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ما العمل ؟

العمل بعد سلسلة من النقاشات و
ة  كفاحیة متعاقبالمشترك خالل محطات 

حزب توحد الوطنیون الدیمقراطیون و
النور مولود جدید یعبر رأىالكادحین و 

عن وحدة الثوریین و ھو حزب الكادحین 
خطوة ذلك و یمثلالوطني الدیمقراطي ، 

صغیرة على طریق الثورة و لكنھا مثل 
فمسیرة بالغةأھمیةذات أولیةكل خطوة 

إذاصة بخطوة واحدة خاتبدأمیل األلف
لحقت التياألضرارما علمنا مقدار 

ظواھر الحلقیةتفشى جراءبكفاح الشعب
افقھا من تعصب و زعاماتیة رو ما 

ھو ما یتطلب جھدا كبیرا جوفاء و
.للتخلص من أفاتھا القاتلة 

ففي تونس الیوم ھناك عشرات الحلقات 
التي" التیارات " و " األحزاب" و 

الثورة  خطّ كسیة وفي عالقة بالمارنشأت
الوطنیة الدیمقراطیة  و یدعى كل منھا انھ 

تدور في فلكھ أطرافالمركز و البقیة 
باھىتكل زعیم  من زعمائھا یو

بمجموعتھ بما یشبھ تباھى الشیخ بعشیرتھ 
على صعید ذلك التشتت الوضعیقترب و 

إلىمن حالة الفرق الدینیة المنقسمة 
ھا طوائف و ملل و نحل یكفر بعض

البعض و فاء لمرجعیة نقیة ال وجود لھا 
.أذھانھافي إالّ 

دراسة عمیقة إلىو تحتاج ھذه الظاھرة 
ھنا نكتفيالتيأسبابھاللوقوف على 

بالعمل من جھة ارتبطت إنھابالقول 
من انزواء و تقوقع رافقھو ما السري

مناضلياطالع مما حال دونعلى الذات 
الحلقات بقیة كل حلقة   عما یجرى داخل

في العمل ستغراقاالبأخرىو من جھة 
النقابي و عدم االھتمام بتطویر القدرات 

فھذان النظریة و السیاسیة و التنظیمیة 
تلك جانبا من جوانبان قد یفسرالعامالن 
.الظاھرة

اندالع تطور وسائل االتصال و و مع 
دیسمبر و ما حققتھ من 17انتفاضة 

لحریات العامةمكاسب على صعید ا
لكثیرین االطالع على من الممكن  أصبح

التجارب المختلفة و الحصول على ما 
یبتغونھ من برامج و مواقف و معاینة  

المقارنات إقامةالممارسة و بالتالي 
استخالص العبر و ھو ما ھدد عالم و

"الزعماء " أزعجالحلقیة بالزوال و 
فقد في ورطة ال سابق لھا أدخلھمو

التنظیم و النظریة حت مشاكلطر
البرامج و الخطط السیاسیة على بساط و

.وقت مضى أيمن أكثرالدرس 

و عجزھا عن "الحلقة " جراء قصور و
یطرحھا الواقع من التيمجابھة المشاكل 

جھة و اتحاد الرجعیة و االنتھازیة في 
إعالميبإسنادو جبھات مدعومة أحزاب

على الشعب رھاتأثیو شدة ضخم  ماليو 
االنتفاضة إلیھألتالذيو المصیر 
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عدد منیرتفع نداء المناضلین في
جل وحدة الثوریین فما أالمجموعات من 

دون ھو حزب الثورة ویحتاجھ الكادحون 
و بینما یستجیب الوطنیون تأخیرأي

طیون و حزب الكادحین لھذه الدیمقرا
ذلك معتقدین إلىال یلتفت البعض الدعوة

سواء " الحلقة " الحفاظ على باإلمكانأن
تخریب كل أوبعرقلة الوحدة الحزبیة 

الثورييخطوة في اتجاه العمل الجبھو

الفرز السیاسي و النظري تواصل أنغیر 
بخطى متسارعة سیجبر الجمیع على 

یقفون فیھ بما سیمكن الذيتحدید الموقع 
أیادیھمالحكم علیھم بمقدار ما تصنع من 
الوقوف أولوقوف في صف الشعب افإما

و لن ینفع التردد أعدائھفي صف 
في التھرب طویال من المسؤولیة أصحابھ

فقطار وحدة الثوریین بدا بالسیر شیئا 
فشیئا بخطى ثابتة نحو الھدف و لن یثنیھ 

.المترددون عن سیره  
*******************************************************************

حكومة جدیدة على بّوابة العام الجدید
عام ینقضي مثقال باآلالم التي ألّمت 
بالوطن وبالطّبقات الشعبیّة، وعام جدید 
یفتح األبواب حامال في طیّاتھ بشائر 
جدیدة یطبّل لھا اإلعالم ویھلّل لھا على 
منابره رجال الّسیاسة مّمن ألف الّشعب 

ّل نھار صورھم التي تتكّرر كملنفاقھم و
. وكّل لیلة

بشائر تعُد بطور جدید من المرحلة 
كلّھ خیٌر وسعادة ورفاهٌ؛ "االنتقالیّة"

حكومة جدیدة ودستور جدید ونمّو 
اقتصادّي یتحّسُن ومشاریع تنمویّة 

. الخ من البشائر...وانتخابات

ھكذا ینقضي عام ویحلُّ عام جدید، عام 
من عمر االنتفاضة ثالث مضىبعد أن 

معطّلین عن للوات بأكملھا لم تحمل سن
العمل وللعّمال ولصغار الفالّحین وصغار 
التجار والحرفیین والموظّفین الّصغار إالّ 

ثالث . مزیدا من الفقر ومن المعاناة
سنوات لم تھب الحالمین بغد أفضل إالّ 
الرّش والقمع واالضطھاد والوعود 

ثالثة أعوام بأشھرھا وأسابیعھا . الّزائفة
أیّامھا مضت وال شيء مّما سّوقــوه ذات و

23وكم مّر من .. أكتوبر قد تحقّق23
ثالثة أعوام . أكتوبر واألحوال على حالھا

، وحتّى أولئك الذین خرجوا انقضت
لالحتجاج مواجھین الّرصاص بصدورھم 

دّك النظام فخّربھم رصاص لالعاریة 
حاصدا منھم المئات، أولئك قوات القمع
ظرون متى یجيء ذاك الیوم مازالوا ینت

الذي یُعلن فیھ عن أسماء السفّاحین 
وال شيء یوحي بأّن ذاك الیوم .. والقتلة

.سیجيء

مّرت، وال عام منھا أحسُن من ثالث
وھا .. الّسابقعام إذ ینسیك الّالحق منھا 

العام الجدید یحّل وال شيء یدّل أّن ھذه 
. ءاألوضاع ستتغیُّر وسیحّل محلّھا الّرخا

للكادحین فماذا یخبّئ ھا العام الجدید 
وللوطن؟  

الرجعیة نتِظر تعلى المستوى السیاسي 
حول مائدة الحوار الّسحریّة على ةالمتحلّق
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أحّر من الجمر أسمـاء التشكیلة الحكومیّة 
المنتظرة التي سیعلن عنھا ذات مساء 
تاریخّي المھدّي المنتظر، رئیس حكومة 

ھائل من رجال یدعمھ ھذا الجمع ال
السیاسة 

حكومة یقول ھؤالء الّساسة أنّھا ستصنع 
تونس الجدیدة وستقطع مع الماضي األلیم 
واللّئیم، وھم یختزلون بذلك كّل ھموم 
الشعب ومصیر وطن بأكملھ في أسماء 
مجموعة من الوزراء یوھمون النّاس 

حكومة منتظرة . بأنّھم مستقلّون ومحایدون
سھا وزیر في محایدة ومستقلّة رئی

.الحكومة المستقیلة

ودون أن نستبق األحداث حول ما یروج 
اآلن من احتفاظ المھدي بأسماء من 
الحكومة المستقیلة، فإّن ھذه الحكومة لن 
تكون مستقلّة إالّ عن الطّبقات الّشعبیّة ال 
عن الطّبقات الحاكمة وعن داعمیھا من 

