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  مل ؟ــــا العــم

تزداد  األزمة االقتصادیة  في تونس        
في استفحالھا ة  وتتشابك عوامل عدیدة حدّ 
ھي عجز كنھا تلتقي كلھا في نقطة واحدة وول

النظام السیاسي واالقتصادي واالجتماعي 
یة المشاكل الفعل القائم منذ عقود على حلّ 

اآلن بالفشل  ، فلقد باءت إلى حدّ للكادحین
الخوصصة وتینات تجارب التعاضد في الس

ت التأھیل الشامل في الثمانینافي السبعینات و
دم  أصحاب شعار و لم یق ات الخ...التسعینو

ن جاءت بھم منظومة " الذی"اإلسالم ھو الحل
الوعود  بتوفیر خمسمائة  أكتوبر غیر 23

 طن شغل وتشغیل المعطلین عن العملألف مو
میة أمام طالبي في لیبیا وفتح البنوك اإلسال

القروض الصغرى واستعادة المال العام 
ھیر أصبح جانب مھم من الجماالمنھوب، و

د ھ مجرّ ـھ على أنّ ـالشعبیة ینظر إلى ذلك كلّ 
جارة بالدین، فالوضع االقتصادي نفاق و ت

االجتماعي تدھور أكثر فأكثر بینما غنم و
الحكام الجدد المكاسب والمنافع و تضاعف 

  عدد األغنیاء الكبار.

قد فشلت  و إذا كانت محاوالت حّل األزمة    
حیث  الخیارات االقتصادیة ظلت من فألنّ 

أصحاب تلك  طبیعتھا على حالھا وألنّ 

المحاوالت ضالعون ھم أنفسھم في حصولھا، 
فھم الطرف الرئیسّي المتسبّب فیھا بحكم  

التي ال تخرج المنتھجة من قبلھم و السیاسات
عن نطاق الحفاظ على مصالح الّطبقات 
الّسائدة وحراسة مصالح الدّوائر االقتصادیة 

  والمالیّة االمبریالیة.

ة االقتصادیّة والمــالیّة، ــوإذ تستفحل األزم  
ن فإنّھا تلقي بكّل ثقلھا على كاھل الكادحی

االستعمار، الواقعین تحت وطأة االستغالل و
فالّطبقات المنتجة للثّــروة  محرومة منھا، 
والعّمال  والمعّطلون عن العمل وفقراء 
الفالّحین وصغار الموّظفین والحرفیین 

ن من دمھم و عرقھم  لذین یدفعـووالتّجار ھم ا
  .ثمن األزمة 

وإذ یلجأون إلى االحتجاج على أوضاعھم   
یة جّراء الحلول االجتماعیّة والمادیّة المتردّ 

المتبعة من قبل دوائر المال واألعمـال فإنّھم 
ال یجابھون إالّ بمزید من االستغالل 
واالضطھاد والقــمع، فیعمد البعض منھم إلى 

یائسة مثل االنتحار حرقــا والھجرة ردود فعل 
 طالما أنّ مستقلین زوارق الموت. و السریة

رد فعل فإن األزمة كل فعل ال بد لھ من 
  لو بعد حین .تنجب الثورة و
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                                          اشیةـــــع المـــد قطیئة تھدّ ــاألوب

انتشرت في اآلونة األخیرة جملة من    
خاصة التي تصیب قطیع  الماشیة و األمراض

 المربون یعیشـون وأصبحوالماعز  األغنام
الذین  أولئكحالة من الخوف والھلع وخاصة 

ومع ذلك   ال مورد رزق لـھم غـــیر مواشیھم
في وزارة  مرالمعنیة باألفان المصالح 

تالفي ھذا الضـرر  لىالفالحة لم تسع عملیا إ
ى الغارب مما زاد في تأزم وتركت الحبل عل

وضعیة مربّي الماشیة  وتركھم تحت وطأة 
  الكوارث تعبث بقطیعھم.

