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مــا العمـــل ؟
االقتصادیة واصل األوضاعتُ 
األمنیة في االجتماعیة والسیاسیة وو

فعلى صعید االقتصاد .تونس تدھورھا
تفاقم ة التضخم و ھناك ارتفاع في نسب

تراجع في في عجز  المیزان التجاري و
ن یْ لدّ ازدیاد لمخزون العملة الصعبة  و

قد تكررت خالل األشھر و،الخارجي
القلیلة الماضیة عملیات إعادة تصنیف 

سات االقتصاد التونسي من قبل المؤس
الدولیة لكي الھیئات المالیة المحلیة وو

ة ارتفعت وتیرتبلغ مراتب متدنیة و
. ھة إلى إفالس وشیكاألصوات المنب

لكادحین اجتماعیا تفاقمت معاناة او
البطالة فاألسعار واصلت صعودھا و

ا و انتشرت األمراض ازدادت معدالتھ
التنمیة الجھویة ظلت مجرد والوبائیة،

.شعار انتخابي خال من أي محتوى
ستوى السیاسي فإن أغلب على المو

ة من بما فیھا تلك القریبالتحلیالت
السلطة الیمینیة الدینیة الحاكمة تشبھ ما 
آل إلیھ الوضع بعنق الزجاجة فاألزمة 

أما.لھالسیاسیة لم تجد حتى اآلن حالّ ا
اإلعالنا فال یكاد یوم یمضى دون منیّ أ

أو ھناك عن اكتشاف مخزن للسالح ھنا
بلعید وقد جاءت جریمة قتل شكري

،ةرمیا بالرصاص لكي تزید الطین بلّ 
عھا فتحت صفحة االغتیاالت فم

السیاسیة و ھناك قوى تستعد فعلیا 
.لحرب رجعیة طاحنة 

في خضم ھذا الوضع تبدو الرجعیة و
بخطتھا القاضیة بأسلمة الدینیة متمسكة 

الدولة دون أدنى اھتمام المجتمع و
فسھا بما في بالوعود التي قطعتھا على ن

تحدید موعد ذلك كتابة الدستور و
تحویر الحكومة القادمة واالنتخابات 

و تشكیل حكومة جدیدة تارة أخرى تارة 
معضالت اللجنة العلیا لالنتخابات حلّ و

ما لجنة اإلعالم و استقالل القضاء وو 
ال جتھا وإلى ذلك من األوھام التي روّ 

تزال فالمھم بالنسبة إلیھا ھو إغراق 
تعمل الشعب في مسلسل االنتظار بینما

التي مواقعواقعیا على تحصین ال
أصبحت بین یدیھا من خالل تسمیة 
عناصر حزبیة تابعة لھا في مفاصلھا 

ذلك تسمیة المعتمدین األساسیة ، بما في
السیطرة على المجالس البلدیة و الوالة و

القرویة و قد اعتبر راشد الغنوشيو
حركتھ السیاسیة العمود الفقري للبالد 
التونسیة و ھدد في مناسبات مختلفة بأن

إبعادھا عن الحكم تحت أي ذریعة یعنى 
الفوضى بینما اعتبر أحد انتشار 
شورى النھضة أعلى مجلس الوزراء

الیوم یھتف أتباع سلطة في البالد و
ر بما كان یردده الحركة  بشعار یذكّ 

با خالل الثالثینات والفاشیون في أور
: األربعینات من القرن الماضي و

.الشعب یرید النھضة من حدید 
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رغم كل الھراء عن التوافق فإن و
الحركة   تعلم جیدا  أنھا في األخیر  

ة سوف تحدد وحدھا محتویات المجل
طبیعة االنتخابیة وطریقة االقتراع و

النظام السیاسي بفعل سیطرتھا على 
د نفسھا للبقاء عّ المجلس التأسیسي لذلك تُ 

عندما تواجھ بعض طویال في الحكم و
إلى توتیر األوضاع تعمدالعراقیل فإنھا 

األمنیة بتحریك أجنحتھا العسكریة 
إلشاعة جو من الخوف و الرعب تتمكن 

. معھ من بسط نفوذھا

و فضال عن ھذا فإنھا تعمد إلى 
المناورة السیاسیة فتوعز إلى رئیس 
الحكومة قبل استقالتھ بالقبول بمطلب 

ة التكنوقراط غداة استشھاد بلعیدحكوم
في تصریح لرویتر نوشير الغو یعبّ 

ضة عن إمكانیة مغادرة حركة النھ
التراجع للحكم و بعد مرور العاصفة یتم 

عن ذلك كلھ فقد كان الھدف من ورائھ 
.امتصاص غضب الشعب 

و قد تبین  أن استقالة الحبالى لم تكن 
غیر فرقعة إعالمیة ھدفھا إعادة 
االعتبار للنھضة بإظھار أحد رجاالتھا 

والزعیم الوطني في موقع المسؤول 
الملتزم بالصالح العام تمھیدا الستعمالھ 

ھو لقادمة وكورقة انتخابیة للرئاسیات ا
بئر ما فضحتھ زیارتھ إلى سوق

لقصعة حیث أُعد لھ استقبال نھضاويا
بالترشح لالنتخابات الرئاسیة بما طالبھ

بعدھا مفاجئة ویذكر بزیارات بن على ال
یستحق باليجأن البأیام قال الغنوشي

.كرسي الرئاسة

مختلف ھذه الوقائع  تبین ما علیھ نّ إ
الوضع في تونس من تأزم كما تؤكد أن 

سیسي من لھثوا وراء المجلس التأ
دون توفر دخلوا االنتخابات الفارطةو

أدنى الضمانات العتقادھم  أنھم على 
أبواب جني ثمار ما زرعوه في الھیئة 

ي ذلك فالعلیا لتحقیق أھداف الثورة بما 
وا و كانتقلدھم مناصب سیاسیة علیا

مستعدین لمشاركة النھضة الحكم لم 
، و ھم یكررون اآلن یقبضوا غیر الریح

لخطأ بمناداتھم بمؤتمر اإلنقاذ نفس ا
بقائھم في المجلس وحكومة أزمة و

23منذ المنتھیة والیتھ قانونیاالتأسیسي 
و تسلیمھم بالشرعیة 2012أكتوبر 

ر ال یفعلون بذلك  غیالمغشوشة  فھم 
حكم ترویج أوھام التحول الدیمقراطي و

الشعب لنفسھ في الظرفیة الحالیة عبر 
صنادیق االقتراع و المباراة 
الدیمقراطیة مع النھضة متناسین أنھ ال 

ة دیمقراطیة دون تحقیق شعار االنتفاض
من ھنا و.الشعب یرید إسقاط النظام: 

