال البيرّيه 
نهار الجياع تفيق

تخرج ... وارضنا نطهرها 
ككالب سكنوا... لجنة التنسيق

اعدام  البطالة و  انتاج  نتيجة سياسات  اجتماعية حادة و خانقة  أزمة  وسط 
العدالة التي تتوخاها حكومات ما بعد 14 جانفي و قبله عمال بوصايا دوائر 

تعمل  التي  العالم  في  النهب 
و  البالد  اخضاع  مزيد  على 
الشباع  خيراتها  نهب 
نزعاتها  و  أطماعها 
لم  االستغاللية  االستعمارية 
تجد فئات واسعة من الشعب 
الشباب  خاصة  و  التونسي 
المعطل منه سوى الحناجر و 
رفع المطالب و كالعادة تعالج 
مع  سواء  المطالب  هده 
مع  أو  أمنيا  المفروزين 
المتعاقدين  الجامعة  خريجي 
بعقود عمل هشة “ النيابات” 
كما خصل مثال مع األساتدة 
بجهة  المعتصمين  النواب 
األمن  تدخل  الدين  سليانة 

سابقة  هده  و  انتحار  محاوالت  مما خلف  بالقوة  السلمي  اعتصامهم  لتفريق 
خطيرة و على الحكومة تحمل تبعات حالة الشعور بالغبن و انسداد األفق و 
كانت أولى ردود الفعل من مكتب اتحاد المعطلين عن العمل بسليانة اد أورد 
الحقيقة معطلون عن  النواب هم في  المعلمون و األساتذة  له “أن  بيان  في 
العمل من خريجي الجامعات استغلتهم حكومات متعاقبة للتدريس في ظروف 
بذلك  قبلوا  و   . لسنوات  ثم  او ألشهر  متدنية جدًا ألسابيع  بأجور  قاسية و 

اظطرارا هروبا من أزمة بطالة خانقة في جهة تنعدم فيها الحلول التشغيلية.

اليوم تزداد معاناة هذه الفئة و أصبح اصحاب القرار يتالعبون باحالمهم و 
مستقبلهم بوعود و اتفاقات ال تطبق.

ان اتحاد المعطلين عن العمل يساند و يدعم كل التحركات النضالية المشروعة 

التي تتمحور حول الحق في الشغل الالئق . و يحيي نضاالت المعلمين و 
األساتذة النواب الذين يخوضون معارك افتكاك حقوقهم من حكومة فاشلة ال 
يهمها اال لعبة االستيالء بالحكم على حساب مشاغل أبناء الشعب و مآسيهم.

سببا  شكل  باعتباره  كارثة  في  يتسبب  كاد  اليوم  األمني  التدخل  محاولة  ان 
مباشرا لمحاولة بعض المعتصمين من االنتحار. 

حذاري فأنتم تتعاملون مع حاملي شهائد يحملون رسالة ألجيال متعاقبة . و 
تذكروا ان قرار تجميد االنتدابات المفروض من قبل الدوائر األجنبية هو في 
حد ذاته جريمة في حق المدرسة التونسية و جريمة في حق الناشئة و الجهة 

ككل.

ليس قدرا على أبناء الجهة ان يفنوا أعمارهم في البطالة . معركة التشغيل ككل 
و  القادمة  األيام  في  قادمة 

ليتحمل كل مسؤوليته .”

الملف  تجاه  الحكومة  سلوك 
بين  ادا  يتراوح  االجتماعي 
القمع و المماطلة فالمفروزين 
هو  و  اتفاقا  وقعوا  قد  أمنيا 
و   2016 جانفي   18 اتفاق 
ارداف هدا  اليوم و رغم  الى 
االتفاق باتفاقات أخرى اال أن 
الحل لم يأتي بعد فالشاهد و 
كل نظام الخكم منهمكون في 
معركة اللصوص بين بعضهم 
البعض و هي معركة ال تلزم 
بمثل  و  شيء  في  الشعب 
النظام  فان  تصرفات  هكدا 
يواصل حفر جبه و يدفع باتجاه االنتفاض و هدا ما يجب أن تستعد له القوى 
التقدمية و أولى محطة يجب العمل عليها جيدا من االن معركة االضراب 
العام المزمع تنظيمه في 24 أكتوبر فالى جانب المطالب القطاعية لمنخرطي 
االتحاد فان الزيادات المشطة لألسعار قد أثقلت كاهل االجراء و الموظفين 
منتظرة  لزيادات  استباقا  كدلك  االضراب  يعد  و  الشغيلة  المنظمة  منظوري 
بمناسبة ميزانية 2019 التي بدأت تظهر بعض مالمحها و التي يؤكد عديد 

المختصين أنها ميزانية مزيد التفقير و االخضاع.

لقد أقبلوا فال مساومة المجد للمقاومة 
ثورة مستمرة حتى النصر

ال لتجريم الحراك االجتماعي ...
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الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي و تداعياتها

 اماطت الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد 
االخوان  فرع  سعى  الذي  االمني  الجهاز  عن  الزور  لثام  براهمي  محمد  و 

المسلمين بتونس الخفاءه منذ توليهم الحكم.
و قد اثبت وجود هذا التنظيم المسؤولية الجزائية لهذا التنظيم في ما يشهده 
الوضع المني في البالد ال من جانب االغتياالت السياسية فقط بل في عالقة 

مباشرة بالشبكات االرهابية و بتهديدات على االمن القومي الوطني.
و قد كشفت هيئة الدفاع ان المدعو “ مصطفى خذر” بصفته المشتبه االول 
في قيادة هذا التنظيم قد تم ضبطه و بحوزته 14 صندوق يحتوون على مئات 
الوثائق و التقارير حول امنين و عسكريين تحتوي على نقل لمعطيات خاصة 
بهم و لتحركاتهم اضافة الى وثائق حول دورات تكوينية في التنصت و في “ 
فنون القتال بالدراجة ألنارية و تسجيالت صوتية للقاءات بين المسؤول عن 

الجهاز السري و اعوان من االمن  يمدونه فيها بمعلومات ذات خطورة. 
و ال تعد الوثائق المعلن عنها إال جزء من ما لم يتم نشره لعالقته بمعطيات 
خاصة للبعض االمنين و كذلك معلومات حساسة حول االمن القومي للبالد 

التونسي و لبعض الدول الشقيقة اهمها الجزائر.
اما بخصوص تداعيات هذه الندوة 

اصر فرع االخوان المسلمين  بتونس على انكار االتهامات الموجهة ضدهم 
بإنكار وجود تنظيم امني سري رغم ما اقره القيادي البارز باالتجاه االسالمي 
منصف بن سالم في كتابه سنوات الجمر بوجود هذا التنظيم االمني اال انهم 
يصرون على االنكار حتى بعد تصريحات افراد من الجهاز االمني لالتجاه 