إّن كثیرا من األعالف التي یقتنیھا    
سعار خیالیة من اجل الحفاظ على الفالحون بأ

و ن غیر مراقبة أعادة ما تكو الماشیة وتغذیتھا
ضعة للمواصفات البیطریة الضروریة خا

وھكذا یكونون ضحیة المضاربات وتحت 
طائلة االحتكار وجشع الباعة الذین ال 

اقبة اقتصادیة أو یخضعون عملیا ألیّة مر
ف مرتفعة وباھظة وال عالصحیة فأثمان األ

 كبار المربین الذین عادة ما الّ یقدر علیھا إ
عملیة احتكار األعالف خرطین في یكونون من

ر سعاتاجھا والمضاربة بھا فیبیعونھا بأنوإ
لى خیالیة حتى یضطر صغار المربین إ

اقتنائھا و عندما یصبحون تحت وطأة الدین 
خانق یلتجئون إلى بیع ماشیتھم ولكن ھذه ال

ثمان وشیئا فشیئا تصبح المرة بأبخس األ
ة الحیوانیة بین أیدي حفنة من غالبیة الثرو

قطاعیین والمضاربین فیتحكمون بذلك في اإل
اع الحیوي اقتصادیا كل ما یخص ھذا القط

ویتحكمون في أسعار اللحوم واأللبان 
نتاج المرتبط بذلك ومشتقاتھا وفي تورید اإل

ة من مربي وتصدیره  في حین تظل البقی

مكانیة الخروج من الماشیة الصغار تحلم بإ
ق نفسھا بالخالص عن طریتعاستھا وتوھم 

 كـثر فأكـثر بآلیات المربین الكباراالرتباط أ
الذین ساعدتھم الدولة بنشر ھذا الوھم وذلك 
بتخلّیھا عن حمایة المربین الصغار والتدخل 
لفائدتھم وعدم ردع من یبتّزھم ویمارس 

  علیھم السرقة والمضاربة سّرا وعالنیة . 

ى منھا قطیع عالف التي یتغذّ إّن أغلب األ  
مراقبة من حیث المواصفات الماشیة غیر 

الصحیة ومدى مالءمتھا لھذه الفصیلة من 
و غیره من أو تلـك  ولھذا الفصل أالماشیة 

نتاج  وال حتى لھذا النوع من فصول اإل
و غیره وال تقدّم للمربین نصائح تاج أناإل

ودروس في ھذا المجال یل یـتـركون لشأنھم 
 ولرغبات البیاطرة الذین یبیعونھم أدویة

ثیرة حیانا كّربة وقادمة من وراء الحدود وأمھ
كلفة لى غیر ناجعة وفاقدة للصلوحیة إضافة إ

مراض كثیرة المداواة بھا وبذلك انتشرت أ
ابتزاز جدید تمثّل  وتنّوعت وھذا خلق مجال

ة دویاد أنواع جدیدة من التـالقیح واألیجفي إ
ع ــــوق بیــــالمضادة ونشطت بذلك س

وتنـوع مصادرھا وشبكات  ة وتجارتھاــدویاأل
ا المجال فلیتبارى التزّود بھا وفي ھذ

تـزاز سـاطـین التھـریب واالبالمتبارون من أ
واالستغالل والتھـریب أضف إلى ذلك ورود 

ن بلدان مجاورة نواع من القطیع المھـّرب مأ
مراض تنتشر بین القطیع وما قد یحملھ من أ

  المحلي للماشیة. 
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الفالحة المھتمة بتربیة ین ھي مصالح أ  
 الماشیة والمحافظة على القطیع ؟

لتابعة لوزارة الفالحة المكاتب والفروع ا   
ر تربیة الماشیة ـموالموكول إلیھا قانونیا أ

والعنایة بھا كثیرة ومنتشرة في كل مركز 
لھا على أرض والیة ومعتمدیة ولكن ال فعل 

عوان الواقـع : جـیـش من الكتبة واأل
حات دالّة علیھم في یین والمھندسین ولوالفالح

دارات ولكن في المجال الفعلي مكاتب ھذه اإل
نجد غیابا تاما  واألدھى أّّن الكثیـرین منھم 
انخرطوا في التعامل مع البیاطرة الخواص 

لون ویتنقلون في األریاف من وصاروا یشتغ
ویة والتالقیح دبیت إلى بیت یبیعون األ

المصالح الفالحیة  الحسابھم الخاص . أّمـ
اإلحاطة بھا فال المختصة في تربیة الماشیة و