فإن طریق الثورة ھو وحده الذي 
كانھ أن یؤدى إلى حل المعضالت بإم

التي یعانیھا الشعب بما یعنیھ ذلك من 
مواصلة المقاومة حتى تحقیق الشروط 

.جعل الدیمقراطیة السیاسیة ممكنةالتي ت

************************************
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بیــــان

استھدف  صباح ھذا الیوم المنسق 
لوطنیین الدیمقراطیین العام لحزب ا

ملیة اغتیال بشعة عشكري بلعید لالموحد 
رصاص أمام منزلھ في جبانة رمیا بالو

وحزب الكادحین في .تونس العاصمة
تونس إذ یتقدم بتعازیھ إلى  عائلة 

:الشھید و رفاقھ فإنھ  یعبر عما یلي 

ن عملیة االغتیال تتجاوز إ: أوال 
تطال الوطن بلعید لكيشخص شكري

عب الشبأسره بھدف  ترویع و ترھیب
حتى تتمكن الرجعیة من بسط سیطرتھا 

.كاملة علیھ

إن استمرار االنتفاضة الشعبیة : ثانیا 
حتى تحقیق شعاراتھا التاریخیة و أولھا 
الشعب یرید إسقاط النظام من أوكد 
المھام الثوریة  الیوم و في ذلك الرد 

علي على جریمة اغتیال الشھید الف

بلعید و غیرھا من الجرائم التيشكري
.ترتكب في حق الشعب 

الدعوة إلى مقاطعة المجلس : ثالثا 
التأسیسي والمؤسسات المنبثقة عنھ 

للشرعیة و عدم االغترار الفتقادھا
التوافق مع الرجعیة بوجھیھا بسیاسات

الدیني و اللیبرالي التي لم تجلب إال 
.المآسي  

إن وحدة القوى الوطنیة : رابعا 
ثورة تمثل الدیمقراطیة على قاعدة ال

النتصار دى الضمانات األساسیة إح
الشعب و قطع الطریق على الزج 

حین في حرب رجعیة لیس اغتیال بالكاد
. بلعید إال تمھیدا لھا شكري

حزب الكادحین في تونس 
2013فیفري 6

************************************

موقــعنا اإللكترونيزوروا 

www.tpitu.blogspot.com

************************************
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الیمیــن الّدیني و المرأة

تعتبر قضیّة المرأة من المسائل 
الجوھریّة المرتبطة بالثورة الوطنیّة 
الدیمقراطیّة ألن مھّمة تحریر المرأة 
تعد جزءا ال یتجّزأ من مھام ھذه الثورة 
في طابعھا الدیمقراطي المتصل 

وتحریر الفالّحین بالقضاء على اإلقطاع 
فالنضال ضّد طبقة اإلقطاع بوصفھا . 

الطبقة المحافظة على نمط اإلنتاج 
األكثر تخلّفا یرتبط باألساس بجوھر 
المسألة الدیمقراطیّة التي من مھاّمھا 
تحریر الفالحین من سیطرة اإلقطاع 
وكذلك المرأة التي تتعرض إلى 

ھاد مضاعف ، استغالل مزدوج واضط
ھاد ضطرضھا لالفإلى جانب تع

ضطھاد اإلمبریالي تخضع أیضا إلى اال
اإلقطاعي المقترن بالعدید من 

.التشریعات المتصلة بھا

وضمن ھذا اإلطار یتنّزل دور 
الثوریّین في إیالء مسألة الدفاع عن 
حقوق المرأة المشروعة منھا والمكتسبة 
أھمیّة كبرى خاّصة في ظّل الھجمة 

مین الدیني ا الیالّشرسة التي یقودھا حالیّ 
وفّرت لھ في الوطن العربي والذي

اإلمبریالیّة العالمیّة واألنظمة العربیّة 
الرجعیّة إمكانیّات مالیة ھائلة ومنابر 

فة لتوفیر وقنوات إعالمیّة متعّددة ، إضا
ستیالء على الظروف المالئمة لھ لال

الّسلطة السیاسیّة في عّدة أقطار عربیّة 
إلى التراجع عن لبّث سمومھ والدعوة

بعض المكاسب التي حقّقتھا المرأة عبر 
نضالھا المریر جنبا إلى جنب مع 
الّرجل ، من ذلك حقّھا الطبیعي في 
احتیار الشریك والزواج المدني وطلب 
الطالق ، حقّھا في المساواة مع الرجل 
وفي التعلیم والعمل والمشاركة في 
الحیاة العامة وحّق التّرشح للمناصب 

ومیّة والتصویت ورفض مبدأ تعّدد الحك
...الزوجات وغیره

من خالل ھذه إّن ھدف الیمین الدیني
الھجمة الشرسة ھو إرجاع المرأة قسرا 
إلى سجنھا السابق باعتبارھا عورة 
یجب إخفاؤھا عن األنظار وذلك 
بإلزامھا بالبقاء في البیت وعدم 
التواصل مع المجتمع  مع حرمانھا من 

، ط متطلّبات حیاتھا العادیّةبأبسالتمتّع
إذ وصل األمر ببعض الدعاة إلى تحریم 
استعمالھا للتلفزة والكمبیوتر ، كما ذھب 
البعض اآلخر إلى تحریم سیاقتھا 

.للسیّارة

لقد تعامل الیمین الدیني مع المرأة 
كجسد فقط ، جسد تنبعث منھ رائحة 
الغوایة ففرض علیھا تغطیتھ بالكامل 

لى حفظھ داخل أسوارمع إجبارھا ع
، البیت لتتجنب السقوط في المحظور

فحواء وھي المرأة ارتكبت خطیئة 
تسببت بواسطھا في نزول آدم إلى 
األرض وكانت وسیلتھا في ذلك ھي 
الغوایة، والمرأة أیضا كانت سببا في 
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الصراع الدموي الذي جّد بین ھابیل 
على ھذا . وقابیل من أجل اإلستئثار بھا 

تبر اإلسالمیون كل إمرأة اعاألساس 
، حواء رمز الغوایة والفتنة ألن حّواء

ھم ھي مصدر اغراء المرأة حسب تقدیر
طریقھ إبعادھا عن الرجل لذلك یجب

، والحل حتّى ال تدفعھ الى الخطیئة
عن بالنسبة لھم یكمن في فصلھما 
إذا "بعضھما البعض تكریسا لمقولة 

كان الشیطان اجتمع رجل وإمرأة 
والشیطان ھنا ھو المحّرض " ثالثھما

.على الخطیئة

إلى تطبیق ھذه لقد سعى الیمین الدیني
القاعدة بالقّوة عندما حاولوا التفریق بین 

الطلبة والطالبات بالمطعم الجامعي  
بالمنستیر غیر أّن مخططھم باء بالفشل 
نتیجة للتصدي الحازم لعموم الطلبة لھذا 

ألمر المشروع المتخلّف ، كما وصل ا
بإحدى نائبات حركة النھضة بالمجلس 
التأسیسي المطالبة بتخصیص وسائل 

.نقل للرجال وأخرى للنساء

أّما نظرتھم الدونیّة للمرأة فتنطلق من 
المرأة ناقصة عقال "فادھا أّن أرضیّة م

وبالتالي تعتبر قاصرا ال یمكن " دیناو
لھا أن تتساوى مع الرجل وال یمكن لھا 

تقاللیّة عنھ فھي في أن تتصّرف باس
حاجة ماّسة إلى من یرافقھا لمراقبتھا 

إنھا ذات بشریّة غیر . والحفاظ علیھا 
مكتملة النضج األمر الذي دفع بحركة 
النھضة إلى محاولة تمریر فصل في 

ینص على أّن المرأة الدستور المرتقب
كما أنكر علیھا البعض . مكّمل للرجل

بكّل حریّة اآلخر حقّھا في السفر والتنقّل 
بینما أنكر آخرون حقّھا في العمل 

وغیره من الحقوق المشروعة األخرى
.