االسالمي الذي حاولوا االنقالب سنة1987.
لكن السؤال الرئيسي الذي اجابت عليه الوثائق هو اثبات ان هذا الجهاز ال 

يزال يعمل حتى بعد 2011  
ولم تكتفي الهيئة بنشرها للرأي العام بل طلبت من هيأت القضائية التحرك 
إلعادة البحث مع المتهم الذي سبق و ان حكم من اجل جمع وثائق بالسجن 
ثماني سنوات  لكن رغم ايجاد هذه الوثائق بحوزة المتهم فلم يتم ارفاقها بملف 

تحقيق من اجل اغتيال الشهيد ين و لم يتم حتى التحقيق فيها معه.
ولم تنحرك النيابة العمومية إال بعد مضي قرابة اسبوع بعد الندوة حيث قامت 
بفتح بحث مؤقت حسب الفصل 31 من مجلة  اإلجراءات الجزائية أي ان 
يقوم وكيل الجمهورية بطلـب إجراء بحث مؤقت ضد مجهـول بواسطـة حاكم 
التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند االقتضاء طلبات ضد شخص معين.

تم فتحه ضد مجهول ليس ضد مصطفى خذر و ال حركة  البحث  أي ان 
النهضة في حين انه كان على النيابة العمومية ستأنف التحقيق لظهور أدلة 
جديدة و هي الوثائق   التي لم تعرض على حاكم التحقيق أو دائرة االتهام 
حسب الفصل 121 من مجلة اإلجراءات الجزائية فاعتماد الفصل 31 انحياز 
الرئيسي وفصل االدلة  للمتهم  االتهم  الحقيقة نحو عدم توجيه  بمسار كشف 

على القضية الرئيسية و هي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي.
العسكرية  االبتدائية  المحكمة  الى   الدفاع  هيئة  توجهت  ثانية  في مرحلة  و 
الدائمة بتونس بقصد إيداع شكاية جزائية ضد التنظيم السري لحركة النهضة 
و رموزه السياسية و األمنية مدعمة بأكثر من مائتي صفحة من الوثائق و 
للمحكمة  الحكمي  لالختصاص  قانوني  بتأصيل  و  المحاضر  و  الصور 
الشكاية  الكتبة تضمين  العسكرية. و لكن في سابقة تاريخية رفضت رئاسة 
بتصريح شفاهي منسوب لوكيل الجمهورية وهو في اجتماع مفاده ان المحكمة 
العسكرية غير مختصة. فاضطر محامو هيئة الدفاع لالعتصام بمكتب رئيس 
هيئة  قبل  من  الدفاع   هيئة  حول  وااللتفاف  المساندة  سرعة  مع  و  الكتبة 
المحامين و غيرها من االعالميين و نواب مجلس  نواب قرر وكيل الجمهورية 
التراجع عن موقفه السابق وتم تضمين الشكاية الجزائية ضد التنظيم الخاص 

لحركة النهضة بشكل قانوني.
اهمية  يؤكد  القضاء  و  الدفاع  هيئة  بين  الرد  و  االخذ  و  العراقيل  هذه  كل 
وخطورة محتوى الوثائق و صعوبة السير نحو كشف الحقيقة قضائيا في غياب 
االخوان  تنظيم  حركة  مخطط  كشف  في  ارادة  و  للقضاء  تامة  استقاللية 

المسلمين الخطير تجاه االمن القومي للبالد التونسية.

امل الحمروني

“ مقتطفات وأمثلة: النقابات في عصر االنحطاط االمبريالي” 

اندماج المنظمات النقابية بسلطة الدولة

في  الحديثة  النقابية  المنظمات  باألصح، النحطاط  أو  لتطور،  مشتركة  ميزة  هناك 
العالم بأسره: إنها ميزة تقاربها واندماجها بسلطة الدولة.

ويخص هذا المسلسل كال من النقابات المحايدة، النقابات االشتراكية الديموقراطية، 
الشيوعية والفوضوية. هذا الواقع لوحده يبين أن هذا الميل نحو االندماج بالدولة ليس 
لجميع  المشتركة  االجتماعية  للشروط  نتاج  لكنه  ذاك،  أو  المذهب  بهذا  مرتبطا 

النقابات.

إن الرأسمالية االحتكارية ليست قائمة على المنافسة الحرة والمبادرة الخاصة، بل على 
التسيير المركزي.

تتحكم الطُّغم الرأسمالية، الموجودة على رأس التروستات القوية والسنديكات واالتحادات 
جهاز  تحكم  درجة  بنفس  االقتصادية  الحياة  في  الخ.   ،)Consortiums( المالية 
الدولة، ويعملون في كل حين على التعاون مع هاته األخيرة. ومن جهتها تجد النقابات 
نفسها، في القطاعات الصناعية األكثر أهمية، محرومة من إمكانية االستفادة من 
المنافسة بين مختلف المقاوالت. إذ يتوجب عليها مواجهة عدو رأسمالي ممركز، يملك 
روابط قوية بجهاز الدولة. ومن هنا ينبع بالنسبة للنقابات، ما دامت واقفة على أرضية 
التعايش مع  الخاصة – ضرورة  الملكية  التكيف مع  إصالحية – أي على أرضية 

الدولة الرأسمالية ومحاولة التعاون معها.

إن المهمة األساسية، من وجهة نظر بيروقراطية الحركة النقابية، تتمثل في “تحرير” 
الدولة من سيطرة الرأسماليين، عبر إضعاف تبعيتها اتجاه التروستات وجذبها ]الدولة[ 
إليها ]البيروقراطية[. ويتوافق هذا الموقف تماما مع الوضع االجتماعي لألرستقراطية 
وللبيروقراطية العماليتين اللتان تناضالن من أجل الحصول على بعض الفتات عند 

اقتسام فوائض أرباح )Surprofits( الرأسمالية اإلمبريالية.

أجل  من  وسعهم  في  ما  كل  العماليون  البيروقراطيون  يعمل  خطاباتهم،  خالل  من 
البرهنة للدولة “الديموقراطية” كم هم جديرون بالثقة وكم هم ضروريون زمن السلم، 
وبوجه خاص زمن الحرب. إن الفاشية ال تخترع شيئا جديدا بتحويلها النقابات إلى 
أجهزة للدولة، إذ أنها ال تعمل سوى على دفع جميع الميوالت المالزمة للرأسمالية إلى 

نتائجها النهائية.

ليست البلدان المستعمرة والنصف مستعمرة خاضعة لسيطرة رأسمالية محلية، بل هي 
خاضعة لسيطرة اإلمبريالية األجنبية. إال أن هذا ال يلغي، بل على العكس يقوي من، 
الحاجة إلى وجود روابط مباشرة، يومية وعملية بين أقطاب الرأسمالية وبين الحكومات 
في هذه البلدان المستعَمرة والنصف مستعَمرة، التي هي في الواقع تابعة لهم. وبقدر 
ما تعمل الرأسمالية اإلمبريالية على خلق شريحة من األرستقراطية العمالية والبيروقراطية 
داخل البلدان المستعَمرة والنصف مستعَمرة، بقدر ما يميل هؤالء إلى طلب الدعم من 

حكوماتهم باعتبارها حامية وداعمة لهم وأحيانا باعتبارها حكما.