ذا ما اشتدّت مأساة صغار تدخل یذكر لھا وإ
المربّین وأبدوا تذّمرھم، سارعت ھذه 

عود زائفة المصالح الى تسویفھم عبر و
لى بیاطرة وأدویة في ومخاتلة أو أرشدتھم إ

القطاع الخاص لیتمّكن منھم ھؤالء فیحكمون 
قبضة االستغالل واالبتزاز وبذلك تكون علیھم 
-عبر مصالحھا المعنیة قد ّمكنت  الدولة 

ألطراف أخرى  -عن وظیفتھا ابتخلّیھا عملیّ 
من االستفراد بمربي الماشیة وخاصة الصغّار 

ھم  وشّرعت لھذه األطراف والمتوسطین من
خرى معابر االستغالل بطریقة أو بأ

حواذ على مفصل من مفاصل واالست
  .قتصاداال
خیرة مرض  الحمى لقد انتشر في اآلونة األ  

معد یصیب  القالعیة وھو مرض خطیر 
ت رقعة قطیع الماشیة وخاصة األغنام وقد بدأ

المرض تنتشر بشكل رھیب وأساسا في 
سط ورغم "استغاثة" الفالحین بعد مناطق الو

لم لى البیاطرة الذین أن أعیتھم حیلة االلتجاء إ
ـون المـربّ  زحفھ  فالتجأیقدروا على إیقاف 

لعرائض سواء لى تقدیم المطـالب بل وحتى اإ
وزارة  لى دوائرو إلط المحلیة ألى السّ إ

 الفالحة المعنیة بالمسالة ولكنھا كعادتھا ال
ة ـمر ونیّ بدراسة األ تزال تماطل وتوعدھم
جیة تزعم من استراتی التدخل المجاني وفق ما

اآلن في  حدّ لى عالجیة ووقائیة لم تر النور إ
حین تتوسع رقعة المـرض ویشاھد المربون 

یتھم تنفق أمامھم وھم عاجزون عن ماش
نقاذھا  واغلبھم لم یعد قادرا على تكالیف إ

 اقتناء الدواء والتالقیح والعالج ولم تعد لھم
  .ثقة  في تالعب البیاطرة بھم

وبحكم تشتّتھم وھیمنة العقلیة  إّن الفالحین  
ضوعھم ومنذ أمد طویل إلى الفردیة علیھم وخ

االضطھاد یجعلھم إ رث متواصل من القمع و
واع الجشع واالحتیال ــنفریسة أسھل لكل أ

التي توھــمھم بإیجاد الحلول لمشاكلھم في 
ولكنھا في اقرب اآلجال فتنطلي علیھم الحیلة 

وھام والضبابیة في المقابل تزرع لدیھم األ
 ھم وحقیقةالتعاطي الموضوعي مع واقع

 تبعـدھم عن التـفكیرمعاناتھم المتـواصلة و
ي والعملي للحلول الجذریة وتزید من الجـدّ 
مكانیة  یتھم وتفـریقھم   في حین انھ ال إتشت

تخفیف من معاناتھم وحـّل مشاكلھم أمامھم لل
نفسھم والتفكیر تجمعھم والتعویل على أ بالّ إ

حلول ال تأتیھم ممن سبّب فیما بینھم عن 
رادتھم وتصوراتھم نبع من إما تنّ مآسیھم وإ

دوات من االحتجاج والنضال ابتداع أوخلق و
  كفیلة بتمكینھم من التحرر واالنعتاق .

الفالحین وخاصة الفقراء والصغار  إنّ   
والمتوسطین منھم  سواء كانوا من مـربي 
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الفالحي و غیرھا من مجاالت النشاط الماشیة أ
لى رّص والزراعي األخرى مدعوون إ

م وتمتین اللحمة فیما بینھم عبر إنشاء صفوفھ
 طر خاصة بھم وفق تصنیفاتھم (جمعیات،أ

ینھا تتقاطع فیما ب نقابات الخ...) ،تعاضدیات

عدائھم الطبقیین باتجاه نھر الثورة الجارف أل
خرى بقات الثوریة األوفي اتحاد مع الط

 القادرة في صورة اتحادھا على تحقیق النصر
عداء الرجعیة وجمیع أوإلحاق الھزیمة ب

  الشعب والوطن المتحالفین معھا.