الى المرأة ال ینظر  إّن الیمین الدیني
، إذ ارتفعت اال من الجانب الجنسي

العدید من االصوات المنادیة بحّق 
حرمان الزواج بأربع نساء وعدم
" الّشرعي"الرجال من ممارسة حقّھم 

ى رفض الزواج مع التحریض عل
المدني والتشجیع على الزواج العرفي 
والزواج الشرعي الذي یخّول لھم 
إمكانیّة اإلقتران بأكثر من واحدة مع 
المطالبة بحرمان المرأة من حقّھا في 
الطالق وقد حاول بعضھم ترھیب 
بعض النسوة الالتي تقّدمن بقضایا في 

.الغرض

لقد رّكز اإلسالمیّون في تناولھم 
یّة المرأة باألساس على الجانب لقض

الجنسي سعیا منھم لتجریدھا من 
مصادر قّوتھا وتطویعھا إلرادتھم حتّى 
تكون جاھزة إلشباع رغباتھم الجنسیّة ، 
غیر أّن المرأة بنضالھا الیومي إلى 
جانب الرجل تتصّدى لھذه القوى 
الرجعیّة دفاعا عن حقوقھا الطبیعیّة 

قي لن یتّم وھي تعلم أّن تحّررھا الحقی
القیود التي تكبّل المجتمع إالّ بتحطیم كل 

، ولن یتّم تحطیم ھذه القیود إالّ بأسره
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ال والفالحین وكل الكادحین بتحرر العم
الذي ستغاللد واالضطھامن اال

.ةــة الحاكمــھ  الرجعیّ ــتفرض

************************************

المرأة الكادحــة في تــونس
تمثّل المرأة في أّي مجتمع من ال

المجتمعات طبقة مستقلّة، فھي إّما جزء 
من الطبقات الّسائدة أو جزء من 
الطّبقات الُمضطھَدة شأنھا في ذلك شأن 
الّرجل، لذلك فإّن وضع المرأة یختلف 
حسب الطبقة االجتماعیّة التي تنتمي 

وإذا كان الّرجل في المجتمعات . إلیھا
لى االضطھاد الطّبقیّة یخضع إ

االجتماعي الذي تفرضھ الطّبقات 
الّسائدة فإّن المرأة في ھذه المجتمعات 
تخضع إلى اضطھاد مضاعف إذ 

لى االضطھاد الطبقي ذلك یُضاف إ
الجنسي الذي یفرضھ االضطھاد 

.المجتمع الباتریركي الّذكوري

:معطیات دیمغرافیّة عاّمة
على الّرغم من وزنھا العددي الجملي 

ي یفوق عدد الّرجال إذ بلغت نسبة الذ
في جویلیة % 50.2اإلناث في تونس 

، وعلى الّرغم من التشریعات 2011
ح المرأة والقوانین التي ُحبّرت لصال

المؤشرات ، و1956التونسیّة منذ 
اإلیجابیّة حول نسبة الملتحقات بالتعلیم، 
و نسبتھّن داخل المؤسسات الجامعیّة 

الطّلبة الّذكور التى تجاوزت بكثیر نسبة 
خالل السنة الجامعیّة % 61.5لتبلغ

، على الّرغم من كّل ھذا 2010/2011
فإّن اإلحصائیّات وھذه المؤّشرات 
والتشریعات ال تعكس الّصورة الحقیقیّة 

.لوضع المرأة في تـونس
فبلغة األرقام ومن نفس المصدر یثبت 
أّن ھذه النّسب المرتفعة المذكورة سابقا 

ا مرتفعة في عالقة تبقى أیض
بالمؤشرات السلبیة المرتبطة بالمرأة 

) 1/4(ذلك أّن أكثر من ربع . التونسیّة
2011اإلناث في تونس ھّن أمیّات سنة 

فقط في صفوف الذكور، % 11.2مقابل 
) 1/4(كما تجاوزت نسبة البطالة ربع 
2012من ھّن في سّن العمل في ماي 

فقط في صفوف الّذكور، % 14.6مقابل 
وتبدو االرقام مفزعة أكثر في إطار 

نسبة حاملي الشھادات العلیا إذ بلغت
المعطالت عن العمل من بین حامالت 

في ماي % 40.2الشھادات العلیا 
في صفوف نفس % 15.8مقابل 2012

.الصنف من الذكور

:المرأة العاملة في تـونس
في تـونس، تقّدر نسبة النّساء 

ن مجموع م% 75األجیرات بـأكثر من 
النّساء وھو رقم یدّل على ارتفاع نسبة 
المشتغالت داخل المجتمع التونسي لكنّھ 
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ال یدّل على المساواة الفعلیّة بین 
. الجنسین في العمل

فالمرأة العاملة وخصوصا خارج 
میدان الوظیفة العمومیّة تعاني من 
تواصل مظاھر التمییز على مستوى 

ى األجر مقارنة بالّرجل كما تبق
حظوظھا في التّرفیة أقّل من حظوظ 

وتعاني من عدم تسویة . الّرجل
وضعیتھا القانونیّة في الشغل فھي أكثر 
استھدافا بالطّرد إذا ما اعترضت على 
ظروف عملھا القاسیة لذلك فھي غالبا 
ما ترضى بتلك الظّروف مقابل اإلبقاء 

ورغم . على أجر أدنى ومكانة دونیّة
الیّة إالّ أّن مشاركة انتشار النقابات العمّ 

النساء العامالت فیھا تبقى ضعیفة وھذا 
ما یدلّل علیھ ضعف مشاركتھا في 
األنشطة الجمعیاتیّة والنقابیّة وحضورھا 
المحدود جّدا داخل الھیاكل النقابیّة 

.وخصوصا الوسطى منھا والعلیا
وعلى الّرغم من أنّھا تشتغل وتقبض 

ة العاملة أجرة مقابل عملھا، فإّن المرأ
في المجتمع التونسي ال تتمتّع 
باستقاللیتھا االقتصادیّة أمام زوجھا أو 

وإذا كانت المرأة . والدھا أو إخوتھا
العاملة فاقدة الستقاللیتھا االقتصادیّة 
فحّدث وال حرج عن النّساء العاطالت 

.عن العمل

و إذا كان ھذا حال المرأة في الوسط 
المرأة الحضري، فأّي وضع تعیشھ 

الكادحة في الّریف التـونسي ؟

:أوضاع المرأة الّریفیّة
تمثّل المرأة الّریفیّة في تـونس أكثر 

من مجموع عدد النساء في % 35من 
ال تعرف ھذه النسبة من النساء . القطر
مارس الیوم العالمي للمرأة وال 8تاریخ 

