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ّ جوازيّةرب ف ا �لعمل، و� � من اس�ت�ذاء �مع أمام ال﴿ نة ة طريقة ممتدّ ، وأي
 Cروب ولو Aنُت . ني ولعق جزماهتميف الزحف 4ىل البطن أمام الرأسامليّ 

د اكوQسيك،  املاليني �لس�يّ أو ش�يدمان أو لكIنصو أو رينوديل Dفعُت 
وaدة «ولزنلت 4ليه ضام وتق\يال Cهيوذا، ومدحYه أمام العامل، ودعوته إىل 

 وكتابة الكرارjس ضدّ .  أمhال اكوQسيك»حمرتمني« مع أ�س »cشرتاCية
دكتاتورية الربولتار�، ورواية sرخي الويغ والتوري يف القرن الثامن عرش 

كوت عن ، والسّ »ةحامية األقليّ « تعين Dّميقراطيّة ايف اجنلرتا، والتأCيد أنّ 
، أل�ست ت� �دمات »Dّميقراطيّةا«ني يف مجهورية أمرياك مذاحب األمميّ 

 ﴾ربجوازيّة �ادم ذليل �ل�ايقدّ 

ّ  الربول الثّورة :لينني  21ة واملرتد اكوQسيك، ص تاري
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 �مس حركة الوطنيون اDميقراطيون الّرمسي النّاطق شكري بلعيد الس�يّد�زيّف . 1
 تنكره »يربر« ليك 2011 دjسمرب 17ة امجلاهري يف الوقائع واملعطيات املتعلقة �نتفاض

تلت  الّيت رفعهتا �الل األشهر الّيت ملطالب جامهري العامل والفالaني واملهمشني
ة النّاطقيقول يف حوار أجرته معه جم� cقYصادي املغاريب .اندالع cنتفاضة 

�ست ثورة  التو�س�ية ل الثّورة«: 2011 4ددها األ�ري لشهر أوت �لفر�س�ية يف
 النّظاماج¡عية مبعىن أهنا مل تضع حمل اس�تفهام املنوال cج¡عي واإلقYصادي وإمنا 

مل يقع طرح مسا امللك ة اخلاصة وال اإلطار العام �لتمنية ومل تطرح، . الس�يايس
 .» cقYصادي العامليالنّظام�ألحرى، مسأ القطيعة مع 

 17ا �لحقائق املرتبطة �نتفاضة امجلاهري م³ذ يعترب هذا يف احلق قة ±زييفا جفا ووحق
دjسمرب وحماو ا·هتازية وإصالح ة �لتقليص من مغزى cنتفاضة ومداها ومعقها، 

 ش�به cس�تعامري النّظام و اإلمرب�ليّة مّداح شكري بلعيد الس�ّيدهيدف من وراهئام 
 والطبقات ةاإلمرب�ليّ إىل ترب�ر ختليه عن مطالب امجلاهري وخضو4ه لألج³دة 

±ريد cلتفاف 4ىل cنتفاضة وم³ع جتذرها يف اجتاه القضاء 4ىل همينة  الّيت رجعيّةال
 النّظام واملالكني العقار�ن وcكتفاء بتجميل ربادوريّة المكربجوازيّة والاإلمرب�ليّة

 إىل ما الّرمسي النّاطقويف سعيه هذا ينÄدر . »Dّميقراطيّةالتنازالت ا«مبنح بعض 
 الثّورة«اضطر أÆلهبا إىل اإلقرار بأن  الّيت رجعّية الربادوريّةن األحزاب المكدو 

 .» والتمنية يف اجلهات احملرومة قامت من أÇل الكرامة الوطنية والشغل
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يف احلق قة انتفضت امجلاهري ضد النتاجئ املدمرة لنظام cس�تغالل الرأساميل ش�به 
ع البول�يس اDموي، �لبطا املؤبدة حيمك، يف إطار من القم اÍّي cس�تعامري

واÖهتم�ش 4ىل مÕات األلوف من الÔرش، وأدى إىل هتم�ش أÆلب Òات البالد، 
 الصغرية احلرضية، وتفقري الفالaني وانزتاع أراضهيم ربجوازيّةوتفقري واسع لرشاحئ ال