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

  ظامــــاط النّ ــــــــــــالشعب یرید إسق

المجیدة  2010دیسمبـر  17منذ انتفاضة    
والجمــاھیر الكـادحة ترفع شعار "الشعب 

، ھذا الشعار الذي لم یغب یرید إسقاط النظام"
على أي تحّرك من التحركات الجماھیریة بل 
تعدّى حدود القطر لینتشر في كافة األقطار 
العربیّة التي عرفت تحّركات شعبیّة مناھضة 

. لقد وّحد ھذا الشعار التوّجھ الرجعیّة نظمةلأل
ـوق تالعام للشعب العربي وكشف عن  مدى 

. إّن ذا الشعـب للتحّرر والدیمقراطیّةھـ
ّركات دفع اكتساح ھذا الشعار لجّل التح

نتھازیّة إلى تبنّیھ دون بالعدید من األطراف اال
ة على خالف من إیمان بمضامینھ الحقیقیّ 

مصّرا على  نتفاضة ومازالرفعھ في بدایة اال
رفعھ إلى حدّ اآلن . إّن شعار " الشعب یرید 
إسقاط النظام " یحمل في طیّاتھ مضامین 
ثوریّة لم تتحقّق إلى حدّ اآلن ولن تتحقّق في 

  ظّل النظام الحالي ولعلھا تتمحور فیما یلي :

أّن تغییر  مفاده ،دیولوجيیالمضمون اإل  
 صالحباإلاألنظمة الرجعیّة الحاكمة لن یتّم 

یّة كما ترّوج لذلك كافة القوى اإلصالح
بمعنى أّن الثورة ھي  بالثورةنتھازیّة  بل واال

السبیل الوحید لإلطاحة بأّي نظام وأّن التغییر 
   الجذري لن یمّر إالّ عبرھا . 

یعني أّن األوضاع  ،قتصاديالمضمون اال  
قتصادیّة للكادحین والجماھیر الشعبیّة اال

غیّر بصفة جلیّة ولن تتحّسن بصفة عاّمة لن تت
ولن یتّم توزیع الثروات بصفة عادلة إالّ 
بتحّررھا وھذا التحّرر لن یتّم إالّ بإسقاط 
النظام وتغییره بنظام وطني وبسط سلطة 

أّن النظام الحالي ال  العمال والفالحین باعتبار 
یخدم سوى مصالح الطبقات المھیمنة على 

اإلقطاعي السلطة ( التحالف الكمبرادوري 
البیروقراطي ) وال یسعى إالّ لحراسة مصالح 
حلفائھ اإلمبریالیین والصھاینة والرجعیین . 
إّن إسقاط النظام یعني بالضرورة بناء سلطة 

شعبیة التي من أوكد مھامھا بناء الدیمقراطیة ال
قتصاد وطني قوامھ تأمیم الشركات وتأمین ا

ین ھ وتوزیع الثروات على الكادحالشغل لطالبی
  ) .(السلطة للشعب والثروة للمنتجین

یختزل في مجملھ حّل  جتماعيالمضمون اال  
المسألة الدیمقراطیّة التي تعني بالضرورة  
التخلّص من عالقات اإلنتاج اإلقطاعیة 
وتحـریر الفـالحین الفقـــراء وتمكینھم من 

ألرض أراض الستغاللـھا تطبیقـا لشعار " ا
رأة، إضافة إلى الحدّ لمن یفلحھا " وتحریر الم

جتماعیّة والقضاء على من الفــوراق اال
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الجھویّة والعروشیّة والفكر الغیبي والشعوذة 
وكذلك على الفقر والتھمیش التي تعاني منھ 

  .في المدن واألریاف الكادحون

، انطالقا من الترابط ن السیاسيوالمضم  
العضوي بین النظام القائم واإلمبریالیة 

لتي تفرض علیھ بشتّى الطرق العالمیّة ا
متناقضة مع ال و السیاسات التي علیھ اتّباعھا

، فإّن فّك االرتباط مع القوى  الكادحینمصالح 
ستعماریّة والصھیونیّة والرجعیّة العربیّة اال

وانتھاج سیاسة وطنیّة لن یتّم إالّ عبر إسقاط 
  النظام .