فھذه . الجھات الخارجیّةوالمحلیةالقوى
لحكومة المنتظرة التي أنجبھا الحوار ا

الالّوطني الذي طال مخاضھ لیست إالّ 
ولیدة الّضغوطات التي مارستھا القوى 

االتحاد العالمیّة وخصوصا أمریكا و
والتي طُبخت خارطتھ في مخابر األوربي 

سفارات ھذه القوى ولم یكن من الجمع 
المتحلّق حول مائدة ھذا الحوار إالّ الطّاعة 

ولة لتنفیذ ھذه الخارطة من أجل والھر

مّرة ینجح، وھكذا النظام القائم ترمیم
المھرولون تحت رعایة أسیادھم أخرى 

من وراء البحار في إنقاذ النظام الجاثم 
على صدر الكادحین منذ عقود بعد أن 

لّما كان الشعب عازما على ھبوا لنجدتھ
بھكذا وزارة ولدت في مثل ھكذا . إسقاطھ

یبّشرون الّشعب ویعدونھ بحّل ظروف 
. أزمتھ

ون بھا ؤإنّھا مجّرد أوھام ینشرونھا ویمل
نشرات األخبار من أجل أن یعلنوا ذات 
یوم أّن الّشعب ھو الذي أسقط تلك 
الحكومة وھو الذي اختار ھذه الحكومة 
والحال أّن الّشعب الذي یتحّدثون باسمھ 
یسبح في واد سحیق وھم یطیرون في 

ھیة ال شعوب فیھا، إنّھم یوھمونسماء عال
بأّن الحوار ھو مطلب شعبّي والحال أّن 
حوارھم جرى ومازال یجري وسط 
القصور والوزارات المكیّفة بینما الّشعب 

األسعاریعاني القّر والحّر ویواجھ غالء 
یخوض المقاومة  ووالبطالة ورفع الّدعم 

التي احتجاجاتھآخر حلقاتھا ى كانت تال
مطلع السنة تونسفيجھات عدیدة ھّزت

السلطة مؤسساتلّما ھاجم و الجدیدة 
حتى ال یفسد احتفالھم دعوه إلى الھدوء 

بدستورھم و وفاقھم و اتفاقھم و من لم 
یستجب إلى دعوتھم أرسلوا إلیھ  من 

ره على قبول الدعوة بقوة العصا یجب
. الحدید     و

*******************************************************************
صندوق النھب

في النضال والدفاع عن االنخراطلمثّ یُ 
مصالح الجماھیر الكادحة والسعي لتحریر 

جل االشتراكیةأالكفاح من األوطان و
مرتكزة على مبادئ ثابتة تجعل مسائل  

، فالعدید طریق الثورةمن المناضل یسلك 
كوا نھج من المناضلین والمناضالت سل

النضال مستخفین بالموت الذي یتربص 
بھم في كل لحظة وفي كّل زاویّة ، بل إّن 
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أغلب الثوریین وھبوا حیاتھم من أجل 
إّن المناضل الحقیقي . الوطن و االشتراكیة

یعلم جیّدا وھو ینخرط في النضال ما 
ینتظره من موت أو سجن وتعذیب أو 
حرمان من العمل إلى جانب المضایقات 

ال و ھو . ستمّرة لھ وألفراد عائلتھ الم
ألنّھ اختار  طریقھ األضرارتلك بیبالي 

عن قناعة وأصبح ھّمھ الوحید ھو الثبات 
على المبادئ والعمل على تحقیق األھداف 

إّن . التي رسمھا بمعیة بقیّة رفاقھ 
ھو انتصار لشعبھ إلیھبالنسبة االنتصار

وتحقیق أھدافھ ھو تحقیق ألھداف 
ھو أقصى ما ینتظره فذلكدحینالكا

المناضل وھو أجمل ھدیّة یمكن أن یقّدمھا 
لشعبھ وأحسن مكافأة لھ على ما بذلھ من 
نضاالت ھذا إن بقي على قید الحیاة ألّن 
أغلب المناضلین یعتبرون أّن دورھم 
یتمثّل في تعبید الطریق لألجیال القادمة 

التحرر مھام تحقیق إیمانا منھم بأّن 
بین ال تنجزفھيسھاللیستراكیة االشو

عشیّة وضحاھا وإنّما تتطلّب نفسا طویال 
.مستمّرا لعّدة أجیال متعاقبة وربّما نضاال

تلك ھي قناعات الثوریین الذین ارتبطوا 
بقضایا شعبھم العادلة ولعّل التاریخ یذكر 

في و االشتراكیة لنا أن حركات التحرر
عد أن حصدت العالم لم تحقق نصرھا إالّ ب

آلة القمع الرجعیّة آالف المناضلین 
والمناضالت الذین عبّدوا بدمائھم الطریق 
لألجیال التي حملت بعدھم مشعل المقاومة 

.  قت النصر الذي استشھدوا من أجلھ وحق
لقد أعدم العدید منھم رمیا بالرصاص في 
الساحات العامة بینما نصبت  للبعض 

تألت منھم المشانق في كل مكان وام
السجون بالبعض اآلخر وعانى الكثیر 

منھم من  التعذیب الوحشي ومن الحرمان 
من العمل ومن الفقر وشظف العیش 

غیر أّن كل أنواع . ريسوكذلك النفي الق
ضطھاد التي مارستھا الرجعیّة القمع واال

لم تزد العدید منھم إالّ إصرارا على 
سعیا طریق الثورةمواصلة السیر في 

إحراز النصر على ب ساعةقریمنھم لت
إّن النضال . يو الوطنيالعدو الطبق

ھؤالء یعني بالضرورة لى إبالنسبة 
االجتماعیةالتغییر الجذري لألوضاع 

والسیاسیّة السائدة وتوفیر واالقتصادیة
.المالئمة لتطّور عالقات اإلنتاجاألرضیّة

االستعمارلقد عانى شعبنا الكثیر من 
رجعیة الحاكمة مّما دفع المباشر ومن ال

في االنخراطإلى أبنائھبالعدید من 
المقاومة المسلّحة فاستشھد العدید منھم 

في بینما رمي بالمئات 1956قبل 
غیاھب السجون ، كما استشھد البعض 

ان انتفاضات جانفي المتعاقبة  اآلخر إبّ 
، جانفي 1984، جانفي 1978جانفي (

ریة دفاعا عن األرض والح...) 2008
نتج أیضا عن ھذه و. والكرامة الوطنیّة 

اإلنتفاضات طرد المئات من المناضلین 
والمناضالت من العمل والزّج بالعدید 

منھم في سجون الرجعیّة وحرمان  
.البعض اآلخر من مواصلة الدراسة 

اعتبر ھؤالء المناضلین أّن ما تعّرضوا و
لھ من تعذیب وسجن وحرمان من العمل 

نظام اقترفھة أمرا طبیعیّا ومن الدراس
ال بد من دفعھا من ضریبة اى انھعمیل

اعتبرت عائالت الشھداء  وجل الحریة أ
استشھاد أبنائھا وشاحا یزیّن صدورھا ولم 
تفّكر یوما ما في مطالبة النظام الرجعي 
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بتعویض المآسي تلك الذي تسبب في 
.عما لحق بھم  من ظلم واضطھاد 

دخل  الذي حاولنا من خاللھ إّن ھذا الم
للكفاح تحدید صفات المناضل ونظرتھ  

یضطّرنا للتّساؤل عن أسباب إصرار 
حزب النھضة على استصدار قانون 

العدید من لبعض منخرطیھ یضمن 
تحت اعتقالھم المنافع  والتعویضات عن 

تحت مسّمى بن على الجنـرال سلطة 
لضحایا االعتبارصندوق الكرامة ورّد "