ودفعهم �لزنوح والتكدس يف األح اء القصد�رية، وإىل تدين مريع ألجور العامل 
 »احلديثة«وإرساء هشاشة مواطن الشغل وتعممي مزتايد �لمناو أو جتارة العبيد 

وتدهور ظروف العمل ومقع النضال النقايب، واهنيار لكي �ل�دمات الصحية 
 .اخل...والتعلميية والتغطية cج¡عية

هل انتفضت جامهري البطالني واملهمشني والعامل يف س�يدي بوزيد والرقاب 
sل والقرص�ن وÇات الشهداء من أÕت الرصاص وقدمت مÒريّةاحل« ووا 

 شكري بلعيد؟ من أÇل م³ح التأشرية الس�يّد كام حياول أن يفرتي »الس�ياس�ية
لتفرخيات التجمع واÖهنضة وبعض األحزاب cصالح ة ؟ أل�ست هذه يه 

 كام س�بق å أن قلت يف 4ديد » Çانفي14حققهتا ثورة  الّيت املاكسب العظمية«
 ناس�بات؟امل 
خيفي  حّىت  شكري بلعيد ممارسة اDمياغوج ة وQشوjش املسائلالس�يّدوحياول . 2

مل يقع « ف صيح بلهéة من اكèشف قارة Çديدة اإلمرب�ليّةس�ياس�ته cنبطاح ة جتاه 
ولكن من رأيته يطرح مسأ . » التو�س�يةالثّورة« من ق\ل »طرح امللك ة اخلاصة

ا اDمياغوê؟ القوى الش�يوعية والوطنية الثورية القضاء 4ىل امللك ة اخلاصة أهي
تطرح . تطرح يف هذه املرë �aر�جما دميقراطيا معاد� لالمرب�لية ال ëر�جما اشرتاCيا

 البول�يس المكربادوري ش�به اDّومواص� النضال الثوري من أÇل حتطمي Òاز 
 ربجوازيّة4ىل م� ال  الّيت cس�تعامري وتأممي املصانع واملؤسسات األج³بية وت�

 و·زع ملك ة Cبار املالكني العقاريني وتوزيعها 4ىل صغار ربادوريّةاحمللية المك
، والغاء اإلمرب�ليّةومYوسطي الفالaني، والغاء مجيع اDيون جتاه املؤسسات املالية 
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مجيع اإلتفاقات املكّرسة �لوضع ش�به cس�تعامري مhل اتفاق ات الرشاكة مع اإلحتاد 
 .اخل، ات مع احللف األطليس وcتفاق ّ اDّوليّةéارة ة م³ظمة التّ ورويب واتفاق ّ األ

لكن بعد احملاو اDمياغوج ة الفاش� وQشوjش األمور بإîرة مسأ امللك ة . 3
 شكري بلعيد نفسه ومييط ا�لثام عن هدفه الس�يّداخلاصة، رس4ان ما يفضح 

 والعمل 4ىل ربادوريّة المكربجوازيّة والليّةاإلمرب�احلق قي املمتثل يف اDفاع عن 
تضع « مل » التو�س�يةالثّورة«ح ث يدعي مبنهتóى الصفاقة أن . »الثّورةانقاذها من «

مل يقع طرح مسأ اإلطار « وأنه »حمل اس�تفهام املنوال cج¡عي وcقYصادي
 .»دي العاملي cقYصاالنّظامالعام �لتمنية ومل تطرح، �ألحرى، مسأ القطيعة مع 

 �مس حركة الّرمسي النّاطق م³هتاه يÔرش� اإلمرب�ليّةولتكمتل الصورة ويبلغ مدح 
بأن )  اس�تعارته لينطق �مسهااإلمرب�ليّةويبدو هنا أن (الوطنيني اDميقراطيني 

تو�س س�تواصل إتباع متيش عقالين وaدايث ح ث، ش÷³ا أم أب�³ا، س�تكون «
 » من أسس تو�س الغداDّوسوق املعدل من امللك ة اخلاصة واقYصاد ال 

 ربادوريّة المكربجوازيّة والاإلمرب�ليّة مّداحيقول ). 2011 أوت ،cقYصادي املغاريب(
مرب�يل  أي أن اÖهنب اإل»س�تواصل اتباع متيش عقالين وaدايث«أن تو�س 