يشكل هذا القاعدة االجتماعية األكثر أهمية للميوالت البونابارتية والشبه بونابارتية لدى 

ليون تروتسكي
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أيضا  يشكل  ما  وهذا  “المتخلفة” عموما.  البلدان  وفي  المستعمرات،  في  الحكومات 
أساس تبعية النقابات اإلصالحية للدولة.

واكتسبت،  شبه رسمية  مؤسسات  إلى  للقانون  طبقا  النقابات  تحولت  المكسيك،  في 
منظور  حسب  بالدولة،  النقابات  إلحاق  إن  توتاليتارية.  شبه  خاصية  لذلك،  نتيجة 
المشرِّعين، تم تطبيقه لصالح العمال بهدف تمكينهم من ممارسة تأثيرهم على الحياة 
الدولة  اإلمبريالية على  الرأسمالية  تهيمن  ما  وبقدر  لكنه،  االقتصادية.  أو  السياسية 
فاشية  بديكتاتورية  فورا  واستبدالها  الهشة  الديموقراطية  قلب  يمكنها  وحيث  الوطنية، 
واضحة، يمكن للتشريع المتعلق بالنقابات أن يتحول آنذاك إلى سالح في يد الدكتاتورية 

اإلمبريالية.

شعارات من أجل استقاللية النقابات

مما سبق، يمكن بسهولة على ما يبدو ومن النظرة األولى استخالص أن النقابات قد 
توقفت عن أن تكون هي ذاتها في عصر اإلمبريالية، وبأنها لم تعد تترك أي مجال 
تقريبا للديموقراطية العمالية، التي شكلت خالل األزمنة السعيدة الماضية، عندما كانت 
للمنظمات  ذاته  الداخلية  الحياة  جوهر  االقتصاد،  ميدان  في  مهيمنة  الحرة  المبادرة 
العمالية. ويمكن كذلك االعتقاد بأنه مع غياب الديموقراطية العمالية، ال يمكن القيام 
بنضال مفتوح من أجل ممارسة التأثير على أعضاء النقابات، وبالتالي تختفي الحلبة 
الرئيسية للعمل الثوري في صفوف النقابات. إن اتخاذ موقف كهذا سيكون خاطئا كليا. 
إننا ال نستطيع اختيار حقل نشاطنا وظروفه بناء فقط على مشاعر الرغبة أو النفور. 
دولة  ظل  في  العاملة  الطبقة  في  التأثير  أجل  من  النضال  جدا  الصعب  من  إنه 
توتاليتارية ونصف توتاليتارية منه في ظل دولة ديموقراطية. وتنطبق هذه المالحظة 
أيضا على النقابات التي ينعكس فيها تطور الدول الرأسمالية. لكن ال يمكننا أن نمتنع 
عن العمل بجانب العمال في ألمانيا فقط ألن النظام التوتاليتاري هناك يجعل عمال 
كهذا مسألة جد صعبة. ولنفس السبب، ال يمكننا أن نمتنع عن النضال في منظمات 
العمل اإلجباري التي خلقها الفاشيون. وباألحرى ال يمكننا أن نمتنع عن القيام بعمل 
منهجي في صفوف نقابات نظام توتاليتاري أو نصف توتاليتاري فقط ألنها نقابات 
تمنع  البيروقراطية  ألن  أو  العمالية،  للدولة  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  تابعة، 
الثوريين من إمكانية العمل بحرية داخل هذه النقابات. من الضروري قيادة النضال 
في جميع هذه الظروف الملموسة التي خلقها التطور السابق، بما فيها أخطاء الطبقة 

العاملة وجرائم قادتها.

ال يمكن لجميع أشكال العمل الثوري، داخل البلدان الفاشية أو الشبه فاشية، إال أن 
أنفسنا مع الظروف  نأقلم  يكون عمال غير شرعي وسري. من الضروري علينا أن 
الملموسة الموجودة داخل نقابات كل بلد من أجل تحريك الجماهير، ليس فقط ضد 
البرجوازية، لكن أيضا ضد النظام التوتاليتاري السائد داخل النقابات ذاتها وضد القادة 

الذين يرسخون هذا النظام.

إن الشعار األساسي في نضالنا هذا هو: االستقاللية التامة والغير مشروطة للنقابات 
أجهزة  إلى  النقابات  تحويل  أجل  من  النضال  يعني:  وهذا  الرأسمالية.  الدولة  اتجاه 

للجماهير المستَغّلة وليس إلى أجهزة لألرستقراطية العمالية.

والشعار الثاني هو: الديموقراطية داخل النقابات.

إن هذا الشعار ينبع مباشرة من األول ويفترض مسبقا من أجل تحققه الحرية التامة 
للنقابات اتجاه الدولة اإلمبريالية أو المستعَمرة.

بعبارة أخرى، في عصرنا الحالي، ال يمكن للنقابات أن تكون مجرد أجهزة بسيطة 
للديموقراطية كما كانت عليه خالل عصر رأسمالية التبادل الحر، وال يمكنها أن تظل 
للطبقة  اليومية  المصالح  عن  بالدفاع  تكتفي  أن  أي  سياسيا،  محايدة  طويلة  لفترة 
العاملة. ال يمكنها أن تظل لفترة طويلة فوضوية، أي أن تتجاهل التأثير الحاسم للدولة 

على حياة الشعوب والطبقات.

تسمح  ال  الموضوعية  الشروط  ألن  إصالحية،  طويلة  لفترة  تظل  أن  يمكنها  ال 
بإصالحات جدية ودائمة. إن النقابات في عصرنا، ال يمكنها إال أن تخدم كأدوات 
أن  أو  الثورة،  عاقة  واإ العمال  اإلمبريالية إلخضاع وتطويع  الرأسمالية  يد  ثانوية في 

تصبح، على العكس من ذلك، أدوات في يد الحركة الثورية للبروليتاريا

موت  مع  وماتت  ونهائي،  كلي  بشكل  متجاوزا  شيئا  النقابات  حيادية  أصبحت  لقد 
الديموقراطية الحرة البرجوازية.