أكتوبر المعروف 15تسمع بتاریخ 
الریفیّة، كما أنّھّن بالیوم العالمي للمرأة 

ال یعلمن بوجود جمعیّات نسائیّة على 
غرار اتّحاد المرأة التونسیّة أو جمعیّة 
النساء الّدیمقراطیّات وال غیرھا من 
الجمعیّات التي بدأت تنتشر منذ انتفاضة 

، غیر أّن مشاركتھّن 2010دیسمبر 17
في ھذه الجمعیّات ال زالت شبھ منعدمة، 

ي النقابات   غائب كما أّن حضورھّن ف
تماما ألّن ال وجود للنقابات أصال في 

.األوساط الّریفیّة
في الّریف التّونسي، اإلناث ھّن أقّل 
حظّا من الّذكور في االلتحاق بالمدرسة 
رغم إجباریّة التعلیم، وھّن أقّل حظّا في 
مواصلة تعلیمھّن حتّى وإّن ُكّن أكثر 

.علميحظّا منھم في الّذكاء والتحصیل ال
من النّساء % 99في الّریف التّونسي، 

عامالت وھّن یعملن في القطاع 
ومع أنّھ حین تتثبّت في . الفالحي

بطاقات الھویّة تجد لھّن مھنة واحدة 
وھي شؤون المنزل، فإّن الواقع الیومي 

فالمرأة . للمرأة یثبت لك عكس ذلك
الّریفیّة تقّضي أغلب وقتھا خارج 

تعمل في حقل المنزل سواءا كانت 
زوجھا واسطبل حیواناتھ وھذا شغل 

" السیّد"بدون مقابل طبعا أو في ضیعة 
تستیقظ ھذه المرأة منذ . المالّك الكبیر
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الّدقائق األولى للفجر لیتواصل اغترابھا 
عن المنزل إلى حدود غروب الّشمس 

وعالوة على ھذا الشغل . أو ما بعده
ل الذي یستغرق أغلب وقتھا فإنّھا ال تھم

شؤون المنزل من إعداد الوجبات 
الغذائیّة والغسیل واالھتمام باألطفال 

إلخ، لذلك فھي أّول من یستفیق وآخر ...
من ینام وھي الطبّاخ الوحید ولكنّھا آخر 

.من یأكل
تتعّرض المرأة الّریفیّة التي تساھم 
بقسط كبیر في تأمین غذاء العائلة 
وبقسط أكبر في تأمین األمن الغذائي 

وطني لشتّى صنوف االستغالل ال
واالضطھاد في مجتمع ال یرى فیھا إالّ 
آلة لإلنجاب واالنتاج وتوفیر الحاجیات 
البیولوجیّة وذلك انطالقا من سیطرة 
الجنس الذكوري الذي رّسختھ قرون من 

وفي مركز . سیادة المجتمع الباتریركي
عملھا تقوم المرأة بأداء أشّق المھّام 

ستغاللھا في تأدیة ویتّم ا" أوضعھا"و
مھاّم أخرى حتّى خارج الحقل فتُرسل 

لتنظیفھ وترتیبھ " السیّد"مثال إلى بیت 
أو إعداد الطعام ألسرتھ وغیرھا من 

وتحصل المرأة على أجر أقّل . المھامّ 
من أجر الرجل الذي یشتغل معھا في 
نفس الحقل ویقوم بأعمال أقّل شقاءا 

. منھا

:أسئلة ال بّد منھا
ھذا الجرد الّسریع لبعض األرقام بعد 

یات الخاّصة والمؤّشرات والمعط
ونس، كان ال بّد بأوضاع المرأة في ت

من طرح بعض األسئلة التي تبدو 
ضروریّة في عالقة بما قّدمنا وبما ترنو 
إلیھ النّساء وأنصارھّن من تحقیق 

ھل . شعارات المساواة بین الجنسین
حدث وھل سیحدث أّي تغییر في وضع 
المرأة بمجّرد كتابة فصل في الّدستور 

" المساواة بین الّرجل والمرأة"یقّر بـ
حتّى وإن كانت ھذه المساواة تاّمة ؟ ھل 
أن وضع المرأة سیتغیّر فعال إذا 
أصبحت تقوم بنفس عدد ساعات العمل 
مثل الّرجل وتحصل على نفس األجر 
مثل الّرجل وتحظى بنفس الحظوظ في 

ّرر المرأة بالفعل التّرقیات ؟ ھل ستتح
بمجّرد إقرار ھذه الحقوق وحتّى لو تّم 
تطبیقھا ؟ قد ال تكون اإلجابة صعبة، 
ولكن طریق حّل ھذه الوضعیّات صعب 
بما اّن حریّة المرأة ال یمكنھا أن تتحقّق 
في مجتمع غیر حّر وحریّة المجتمع ال 
یمكنھا أن تتحقّق دون تحریر طاقات 

.المرأة فیھ

************************************
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أزمــة الّسلطة في تــونس إلى أین ؟

في الوقت الذي تزداد فیھ األزمة التي 
نذ یعیشھا المجتمع التونسي خاصة م

، وفي عمقا2011أكتوبر 23انتخابات 
الوقت الذي تستفحل فیھ ھذه األزمة 

االقتصادیة منھا لتطال جمیع المستویات 
سیة والثقافیّة ، وفي جتماعیة والسیاواال

الوقت الذي مّست فیھ ھذه   كل طبقات 
وتة وبصفة وشرائح الشعب بنسب متفا

، وفي الوقت أخّص الجماھیر الكادحة
الذي أقّر فیھ الجمیع بوجود أزمة خانقة 
ینذر تواصلھا باألسوإ ، یطالعنا بعض 
رموز السلطة الحاكمة باإلنكار التاّم 

سلبیّة لھذه األزمة وانعكاساتھا ال
بل . المتواصلة على المجتمع بأسره 

" لنجاحات "یعمد العدید منھم للترویج 
أقّل ما یقال فیھا أنّھا " إنجازات"و

وھمیّة حتّى خلناھم یتحّدثون عن بلد أو 
قطر آخر غیر تونس أو أنّھم یعیشون 

خر غیر ھذا الكوكب الذي في كوكب آ
فمظاھر األزمة أصبحت . نعیش فیھ

وال ینكرھا غیر الذي جلیّة وواضحة
یسعى لذّر الرماد في العیون لحجب 

فعلى المستوى . ا عن الناظرین الّرؤی
، ارتفع حجم التداین قتصادياال

بالمائة 47،8الخارجي لیصل إلى نسبة 
من إجمالي الناتج الوطني الخام رغم أن 

في حدود 2011ھذه النسبة كانت سنة 
، كما انخفض التصنیف ةبالمائ39
تماني إلى أدنى مستویاتھ وكذلك ئاال

سعر الصرف بالنسبة للدینار وارتفعت 

كما . بالمائة6بذلك نسبة التضخم لتصل 
انخفض أیضا مردود القطاعات المنتجة 

ة الفسفاط واإلسمنت خاص
، وغادر العدید من والكیمیاویات

المستثمرین األجانب القطر وأغلـقوا 
أبواب شركاتھم متسببین في تغذیة سوق 
البطالة باآلالف المؤلّفة من العمال 