 ط 4ىل البالد وجامهري العامل والفالaنيوcضطهاد ش�به cس�تعامري املسلّ 
 طي� عهد بورق بة وطي� عهد العميل الفار اëن 4يل هو من 1956واملهمشني م³ذ 

 .س�تواصل تو�س الغد السري ف ه اÍّي »اÖمتيش العقالين واحلدايث«ق\يل 

املنوال cج¡عي « قد قامت ضد الّشعبوبعد إ·اكره أن ±كون انتفاضة 
اإلطار العام «تطرح مسأ بعد cد4اء بأن cنتفاضة مل  و ائد، السّ »وcقYصادي

 الّرمسي النّاطق ميدح » cقYصادي العامليالنّظامالقطيعة مع « ومسأ »�لتمنية
اتبعه اëن 4يل واملنوال cج¡عي وcقYصادي السائد  اÍّي اإلطار العام �لتمنية
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 بأن ال قطيعة مع اإلمرب�ليّةويطمنئ ، »اÖمتيش العقالين واحلدايث«واصفا ذå بــ
 . س�يكون من أسس تو�س الغد»اقYصاد السوق«cقYصاد العاملي ألن 

هل من aاÇة إىل إثبات عام اëن 4يل ونظامه؟ هل من aاÇة إلثبات أن 
اتبعه العميل الفار  اÍّي »اإلطار العام �لتمنية« و»املنوال cقYصادي وcج¡عي«

�لبالد؟ هل من aاÇة �لموارد الطبيعية والÔرشية مرب�يل اكن �كرس اÖهنب اإل
 رجعيّةمتارسه الطبقات األكرث  اÍّي إلثبات أنه اكن أداة محلاية وتأبيد cس�تغالل

 وCبار املالكني العقاريني الرأسامليني ربادوريّة احمللية المكربجوازيّةيف ا�متع ممث� يف ال
 وأش�باه cقطاعيني؟

املنوال cقYصادي «يف ظل و-أمل ±كن امجلاهري يف تو�س يف عهد ëن 4يل 
يÔرش� شكري بلعيد بأنه س�يكون من  اÍّي »cطار العام �لتمنية« و»وcج¡عي

 تع�ش حتت القمع البول�يس أ�شع أنواع cس�تغالل الرأساميل -أسس تو�س الغد 
 و4ىل رأسها صندوق النقد اإلمرب�ليّةش�به cس�تعامري املمىل من املؤسسات 

م³ظمة التéارة العاملية؟ أمل ترث امجلاهري 4ىل مظاهر ذå اDويل والبنك العاملي و 
cس�تغالل الÔشع وسامته األساس�ية احلمك �لبطا املؤبدة واÖهتم�ش 4ىل مÕات 

 الصغرية ربجوازيّةاأللوف من الÔرش وهتم�ش أÆلب Òات البالد وتفقري رشاحئ ال
cني وتدين أجور العامل وإرساء هشاشة مواطن الشغل وaهنيار اللكي والفال

 ة؟ة والتعلميية والتغطية cج¡عيّ �ل�دمات الصحيّ 

قد اDويل  لصندوق النّ اإلمرب�ليّة شكري بلعيد عن اDوا�ر الس�يّدمباذا خيتلف 
النéاaات «اكنت ±زيف احلقائق اإلقYصادية وتنوه بـ الّيت وم³ظمة التéارة العاملية

 والتدليل 4ىل أن التبادل »م³افعها« وةاإلمرب�ليّ  هبدف الèسويق �لعوملة »التو�س�ية
 ؟»النام ة«احلر هو اآللية املثىل �لقضاء 4ىل الفقر يف البان املسامة بـ
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 بلعيد عن احلكومة املؤقYة بق ادة السÔيس فهóي ل�ست حكومة الس�يّديدافع . 4
ل�ست . رجعيّة والطبقات الاإلمرب�ليّة محلاية املصاحل الّشعبالتفاف 4ىل انتفاضة 

ة، ل�ست احلكومة فرخت التجمع إىل عرشات األحزاب التجمعيّ  الّيت احلاضنة
وcس�تغالل الرأساميل ش�به مرب�يل ب اإلقة لنفس س�ياسات اÖهنّ املواص� واملعمّ 