ضرورة العمل داخل النقابات

وبناء على ما سبق، يستخلص بوضوح، أنه وبالرغم من االنحطاط المتواصل للنقابات 
واندماجها المتصاعد بجهاز الدولة اإلمبريالية، فإن العمل في صفوفها ليس فقط لم 
يفقد شيئا من أهميته، بل ال زال كما كان عليه في السابق، وصار إلى حد ما أيضا، 
عمال ثوريا. ال يزال رهان هذا العمل في الجوهر هو النضال من أجل التأثير في 
الطبقة العاملة. إن أي منظمة، أي حزب، أي جماعة تتخذ موقفا عدميا من النقابات، 
أي تعمل في الواقع على إدارة ظهرها للطبقة العاملة، بكل بساطة ألن هذه المنظمات 

ال تعجبها، محكوم عليها بالفناء ويجب القول بأنها تستحق مصيرها هذا.

في البلدان “المتخلفة”

اعتبارا لواقع أن الدور الرئيسي في البلدان المتخلفة ال تلعبه الرأسمالية الوطنية بل 
الرأسمالية األجنبية، فإن البرجوازية الوطنية تحتل موقعا اجتماعيا أدنى مما يفترضه 

تطور الصناعة.

وبقدر ما ال يقوم الرأسمال األجنبي باستيراد العمال بل يعمل على بلترة األهالي، فإن 
البروليتاريا الوطنية سرعان ما تصبح صاحبة الدور األكثر أهمية في حياة البلد. في 
ظل هذه الظروف، تصبح الحكومة الوطنية، عندما تحاول مقاومة الرأسمال األجنبي، 

مجبرة على االستناد، إلى هذا الحد أو ذاك، على البروليتاريا.

فائدة  واألكثر  المحتم  من  أنه  تعتبر  التي  البلدان  حكومات  تعمل  أخرى،  جهة  من 
بالنسبة إليها السير يدا في يد مع الرأسمال األجنبي، على تدمير المنظمات العمالية 

وتأسس لنظام توتاليتاري إلى هذا الحد أو ذاك.

وهكذا، فإن ضعف البرجوازية الوطنية، وغياب تقاليد حكومية ديموقراطية، وضغط 
نظام  لقيام  أساس  يزيل كل  للبروليتاريا،  نسبيا  السريع  والتطور  األجنبية  اإلمبريالية 
ديموقراطي ثابت. إن حكومات البلدان المتخلفة، أي المستعمرة والنصف مستعمرة، 
عن  تختلف  وال  بونابارتية.  شبه  أو  بونابارتية  أنظمة  خصائص  مجملها  في  تأخذ 
بعضها البعض إال بكون إحداها تحاول السير في اتجاه ديموقراطي باحثة عن سند 
لها بين العمال والفالحين، بينما األخريات تقيم أشكاال لدكتاتورية عسكرية وبوليسية. 
ما يتم  وهذا يحدد أيضا مصير النقابات: فإما أن يتم وضعها تحت وصاية الدولة، واإ
إخضاعها لقمع رهيب. وترتبط هذه الوصاية بالمهمتين المتناقضتين اللتان على الدولة 
سند  إيجاد  من  هكذا  والتمكن  بأكملها  العاملة  الطبقة  من  التقرب  إما  مواجهتهما: 
ما تطويع العمال عبر وضعهم تحت  لمقاومة األطماع اإلمبريالية المجاوزة للحد، واإ

سيطرة البيروقراطية.

الرأسمالية االحتكارية والنقابات

استقاللية  مجددا  تتقبل  ألن  استعدادا  فأقل  أقل  االحتكارية  الرأسمالية  صارت  لقد 
النقابات. إنها تطالب البيروقراطية اإلصالحية واألرستقراطية العمالية، اللتان تلتقطان 
فتات مائدتها، بأن تتحوال هما االثنتان إلى بوليس سياسي لها في نظر الطبقة العاملة. 
واستبدالها  العمالية  البيروقراطية  من  التخلص  يتم  المطلب،  هذا  يتحقق  لم  فإذا 
بالفاشيين. وهكذا ال تستطيع جميع المجهودات التي تبذلها األرستقراطية العمالية في 

خدمة اإلمبريالية، إنقاذها ]األرستقراطية[ من الدمار.

عند درجة معينة من احتداد التناقضات الطبقية داخل كل بلد على حدة والتناقضات 
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بين البلدان، ال تعود الرأسمالية اإلمبريالية قادرة على تحمل البيروقراطية اإلصالحية 
)ولو إلى حد ما( إال إذا تحولت هذه األخيرة، بشكل مباشر إلى مساهم، صغير لكنه 
نشيط، في المقاوالت اإلمبريالية، في مخططاتها وبرامجها، داخل البلد نفسه وكذا على 
الصعيد العالمي. وهكذا يتوجب على االشتراكية اإلصالحية أن تتحول إلى اشتراكية 
إمبريالية عساها تتمكن من الحفاظ على وجودها ال أكثر، ألنه ال يوجد على العموم 

أي مخرج في هذا االتجاه.

هل يعني هذا أنه في عصر اإلمبريالية ال يمكن، أن توجد عموما، أية نقابة مستقلة؟ 
من  الواقع،  ففي  الجوهر.  حيث  من  خاطئا  سيكون  الطريقة  بهذه  السؤال  إن طرح 
المستحيل وجود نقابات إصالحية مستقلة أو شبه مستقلة. بينما من الممكن جدا وجود 
للبوليس اإلمبريالي، بل تحمل على  المساند  تقوم بدور  ليست فقط ال  نقابة ثورية، 
تستطيع  ال  المنحطة،  اإلمبريالية  عصر  في  الرأسمالي.  النظام  قلب  مهمة  عاتقها 
النقابات إن تكون مستقلة حقا، إال بقدر ما تنخرط بوعي في نضال منظمات الثورة 
المصادق عليه من طرف  االنتقالي  البرنامج  يشكل  المعنى، ال  البروليتارية. وبهذا 
في  أيضا،  يشكل  بل،  فقط  الحزب  لنشاط  برنامجا  الرابعة  لألممية  األخير  المؤتمر 

خطوطه األساسية برنامجا لنشاط النقابات.

في البلدان المستعمرة والشبه مستعمرة

يقدم تطور البلدان المتخلفة صورة مركبة. بعبارة أخرى، إن آخر صيحات التكنولوجيا 
واالقتصاد والسياسية اإلمبريالية تتداخل في هذه البلدان مع الحالة المتخلفة والبدائية 
البلدان  لتطور  اختالفا  األكثر  الميادين  في  القانون  هذا  مالحظة  ويمكن  التقليدية. 
المستعمرة والشبه مستعمرة، بما فيها ميدان الحركة النقابية. إذ تنشط الرأسمالية هنا 
طرق  أكثر  عذراء  أرضية  إلى  فتحمل  وضوحا.  واألكثر  كلبية  األكثر  شكلها  في 

سيطرتها االستبدادية فعالية.

في انجلترا

في كل الحركة النقابية العالمية، يمكن خالل الفترة األخيرة مالحظة انزالق نحو اليمين 
لغاء للديموقراطية الداخلية. وفي انجلترا، تم سحق حركة األقلية داخل النقابات )ليس  واإ
بدون تدخل من موسكو(، ويعتبر القادة النقابيون اليوم، خاصة على صعيد السياسة 

الخارجية، عمالء مخلصين لحزب المحافظين.