كما شھد . ریحھم نتیجة لذلكالذیـن تّم تس
لسیاحة ركودا أّدى إلى أیضا قطاع ا

من الوحدات الفندقیّة عن دید توقـف الع
، إضافة للصعوبات التي تتعرض العمل

لھا الفالحة نتیجة للعوامل المناخیة 
.خاصة منھا انحباس األمطار 

جتماعي فقد أّما على المستوى اال
ألوضاع ترّدیا نتیجة ازدادت ا

قتصادیة المتعّددة للصعوبات اال
فارتفعت بذلك أعداد العاطلین عن 
العمل وتفاقمت البطالة والتھبت األسعار 
بصفة ملحوظة مّما ساھم في تدنّي 

معیشي للفئات الفقیرة المستوى ال
، كما سیطرت الجریمة والمتوّسطة

مة وتكاثرت عملیّات السلب المنظّ 
والنھب في واضحة النھار وغابت 

لنفوس وسادت مشاعر الطمأنینة عن ا
، فأصبحت الجماھیر الخوف والرعب

الشعبیّة تعیش في جّو خانـق طغت علیھ 
الكآبة مّما أثّر سلبا على الحالة النفسیّة 

دفعھم للعدید من األفراد األمــر الذي
كما عّم ،إلى إنھاء حیاتھم انتحارا

البؤس والفقر وانغمس البعض في عالم 
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والدعارة ھروبا المخّدرات والكحول
م ، إلى جانب تواصل من الواقع األلی

موجات الھجرة السریّة وارتفاع طلبات 
.اللجوء السیاسي 

أّما على المستوى السیاسي ، فإّن 
الرؤیا لم تعد واضحة فرغم أّن 

حّددت 2011أكتوبر 23انتخابات 
تنتھي بكتابة الدستور لمّدة النیابیّة بسنةا

وإنجاز االنتخابات التشریعیّة 
، فإّن رموز السلطة الحاكمة والرئاسیّة

ومجلسھم التأسیسي قد تجاوزوا مّدة  
یعلنوا إلى حّد اآلن عن صلوحیتھم ولم

، كما أّن نتخابات القادمةموعد اال
المجلس التأسیسي الذي من مھامھ كتابة 

م ینتھ بعد من ھذه المھّمة ، بل الدستور ل
نتھاء لالیّاھ لم یحّدد أیضا سقفا زمنإنّ 

نتقادات الكثیرة إضافة إلى اال. من ذلك
الموّجھة لمسوّدة الدستور والتي ال 
ترتقي ال في شكلھا وال في مضمونھا 
لما تتطلّع إلیھ الجماھیر الشعبیّة من 

.حریّة وكرامة 
ا كما اتّسم الوضع السیاسي أیض

بالتدّخل السافر للدوائر اإلمبریالیة 
واألنظمة العربیة العمیلة في تحدید 
السیاسات العامة التي یجب أن تسلكھا 
السلطة الحاكمة حتّى تكون متماشیة مع 
مصالحھا اإلستراتیجیة ، وھو ما 

ھذه األیام تترجمھ الزیارات المتواترة
روبیین واألللعدید من المسؤولین

ك  مسؤولي الدوائر واألمریكان وكذل
المالیّة خاصة صندوق النقد الدولي 

تم التشاور معھ حالیّا لتمكین الذي ی

قتصاد التونسي من موارد مالیّة یتّم اال
الحصول علیھا عند الحاجة والمقّدرة 

ملیون دینار ، بمعنى 700بملیارین و
أن صندوق النقد الدولي والمعروف عنھ 

البلد بأنّھ یشترط التدّخل في سیاسات
المقترض ، بل وتحدیدھا في أغلب 
األحیان ھو الذي سیكون ضامنا لھذه 

.القروض ذات المبالغ الطائلة 
أّما على المستوى الثقافي فرغم تواصل 
سیطرة الخرافة والشعوذة فقد انضاف 
لذلك سعي الیمین الدیني لنشر ثقافة 
موغلة في التخلّف ترّوج لمفاھیم لم 

لجھاد بالنكاح مثل ا-نألفھا من قبل
وإرضاع الكبیر والحدیث عن عذاب 

وال تمّت للواقع الحالي بأیّة - القبور
ون صلة بل تغرقنا في غیاھب القر

عتماد في الوسطى ، خاّصة وقد تّم اال
العدید من المناسبات على العنف كمنھج 

إنّھا ثقافة معادیة للفّن وكّل . لنشرھما 
ي أشكال اإلبداع والتواصل ، ثقافة تلغ

، ثقافة العقل والنقد وترتكز على النقل
واالنطواء على على التزّمتتشّجع 

، ثقافة معادیة لقیم الحریّة والفكر النفس
.المستنیر 

في ظل أوضاع اقتصادیة واجتماعیة 
وسیاسیة وثقافیّة كھذه ، تتواصل 
مسرحیّة التحویر الوزاري ویطّل علینا 

اء یومیّا العدید من الوزراء خاّصة وزر
النھضة والمؤتمر في محاولة منھم 
إلقناع الشعب بعدم وجود أزمة ، بل 
بالعكس یعتبـرون األمور عادیّة 
والوضع مستقّر ال تشوبھ أیّة شائبة مع 
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ال " اإلنجازات" تعدادھم لجملة من 
توجد سوى في مخیلتھم ھم فقط ألن 
عموم الكادحین لم یر منھا سوى ما یدّل 

.على عكس ما یرّوجون لھ
لقد استغّل بعض الوزراء المنابر 

" وداتھم الجبّارةمجھ"براز اإلعالمیة إل
ھم طیلة مّدة عمل" إنجازاتھم العظیمة"و

حقّیتھم في معبّرین من خالل ذلك على أ
الحفاظ على مناصبھم، بینما سعى 

لح حزبھ ة لمصاالبعض اآلخر وخدم
أحسن "ومةالضیّقة اعتبار ھذه الحك

، ھذه الحكومة "الدحكومة في تاریخ الب
، فإلى جانب خرابالتي لم تنتج سوى ال

جتماعي تدھور الوضع االقتصادي واال
والسیاسي والثقافي ، ظھرت العدید من 
األوبئة التي خلنا وأنّنا وّدعناھا بدون 

لقد ظھرت ھذه األوبئة جّراء . رجعة 
تراكم وتعفّن الفضالت المنزلیّة وكثرة 

خاّصة األوساخ التي عّمت البالد 
الصیف الماضي وقد اضطرت في 
بدایة السنة الدراسیّة الحالیّة بعض 
المدارس والمعاھد إلى إیقاف الدروس 
خوفا من انتشار تلك األوبئة المعدیة ، 
إلى جانب تفّشي فیروس التھاب الكبد 
صنف ج بتالة من والیة القصرین 