والذي تّم إقحامھ بصفة فجئیّة " ستبداداال
وتّمت 2014في قانون المالیة لسنة 

المصادقة علیھ في ساعة متأّخرة من لیلة 
كما یحیلنا أیضا للتساؤل . 29/12/2013

الصراع بین الرجعیة الدینیة حول طبیعة 
معاناة عتبرتوھل و الرجعیة الدستوریة 

؟نضاال أم ال ك ھذا على ید ذا

ال یزال مستمرا الذيذلك الصراع نّ إ
مع تبدل المواقع في جھاز اآلنإلى

برامج اجتماعیّة بیتعلق السلطة ال
واقتصادیّة وسیاسیّة من شأنھا تغییر واقع 

رامج ببإنماو الكادحین نحو األفضل  
جوھریا في اضطھادھم يتلتق

.استعبادھمو

تفید كافة المواقف  المعلن عنھا من قبل 
اإلسالمي أو حركة النھضة تجاه اهاالتج

تحركات الجماھیر الشعبیّة خاّصة إبّان 
انتفاضات جانفي المتتالیة معاداتھا لھذه 
التحركات والتندید بھا مع مساندة النظام 

في السنوات ھذا العداءوقد تواصل 
األخیرة وھي في سّدة السلطة من خالل 

وعدائھا االجتماعیةلالحتجاجاتتجریمھا 
للعمل النقابي وللھیاكل النقابیّة وسعیھا 

اتّحاد " المحموم إلضعافھا عبر تركیز 
وتصّدیھا لكّل فصول الدستور " إسالمي 

التي من شأنھا التخفیف قدر اإلمكان من 
األوضاع المتردیة للكادحین مع العمل 
على مزید تفقیرھم وتجویعھم وتھمیشھم 

.2014من خالل قانون المالیة لسنة 

خالف حركة النھضة الوریث نّ إ
سلطة بن اإلسالمي مع لالتجاهالشرعي 

لم یكن الھدف منھ تحسین وضع على 
الجماھیر ولم یكن حول برامج اجتماعیة 

بل تمحور شعبیةواقتصادیة وسیاسیّة 
بغرض مثال حول السیطرة على المساجد

وھو ما دعا الفضاء العام التحكم في
ن خاص حزب النھضة إلعداد قانو

مؤخرا في انتظار الفرصة بالمساجد 
المجلس التأسیسي السانحة لتمریره في

سلطة الخالف بین النھضة وبمعنى ان
تمحور حول من یحكم قبضتھ بن على 

على الجماھیر وتطویعھا إلرادتھ

عندما تتعذر تلك السیطرة بالوسائل و
السلمیة تلجا الرجعیة لفرضھا بوسائل 

ھفیيو ھو ما تلتقهاإلكراالعنف و 
الرجعیتان الدستوریة و الدینیة من ذلك ما 

تشویھ وجوه قامت بھ الرجعیة الدینیة من
بعض الفتیات بماء الفرق لعدم ارتدائھن 

الھجوم لحجاب وتفجیر بعض النزل وا
.  سلمة الجامعةعلى الكلیات و المبیتات أل

المذكورتین جرى الصراع بین الرجعیتین
دارة لنظام و تحت اإلن ادوما ضم

مریكا أبریالیة وخاصة المباشرة لالم
طبیعة یخفت بحسب فرنسا وكان یحتد وو

التوازنات بینھما و ھو ما یمكننا من فھم 
سر ترحیب الرجعیة الدینیة ممثلة في 
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نوفمبر 7ب حركة النھضة بانقال
نا ثقت" الشھیر يوتصریح راشد الغنوش

من جھة " يفي هللا و السید الرئیس بن عل
صطدامھا معھ من جھة ثانیة وصوال و ا

المزدوج 2011جانفي 14لى انقالب إ
عندما قطعت االمبریالیة الطریق على 

دیسمبر و طردت بن 17تفاضة تطور ان
.ووضعت محلھ الترویكايعل

لم یكن في یوم ما ذلك الصراعّن إ
لصالح الجماھیر بل كان الھدف منھ 

ھا الصحیح حرف نضاالتھا عن مسار
لصراعات بین دكوقوھا لكي تستغلّ 

تدعیم أطراف رجعیّة ھّمھا الوحید  
و ھو ما أخفتھ تمركزھا في السلطة  

االنتھازیة عن الشعب التى اعتبرت تارة 
ضد الظالمیة و طورا بن على مناضال

مناضال ضد االستبداد  يراشد الغنوش

صندوق " تمریر علیھ فانتأسیساو 
" االستبدادلضحایا االعتبارة ورّد الكرام
على السطوضربا من ضروب یمثل 

أموال الشعب التي یجب أن تصرف 
الفئات والجھات المفقرة لصالح الطبقات و

لتوفیر العمل لطالبیھ وفي والمھمشة
قطاعات الصحة والتعلیم التي یجب أن 
تكون مجانیّة وكذلك في المواصالت 

.لتوفیر النقل العمومي 

ھم في واالستبداداالضطھادإّن ضحایا 
الحقیقة سكان المناطق المفقرة والمھّمشة 
الذین یعانون إلى حّد اآلن من السیاسات 

شعبیة الوالو الالدیمقراطیةالالوطنیة
.1956التي انتھجھا النظام منذ 

كثر ، واالستبداداالضطھادإّن ضحایا 
ھة إنّھم الشھداء الذین استشھدوا في مواج

النظام الرجعي خاصة في انتفاضات 
ك كل الجرحى والمساجین جانفي وكذل

ھم اآلالف المؤلّفة من ، إنّ وعائالتھم
الذین لم یتمكنوا من الدراسة األمیّین

وكذلك الذین دفعت بھم ظروفھم 
الصعبة إلى عدم مواصلة االقتصادیة

، إنّھم كل من توفي بحكم اإلھمال دراستھم
رعایة الصحیة وعدم تمكینھ من ال

االنتحارإنّھم الذین عمدوا إلى . الالزمة
بأّي طریقة كانت أو الذین ماتوا غرقا في 

. البحار بحثا عن عمل 

لم یسعوا إلى مطالبة إّن ھؤالء الضحایا 
مضطھدیھم بالتعویضات أو بالھبات ألنھا 

نّ ألن تحّل مشاكلھم المزمنة بل اعتبروا 
جذري لمآسیھم إسقاط النظام ھو الحل ال

17وھو ما دفعھم إلى تفجیر انتفاضة 
یحدوھم األمل في تغییر 2010دیسمبر 

أوضاعھم  المتردیّة بصفة جذریّة  وتوفیر 
.الظروف المالئمة للحیاة الكریمة 

حركة النھضة الماسكة بزمام السلطة إنّ 
إلىتسعى الیوم مثلھا مثل من سبقھا 
ھا من استغالل الفرص لتمكین مؤیّدی
الشعبامتیازات ومنافع على حساب قوت 

یقترب من وضع اقتصاديظرف في 
مھمةالكادحینمّما یطرح على الكارثة

.   رفض ھذا النھب و مقاومتھ 

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



مراقب: بقلم / خواطر 
لى إن ولوطفلیخرس الجبناء سماسرة ا

األبد
حتما ھستیریا الغثیان والتقیُؤ ستنتابك 

أنت تتحُسس ذات صباح أشالء وطن و
وحلم ثورة كان قد غلبك النعاس الثوري 
فنمت وتركتھا للعراء لقمة سائغة 
تترُصدھا أعین الجبناء ووكالء االستعمار 
یراوحون علیھا بمعاول الدوالر 
البتروخلیجي حینا وبفقھاء بول البعیر 

ھؤالء األغبیاء . رضاع الكبیر حینا اخروا
وألنھم كذلك فھم أُول من یصُدق نعیقھم 
وأراجیفھم وبذلك یدُشنون حفر قبورھم 

تنطلق حمالت خداع . غیر مأسوف علیھم
الطبقات الشعبیة الحالمة بالغد األفضل 
وبصباح الكادحین المشرق عن طریق 
زرع أوھام الخیر والنماء بفضل لوبیات 

ریة وھمیة ال تتناسل اال في وشركات خی
مستنقع التخلُف والجھالة فتحُل ھذه 
الشركات محُل مؤُسسات الدولة ال سیما 
األمنیة واالجتماعیة وتنُصب العصابات 
الحاكمة المقُربین والموالین لھا على 

مشُغلین الماكینة الدعائیُة بما فیھا ، رأسھا 
الرسمیة في تفنُن لالبتزاز األخالقي 

القروض بدون رباء والبنوك (والدیني 
االسالمیة وجمعیات البر والتقوى 

وھا أنك بین عشیة ). والمشاریع الخیریة
وضحاھا تلحظ أن المشھد العمراني قد 
تغیُر فانتصبت عمارات شاھقة تأوي ھذه 
المؤسسات المتحیُلة وعادة ما یضفي 
علیھا الرئیس المدیر العام المقُرب من 