في فرنسا

لم يكن هناك في فرنسا، مكان للوجود المستقل للنقابات الستالينية. إذ تتوحد مع ما 
الوحدة، شهدنا  لهذه  بقيادة جوهو )Jouhaux(، وكنتيجة  الفوضوية  النقابية  يسمى 

انتقاال عاما للحركة النقابية، ليس نحو اليسار بل نحو اليمين.

للرأسمالية  واألكثر وضوحا  المباشر  الممثل  هي  للشغل  العامة  الكنفدرالية  قيادة  إن 
اإلمبريالية الفرنسية.

في الواليات المتحدة األمريكية

جد  بفترة  األخيرة  السنوات  هذه  خالل  النقابية  الحركة  مرت  المتحدة،  الواليات  في 
مضطربة. فصعود نقابة CIO يؤكد الميوالت الثورية التي بدأت تظهر بين جماهير 
النقابية  المنظمة  سقوط  واقع  جدا  المعبر  ومن  للنظر  الالفت  من  أنه  إال  الشغيلة. 
ويتلخص  اإلمبريالية.  الدولة  ضربات  تحت  حديثا،  إال  تتأسس  لم  التي  اليسارية، 
الصراع بين قياديي الفدرالية القديمة وقياديي المنظمة الجديدة، في جزء كبير منه، في 
الصراع من أجل الوصول إلى التعاون مع روزفلت وحكومته من أجل الحصول على 

دعمه.

في إسبانيا

ن في اتجاه مختلف، تطور أو انحطاط النقابات األسبانية. وليس أقل تعبيرا، واإ

ففي النقابات االشتراكية، تم عزل جميع العناصر القيادية التي كانت تمثل، إلى حد 
ما، استقاللية الحركة النقابية. بينما تحولت نقابات النقابيين الفوضويين، إلى أدوات 

في يد البرجوازية الجمهورية.

لقد تحول قادتهم إلى وزراء برجوازيين محافظين. وواقع أن هذا التحول قد تم خالل 

الحرب األهلية ال ينقص في شيء من داللته. فالحرب استمرارية للسياسة. إذ تسهل 
تدمر كل ما هو متعفن، خاطئ،  الجوهرية،  التطورات، وتعري خصائصها  حدوث 
ملتبس، وتحفظ فقط ما هو جوهري. إن انزالق النقابات نحو اليمين راجع إلى احتداد 
تم  أو  وفهموا،  النقابية،  الحركة  قادة  أحس  فلقد  والدولية.  االجتماعية  التناقضات 
إفهامهم أن الوقت ليس وقت لعب دور المعارضة. فأي حركة للمعارضة داخل الحركة 
خلق  وبالتالي  رائعة  جماهيرية  حركة  بتحريض  تهدد  القمة،  في  وخاصة  النقابية 
اليمين  نحو  النقابات  انجراف  إلى  يؤدي  ما  وهذا  الوطنية.  لإلمبريالية  صعوبات 
والقضاء على الديموقراطية العمالية داخل النقابات. والتطور نحو نظام توتاليتاري، 

الذي يعتبر الخاصية الجوهرية لهذه المرحلة.

في هولندا

يجب علينا أن نستحضر أيضا مثال هولندا حيث لم تشكل الحركة النقابية اإلصالحية 
سندا لإلمبريالية فقط، بل انتقلت ما تسمى بالمنظمة النقابية الفوضوية بدورها إلى 
الرابعة،  األممية  مع  االفالطوني  تعاطفه  من  وبالرغم  اإلمبريالية.  الحكومة  سيطرة 
باعتباره عضوا في  مهامه،  المنظمة، على رأس  Sneevliet، سكرتير هذه  وضع 

البرلمان الهولندي، تالفي صواعق الحكومة ضد منظمته النقابية.

في المكسيك

ليس لعمليات تأميم السكك الحديدية وحقول النفط في المكسيك، بالتأكيد، أي عالقة 
مع االشتراكية.

إنها إجراء لرأسمالية الدولة في بلد متخلف يبحث عن الدفاع عن نفسه، بهذه الطريقة، 
في وجه اإلمبريالية األجنبية من جهة، ومن جهة أخرى في وجه بروليتاريته. ليس 
إلدارة السكك الحديدية وحقول النفط تحت رقابة المنظمات العمالية أي عالقة بالرقابة 
البيروقراطية  يد  المطاف، يوجد في  التسيير في آخر  الصناعة، ألن  العمالية على 
العمالية، المستقلة عن العمال، لكنها المعتمدة كليا على الدولة البرجوازية. يهدف هذا 
اإلجراء من طرف الطبقة السائدة إلى تطويع الطبقة العاملة. وجعلها تشتغل أكثر في 
العاملة  الطبقة  مصالح  مع  متداخلة  تبدو  التي  للدولة  المشتركة”  “المصالح  خدمة 
نفسها. وفي الواقع تتلخص كل مهمة البرجوازية في تصفية النقابات بما هي منظمات 
الدولة  لسيطرة  أداة  هي  بما  النقابية  بالبيروقراطية  واستبدالها  الطبقية  للنضاالت 
البرجوازية على العمال. وفي ظل هذه الظروف، تتمثل مهمة الطليعة الثورية، في 
قيادة النضال من أجل االستقاللية التامة للنقابات ومن أجل فرض رقابة عمالية حقيقية 
على البيروقراطية النقابية التي تحولت إلى إدارة للسكك الحديدية ومقاوالت البترول، 

الخ.

الفوضوية

لقد بينت األحداث التي سبقت الحرب، بجالء تام، أن الفوضوية، التي ليست من 
الناحية النظرية، سوى نزعة ليبرالية متطرفة، ليست في الممارسة سوى حركة مسالمة 

للدعاية في إطار الجمهورية الديموقراطية التي تبحث في ظلها عن الحماية.

 لم تقم الفوضوية باعتبارها حركة جماهيرية وحركة فعل سياسي، إال بنشاط دعائي 
تحت الحماية السلمية للشرعية. في فترات األزمة، يقوم الفوضويون دائما بعكس ما 
ادعوه خالل فترات الهدوء. ولقد سبق لماركس أن أشار إلى هذا، فيما يتعلق بأحداث 

كمونة باريس، ليتأكد على مستوى عال خالل تجربة الثورة اإلسبانية.