ة الفاسدة  القمعيّ النّظامتطلق رساح رموز  الّيت cس�تعامري، ل�ست احلكومة
 املناضلني من أÇل حتق ق أهداف cنتفاضة وتقمع اإلرضا�ت وتالحق

ّ األمهّ . وcعتصامات واملظاهرات الوصول إىل انت�ا�ت « د بلعيد هوس�بة �لس�يّ  �ل�
ة ئمجيع اآلليات، والهي «د أن  ويؤكّ » أكتوëر وفق �ارطة الطريق املتوافق 4لهيا23

cقYصادي  (» إلجناح هذا املو4د لالنت�ا�ت جزء مهنا، وقع وضعهاالعليا املس�تقّ� 
 )2011 أوت ،املغاريب

Yة قد اس�تعارته لينطق ويبدو هنا أن احلكومة املؤقّ (الّرمسي النّاطق الس�ّيدد وال يرتدّ 
والّيت Yة وتضغط 4ىل معلها تد�ن احلكومة املؤقّ  الّيت �ألحزاب«نديد يف التّ ) �مسها

ي شعور اخلوف من الغد Dى هتا، وهو ما يقوّ تثري يف لك م³اس�بة 4دم رشعيّ 
 )2011 أوت ،cقYصادي املغاريب( »املواطنني

 الرضورية إلقامة نظام دميقراطي معادي »مجيع اآلليات« بلعيد بأن الس�ّيدوجنيب 
ة لالمرب�لية Æري مYوفرة لعدة أس�باب لعل أ�سطها وأكرثها ëروزا هو الم\االة الغالبيّ 

 سجيل ويربز ذå من �س�بة الc« ّèنت�ا�ت« العظمى �لجامهري و4دم ثقهتا يف هذه
وإذا أ�ذ� يف cعتبار أن مجيع .  يف املائة إال قليال50مل ±كد تتéاوز الـالّيت 
ّ  احملليّ ربجوازيّة�ت المكوّ  احئ العليا �ت الّرش ة مكوّ ني وÆالبيّ ة ومجيع املالكني العقاري
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ّ  الّص ربجوازيّةطة من الواملتوسّ  لت لالنت�ا�ت، ل�س وص قد جسّ ة �خلصغرية احلرضي
ّ من الّص  شني aني الفقراء واملهمّ ة من العامل والفّال س�بة احلق ق ّ عب أن �س�ت�Yج ال�

 ّÍنت�ا�ت الزنهية«لوا لهذه �ن قد �كونوا جسّ اc«. 

والّيت  شكري بلعيد هذه احلق قة الÔس�يطة الس�يّدربايل، ال يفهم ي ëرجوازي ل كأيّ 
 4ىل طول رجعيّةيه ال« اإلمرب�ليّةب، احلق قة القائ� بأن أثبèهتا جتارب مجيع الشعو 

 وأهنا ال تقدر أن ±هنب وQس�تغل �ريات الشعوب املادية والÔرشية بواسطة »اخلط
aني تعاين م³ه جامهري العامل والفّال  اÍّي ، ألن cس�تغالل»احلرة«cنت�ا�ت 

إذا أتيحت لت� «ي ح¡ شني هو من العنف ومن الفظا4ة حبيث يؤدّ واملهمّ 
 إىل طرح م\ارشة مسأ القضاء 4ىل الهمينة »حريّةعبري عن إرادهتا ëلك امجلاهري التّ 
 اإلمرب�ليّةÔب �شطت لهذا السّ .  املتÄالفة معهارجعيّة والطبقات الاإلمرب�ليّة

 العمي� من أÇل حتضري الرشوط ليك ال �كون ربادوريّة المكاDّووسفاراهتا وأÒزة 
يف هذا اإلطار يندرج 4دم حمامكة الق³اصة ورموز التجمع . »دوق دميقراطياالصن«
ة اaة �ألحزاب التجمعيّ يايس وإغراق السّ  القمعية و4دم aل البول�س الس�ّ اDّوو 
ب ومقع املظاهرات وcعتصامات  �حلرق واÖهنّ الّشعب وإرهاب »اجلديدة«