لجینات الطحین والحامل -أركان السلطة
وقارا ال ینطلي االُ على -بالوراثة 

وھاھو وطن الثورة ...مشُردي المبادئ
یصحو الیوم على عملیة ابتزاز وتحیُل 
توھُم البسطاء منُا أنُھا اندثرت الى غیر 

فالشركة المؤمنة والمتدیُنة جدا ,رجعة 
والمرتبطة بصالت رحم وتراحم مع 

موائد السلطة الغاشمة حتى أنھا من رعت
الرمضانیة العام الماضي لتصلي اإلفطار

الیوم الفقراء والمھمشین الرمضاء والعلقم 
فالمؤسسة .على أبواب رمضان الحالي

الرافضة للرباء والحاملة السم من أسماء 
تلھف مُدخرات =الیسر=هللا الحسنى 

المساكین ثم یطُوح بھم رئیسھا ممُول 
روابط حمایة النھضة على قارعة 

علما وأن ھذا المتھم ھو صھر أحد .الحیاة
ال.أركان الحكومة الفاسدة أصال وفرعا

عنھ قبل شھرین اإلفراجنعلم كیف تم 
لیتمُكن تحت حمایة اإلدانةرغم توفُر أدلُة 

على بقیُة اإلجھازأعین الجبناء من 
.الحالمین 

ھل أتاك حدیث أفُاك عمیل ؟ 
ویھرب ..تراه یدافع عن كل قضایا الكون 

یكون مظفر النواب وجھ قضیتھ قد المن 
أوفاه ما یستحقھ وھو یسبغ علیھ من فیضھ 

سأبول علیھ "حین یوجھ لھ الخطاب 
أما أنا فال ..وأسكر ثم أبول علیھ وأسكر

أملك االُ أن أوفي الكیل لعُل ھذه الطقوس 
الشمائتیة تشفي الغلیل من أذناب العمالء 
الذین ارتضوا وفي طوابیر متراُصة 

ھم مراتب الشریك المتمیُز في الخُسة ألنفس
والنذالة على المستوى األخالقي وفي 
االنبطاح والعمالة على الصعید السیاسي 
بل لم یتوُرعوا وبكل عھر على السعي 
لتركیع ھذا الشعب األبُي لفئة من 
المغتصبین تحُصن لھم المواقع والقواعد 
على طول الحدود في سابقة خطیرة 

وھكذا .دون شروط عنوانھا بیع وطن ب
ما قبل المربُع إلىتعیدنا العصابة الحاكمة 
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األول وھا أننا الیوم نرفع شعار 
تحریر الجنوب من القواعد ....التحریر
فلتباركوا انجازات حكومة ...األجنبیة

الثورة؟؟ولیؤُجل الثوریون شعار الحریة 
تبا .للوطن ألن األولویة الیوم للتحریر 

للقاراتلزمن النفایات العابرة 

دیسمبر 17ظالل 
محاكم وحكومة الرش نعال سالطین 
الخلیج ینتقمون وعلى طریقة اللئام من 
مفُجري انتفاضة الكرامة الوطنیة وفي 
تزلُف مھین من أركان نظام العمالة 
والخیانة الجاثم على أرضنا الطاھرة ألحد 
أذنابھ في االستراحة الملكیة بالسعودیة 

اك یبارك وكأني ببن علي ومن ھن
التي تتخذھا عصابتھ الحاكمة اإلجراءات

المستترة والمتستُرة باسم الدین والثورة 
في تبرئتھا الفُجة والوقحة لقتلة الشھداء 

وھاھي خیوط المؤامرة ....في بلدي
العالقات اآلخر لفضحتنكشف الواحد تلو 

المشبوھة والسریة للقناصة زمن 

یةإرھاباالنتفاضة من میلیشیات مأجورة 
تفاخر بتدنیس أنبل ظاھرة في التاریخ 

''الثورة الفلسطینیة''العربي المعاصر
ویبدو أن ھذه القطعان المنفلتة من التاریخ 
تتسلل الیوم من جدید لتنخر الوطن ولتشُد 

حكومة العمالة والرش في أزرمن 
لھا ئتضائقتھا الحالیة خاصة وقد ھیُ 

الجبال والوھاد لممارسة الریاضة ؟ لھذه
األسباب وغیرھا یدوس عمالء االستعمار 
الجدید وكھنوت الخلیج على حرمات 

من دیسمبر بافتعال 17ومنارات شھداء 
تنتھي اإلخراجمحاكمات بھلوانیة سیئة 

بتجریم الشھداء وتبرئة الجالُدین 
للجبناء الخزي والعار والمذلة والمھانة ....

وھم یمتطون زرافات واالنتھازیین
ات وأحزابا ثورة لم ووحدانا وحكوم

لیت لي آه....یفُجروھا بل ولم یتنبُؤوا بھا
من القوة ما یمكنني من نزع أقنعة الجبناء 

رحمك .ألمُرغ أنوفھم في وحل قذارتھم 
هللا یا نبي الثوار

*******************************************************************
بیانات سیاسیة

بیـــــــــــان
تشھد أغلب جھات البالد احتجاجات 

یة متصاعدة تمثلت في اإلضرابات شعب
مظاھرات الشعبیة و قطع الطرقات الو

إغالق وتعطیل حركة القطارات و
یة و غیرھا من المؤسسات القباضات المال

، و شاركت فیھا قطاعات واسعة الحكومیة
العمال و الفالحین والمعطلین والطلبة من

قد واجھتھا وغیرھم ، وضاة القواألطباء و
ما أدى إلى السلطة الیمینیة الدینیة بالقمع م

اعتقال سقوط عدد من الجرحى و

و یعود سبب االحتجاجات إلى .العشرات 
سلطة لكاھل الكادحین باإلتاوات إثقال ال

الزیادات المتكررة في األسعار و عدم و
احترام الشفافیة في االنتدابات ، في الوقت 

مئات المالین من الذي تخصص فیھ 
الدنانیر لصرفھا لصالح منتسبي حركة 
.النھضة تحت عنوان صندوق الكرامة 

إن حزب الكادحین إذ یعبر عن دعمھ التام 
لكفاح الشعب من أجل نیل حقوقھ 
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السیاسیة و االجتماعیة و دعوتھ لكل 
: الثوریین لالنخراط فیھ فإنھ یؤكد ما یلي 

نص التي ت2014رفض میزانیة : أوال 
الحد اإلتاوات و الزیادة في األسعار وعلى 

من التشغیل و اعتبارھا خاضعة لتعلیمات 
االمبریالیة و صنادیقھا المالیة و نتاجا 
لسیاسة اقتصادیة و اجتماعیة معادیة 
للشعب و متناقضة مع شعارات انتفاضة 

دیسمبر الخاصة بالتشغیل و العدالة 17
.االجتماعیة 

لكرامة سطوا على یمثل صندوق ا: ثانیا 
ثروة الشعب مما یتطلب حلھ و صرف 
موارده على تشغیل المعطلین عن العمل 

. و النھوض بالجھات المحرومة 

تبین االحتجاجات الحالیة أن األزمة : ثالثا 
االقتصادیة و االجتماعیة التي فجرت 

دیسمبر ال تزال دون حل و 17انتفاضة 
یة إن سلطة الیمین الدیني عاجزة عن تلب

مطالب الكادحین مما یتطلب مواصلة 
.الكفاح

یخضع الفالحون الفقراء والصغار : رابعا 
المتوسطون ألشكال مختلفة من و

ضطھاد و منھا الضرائب المجحفة اال
ھناك أراضى شاسعة غیر مستغلة مما و

یحول دون تطور اإلنتاج و ال حل لھذه 
المشكلة دون إصالح زراعي یحقق 

.فلحھا األرض لمن ی: مطلب 

الدیمقراطيالوطنيحزب الكادحین 
2014جانفي 8تونس 
---------------------

ـــــالغب
نحن الوطنیین الدیمقراطیین و حزب 
الكادحین، و بعد مناقشتنا لألوضاع العامة 
عالمیا و عربیا و محلیا و خاصة ما یتسم 