ال يمكن لنقابات ديموقراطية بالمعنى القديم للكلمة، أي بمعنى منظمات تتواجه داخلها 
الوجود طويال. وكما هو مستحيل  في  تستمر  أن  الحرية،  بنوع من  تيارات مختلفة 
الديموقراطية  إلى  العودة  المستحيل  من  البرجوازية،  الديموقراطية  الدولة  إلى  العودة 
العمالية القديمة. فمصير الواحدة منهما يعكس مصير األخرى. إنه لواقع مؤكد أن 
استقاللية النقابات، بمعنى طبقي، في عالقتها مع الدولة البرجوازية، ال يمكن ضمانه 
في الشروط الحالية، إال من طرف قيادة ثورية حقا والتي هي قيادة األممية الرابعة. 
إن هذه القيادة، طبعا، يمكنها ويجب عليها أن تكون عقالنية )Rationnelle( وأن 
الظروف  ظل  في  إدراكها  الممكن  الديموقراطية  درجات  أقصى  للنقابات  تضمن 
استقاللية  تعتبر  الرابعة،  لألممية  السياسية  القيادة  وبدون  لكن  الحالية.  الملموسة 

النقابات مستحيلة.

 “ليون تروتسكي -النقابات في عصر االنحطاط االمبريالي”

النظرية املاركسية
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Trois mois avant l’assassinat de 
Brahmi, le CIO disait déjà : “il est vi-
tal que le Front Populaire garde une 
indépendance politique totale vis-
à-vis de toutes les forces pro-capi-
talistes qui prônent ‘l’union sacrée’ 
contre les islamistes. Les masses 
tunisiennes ne peuvent vouloir faire 
tomber le gouvernement actuel avec 
comme résultat que ceux qui ont été 
chassés par la porte il y a deux ans 
reviennent par la fenêtre”.

L’assassinat de Brahmi fournit les 
circonstances dans lesquelles les dirigeants du Front Populaire 
franchissent un pas de plus. Le 26 juillet, ils tiennent une réun-
ion de coordination avec l’Union pour la Tunisie, dont la com-
posante principale est le parti d’Essebsi, pour former ensemble 
le ‘Front de Salut National’. Hamma Hammami, leader du Front 
Populaire, déclare lui-même de ce Front qu’il s’agit d’“un pro-
gramme complet qui concerne les domaine politique, économ-
ique, sécuritaire, social et diplomatique”. L’idée d’un grand 
front contre Ennahda sert de prétexte pour draper les adversaires 
féroces d’hier du costume d’alliés. Tout cela est couronné par un 
appel commun à un gouvernement de ‘salut national’.

Affirmer qu’une telle alliance était nécessaire pour que le mouve-
ment soit assez fort pour renverser le gouvernement d’Ennahda, 
comme certains ont essayé de le justifier par la suite, n’est pas 
crédible. En fait, la formation du Front de Salut n’est pas le résu-
ltat d’un manque d’intensité du mouvement; elle est au contraire 
motivée par la peur de l’establishment politique de perdre le con-
trôle d’un mouvement qui atteint alors une intensité titanesque.

Un appel clair de l’UGTT et du Front Populaire, qui constituent 
l’épine dorsale de ce mouvement, à poursuivre la grève géné-
rale jusqu’à la chute du gouvernement, à occuper les lieux de 
travail, les usines et les facultés, à généraliser les comités à tous 
les niveaux pour arracher le pouvoir des institutions dirigées par 
Ennahda et préparer les conditions en vue d’un gouvernement 
révolutionnaire, aurait fait une différence considérable. Au lieu 
de cela, n’ayant aucune confiance dans la capacité des masses à 
entreprendre la lutte par elles-mêmes, ces dirigeants n’ont rien 
trouver de mieux à faire que de livrer le pouvoir directement aux 
ennemis les plus acharnés de la révolution.

La formation du Front de Salut provoque alors une crise dans 
les rangs du Front Populaire dont il ne s’est jamais vraiment 
relevé. Le CIO plaide à l’époque en faveur d’une plate-forme 
d’opposition de gauche réunissant tous les militants du Front 
Populaire qui s’opposent à la trajectoire politique de la direc-
tion, en vue de reconstruire une force de gauche répondant aux 
aspirations originales des membres et sympathisants du Front 
Populaire. Malheureusement, même le courant ‘trotskyste’ de la 
LGO signe alors le document fondateur du Front de Salut Na-
tional - une démarche en contradiction totale avec les principes 
de ce parti. Les dirigeants de la LGO iront jusqu’à justifier des 
mesures disciplinaires, à l’intérieur du Front Populaire, contre 
les voix de ceux qui s’opposent à ce nouveau cours désastreux. 

L’effet direct du Front de Salut National sur le mouvement de 
révolte qui a surgi après la mort de Brahmi est de paralyser la 

force révolutionnaire du mouve-
ment. Les couches prolétarienne 
et populaire du mouvement anti-
Troïka veulent le retrait d’Ennahda, 
mais certainement pas pour ramener 
des néo-libéraux et des RCDistes 
au pouvoir. Essebsi et sa puissante 
machine politique utilisent leur 
position pour briser la dynamique 
de la lutte de masse. L’idée de des-
tituer les gouverneurs régionaux 
et locaux, les administrateurs et les 
chefs d’institutions publiques nom-
més sous le gouvernement nahdaoui 

est explicitement contestée par Essebsi, qui y voit un empiéte-
ment sur ‘l’autorité de l’Etat’. Pour Nidaa Tounes et ses puis-
sants soutiens, le principal défi est d’assurer un atterrissage en 
douceur du règne d’Ennahda tout en ramenant le fleuve social en 
furie dans son lit. Après un dernier pic de mobilisation le 6 août, 
la lutte connait un déclin majeur. La vague de grève s’essouffle et 
la morphologie sociale des manifestations change; les Tunisiens 
aisés attirés par le discours d’Essebsi en faveur d’un ‘retour à 
l’ordre’, les éléments les plus droitiers du mouvement, ceux is-
sus de la classe moyenne supérieure ainsi que les nostalgiques 
de l’ancien régime, relèvent la tête, au détriment du mouvement 
populaire qui avait émergé au départ. 

La lame de fond révolutionnaire exprimée après la mort de Brah-
mi a convaincu tous ceux qui sont attachés à l’ordre établi qu’il 
est urgent d’offrir une sortie honorable à Ennahda qui préserve 
les institutions étatiques. Pour cela, la classe dirigeante peut 
compter sur la bureaucratie de l’UGTT, pour laquelle s’atteler 
à l’organisation d’un grand marchandage avec les exploiteurs 
semble plus important que de répondre aux aspirations politiques 
et sociales de ses affiliés. En effet, alors que la gauche jette une 
roue de secours à ses anciens tortionnaires, le syndicat en jette 
une à la fédération patronale. Là est l’essence du ‘Quartet’ un 
groupe composé de l’UGTT, de la fédération patronale UTICA, 
de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme, 
et de l’Association des Avocats - mis en place fin juillet 2013 
pour organiser une feuille de route visant à faire aboutir un gou-
vernement soi-disant ‘technocratique’, dans le but d’assurer que 
la transition vers un gouvernement post-Ennahda soit faite loin 
des considérations et des exigences des masses laborieuses et de 
la jeunesse révolutionnaire. Une fois de plus, une opportunité 
révolutionnaire historique est gaspillée. 