واستفحال مرض النزلة الوافدة أو ما 
یر الذي تسبّب یعرف بأنفلونزا الخناز

في العدید من الوفیات في قابس طالت 
ھذه الحكومة التي . حتّى اإلطار الطبّي 

لم توفّر أدنى مقّومات األمن الضروري 
للمواطن الذي اضطر للتعویل على 

عن نفسھ وعن إمكانیاتھ الذاتیة للدفاع
، وفي مرحلة رزقھ في مرحلة أولى

ثانیة سعى لتشكیل لجان الدفاع الشعبي 
اّصة في األریاف لمقاومة عصابات خ

.النھب والسرقة 
إّن الحلول الجذریّة لھذه األزمة والتي 
مّست جمیع المستویات لن تحّل في ظّل 
النظام القائم وحكومتھ الحالیة ، كما أّن 
التحویر الوزاري المرتقب أو تكوین 
حكومة جدیدة لن یكون ھو أیضا الحّل 

ن لما ال یوجد برنامج یأخذ بعیطا
عتبار توفیر حلول آنیّة للمشاكل اال

المستعجلة ورسم رؤیة استراتیجیّة لحّل 
لتي تعاني منھا المشاكل الحقیقیّة ا

، وھذه الحلول لن الجماھیر الكادحة
ترى النور سوى في ظّل سلطة 
الدیمقراطیّة الشعبیّة التي تقطع بصفة 
نھائیّة مع الحلول الترقیعیّة وطریقة 

.   المعتمدة حالیّا إدارة الشأن العام

************************************

الّصـراع اإلمبریــالي على تــونس
بالمشاورات 2013تمیّز شھر فیفري 

المكثّفة بین مكّونات الترویكا وبعض 
األحزاب التي تدور في فلكھا

. بخصوص التحویر الوزاري المرتقب
ا كما شھدت ھذه المشاورات حضور

مكثّفا والفتا لممثّلي البلدان األوروبیّة 
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وأمریكا وبعض األقطار العربیّة ، وھو 
ما یمثل داللة واضحة على أّن ھذا 

وزاري ال یھّم بدرجة أولى التحویر ال
في تونس بقدر أھّمیتھ لدى الّشعب

. الدوائر اإلمبریالیّة والرجعیّة العربیّة 
كما یبرھن ذلك وبكّل وضوح على أّن 

رار السیاسي للّسلطة الحاكمة لیس الق
بالقرار المستقّل بل یرجع في مجملھ 
لھذه الدوائر اإلمبریالیة التي تسعى 
لفرض شروطھا المتماشیة مع 
مصالحھا داخل القطر من ناحیة ومن 
ناحیة أخرى لتقدیم الدعم المطلوب 
لحلفائھا بالقدر الذي یمكنھم من الحفاظ 

.على مواقعھم على رأس السلطة 

بلدان األوروبیّة إّن تركیز ممثّلي ال
تّصال رأسا بحركة وأمریكا على اال

نداء تونس وحزب النھضة یتنّزل في 
إطار العالقات الوطیدة التي تربطھم 
باعتبارھما البدیلین اإلمبریالیین 

یة مصالحھم القادرین على ضمان ورعا
كما یتنّزل ذلك أیضا . اآلنیّة والمستقبلیّة

ّصراع بین اإلمبریالیات في إطار ال
حول القطر كجزء من الوطن العربي 

وإذا . )التناقض بین الدول اإلمبریالیة(
روبیة بقیادة فرنسا وكانت الدول األ

حركة (تراھن على الیمین اللیبرالي 
فإن أمریكا ، )نداء تونس ومن لّف لفّھا 

تراھن في المقابل على الیمین الدیني أي 
نھضة ومن یدور حزب ال(اإلسالمیین 

.)في فلكھ

ائر الیوم بین القوى إّن الصراع الد
الكبرى لیس الھدف منھ االمبریالیة

المحافظة على مصالح الشعب بل ھو 
تئثار بأوفر نصیب سأجل االتنافس من

، إنّھ صراع من أجل من خیرات القطر
المزید من سرقة قوت الجماھیر الكادحة 

ضا كما أّن ھذا الصراع ینعكس أی. 
على البدائل اإلمبریالیة أي الیمین 
اللیبیرالي والیمین الدیني فتنشأ بینھما 
خالفات واختالفات ال تصل في أغلب 

ھذه األحیان إلى التصادم ألن
ختالفات تظّل ثانویّة وال عالقة لھا اال

بمشاغل ومشاكل الشعب فھي غالبا ما 
تحّل بصیغة توافقیّة ألن جوھرھا یتمثل 

لى الكادحین وتطویعھم في السیطرة ع
إلمبریالیین إلرادتھم وإرادة حلفائھم ا

لمزید استغاللھم والصھاینة والرجعیین
. واستعبادھم 

لقد ظلّت السلطة السیاسیة منذ صفقة  
دي إلى حّد اآلن بین ی1956سنة 

، وإذا التحالف الكمبرادوري اإلقطاعي
كانت البرجوازیة الكمبرادوریة  تجد 

، فإّن للیبیرالي تعبیرا عنھاي الیمین اف
اإلقطاع یمثّلھ سیاسیا  الیمین الدیني 
وھي األطراف نفسھا التي تسعى الیوم 
وبالتنسیق مع ممثلي الدول اإلمبریالیّة 
واألنظمة العربیّة العمیلة إلى عقد 
الصفقات المشبوھة للخروج من األزمة 
الخانقة التي تمّر بھا اآلن بأخّف 

لى مواقعھا في األضرار للمحافظة ع
السلطة ولقطع الطریق أمام القوى 
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الثوریّة المتنامیة والساعیّة إلسقاط 
النظام ، ھذا النظام الذي اختار سیاسة 
الھروب إلى األمام وأغرق القطر 
بالقروض البنكیّة والتي تسند مقابل 
شروط اقتصادیّة واجتماعیّة وسیاسیّة 
وثقافیّة تتعارض مع مطالب الشعب في 

ر النھائي من االستعمار  ألّن التحر
ھدف ھذه القروض الممنوحة بسخاء 
ھو ترسیخ الھیمنة على السلطة 
السیاسیة وعلى القطر بما یحتویھ من 
ثروات ولعّل مفاوضات صندوق النقد 
الدولي الجاریة حالیا مع الحكومة حول 
إمكانیّة التخلّي عن صندوق الدعم لخیر 

.دلیل على ذلك 

الثانوي الذي یشّق إّن التناقض 
، لن یتّم حاكمصفوف االئتالف الطبقي ال

حلّھ طالما لم یتّم حّل التناقض الرئیسي 
بین اإلمبریالیّة وعمالئھا من جھة 
واألّمة العربیّة المضطھدة من جھة 
أخرى وكذلك التناقض بین الفالّحین 
الفقراء وباقي الجماھیر الشعبیّة الغفیرة 

اإلقطاعیین األراضي من جھة ومالّكي
.من جھة أخرى

وطالما لم یتّم حّل ھذه التناقضات ، 
فإّن التحویر الوزاري المزمع القیام بھ 
سواء أسفر عن حكومة نھضاویّة أو 

" ائتالفیّة ، وسواء تّم تحیید وزارات 

أو لم یتّم تحییدھا ، وسواء " السیادة 
حاز على ثقة أغلب األحزاب أو على 

التأسیسي ، لن أغلبیّة أعضاء المجلس
یحّل مشاكل الجماھیر الكادحة التي 

الیومیّة منذ انتفاضة ازدادت معاناتھا 
17/12/2010.