ع في تونس من تدخل لالمبریالیة بھ الوض
فرضھا یة في بالدنا والرجعالصھیونیة وو

، و احتداد لخیاراتھا االقتصادیة والسیاسیة
انعكاساتھا السلبیة على أزمة النظام و

معاناتھا بسبب جماھیر شعبنا ، التي تزداد 
البطالة واالستغالل واالضطھاد الفقر و

األمراض و انعدام األمان بما یھدد يوتفشّ 
.وجودھا بكارثة مدمرة

دة الشیوعیین إدراكا منا لضرورة وحو
ورص صفوف القوى الوطنیة 
الدیمقراطیة على قاعدة برنامج الثورة 

متحولة إلى الوطنیة الدیمقراطیة ال

استجابة لنداء ، واالشتراكیة فالشیوعیة
أجیال من المناضلین الثوریین التي سئمت 
االنقسام الحلقي الذي ألحق أضرارا فادحة 

نعلن عن وحدة بالعمل الثوري فإننا 
الفصیلین في إطار حزبي موحد معاھدین 
الطبقة العاملة و عموم الكادحین على 
المضي قدما على طریق الكفاح و الثورة 
من أجل تحقیق مطامح الشعب في التحرر 

.الوطني الدیمقراطي واالشتراكیة 

تونس

2014ى جانف12

---------------------
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في المكناسيعقاب جماعي
16تعیش جھة  المكناسي منذ یوم 

جانفي  حالة عقاب جماعي  تتمثل في 
محاصرة البولیس لسكانھا و ترویعھم و 
خاصة النساء و األطفال و الشیوخ  عبر  
مداھمة بیوتھم و اعتقال أبنائھم و االعتداء 
علیھم بالضرب و الكالم البذئ و ذلك في 

أحیاء المدینة حملة بولیسیة لم تشمل فقط 
بل أیضا المنازل المتناثرة في األریاف 
القریبة و ھو ما لم تعرفھ الجھة ال أثناء  

.يورقیبة و ال أثناء حكم بن علحكم ب
تأتى موجة الترھیب األخیرة اثر و

مشاركة الجھة الفاعلة و المبكرة في 
االحتجاج على اإلتاوات و ھدفھا إفراغھا 

ھ في من شبابھا المناضل و الزج ب
.السجون حتى ال یعود  للنضال ثانیة

و في عالقة بذلك یعبر حزب الكادحین 
:عما یلي

وقوفھ  إلى جانب كفاح الجماھیر : أوال 
الشعبیة في المكناسي معتبرا  ما یجرى 
معاقبة للجھة على دورھا في النضال ضد  

و ذلك  تمھیدا إلرجاع العمل اإلتاوات
.بھا بعد تعلیقھا مؤقتا

إن األسالیب القمعیة  في التعامل : ثانیا 
مع االحتجاجات  المشروعة لن تزید إال 

.في تأجیج الغضب الشعبي

ضرورة إطالق سراح المساجین : ثالثا 
فورا و دون قید أو شرط و التوقف عن 
مداھمة المنازل و محاسبة كل من تورط 
في االعتداء على السكان اآلمنین في 

بیوتھم

ن السلطة السیاسیة التي فرضت إ: رابعا 
اإلتاوات على الشعب ھي المسؤول 
المباشر عن االحتجاجات األخیرة و ھي 
التي تتحمل  تبعات كل ما ینجر عن 

.الحملة القمعیة  التي تقوم بھا اآلن

دعوة كل الجھات المناضلة : خامسا 
أحزابا و نقابات و جمعیات و غیرھا 

ار للتضامن مع المكناسي و فك الحص
.عنھا

الدیمقراطيالوطنيحزب الكادحین
2014جانفي 19تونس 

*******************************************************************
1984جانفي 3العرائس في أمكلمة بمناسبة ذكرى استشھاد جالل حسني ابن 

اشغلالمعھد و قد أماملقیتھ مرة 
مزحة لكن راألماعتبرت ,,,سیجارتین معا

بعینیھ و الحرقة البادیة على وجھھ األسى
عن الخطب فسألتھغیر ذلك األمرتجعل 
بجمل متدافعات وكلمات اسمعھا أجاب
عرف حقیقة معانیھا حدثني عن أوال 

االستعمار و الھجمة االمبریالیة ومعاناة 

یبھرني ,,,, و,,,,,و,,,,شعبنا في فلسطین و
یع ھذه كالمھ و سعة اطالعھ كیف تستط

تسع كل ھذا ولیس لھا أنالصغیرة الرأس
من سبعة عشرة سنة ال أكثرمن العمر 

شحیح ,,,,كان قلیل الضحك كشیخ,,,,غیر
كباحث األطوارغریب ,,,,الكالم كحكیم

خالل حصة ترجمة في ,,,فیلسوف
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یسألنيكان في كل مرة 1983یسمبرد
الكلمات آوالمساعدة لترجمة بعض الجمل 

قسم انك أالیوم وأقلقتك: قالوحین غادرنا 
ھذه السنة كان یمزح أخرىلن تراني مرة 

1983سنةأخرىمرة أراهلن أننيإذ
إلىالعرایس ولن یعود أمإلىفھو سیغادر 

ي جانفي من السنة الموالیةفإالالمعھد 
1984...

عدنا ولم یكن بیننا وانطلقت 
الحراك الشعبي و طبعا أاالحتجاجات وبد

األحداثتتدافع ,,,,,ھو في المتلويلم یكن
وفي المستشفى ابلغني حبیب قراوة 

نھ ھنا مصاب أالمصاب برصاص القمع 
عملیة عاجلة في سیجريفي بطنھ و 

بحثت في الغرف فلم ,,,,إلنقاذهمحاولة 

استنجدت بخالي الناشط بالھالل أجده
حیث ھو أوصلنيل و أفساألحمر

نصف جسدهأكلتن الرصاصة ألك,,,,
لكنھا لم تقدر على ابتسامتھ الصفراء تلك 

كان رغم ,,التي تضفي علیھ وقارا وغرابة
نھ یسخر من جالدیھ أالغیبوبة مبتسما لك

تركتھ لممرضیھ یعدونھ للعملیة وعدت 
لم یعیدوه إنھملعیادتھ فقیل لي أخرىمرة 

العرایس لیدفن لیال فال أمإلىبل زفوه 
ن ذاك كا، نتقبل عزاءه و ال نشھد عرسھ

سید السؤال الذي مازال یعتمل في 
.خاطري

صدیق الشھید

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

اوة ـــــتة اإلاضـــانتف: ملف 

جماھیر الشعب تحتّج،، الرجعیة ترتّج  واالنتھازیة تبتھج
عّمت البالد التونسیة  منذ أواخر دیسمبر 

مة من االحتجاجات موجةٌ عار2013
الّشعبیة وصلت إلى حّد المواجھات 
العنیفة بین قوى القمع والمنتفضین الّذین 

شھداء وجرحى جّراء إطالق سقط منھم
دة على حاالت علیھم زیاالرصاص

المالحقات وختناقاالغماء واإل
والمداھمات  وكان ذلك كلّھ نتیجة 
األوضاع االجتماعیة المزریّة التي 

ھا الكادحون  بسبب البؤس أصبحت علی

والتھمیش والعجز عن تأمین أدنى أسباب 
الحیاة وتوفیر لقمة العیش إضافة إلى 

الشعور بقتامة المستقبل وانسداد اآلفاق   
وقد تجلّى ذلك في تعّدد حاالت االنتحار 
حرقا واالحتجاجات المتكّررة والمتعّددة 

عن واإلضرابات الكثیرة والمسترسلة
عتصامات القطاعات  واالجلّ يالعمل ف
ْت المتتالیة ، غیر اّن الّرجعیة الحاكمة صّمً

عینْیھا عن أُُذنْیھا  وأغمضت –بطبیعتھا –
التّنكیل  كّل ذلك ومضت أكثر في
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بالجماھیر الشعبیة ُمطلقة العنان 
للمحتكرین وأرباب المال الجشعین  
یبتّزون أكثر فأكثر عرق المنتجین ودماء 