" فشعار "الشعب یرید إسقاط النظام، إذن   
ھ الرفض الحقیقي لما في مضامینیختزل 

نتھازیّة التي تسعى بكّل اال تطرحھ حالیا
 والتّموقـــع فيإمكانیاتھا لترمیم النظام  القائم 

طاعي السلطة مع التحالف الكمبرادوي اإلق
، ، بمعنى آخرالبیروقراطي الماسك بزمامھا

فإّن ھذه القوى قابلة لبعض الفتات الذي 
 واللیبرالیةالدینیّة ستجود بھ علیھا الرجعیّة 

  . الكادحینمقابل الحفاظ على بؤس 

شعار ھو تعبیر عن حقیقة یحاول إّن ھذا ال
أّن الظروف  نتھازیون طمسھا مفادھا اال

جتماعیّة والسیاسیّة لن تتغیّر االقتصادیّة واال
بصفة جذریّة طالما واصل نفس النظام الحاكم 

السیطرة على السلطة  1956مارس  20منذ 
من في یك الكادحینوأن الحّل الجذري لمشاكل 

لمطالب   ، فھذا الشعار ھو حوصلة تغییره
المستقبلیّة لما  وتعبیر عن تطلّعاتھ الشعب

تغیّر  ھا  تحقیق من شأن یختزلھ من أھداف 
. فالشعب یرید نحو األحسن مظروف عیشھ

اج ــــنتعالقات اإلتغییر  معناهإسقاط النظام 
  .عبر الثّـــورة القائمة

رفعت ھذا الشعار  إّن الجماھیر الكادحة التي  
نتفاضة لم تتوّجھ بھ لبعض رموز إبّان اال

السلطة دون أخرى ، بل كانت ترفعھ في وجھ 
أجھزتھ القمعیة بوصفھ النظام برمتھ وبكل 

لرئیسي في بؤسھا وجوعھا المتسبب ا
، یقودھا في ذلك طموحھا للتخلّص وتھمیشھا

، غیر أّن ى األبد إلنھاء معاناتھا المزمنةمنھ إل
نتھازیّة والرجعیة المدعومة طراف االاأل

أّن تواصل  بالقوى اإلمبریالیّة والتي تعلم 
ثّل نتفاضة من شأنھ أن یطیح بھا مّما یماال

بمصالحھا ومصالح  سیضرخطرا داھما 
ما كان منھا سوى العمل على فحلفائھا ، 

إجھاضھا في المھد عبر ذّر الّرماد في العیون 
بالتضحیة ببعض رموز النظام والرمي بھم 
في السجن وإقناع الجماھیر المنتفضة بأنّھا 
أنجزت مھاّمھا خاّصة بعد ھروب الجنرال 

إیقاف تحركاتھا وأصھاره وما علیھـــا سوى 
"المكاسب التي  والرجوع للعمل وانتظار

 حكومة الغنّوشي لم تكن "  وستجنیھا إثر ذلك
 سوى جزء من ذلك النظام الذي رفع

  ضدّه ذلك الشعار . الكادحون

تمثلت الخطوات األولى إلجھاض  لقد 
في تغییر حكومة الغنوشي بحكومة  االنتفاضة

التي اختزلت مھامھا في إنجاز  السبسي
نتخابات مّما دفع بأغلب األحزاب السیاسیّة اال

نتخابیّة إلى الدخول مباشرة في حمالتھا اال
التي قدّمت من خاللھا وعودا مغریة وزائفة 

  بالبعض منھا  إلى اعتبار  حدامّما  للكادحین
الحّل األسلم لبؤسھا األمر الذي   نتخابات اال

قّف عن ممارسة حقھا في دفعھا إلى التو
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التحرك والتعبیر عن مطالبھا في انتظار ذلك 
الوھم الموعود مّما وفّر فرصة للنظام 

سط سیطرتھ من المتھالك لترمیم صفوفھ وب
نتخابات تّمت ولم تحّل جدید . إالّ أّن اال

مشاكل الجماھیر الكادحة بل ازداد بؤسھا 
وفقرھا وجوعھا خاّصة بعد أن اكتشفت وأّن  

ھا تلك أألحزاب إبّان حمالتھا ا قدمتھ لم
نتخابیّة  من وعود كانت مجّرد أسالیب اال

خبیثة استعملتھا للتأثیر علیھا وجذبھا لصفوفھا 
لغایات انتخابیة الھدف منھا الوصول إلى 

  السلطة  ال غیر .