إّن النظام القائم وحكوماتھ المتعاقبة ال 
تملك الحلول الحقیقیّة للمشاكل المزمنة 

تھا لم تكن ولن اللجماھیر الشعبیّة فقرار
وائر تكون قرارات مستقلّة عن الد

مالءات یّة بل في جوھرھا ااإلمبریال
عتبار أّن كّل امن ھذه األخیرة ب

المقترحات والحلول یجب أن تأخذ 
بعین النظر أّوال وقبل كّل شيء مصالح 
اإلمبریالیین وحلفائھم التي تتناقض 

.جوھریّا مع مصالح الشعب 

إّن الحّل الجذري یكمن في وضع حّد 
للھیمنة اإلمبریالیّة على القطر كجزء 

الوطن العربي وأّن ھذا الحّل یتطلّب من 
بالضرورة إنجاز مھام التحّرر الوطني 
الدیمقراطي وھي مھاّم لیست موكولة 
لسلطة التحالف الكمبرادوري اإلقطاعي 
الحالي بل ھي مھام العمال والفالّحین 
وكافّة المفقرین والمھمشین الذین 
یمثّلون جیش الثورة الوطنیّة 

.  إلى االشتراكیة راطیّة المتحولة الدیمق

************************************
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الیســـار و القـــرار:   خـاطرة
و لیس ثّمة اآلن إالّ ... ألنّھ ال قرار "

رق بین طریق الحیاة وطریق ذلك المفت
ذلك المفترق الذي تكتشف أنّك .. .الموت

تراوح أمامھ دون إن أمضیت عمرك
ھذه الكلمات ،،،، تختصر"تتّخذ قرارك

لألدیب الفلسطیني غّسان كنفاني في 
یعیشھ إحدى روایاتھ المشھد الذي

، إذ برھن بعض الیسار  في تونس اآلن
في مناسبات متتالیة على عجزه على 
اتخاذ القرار في الوقت المناسب مما 

قدم في اتجاه الھدف أفقده القدرة على الت
فقد أوثق نفسھ إلى وتد االستراتیجي

التخلي ق والمساومة بالمبادئ والتواف
األوھام عن الثورة التى عنھا فروج 
مدافعا عن المسار ھبّ انتصرت و

اختفى من الدیمقراطي وسجد للشرعیة و
فأسدى 2012اكتوبر 23المیدان یوم 

خدماتھ للیمین دون مقابل وظل ماكثا 
حھ كثور الساقیة الذي في مكانھ ال یبر

لمكان ھو یدور في نفس ایقضي العمر و
مغمض العینین ال یقدر إالّ على الخوار 
والسكاكین على أھبة الذبح تنتظره عند 
أول وھن یصیبھ، فھل لھذا الثّور أن 

یعي ما یدور حولھ ؟

ھكذا یرتسم المشھد بشكل كاریكاتوري 
على الّرغم مّما فیھ من مرارة 

ینسكب الغضب الشعبي .... وحزن
یا العارم في الشارع ویعلو الّصوت مدوّ 

لكن كما " الشعب یرید إسقاط النّظام"
في المّرة األولى یبتلعھ الفراغ مثلما 
حدث یوم جنازة الشھید شكرى بلعید 
وال حتّى رجع صدى یبقى منھ وینتھي 

عسى " نم یا حبیبي"المشھد بمرثیة 
النّوم یریحنا من ألم و یقینا من غم ونھنأ 

.األوھام  ...باألحالم

************************
یة على الّشعب العربي في سوریــا   حرب رجع

قبل قام الشعب العربي السوري
عامین بانتفاضة مشروعة تنادي 

غیر أن الدیمقراطیةبالتحرر و
األوربیة سرعان االمبریالیة األمریكیة و

ة ما اقتنصت الفرصة  فحولتھا بسرع
إلى حرب رجعیة خدمة لمصالحھا 

الرجعیة یوني وومصالح الكیان الصھ
سوریا فيیوم فإن ما یجريالالعربیة و

إنما ھو حرب ال عالقة لھ باالنتفاضة و
جعیة تستھدف السیطرة على سوریا ر

في المقابل و.عموم الوطن العربي و
قوتھا قامت روسیا بتوظیف كامل

لمجابھة المخطط  األمریكي األوربي  
ت إلى جانبھا الصین إلدراكھا أن جرّ و

ب تستھدف مصالحھا تلك الحر
جیوإستراتیجیة وقد استعرضت قوتھا ال

مسبوقة مناورات ضخمة غیرونظمت
في البحر األبیض المتوسط قبالة 

بقت قطعا حربیة أالسواحل السوریة و
زال تدعم النظام ال تبشكل دائم ھناك و
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ھي تعتبر والسوري سیاسیا وعسكریا
انھ ال حل لألزمة بدون موافقتھا 

ن بإعالن الصینیووویتمسك الروس 
تدخل عسكري یرفضون كل جنیف و

وفي األیام األخیرة  قامت روسیا غربي
لتحیید األردن الذي بمحاولة جدیة

أصبح ینظر بحذر إلى قطر التي تدعم 
ت الدینیة في المملكة الھاشمیة الجماعا

ھناك حدیث عن إقامة مصنع روسي و
.ضخم لألسلحة في الصحراء األردنیة 

المبریالیة التي اتحدت إلىإن القوى ا
لیبیا  حد كبیر خالل الحرب في العراق و

أصبحت منقسمة أكثر فأكثر في عالقة 
ھذا ما یصح حتى على فرنسا ا وبسوری

الوالیات المتحدة أمریكا فبینما تدعمو
ز و تركّ دون تحفظ" الجیش الحر"