عة لھم ذلك بسّن قوانین  المسحوقین  مشرّ 
وتشریعات مجحفة في حّق  غالبیة الشعب  
ولصالح أقلّیة دیدنھا الّربح واالستغالل 
والنّھب فكشفت بذلك كلیّا عن معاداتھا 

.الجوھریّة للوطن والّشعب 

د الجماھیر من حّل أمامھا غیر ولم تج
نتفاض على جالّدیھا والّسعي إلى اال

لتي تكبّلھا  فھبّت تحریر نفسھا من القیود ا
في أكثر من مكان معلنة عصیانھا 
ورفضھا للوضع الّذي ھي علیھ  فواجھھا 
النّظام القائم كعادتھ بالھراوات والقنابل 
المسیلة للّدموع والرّش فرّدت على ذلك 
بمزید االحتجاج وحرق مقّرات األحزاب 
الحاكمة وسیارات البولیس التي تطاردھا  

معتمدین ووالة  وطرد رموز السلطة من 
وسّد المنافذ أمام قوات القمع   فكان الكّر 
والفّر والمواجھات اللّیلیّة الدامیة في اغلب 
األحیان، وبذلك سقطْت عملیّا فقاقیع 
الحوار الوطني ونجاحاتھ الّزائفة التّي 

األطراف الّراعیة للحوار بھالھجت 
المشاركة فیھ وظلّت تعتمده تجارة و

لزمن مؤّدیة بذلك دور رائجة لمّدة من ا
.  رجال المطافئ لصالح الّرجعیّة الحاكمة

عندما شعرت الّسلطة   بأنھا تمّكنت من 
الخروج من عنق الزجاجة و أنّھا 
استطاعت أن تنجو بجلدھا جّراء اإلرھاب 

مادّي و المعنوّي الّذي مارستھ ال
االغتیاالت التّي رَعـْتھَــا  وتستّرت و

ا یوعة في محاسبتھعلیھا وذلك بسبب المُ 
الّدخول و قدرتھا على إرباك معارضتھا و

بھا إلـى متاھات متشّعبة تجعلھا غیر 
عندھا توھّمت أّن . قادرة على الّسیر فیھا

لإلمعان أكثر في المجال أصبح مالئما لھا 
ستبدادھا وتمریر اغطرستھا وتشریع 

قانون (مخططّّ◌اتھا من قوانین رجعیّة 
ترة فصول موغلة و دس) موذجاالمساجد ن
صندوق (بتزاز و النّھب في اال
و تمریر مشاریع ) التّعویض/الكرامة

اقتصادیة قّمة في االبتزاز و االستغالل 
وقد ...) وفرض اإلتاوات2014میزانیّة (

وقع تمریر كّل ذلك تحت قبّة المجلس 
ي تعترف بشرعیّتھ كّل التأسیسي الذّ 
تلوینات المشھد الّسیاسي مكّونات و

" اإلنتقال الدیمقراطي"ائرة في ركاب السّ 
على حساب شرعیّة الّشعب الّرافضة 
لشرعیّتھ ولشرعیّة من شّرعوا لھ عندما 

لى أصبح و أصبحوا أداة للھیمنة ع
. االستعبادتشریعا لالضطھاد والكادحین و

لقد رفضت غالبیّة المتضرّرین من 
قانون اإلتاوة و إجراءاتھا على السیّارات 

دْفَع المعالیم الجبائیّة و كان جلّھا أَسـاًسـا
من الفالّحین الفقراء و التّجار المتجولین 
الّذین احتجوا أمام مراكز القباضات 
المالیّة وأغلقوا الطّرقات فتعطّلت حركة 
النّقل بین المدن و عند مداخلھا وانضم 
إلیھم الشباب الغاضب في المدن و القرى 
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ة و تصاعد دّخان العجالت المطّاطیّ 
بسواده و حمرتھ و بدت مؤّشرات 
العصیان العام تلوح في األفق خاّصة و قد 
انخرط الفقراء من أبناء الّریف 
والمزارعین في المعركة مّما خلق حالة 
من الھلع في صفوف الّرجعیّة التّي 
ھرعت كعادتھا إلـى سیاسة القمع والتّنكیل 
غر أّن ذلك لم یزد المحتّجین إالّ إصراًرا 

لتّصدي و عزما على المواجھة على ا
مستفیدین من دروس التّجربة النّضالیّة 

التّي لم تزل حیّة في الّذاكرة المیدانیّة 
، ن و التّي َخبَروھا وتّمرسوا بھاالوجداو

مسطرین صمودا أكثر و إبداعا أعمق من 
ذي قبل رغم قلّة تأطیرھم و اعتمادھم 

و أساسا على إمكانیّاتھم الّذاتیّة المحدودة 
ختراقھم من قبل الرجعیّة   ارغم محاولة 

. متمثلّة أساسا في أتباع بن على

كّل ھذا الّصمود واالستماتة خلق وضعا 
أوجد یدا ارتعدت لھ فرائص الّرجعیّة وجد

حالةً من اإلرباك لدى ما أَصطُـلح علیھا 
بالمعارضة التّي لفضتھا الجماھیر فبقیت 

خشى تراوح بین المنزلتین فھي من جھة ت
انحیازھا الواضح إلـى الّسلطة و الّدفاع 
عن خیاراتھا الالّشعبیّة و من جھة ثانیة 
تَـتَھیّب من حركة الجماھیر التّي لم تعد 

تسمسر بقضایاھا " قائدة"لتقبل بھا 
. وتّوظّفھا لحساباتھا الضیّقة  

وبینما تآلفت الّرجعیّة و حّركت أجھزة 
وات قمعھا الّمادّي و المعنوّي من ق

من الجیش ، البولیس   والّشرطة ووحدات
مخادع یلّوح بالتّنازل ومن إعالم تضلیلّي و

اجع و من مواقف رسمیّة تَـعـُد و یتر
تَـتوّعُد ضمن خطّة مدروسة ھدفھا سحق و

االحتجاج و الحیلولة ما أمكن دون توّسعھ 
،، ظلّت المعارضة المعزولة و انتشاره

النّجاة حتّى تراوح مكانھا  باحثة عن حبل 
تخرج من المأزق الّذي ترّدت فیھ حین 
وضعت نفسھا خارج سیاق حركة 
الجماھیر وفعلھا فأصبحت تدعو إلى نبذ 
العنف في التّصدي إلى قمع الّسلطة مقّدمة 

بضرورة النّضال الّسلمي ال " النّصائح"
غیر محّذرة من تبعات اللّجوء الى العنف 
ملّوحة بالخوف من اإلرھاب وبذلك 
تتقاطع مع الّرجعیّة الحاكمة الباحثة عن 
سبل النّجاة وذرائع إلیقاف المّد الثورّي 
الّذي بات یھّدد وجودھا،وھي بسلوكھا ھذا 
و مواقفھا المائعة توھم حركة االحتجاج 
بأن أھدافا تحققت متمثلّة في تجمید العمل 
باإلتاوات، وفي التّوافق حول رئیس 

الحكومة حكومة جدید و في إستقالة رئیس
وفي أّن خریطة -علي العریّض-الحاليّ 

طریق الحوار أتت أكلھا وأنّھا عبر الحوار 
استطاعت تجنیب البالد كارثة الفراغ 
الّرھیب وأرست معالم مناخ انتخابّي 

إنھا بذلك تضع السّم في الّدسم كي ... جدید
تجنّب نفسھا َدوّي الّسقوط الّذي یتھّددھا 

تتكئ علیھا وحتّى ویتھّدد الرجعیّة التّي 
رید الجماھیر تساھم أكثر ما یمكن في تج

المقاومة ولكن من أدوات النّضال و
ھیھــــات فلقد أدركت قطاعات من 
جماھیر المنتفضین أنّھا لن تلدغ من 
الجحر ثانیةً و علیھا التعویل على نفسھا 

یادتھا لتصلیب ذاتھا وخلق كوادرھا وق
.كیةاالشتراالثّوریّة بھدف التّحرر و



اوةــــتــة اإلع انتفاضــوقائ
شھدت تونس في مطلع العام الجدید 
حركة احتجاجیّة اجتماعیّة قویّة وبالتحدید 