جمع والة ومعمتد�ن من بقا� التّ واإلرضا�ت، ويف هذا اإلطار يندرج تعيني وزراء و 
ّ الغوÆاء الثّ «عيني رمغ لك وcس�¡تة يف ذå التّ  .  لبعض أطراف الهيئة العليا»ةوري

أîر وال  اÍّي »املال الس�يايس« معلية خض اإلمرب�ليّةويف هذا اإلطار أيضا، تنظم 
ة أو خلليجيّ ات ا وذå سواء 4رب الرجعيّ الّرمسي النّاطق الس�يّد »حف ظة«�زال يثري 
ة Æري  األمر�ك ة واألوروبيّ »ميقراطيالتأهيل اDّ « أو م³ظامت اDّوليّةاملنظامت 

 .ةاحلكوم ّ 
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 يف تو�س يه ربجوازيّةظام ش�به cس�تعامري هو أن الما ال يفهمه هذا املادح �لنّ . 5
س اÖهنب والهمينة ±كرّ  الّيت طا4ات مYواÇدة يف القربادوريّة مكëرجوازيّة�ألساس 
ة أو املسامهني فهيا يف إطار الرشاكة مع ياح ّ سات الس�ّ  أحصاب املؤسّ - اإلمرب�ليّة

ات، أحصاب البنوك واملسامهني الك\ار يف رأساملها، هذه دة اجل�س�يّ رشاكت مYعدّ 
إلس�تغالل �ار Öمتويل ا اإلدّ Qس�تغلّ  و فنيaني وصغار املوظّ د الفّال تضطهِ الّيت البنوك

ّ سات التّ الرأساميل ش�به اإلس�تعامري، أحصاب املؤسّ  ّ  والتّ الّصناعّيةة صد�ري ة éاري
سات املال�س واجللود مؤسّ (ات دة اجل�س�يّ اكت مYعدّ اخلاضعة واملرتبطة �لّرش 

ة العمل لصنا4ة موديالت وماراكت 4املية، مؤسسات  قوّ Qس�تغلّ  الّيت واألaذية
ات، ، الو#ء التéاريني �لرشاكت مYعددة اجل�س�يّ .)اخل...قطاع مكو�ت الس�يارات

ويه بذå طبقة . اخل، ةسات ا$تلطة مع رسام ل أج³بيّ املسامهون يف املؤسّ 
 ألكرث اإلمرب�ليّة وقد حمكت يف تو�س بدمع من ّميقراطيّة معادية �رجعيّةة و طف ليّ 

 .ةة والبول�س�يّ من مخسني س�نة عن طريق األÒزة القمعيّ 

؟ هل تقYرص »ةوطنيّ « و»ةدميقراطيّ «تصبح هذه الطبقة  حّىت حصل  اÍّيما
ة كام ذهب إىل ذå  4ىل 4ائالت ëن 4يل والطرابلس�يّ ربادوريّة المكربجوازيّةال

أنظر مقالنا،  - ة هذه املرّ »الثوريني Çدا«أaد املاويني ( محمد 4يل املاوي الس�يّد
؟ أمل ±كن هناك طبقة )ء 4ليه؟أم القضا.. ش�به cس�تعامريالنّظامجتميل : خّطتان

 ؟ من اكن حيمك البالد إذن؟1987 نومفرب 7 ق\ل ربادوريّة مكëرجوازيّة

ّ خ التيّ ة تفسّ  شكري بلعيد منوذÇا لك ف ّ الس�يّدم لنا هنا يقدّ  ة إىل ارات املاوي
 ëرجوازيّة«وها طبعا  بعد أن jسمّ ربادوريّة المكربجوازيّةني ومدافعني عن الإصالح ّ 



10 

 وCيف ربادوريّة المكربجوازيّةل�س�متع إىل هذا املدحي �ل . »رÇال األعامل«أو  »ةوطنيّ 
 ُ  الثّورةفI يتعلق �السè+ر، أتت «: د يف عهد ëن 4يلضطهَ اكنت هذه الطبقة ت

 اكن املسèمثر يتعرض لالبزتاز الثّورةق\ل . مبعطى Çديد ال ميكن أن �كون إال مف دا
 أوت ،cقYصادي املغاريب( » يعد هذا ممك³ااآلن مل. ويعاين من نظام ماف وزي