بطاریات صواریخ باتریوت في تركیا
اتھا سابفإن فرنسا تعید النظر في ح

أكثر من الموقف  تقترب أكثر فو
.الصینيالروسي و

وغدا واضحا الیوم أن ما یجري
في سوریا  حرب تشترك فیھا عدید 

ي تتسابق من أجل إعادة الدول الت
االنتشار على الخارطةالتموقع و

ھو ما ال ینفیھ مثال وزیر والعالمیة
جیة السعودیة الذي اعتبر المعركةخار

فإمارات عالمیةعركةا مفي سوری
ي االتحاد األوربأمریكا والخلیج و

وروسیا والكیان الصھیوني  و تركیا
الصین أطراف فعلیة في ھذه الحرب و

التي تنتشر مراكز تدریب مرتزقتھا في 
مثل لیبیا ومصر بلدان عدیدة 

الجزائر باكستان ومالي وأفغانستان وو
إمارات الخلیجواندونیسیا وتونس و

جمیع ھؤالء في ة یتم تفي مرحلة ثانیو
لبنان واألردن ومن بلدان مثل تركیا و

وتصرف ھناك یتم إدخالھم إلى سوریا
لھم رواتب ضخمة   ویتم تسھیل 

وجھم خاصة عبر خردخولھم و
األراضي التركیة وبالتالي فإن ما 

في سوریا لیس حربا أھلیة بل یجري
ة حرب رجعیة عدوانیة خارجیة ممول

ھي تعتمد دولیة ومن قبل قوى إقلیمیة و
زقة القادمین من بشكل خاص على المرت

قد اعترفت وزارة مختلف البلدان و
الخارجیة االسترالیة بأن حوالي مائة 

في سوریا مقاتل من استرالیا یحاربون 
ندما یتطلب األمر تدخال عو2011منذ 

معلنا فإن الطائرات التركیة أو مباشرا و
تتردد في قصف المواقعالصھیونیة ال

.ھو ما حدث عدید المرات   السوریة و
ھناك محاوالت متكررة لتوسیع و

لمقاومة نطاق الحرب لكي تشمل ا
قوات الدفاع والفلسطینیة واللبنانیة

لتابعة لحزب العمال الشعبي ا
االتحاد الدیمقراطي الكردستاني و

قد جرت معارك طاحنة في الكردي و
. المناطق الكردیةیرموك ومخیم ال

االمبریالیات الغربیة وتحاول
الجیش "والرجعیة الخلیجیة ترجیح كفة 

لذلك تدعمھ بالمال والسالح " الحر
فقد أرسلت ،سیاسیااتوفر لھ غطاءو
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من األسلحة السعودیة كمیات كبیرة 
ر قامت قطالموردة من كرواتیا و

بتوفیر عربات عسكریة متطورة  
نقل المرتزقة بینما ت تدریب ومولو

ون صواریخ مضادة ریكیشحن  األم
رصدوا عة وبات مدرّ عرللطائرات و

یعقد ھؤالء بین الفینة أمواال ضخمة و
ى األخرى مؤتمرات دولیة تحت مسمّ و
لمزید تنسیق " أصدقاء سوریا"

لف السوري الذي غلق المجھودھم و
بعد عامین من بدء ظل إلى حد اآلن و

.الحرب مفتوحا 
صعید العملیات العسكریة فإن وعلى 

المتكررة القتحام العاصمة اوالت المح
العباسیین الوصول إلى ساحةدمشق و

لذلك یحاول باءت حتى اآلن بالفشل
ون ــاإلستراتیجیّ ونــالمخطط

مبریالیون  تشتیت الجیش السوري اال
بتركیز انتباھھ وإبعاده عن العاصمة

ثل ادلب و دیر دة معلى محافظات بعی
عا حتى تسھل درحمص والزور و
قد اكتفى على العاصمة والسیطرة

مركز في األماكن الجیش السوري بالت
توجیھ ضربات مركزة االستراتیجیة و

ھا للقوات المعادیة في األریاف  مما منع
إقامة احتالل مراكز المحافظات ومن

رغم سیطرتھا قواعد ارتكاز دائمة
واقع وتھدیدھا لخطوط على بعض الم

ك فعل تلجأ تلكردّ و.اإلمداد والتموین
إلى عملیات التفجیر القوات المعادیة 

ھاجمة الحواجز األمنیة ماالنتحاریة و
الكفاءات السوریة من ضباط تصفیة  و

فیین وفنانین أطباء وصحومھندسین و
امعات الجتدمیر المصانع وو

اقتراف المطارات ووالمستشفیات و
إعدامات عشوائیة مذابح مروعة و

ضرب البنیة التحتیة بما في ذلك و
ك المصانع و بیعھا في تركیا فكیت
.تھریب الثروة البترولیة و

قد أدى ذلك إلى تفاقم معاناة الالجئین و
ھم ملیون الجئ ثلثھم من الذین بلغ عدد

األطفال یعیشون في ظروف النساء و
مزریة منھا غرق الخیام في المیاه بفعل 

أحیانا نشوب الثلوج واألمطار و
ل لنساء من استغالاالحرائق وتعاني

مھین حیث تتفشى االعتداءات الجنسیة 
معظم المدن السوریة تزداد فيو

یین سوءا جراء المعارك المدنأوضاع
اضطراب كبیر في ھناكالطاحنة و

الدواء ود بالماء و الكھرباء والتز
.المحروقات ووالمواد الغذائیة 

الیوم یتزاید نفوذ الجماعات الدینیة و
وتجد القاعدة في سوریا المرتبطة ب

االتحاد األوربي نفسیھما في أمریكا و
رطة بینما یحاول الجناح االخوانيو

كثر من غیره بالوالیات المرتبط أ
قف إمارات الخلیج إنقاذ الموالمتحدة و

أصبح والدخول في مفاوضات سلمیة و
جبھة و" الجیش الحر"ع  بین الصرا

النصرة مكشوفا فإذا كان اإلخوان 
أداتھم رالیون وحلفاؤھم اللیبلمسلمون وا

بناء یریدون "الجیش الحر"العسكریة  
لیبیا سوریة مشابھة لمصر وتونس و
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فإن جبھة النصرة ترید إمارة دینیة 
ھي  وشبیھة بإمارة طالبان األفغانیة 

أمریكا  في قائمة الجبھة التي وضعتھا 
.المنظمات اإلرھابیة 

الحرب الرجعیة في سوریا جزء إنّ 
االمبریالیة من حرب أشمل تشنھا

ھي وعمالؤھا ضد األمة العربیة و

طار مختلفة مرشحة للتصاعد ففي أق
بعد حسم تدق طبول الحرب فال شيء
في النھایة اندالع االنتفاضات العربیة و

فإن المستعمرین سیتركون الوطن 
دحورین فھكذا كان األمر العربي م
.ھكذا سیكون أیضا في الغدباألمس و

************************************

الكادحینصوتطریــق الثّــورة، جریدة 

ئھإثرامناقشة محتواھا وساھموا في توزیعھا و

************************************
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ابن الشعب: بقلم مازلنا نبحث عن بلد                  قصید

بلٌد بلدْ 

حراء ممتّدة یمتدْ بین بحر وص

وما بینھما أحراٌش وتالل

وشاطئ یُحّجُر فیھ التّجوال

وحده یُنجُب أسیاد البلد

...

بلدٌ 

كلّما أردناه دفعنا

وكلّما اقتربنا منھ ابتعدْ 

یھجرنا حینا ویھّجرنا أحیانا

مع فائض من ودْ 

یھّددنا إن قلنا نعود

ویھدینا سالما إن لم نعدْ 

...

بلٌد ال كالبلدْ 

ینشُّ خلفنا كالبھ

من قیّاد وخلفاوة وُعمدْ 

أصواتلتسمع حتّى الالّ 

وتبصر ما ال یراهُ أحدْ 

...

بلدٌ 

كلّما نشدنا الحیاة على أرضھ

زاد زئیره وارتعدْ 

كأنّما أتیناه ُغزاةً 

أو أنجبَنا من نطفة حرام

لیقیم علینا الحدْ 

أ بلٌد ھذا أم بلْد ؟

...

ھل عرفتم ھذا البلد ؟

امھ من خلف البحر یجلبھمحكّ 

كأنّما لم یولد ولم یلدْ 

لصوصھ بال عددْ 

أبناؤه یرثون الفقر والقھرَ 

ویحفظون آیات الّرفضِ 

فیا ھذا الّشعب اتّحدْ 

واصنع بقبضتك أجمل غدْ 

فال أرض تتّسع لك غیر أرض ھذا البلدْ 
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