جانفي 10و4في المّدة الممتّدة بین 
ضّد قانون اإلتاوة، وقد ارتأت 2014

ح ملفّا حول نشریّة طریق الثّورة أن تفت
اسمعطتھا االنتفاضة التي أھذه

، وتنقل النشریّة إلى "انتفاضــة اإلتاوة"
.ع ھذه االنتفاضة وقائأھّم قّرائھا 

تشھدھا عدید الوالیات التياالحتجاجات 
الذي2014سببھا قانون المالیة لسنة 

تصل في باھظةضافیة إیفرض رسوما 
لى مئات الدنانیر إبعض الحاالت 

یون ھم الفالحون ساساألوالضحایا 
من %90حواليأيصحاب السیارات وأ

.الشعب

ریاف ثّم انتقلت األت االحتجاجات في بدأ
مثّل الفالحون وبسرعة إلى المدن الكبرى

الفئة الرئیسیة التي باشرت حركة 
تاوات التي تّم اإلاالحتجاج وذلك رّدا على 

السیّارات (إقرارھا على وسائل نقلھم 
قّل قدرة من بین وھم األ) والشاحنات

تلك مختلف الفئات االجتماعیّة على تحّمل 
.عباء األ

تطور االحتجاج من غلق القباضات 
لى غلق الطرقات الرئیسیة، وقد إالمالیة 

لجأ الفالّحون في عدید الجھات إلى 
وسائل نقلھم وسط المدن بالتوقف

لبیع مثلما حدث في لوعرضوا إیّاھا 
بعض ّررت وقد ق.سیدي بوزید والكاف

من ضرابات عامةإفي الّدخولالجھات 
ذلك جھة القصرین، كما ارتفعت عدید

.االتاواتعوات لالمتناع عن تسدید دّ ال

محاوالت تكّررت المقابل ھذه التحّركات
محمومة للتغطیة على االحتجاجات ال

صفوف فيثارة الصراعات بإالشعبیة 
تفجیر الخالفات العشائریة و،الشعب
ید عصابات النھب و وإطالقیة والجھو

مشاكل ثانویّة اختالق وترویع الشعب
.عن ھذه القضیّةالكادحینإللھاء 

المنتفضین و برزت دعوات موجھة الى
الذيمعروف الالحلّ إلى اللّجوءبتنادیھم

بن علىسلطة استنبطھ المنتفضون ضد 
تشكیل لجان دفاع شعبیة لحمایة وھو

من اجل سّد ىحیاء و المدن و القراأل
الطّریق أمام نجاح ھذه المحاوالت 

. المحمومة

عالم بمختلف أجھزة اإليسعو لوحظ 
ھمیة ما ألتقلیل من اىغالانواعھأ

بالتركیز على مناقشات المجلس یجري
حول الدستور والمصادقة على التأسیسي

خرج وزیر وفي نفس الوقت . مواده
ق العنان المالیّة على شاشة التلفزة لیطل

للسانھ مكّذبا ما عبّر عنھ الفالّحون مقّدما 
.أرقاما مقلّال من ضررھا 

التحریر و تزامنت االنتفاضة مع 
سعار ماّدتي اإلسمنت والجیر، ألالجزئي 

شملت عملیّة التحریر سعر ماّدة اآلجر و
لیرتفع 2014جانفي 2انطالقا من یوم 
وأمام ھذه الزیادات .%8سعرھا بنسبة 

من المتوقّع أن تتفاقم ظاھرة االحتكار 
لھذه السلع من قبل المنتجین والمزّودین 

بارتفاع مشطّ ألسعار ھذه " یبّشر"وھو ما 
المواّد، زیادة على عملیّة الترفیع 

وكّل . الّرسمیّة، في مرحلة البیع بالتفصیل
ھذه الترفیعات الجدیدة والمشطّة سیتحّمل 
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وتأتي .راءعباءھا طبعا الكادحون والفقأ
نباء الّزیادات ھذه بعد المصادقة في أ

2013دیسمبر 29ساعة متأّخرة من لیلة 
على قانون المالیّة للّسنة الجدیدة 

منھ المسّمى 66وخصوصا الفصل 
.بقانون اإلتاوة

2014جانفي 6في ت االحتجاجات بدأ
ثر إمن والیة قفصة على في القطار

ید غیر تصعبالبیئة نتائج مناظرةصدور
المواجھات بین تتواصلحیثمسبوق 

البولیسمن جھة وبین قوات المحتجین 
وانسحاب كامل و سجلمن الجھة المقابلة 

لقوات البولیس اثر حرق مركز الشرطة 
مقر و وھدمھ وحرق مركز حرس 

.المعتمدیّة

علىفي الجھة ونالمعطّلو احتج الشبان 
إعطاء األولویة في االنتداب لعناصر 
محسوبة على حركة النھضة ومنھم بعض 

سبق وأن ھنّ أعلما ،قیاداتھا الجھویّة
شھدت عدید مدن الحوض المنجمي 

.رةاحتجاجات على نتائج ھذه المناظ
لتشملحتجاجات الااتسعت دائرة  
بوزیان و بئر منزلجھات مختلفة مثل 

بوحجلة عمريبن خلیفة وسیديعل
تاوات إتستھدفأصبحتو عقارب و

الثوريالسیارات واعتقال الشباب 
ا ممّ .لطرقات و سكك الحدیدافأغلقت
من القباضات المالیة في اعدداضطر
.أبوابھاإغالقلى إمتفرقة من البالد أنحاء

أنالقباضات إحدىموظف في أفادو
داءات ین فوجئوا بارتفاع قیمة األنالمواط

تاوات جة اإلالتي كانوا سیدفعونھا نتی
لى االحتجاج إالمفروضة مما دفعھم 

الذي استوجب األمربإلغائھاوالمطالبة 
ة و المھدیة سوساتغلق القباضات بوالی

.االحتجاجاتوصفاقس خوفا من تطور

2014جانفي 7
المدن الكبرى لىإوصلت االحتجاجات

احتجاج شھدت التيل صفاقسمث
مقر أمامأصحاب السیارات والفالحین 

وغلقھا بالسیارات والشاحنات والیةال
وطالب تجمع كبیر أمام المقروانتظم

المحتجون بالتراجع عن ھذا القرار 
.وھّددوا بالتصعید

احتجاجات ت دتصاعالقصرینو في 
أمامالسیارات بوأصحاالفالحین 

سیديوالیة الرقابل في جّ و سُ .القباضة
مدینة حرق العجالت في مداخل البوزید 

تواصل و غلق المعاھد و المدارس و
االحتجاجات شملت و بذلك.المسیرات

صفاقس والیات قفصة والقیروان و
القصرین و الكاف بوزید وسیديو
.سقابو

في لفالحین احزبو تم توظیف 
ذاعات داعیا الفالحین فتكلم في اإلالمعرك

ھم نّ أھ قائدھم ونّ أالھدوء معتقدا لىإ
؟؟؟؟أوامرهسیسمعون 

االحتجاجات علىو سرعان ما وصلت 
قطع فیھاالتيالعاصمة لىإاإلتاوة

بضائع السیارات وشاحنات الصحاب أ
قطع الطریق بین كما الطریق في أریانة 

تونس على مستوى حي بنزرت و
.االنطالقة

أغلقواو كفاحھم الفالحون و كثف 
الطریق الرابط بین القصرین وقفصة على 

.مستوى معتمدیة ماجل بن عباس
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2014جانفي 8
إلىمھرجان یوم الشھید بتالة تحول

مواجھات عنیفة بین قوات البولیس 
والمواطنین الذین اقتحموا مقر البولیس 

من بكلمات بذیئة مما انجر أبعد تفوه عون 
حیث حالة غضب لدى المحتجین عنھ

قامت قوات البولیس بتفرقتھم بالغاز 
ھذه أسفرتالمسیل للدموع و قد 

فل مما استوجب طإصابةالمواجھات عن 
بن و في . المستشفى الجھويإلىنقلھ 

عدد كبیر من أصحاب احتج : عروس
مطالبین والیة الالشاحنات أمام مقر 

قد قارب عدد وباإلتاواتالعمل  بإیقاف
.250الشاحنات الــ

عامة في القصرین إضراباتكما سجلت
و القضاة األطباءمة و في قطاع الحاو
ت في باب علیوة لطرقاان وقطع المحتجو