لقد اقتنعت الجماھیر الشعبیة التي واصلت   
أّن رفع شعار " الشعب یرید إسقاط النظام " ب

 ذلكالنظام الذي انتفضت ضدّه وقدمت خالل 
الشھداّء وآالف الجرحى  ومئاتضریبة الدم  

لم یتغیر بل تّم ترمیمھ بصعود قوى رجعیة  
للسلطة لتحّل محّل قوى رجعیّة أخرى بمعنى 
أدّق تّم تبادل المراكز واألدوار ، ففي السابق 
كانت الھیمنة على السلطة السیاسیّة للیمین 

أكتوبر  23فأصبحت بعد انتخابات  لياللیبرا
لصالح الیمین الدیني مع الحفاظ على  2011

 نفس التحالف الطبقي مّما یطرح على 
  كنس  حتى م مواصلة انتفاضتھ ینالكادح

  .   واالنتھازیةالرجعیّة 

******************************************************************
  وابھاـــبوق االنتخابیة تفتح أــالسّ 

األحزاب السیاسیّة انطلقت منذ مدّة أغلب   
عن موطئ قدم في  نتخابیّة بحثافي حمالتھا اال

نتباه ھو انطالق الالفت لال، والحكومة القادمة
ھذه الحمالت  من داخل قبّة المجلس 
التأسیسي إذ شرع الكّل في اصطیاد بعض 

لى المسائل المثیرة للجدل والتي تطرح ع
. ولعّل مشاغل الساحة لكي یعتمدھا في دعایتھ

الملّحة ھي األنسب لھذه م ومطالبھ الكادحین
ھي الطریق    ھم، فالمتاجرة ببؤسالحمالت

الوعود  األقصر . ومثلما أغدقوا علیھا 
، اعتبروا 2011لكاذبة قبل انتخابات أكتوبر ا

وأّن بإمكانھم الیوم السیر في نفس الطریق 
علّھم یجدون ضالّتھم في من سیصدّقھم من 
جدید في الوقت الذي تشھد فیھ الساحة 

بما السیاسیة طرح بعض المسائل الحارقة 
ریّة فیھا األحكام التي أصدرتھا المحاكم العسك

نتفاضة بخصوص قضایا شھداء وجرحى اال
  . موضوع التطبیع مع العدو الصھیونيو

لقد أرغى وأزبد العدید من نواب المجلس   
جا على قرارات المحاكم التأسیسي احتجا

التندید ، فیما تواترت بیانات العسكریّة
الرجعیة نكار من بعض األحزاب ستواال

ستئنافیّة في واالنتھازیّة إثر صدور األحكام اال
نتفاضة عن دوائر القضایا شھداء وجرحى ا

القضاء العسكري وكأنّھم استفاقوا بعد سباتھم 
دھا وأّن القضاء الطویل على حقیقـة مفـا

سیطر یمستقالّ ومازال  العسكـري لم یكن
  البائد " .  النظام"  علیھ 

لقد رفعت العدید من األحزاب والجمعیّات   
المدنیّة شعار " تطھیر القضاء وإصالحھ "  
من منطلق انتھازي ألن تطھیر القضاء لن 
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یتّم بمعزل عن تغییر النظام الحاكم وقد 
اختزلت محتوى ھذا الشعار في استبعاد 
التجمعیین عن مراكز القرار أو إقالتھم أو 

جاه ـتّ اال تجمید نشاطھم وقد تّمت في ھذا
بعض الخطوات زمن حكومة الباجي قائد 

، ي ومن بعدھا حكومة حمادي الجباليالسبس
 خاضعاغیر أّن القضاء بقي على حالـــھ 

السلطة حتّى أصبحت تلك الخطــوات لسیطرة 
ین  بعض بمثابــة تصفیة حسابات قدیمة ب

، كما أصبح القضاة وبعض رموز السلطة
ة في ظصا الغلیالبعض من القضاة بمثابة الع

ید حكومة الترویكا وخاّصة حركة النھضة 
التي أطلقت العنان للسلفیین لترویع وإسكات 
معارضي سیاساتھا في إطار خّطة محكمة 