 حّىت  شكري بلعيدالس�ّيدحبوزة  الّيت أوال، ال ندري ش�Õا عن الضام�ت). 2011
ربجوازيني îنيا، إن تقدمي بعض ال.  مل يعد ممك³ا»املاف وزي« النّظامجيزم أن 

وا ة ال يعين أهنم اكنsوات إلرضاء جشع الطرابلس�يّ المكربادوريني لبعض اإل
ب اجلبايئ وبربامج ة و�Öهترّ عون بأوسع cمYيازات اجلبائيّ  بل اكنوا �متتّ »د�نمضطهَ «

 ّDرامج التأهيل( مع املايل املبارش اكم� من اë ،سCروداëس، فوCة و�اصّ ) اخل، الفام
 .ايب النقّ بقمع احلّق 

ايل  وال ي�ىس أن يطلب دمعهم امل»رÇال األعامل« بلعيد إىل طمأنة الس�يّدوjسعى 
إىل لك رÇال األعامل ا�Íن jشعرون «: بصورة ال ختفى 4ىل مYوسطي الفطنة

�خلوف اآلن أقول هلم، ق\ل أن ±كونوا رÇال أعامل أنمت مواطنون åÍ جيب أن 
متارسوا مواطنتمك وQشارCوا يف الشأن العام وأن Qسèمثروا اقYصاد� ولكن أيضا 

 )2011 أوت ،cقYصادي املغاريب(؟؟؟ »س�ياس�يا واج¡عيا

 »الثّورة« بدورمه يف حتق ق أهداف »رÇال األعامل« الّرمسي النّاطق الس�ّيدويذCر 
 اس�تعارته لينطق ربادوريّةويبدو هنا أن البورجوازية المك(ويعمل 4ىل توعيهتم، 

نع�ش حلظة sرخيية وجيب 4ىل رÇال األعامل أن �كونوا وا4ني «: يقول) �مسها
 )2011 أوت ،cقYصادي املغاريب(؟؟؟ »أن يلعبوهجيب  اÍّي �Dور الهام

 ويظهر الّرمسي النّاطق قد اس�تéابت لنداء ربادوريّة المكربجوازيّةوجيب القول بأن ال
لع إىل ليÔ ا حبثا عن الرحب األقىص ذå يف منو املضار�ت cحYاكرية وهتريب السّ 

رد العامل املرضبني أو ويظهر ذå أيضا يف ط. الّشعبى إىل جتويع يع مما أدّ الّرس 
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ولكن األمه واملقلق . ساتاملعتصمني لتحسني ظروف مع�ش�هتم أو إÆالق املؤسّ 
ّ حقّ  يايس 4ىل بعض األحزاب  هو إÆداقهم املال الس�ّ الّرمسياطق س�بة �لنّ ا �ل�
 :ل�س�متع إليه.  بلعيد وجيع6 ي�شط لتالف هالس�ّيد وهو ما يثري غضب رجعيّةال

ها خبوف بعض رÇال  من Æريها وهذه ظاهرة أفّرس حصيح هناك أحزاب أغىن«
Ôب لهذا السّ . ة ولضامن املس�تق\ل، حياولون رشاء حاميةاألعامل ا�Íن �سÔب الضبابيّ 

تزنع اخلوف عن رÇال األعامل وجتعلهم ال يفكرون يف  ... ندعو إىل إرساء رشاكة
 جتمع قت هذه املامرسة فس�تؤدي بنا إىلإذا تعمّ . رشاء حامية بعض األحزاب

 )2011 أوت ،cقYصادي املغاريب( .»دس�توري دميقراطي Çديد

، ألننا نالحظ �لفعل أن الّرمسي النّاطق 4ىل »قاسني«ومن �ح تنا س�نكون 
ّ »حزب التجمع« بصدد ±كو�ن ربادوريّة المكربجوازيّةال ه س�يوD  اجلديد واألرحج أن

دية  4ىل طول اخلط ومعارجعيّة وملاذا؟ ألهنا طبقة »الفراخ التجمعية«اد خمتلف �حتّ 
 .ر الوطينحرّ  والتّ ّميقراطيّة�

 :�رش ألّول مّرة يف
 21/8/2011 ،3463 4دد ،احلوار املمتدن

 

\ 

 