Les leçons des deux grandes grèves générales de 2013 sont 
claires : à chaque fois que les conditions étaient réunies pour 
engager une contre-offensive soutenue contre le gouvernement 
de la Troika, les dirigeants de l’UGTT et du Front Populaire 
ont abdiqué leurs responsabilités. Au lieu de procurer une di-
rection audacieuse au mouvement, ces dirigeants ont mis tous 
leurs efforts dans la sauvegarde du système en place. En particu-
lier, l’expérience du « Front de Salut National » restera gravée 
comme une amère trahison de la révolution. La longue lune de 
miel gouvernementale qui a lieu par la suite entre Ennahda et 
Nidaa Tounes mettra le dernier clou au cercueil de cette stratégie 
lamentable. Tous les militants doivent s’armer des leçons de ces 
expériences, entre autres en oeuvrant à des organisations syndi-
cales authentiquement démocratiques, et des partis de gauche 
restant fidèles aux aspirations de la révolution ainsi qu’aux inté-
rêts de ceux et celles qui l’ont réalisée.        
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Le 6 février 2013, le dirigeant de gauche Chokri Belaïd est as-
sassiné par quatre balles dans la tête et la poitrine en face de son 
appartement. Cet assassinat survient comme point culminant 
d’une campagne de terreur rampante instillée par la droite islam-
iste. La réaction des masses précipite la crise politique au sein 
du gouvernement de la Troïka, dirigé par Ennahda. Une vague 
de colère secoue le pays ; des dizaines de milliers de personnes 
descendent dans les rues exigeant des comptes, la chute du gou-
vernement et une “nouvelle révolution”. 

Sous une pression intense de sa base, l’UGTT annonce une grève 
générale pour le vendredi 8 février, coïncidant avec l’enterrement 
de Chokri. Les travailleurs et militants de l’UGTT n’attendent 
pas le feu vert de leurs dirigeants pour se mettre en mouvement. 
L’expérience du mois de décembre 2012 (lorsque la direction 
nationale de l’UGTT avait arbitrairement décrété l’annulation de 
la grève générale la veille au soir de la date prévue) est encore 
dans toutes les mémoires. En réalité, les dirigeants de l’UGTT 
ont appelé à la grève pour courir après un mouvement qui a déjà 
commencé en-dehors de leur contrôle. Avant le 8, des actions de 
grève spontanées, des manifestations de masse, des occupations 
de bâtiments régionaux, prennent déjà place. 

La grève générale paralyse l’économie du pays. Une avalanche 
humaine de plus d’un million de personnes balaie la capitale 
lors des funérailles de Chokri, en plus des manifestations qui 
ont lieu dans de nombreuses autres villes. La “légitimité électo-
rale” défendue par Ennahda et ses alliés est largement battue par 
“l’arithmétique de la rue”. Dans certaines régions, les masses 
renouent instinctivement avec des formes antérieures d’auto-
organisation: des comités de quartiers rejaillissent dans certains 
quartiers populaires de Tunis, au Kef et en d’autres endroits. 

Ce jour-là plus que tout autre, le pouvoir est dans la rue. Mal-
heureusement, personne ne formule la moindre stratégie pour 
s’en saisir. Le révolutionnaire russe Léon Trotsky avait expli-
qué que sans une organisation révolutionnaire pour guider la 
lutte, l’énergie des masses se dissipe comme de la vapeur non 
enfermée dans un cylindre à piston. En ces jours de début février 
2013, les mobilisations prennent dans certains cas des propor-
tions insurrectionnelles, ouvrant une occasion historique pour 
le mouvement révolutionnaire. Mais cette opportunité unique 
glisse des mains de dirigeants qui rechignent à s’appuyer sur 
l’immense force du mouvement. Les dirigeants de l’UGTT et 
du Front Populaire semblent en effet aussi paralysés que le gou-
vernement. Même la presse de droite soutient que le Front Popu-
laire est, en cette occasion, “frappé par une certaine léthargie”.

Ces dirigeants auraient pu fournir un plan d’action pour pro-
longer et renforcer la puissante grève générale du 8 février, basé 
sur le rapport de forces ainsi créé, dans le but de porter le coup 
fatal à la Troïka. Au lieu de cela, cherchant à tout prix à éviter 
la confrontation avec le pouvoir en place, la direction du Front 
Populaire nourrit des illusions en un grand compromis entre tous 
les partis, traversant l’ensemble de l’arc-en-ciel politique. Cette 
idée est résumée dans la revendication d’un “Congrès de Salut 
National” en vue de la formation d’un “gouvernement de com-
pétences nationales pour achever la période de transition”. Les 
formules institutionnelles vagues du Front Populaire ne fournis-

sent pas la moindre idée sur la façon de poursuivre la lutte. Les 
dirigeants centraux du syndicat jouent quant à eux le chaud et 
le froid, alternant entre les discours hostiles au gouvernement 
et des propositions pour un dialogue national, répondant em-
piriquement à la pression du moment.
En conséquence, le pouvoir nahdaoui se voit offrir un répit pour 
réorganiser ses forces, manœuvrant pour recomposer un gou-
vernement avec une équipe ministérielle à peine modifiée, et as-
surer la continuité de l’Etat capitaliste. 

Nouvelle explosion

Le 25 juillet 2013, le Front Populaire est la cible d’un nouvel as-
sassinat politique. Mohamed Brahmi, leader du ‘Courant Popu-
laire’, est exécuté de sang-froid. Dès la nouvelle de sa mort, une 
grève générale est déclarée dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, 
d’où Brahmi avait été élu à l’Assemblée constituante. En beau-
coup d’endroits, le peuple dévale spontanément dans les rues, af-
fronte la police et de nombreux bureaux locaux d’Ennahda sont 
incendiés. Une grève générale de deux jours est annoncée par 
l’UGTT les 26 et 27 juillet, coïncidant avec les funérailles de 
Brahmi. Le Front Populaire appelle à une désobéissance civile 
massive, à la dissolution immédiate de l’Assemblée, et à la chute 
du gouvernement.

Dans certaines localités, de nouvelles structures de pouvoir 
émergent rapidement de cette lutte. Le peuple de Sidi Bouzid 
refuse toute relation avec les autorités officielles, et met en place 
un comité local pour prendre en charge les affaires de la ville. 
Des conseils similaires sont créés dans d’autres localités du gou-
vernorat de Sidi Bouzid. Au Kef, à Gafsa, à Sousse, à Kairouan, 
les manifestants prennent d’assaut les bâtiments gouvernemen-
taux, destituent des dirigeants influents et créent des comités lo-
caux de diverses formes pour gérer les affaires locales. Le CIO 
préconise alors “que tout soit mis en œuvre pour émuler des 
comités similaires ailleurs et pour les fédérer à l’échelle nation-
ale, pour jeter les bases d’une assemblée révolutionnaire compo-
sée de travailleurs, de représentants des pauvres et des jeunes”. 