، إذ تعرض العدید من الدولةو ألسلمة المجتمع
المثقفین والصحفیین وغیرھم للعنف المادّي 
وللھرسلة الیومیّة وتعّرضت العدید من 

ت والمطاعم الجامعیّة إلى كلیاالمعاھد وال
، بیمنا أحرقت العدید من مستودعات غزوات

المشروبات الكحولیّة والعدید من الزوایا 
وأقفلت المواخیر   وبعض المحالت السكنیّة 

بالقّوة وكذلك المقاھي والمطاعم في شھر 
رمضان . ورغم تقدّم العدید من المتضّررین 

لّت ظم بشكایات في الغرض فإّن ھذه الجرائ
لمتّھمین الذین دون عقاب حتّى أّن العدید من ا

ویقع تقدیمھم للقضاء  یتّم القبض علیھم
یتّم اإلفراج عنھم من طرف سرعان ما 

، أو تقع إحالتھم بحالة سراح  مّما القضاة
یشجعھم على التمادي في جرائمھم ویوفّر لھم 
إمكانیّة اإلفالت من العقاب سواء بالتخفي أو 

  سوریا . فيجبھات القتال خاصة ب االلتحاق

 على مسامعنا  ولعلّنا نتذكر ما كان یردّده   
الحوارات التلفزیّة رموز النھضة من أّن   في 

  "القضاء ھو الفیصل" و"بیننا وبینھم القضاء".

كما أّن القضاء العسكري الذي تشّن ضدّه    
الحمالت األخیرة بالتشكیك في نزاھتھ 

أصدر بعض األحكام یتھ ھو الذي واستقالل
بتدائیّة بخصوص قضایا بعض الشھداء اال

والجرحى ونالت رضا ھذه األصوات الناعقة 
مع التذكیر بأّن أغلبھا نادى في العدید من 

المناسبات وخاّصة بعد اغتیال الشھیدین  
شكري بلعید ومحمد البراھمي بضرورة تدّخل 
الجیش وتسلّمھ مقالید السلطة مثلما تّم في 

 لنظر الى حیاد المؤسسة العسكریة بامصر 
ذا التغیّر المفاجئ في فما ھي إذن أسباب ھ

ع الجماھیر . لقد حاول البعض إقناالمواقف ؟
الثورة قد حقّقت أھدافھا الكادحة بـــــــأن "

أصبح الجنرال وبالتالي تغیّر النظام وبھروب 
والقضاء الجیش شعبیّا واألمن جمھوریّا 

ر أّن الحقیقة غیر التي . غیمستقالّ ومحایدا"
ذكرت فالنظام لم یتغیّر بھروب الجنرال بل 
مازال قائما یستمدّ وجوده من أجھزتھ المتمثلة 

، والثـورة والقضاء في الجیش واألمن
 المزعومة لم تكن سوى كذبة یتّم التسویق لھا
من األطراف الرجعیة واالنتھازیة. ھذه 

الحقائق العدید من  نتھازیّة التي تعلم وأنّ اال
، إذ تّم إخفاء نتفاضة لم تكشف بعدالمقترنة باال

حتّى الملفّات التي فاألدلّة والعدید من األحداث 
قدّمت للقضاء سواء المدني منھ أو العسكري 

من قرائن اإلثبات وعناصر ظلّت خالیة 
أّن بعض الجرحى  ، ھذا إذا علمنا اإلدانة

الذین بقیت بعض الرصاصات عالقة 
ت معالجتھم  سواء بقطر أو بأجسادھم تمّ 
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مّما وفر فرصة لطمس  األوربیةبعض البلدان 
  .لجریمةبعض معالم ا

یث عن سحب ملفّات شھداء إّن الحد  
ضاء العسكري بعد نتفاضة من القوجرحى اال

ستئنافیّة األخیرة ھو تثبیت صدور األحكام اال
للممارسات السابقة التي كان یعتمدھا النظام 

 تأو مع بورقیبة والتي كان سواء مع الجنرال
مع بعض القضاة الذین   التعامل  معتمدة في