و الطریق السیارة تونس صفاقس
التيالمواجھات في تالةتو تواصل

.الشرطةانسحبت منھا قوات 
بوزید يو في المكناسي من والیة سید

جابت مسیرة لیلیة حاشدة انطلقت 
شعارات رافعةاألحیاءو شوارع ال

یا مواطن یا مقموع جاك الفقر جاك : مثل
یا مسكین ضحكوا یا مواطن/ الجوع 

عمالء االستعمار / علیك باسم الدین 
الشعب یرید نھضاوى رجعى سمسار

ةمركز الشرطو احرقالنظامإسقاط
سیارة للبولیس و وقعت مواجھات عنیفة و

.و حدثت اعتقاالت
لقطأفي فریانة و وضاعو توترت األ

سجلت واص الحيالرصالبولیس 
و لوحظ استعمال صابات بین المحتجینإ

يالالكریموجان والرصاص المطاط

بكثافة في مختلف المدن والغاز المستعمل 
.ل سابقاسجّ و ھو ما لم یُ التقیؤ سبب

مثلث و تركزت االحتجاجات  رئیسیا في 
شتعل غضبا االذيدیسمبر 17انتفاضة 

القصرین و بعد حتىمن قفصة لبوزید 
أیضابت انسحاب الشرطة من تالة انسح

مراكز الشرطة أصبحتمن فریانة و
تحت حمایة الجیش و لوحظ استعادة 

دیسمبر 17ت انتفاضة المحتجین لشعارا
ي لال ال للنھضاویة ال: مع تحیینھا مثل

.نھبو المیزانیة

2014جانفي 9
مستودع عدد من المحتجین لاقتحام ل سجّ 

ن في بوشبكة بالقصریيالحجز الدیوان
.ستیالء على كامل محتویاتھ االو

الیة قابس معتمدیة مارث من وشھدتكما
.الشاحناتاحتجاجات كبیرة ألصحاب

التدخل إلىالبولیسوعمدت قوات 
وھو ما خلق الغاز المسیل للدموعبإطالق

االحتقان تطورت في حالة شدیدة من
لى مصادمات عنیفة بین إمرحلة الحقة 

كما قام عدد من المحتجین .الطرفین
بإغالق جمیع القباضات المالیة بقابس 
المدینة و تركیز الشاحنات الثقیلة على 

.جمیع المداخل الرئیسیة للمدینة
ھذا حركة االحتجاج الشعبيت و عمّ 

و تمثلت في تقریبا بأكملھاالیوم تونس 
لطرقات والقباضات والمعتمدیات اإغالق

شتباكات مع الاتكثفتمراكز الوالیات وو 
طالجیش وسقوالحرس والشرطة 

.المعتقلینتزایدت أعداد جرحى وال
من جھة فالسلطة في ورطة أصبحتو 

ھناك االحتجاجات و من جھة ثانیة ھناك 
سباق مع الزمن لتنفیذ خارطة الطریق في 
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النھضة ووجدت  المتفق علیھااآلجال
في وضع صعب فمقراتھا تحرق نفسھا 

على وأصبحتبإسقاطھاب ینادى الشعو
الوقت في ذلك استقالة العریض أنقناعة 

بالذات تخدمھا للتنصل من تبعات میزانیة 
.خططت لھا وصوت علیھاالتي2014

وراء حكومة جمعة ذ یمكنھا االختفاءإ
عن اآلنغیر مسؤولة إنھاتقول يلك

إنھاحتى األسعارئب و الترفیع في الضرا
و في محاولة التفافیة على االحتجاجات 

ذلك والمحتجین بنفاقالتعاطف مع أبدت
.استعدادا لالنتخابات القادمة

اقتحام مقر حركة لجّ سُ تطاوینو في 
ھضة وسط المدینة من قبل محتجین الن
وتواصل إطالق الرصاص والغاز و

.المسیل للدموع

2014جانفي 10
شابالاستشھاد ل خالل ھذا الیومجّ سُ 

رمیا بوشبكةفيحسان دربالي
النار الجیش أطلقعندمابالرصاص

آخرشخص أصیبكما المحتجین على
جاجات في احتو سجلت .صابة خطیرةإ

ھذا صباح  مرناق من والیة بن عروس
طرقات الوأغلقتحرقت العجالت أُ والیوم

والیة (طرد معتمد سیدي بوعلي تمّ و
ذ عدد من مقر المعتمدیة  عندما نفّ ) سوسة

مام مقر أمن المتساكنین وقفة احتجاجیة 
لط المعنیة بالتراجع السّ ینمطالبالمعتمدیة

.عن نقل المعتمد السابق
لون بحركة االحتجاجالمعطّ التحقو
بالعاصمة مام المسرح البلديأاجتمعوا و

س تحضیرا للمسیرة ثم انطلقوا في تون
.جابت بعض شوارع المدینةمظاھرة

استخالصات 
فالحیة أوساطالمحتجون من ینحدر ـ 

لذلكینغیر منظمغلبھم أھم في وشعبیة 
حاول اتحاد الفالحة الركوب على 

كما حاولتاستثمارھا لصالحھ مطالبھم و
أیضاةاالنتھازیالرجعیة واألحزاب

الدخول على الخط بضبط االحتجاج 
حتى ال یفسد الطبخة ضمن حدود معینة 

و االتحاد أمریكاتشرف يالسیاسیة الت
.و بعض دول الخلیج علیھااألوربي

استغالل يمحاولة الدساترة شق بن علـ
يلى بن علإبتغذیة الحنین ىجرما
حكمھ و ھناك صور رفعت في بعض و

.على الجدراناإلصاقھو تم أات الجھ
االتحاد العام التونسي للشغل اكتفى ـ 

في التأثیرعن ابعیدظلصدار بیان و إب
تماما مثلما جرى خالل االحتجاجات

ھ نّ أأيدیسمبر 17النتفاضة األولىاألیام
األحداثین تتجھ ألى إینتظر كالعادة ظل 

ى علمركزا اھتمامھ یقرر ما یفعل يلك
بخارطة ّميو ما سُ " الوطنيالحوار "

.الطریق 
شویھ االحتجاجات ـ محاولة االنتھازیة ت

النھضة و السلفیین ھم نّ أبالترویج لفكرة 
و ھم الذین یحرقون الذین یقفون وراءھا 

المقرات األمنیة إللھاء البولیس و الجیش 
.عن محاربة اإلرھاب

االحتجاجات ي فـ ضعف تأثیر الثوریین 
غیاب  جبھة متحدة تنسق جھودھم جراء

. و توحدھا 
خضوع السلطة جزئیا لمطالب ـ

عنعلي العریض بإعالنالمحتجین 
.تعلیق العمل باإلتاوات 



ابن الشعب: بقلم / :      قصید 
ى َعَجْل    علـإنھم

ُمذ قَدُمــوا 
قطُعــوا تذكرة للُجــوِع 

..لكّن الجــوَع ما رَحلْ 
ُمذ قَدُمــوا أشبعــونا أخبارا 

أنھــارا سنعبُّد، سنشّغُل، سنفّجرُ 
ونزرُع ھذه التّربة أزھـارا وأنــوارا 

لكّن الفوانیس ُمذ قدموا انطفأت 
والماُء الّصالُح للّشرب 

ــا وصلْ ُمذ وصلوا مـ
...

ُمذ قَدُمــوا طرحوا أسباب االنتكاس 
جمعوا نتائج اإلفالس

ضربوا النّاس بالنّاس
وما وصلوا إلى حْل 

 ...
ُمذ قَدُمــوا 

ِخلتھم ما قدموا 
أنا تمـاما كما أنا 

مازلت في كوخي قابعا 
عارَي الكتفین جائعا 

والقدمُ 
التي أدماھا البرد والقیظ 

كت سبقھا الّدُم إذا ما تحرّ 
وإذا ما ثُرُت أُتّھُم 

بصعلكتي 
ومملكتي على قدم جبلْ 

...
ُمــذ قدموا 
وما قّدموا 

قلت لراصد الجّو 
:أعلْنھا بصوت ُمدّوي

"إنّــھم على عَجـلْ "
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