Malheureusement, la direction du mouvement manque une 
fois de plus à l’appel. Au cours des semaines et des mois qui 
précèdent le meurtre de Brahmi, les dirigeants de la gauche tu-
nisienne s’orientaient de plus en plus ouvertement vers un com-
promis avec les forces de l’ancien régime, au nom de la lutte 
contre les islamistes au pouvoir. 

Bien sûr, le fanatisme religieux, les attaques réactionnaires per-
pétrées au nom de l’islam politique, les frontières poreuses en-
tre Ennahda et certains groupes salafistes et djihadistes, le code 
moral suffocant poussé pas des prédicateurs misogynes, tout cela 
alimente l’indignation populaire. Mais réduire la lutte d’alors 
contre Ennahda à un clivage entre laïques d’un côté et obscuran-
tistes de l’autre, relègue au second plan la dimension économ-
ique pourtant cruciale derrière la rage des masses à l’égard du 
règne de la Troïka. À cet égard, Nidaa Tounes et Ennahda ont 
beaucoup plus en commun qu’ils ne le prétendent, tous deux 
ardents défenseurs des politiques qui saignent le pays au profit 
d’une poignée de profiteurs et de requins financiers. 
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 تيار العمل القاعدي هو الفرع التونسي للجنة األممية للعمال وهي منظمة أممية تدافع وتتبنى باستمرار قضايا ومصالح
 العمال والمهمشين والشباب والشعوب المظطهدة في جميع أنحاء العالم -اللجنة األممية للعمال هي مكون ألحزاب

ومجموعات ناشطة في حوالي 50 بلد من مختلف القارات من سيريلنكا الى الكيبيك من كازاخستان 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.

فوز جير بولسونارو في الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية في البرازيل بفارق 
العاملة  للطبقة  انتكاسة  يمثل  حداد،  فرناندو   )PT( العمال  حزب  لمرشح   ٪10
البرازيلية ويفتح فصال جديدا في البرازيل. كما سيشجع اليمين المتطرف في بلدان 

)LSR  - CIO Brazil( ”أمريكا الالتينية األخرى. بقلم: “أندريه فيراري

بولسونارو هو الشعبوي اليميني المتطرف من أصل عسكري. لقد دافع عن النظام 
للفقراء ، عنصرًيا ، معادًيا  التعذيب ، واعتمد موقًفا مناهًضا  القديم ، واستخدام 
وقبلها.في آخر تجمع  االنتخابية  الحملة  الجنسية خالل  المثلية  للكراهية وكراهية 
واالشتراكية  المعارضة  على  “القضاء  إلى  الحاجة  عن  تحدث   ، له  انتخابي 
والشيوعية”.عشية االنتخابات ، دخلت الشرطة العسكرية أكثر من 20 جامعة في 
أعقاب قرار القضاة ضد الجماعات “المناهضة للفاشية” ، والتي ألغت في وقت 
يوضح  فإنه   ، ذلك  ومع  القضائية.  السلطة  من  أخرى  قطاعات  قبل  من  الحق 

الطبيعة القمعية للغاية لحكومة بولسونارو الجديدة. 

*التهديدات :في مسيرة حزب العمال ، اقتربت سيارة وظهر رجل يطلق النار على 
شخص. خالل احتفاالت فوز بولسونارو ، أطلق أنصاره على المسدسات ، واطالق 
النار في الهواء. وفي نيتيروي ، وهي منطقة في ريو دي جانيرو ، خرجت عربات 
مدرعة عسكرية إلى الشوارع لالحتفال.في ساو باولو ، أمام منزل عضو في حزب 
انتخابه حديثًا ، في هجوم سياسي  تم  الذي  PSOL )حزب االشتراكية والحرية( 
واضح.كان بولسانارو قد أعلن في وقت سابق ، “هذا االنتصار يمثل تهديًدا وتحدًيا 
للحركة العمالية واليسار. في المراحل األخيرة من الحملة ، تطور مناخ من المقاومة 
المتزايدة ، مما أدى إلى احتجاجات ضخمة ضد بولسونارو في ريو ومدن أخرى.

أخذت PSOL وحركة MTST للعمال الذين ال يملكون األرض المبادرة لتنظيم 
المظاهرات. تظهر طبقة جديدة من العمال والشباب اليساري ممن ينتقدون حزب 
في  “اليسارية”  الحكومات  نتاج فشل  بولسونارو هو  كبير.انتصار  بشكل  العمال 
السلطة. شارك حزب العمال في الفساد مع جميع األحزاب الرأسمالية في البرازيل.

لقد  اشتراكية.  سياسات  يتبنى  ولم  للرأسمالية  مؤيدة  سياسات  العمال  حزب  قدم 
سقطت البرازيل في أعمق ركود لها منذ قرن. وقد استخدمت بولسونارو بطريقة 
ديماغوجية النتائج االجتماعية المترتبة على هذا الوضع ، أي االرتفاع المروع في 
العنف الحضري. وقتل ما يقرب من 70 ألف شخص في البرازيل العام الماضي.

كما استخدم بولسونارو األزمة في فنزويال لمهاجمة اليسار. أدى فشل الحكومات 
السياسيون  يستخدمها  اجتماعية  كارثة  إلى  الرأسمالية  من  الخروج  إلى  التشافية 

والحكومات الرأسمالية في جميع أنحاء العالم لمهاجمة “االشتراكية”.

*”الدور الثالث” : البرازيلي الملياردير الرئيس المنتهية واليته النيوليبرالي ميشال 
تامر )الذي أطيح به في عام 2016 الرئيس السابق لحزب العمال ديلما روسيف 
على  هجومه  اآلن  يعيد   Bolsonaro انتصار  بعد  برلماني(،  انقالب  خالل 
المعاشات التي تم هزيمتها. هذا اإلجراء والتدابير األخرى المضادة للعامل ستعطي 
من  الثالثة”  “الجولة  مضاد.ستجري  اشتراكي  بديل  ببناء  للبدء  لليسار  الفرصة 
البرازيل في الشارع. يجب جمع العمال والمنظمات اليسارية لبدء القتال. إنه يعني 
الدفاع عن الحقوق الديمقراطية وصد جميع الهجمات على العمال والمظلومين. من 
التهديدات  النفس ضد  للدفاع عن  لجان  تشكيل   ، القصير  المدى  ، على  الملح 
والهجمات من أقصى اليمين. يناضل اآلن LSR لبناء المقاومة ضد بولسونارو 

والنضال من أجل بديل اشتراكي أكثر قوة.

يجب على اليسار بناء بديل اشتراكي قوي