یرفضون تطبیق أوامر رؤسائھم فیتّم إجبارھم 
على التخلّي عن القضایا التي ھي بین أیدیھم 

 االستعدادلفائدة قضاة آخرین ھم على أتّم 
فال فرق ، لتطبیق التعلیمات بحذافیرھا

حالیّة بین الممارسات السابقة وال جوھري
ذلك ھي ذاتھا التي لى إاألطراف الداعیة ف

تحاول اآلن خرق الدستور الذي انتھت من 
تحجیر كّل والذي أقّرت بموجبھ  مؤخراكتابتھ 

من  109الفصل تدّخل في سیر القضاء (
) ّجر كّل تدّخــــــــل في القضاءالدستور : یح

والتدّخل في سیر القضاء یعطینا انطباعا أّولیّا 
استقاللیّتھ عن السلطة التنفیذیّة  عن عدم

والتشریعیّة مّما یــــؤدّي إلى ھیمنـــة سلطـة 
على سلطـة أخـرى بمعنى أدّق ھیمنـة 

) على ة التشریعیّـة (المجلس التأسیسيالسلطـ
أّن الدستور  السلطـة القضائیّـة والحال 

القضاء على أّن "  102ــــّص في فصلـھ  ین
مة العدل وعلویّة سلطة مستقلّة تضمن إقا

انون وحمایة الحقـــوق الدستور وسیادة الق
"، فأعضاء المجلس التأسیسي الذین والحریّات

یدفعون في اتّجاه إحداث محاكم استثنائیّة 
ورفع ید القضاء العسكري عن قضایا الشھداء 
والجرحى وتكلیف القضاء المدني للحكم فیھا 

من  110ھم الذین صادقوا على الفصل 

ور الذي ینّص على ما یلي : "تحدث لدستا
، ویمنع إحداث محاكم أصناف المحاكم بقانون

استثنائیّة أو سّن إجراءات استثنائیّة من شأنھا 
المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم 
العسكریّة محاكم متخّصصة في الجرائم 
العسكریّة ویضبط القانون اختصاصھا 

 المتّبعةوتركیبتھا وتنظیمھا واإلجراءات 
. وبالتالي أمامھا والنظام األساسي لقضاتھا"

فإّن ما یزاید بھ بعض نّواب المجلس الیوم ال 
یعدو أن یكون دلیال واضحا على فشلھم في 
مھاّمھم أو متاجرة منھم بعواطف عائالت 
الشھداء والجرحى ضمن مسرحیّة سیّئة 
اإلخراج خاّصة ما أتاه بعض نواب النھضة 

ؤتمر عندما دفعوا بھذه وحركة وفاء والم
عن األحكام  االعائالت واستغلّوا غضبھ

ي في اتجاه الصادرة عن القضاء العسكر
اقتحام المجلس بتعلّة تمكینھم من إبـــالغ 

  .أصواتھم

ضي محاسبة إّن العدالة المنشودة تقت  
، بشھدائھ وجرحاه المجرمین في حّق الشعب

في   على ما اقترفوه من جرائم وانتھاكات 
حقّھم مع الكشف عن الحقائق التي ظلّت إلى 
حدّ اآلن مخفیّة وتحدید مسؤولیّة كل طرف 

 یجعل ذلك في ذلك . غیر أّن ما ننشده  الیوم 
توفّر عدم صعب المنال العتبارات عدّة أھّمھا 

قضاء نزیھ ومستقّل عن السلطة السیاسیّة 
  . وامرھا أل غیر خاضعو

المسألة الثانیة التي تمركز حولھا النقاش في   
المدّة األخیرة ھي العالقة مع الكیان 

بالحج إلى معبد الصھیوني وذلك بارتباط 
وكذلك إصدار أوامر  بةالغریبة بجزیرة جر

إداریّة من وزارة الداخلیّة تقضي بالسماح 
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حاملین لجوازات سفر لبعض السیاح ال
ونسیة  والتجوال " بزیارة المدن الت"إسرائیلیّة

فیھا خاّصة مدینة تونس وضواحیھا . لقد 
تمحور السجال الدائر بین الرافضین للتطبیع 
والداعین لھ حول مسألة تمكین السیاح " 

باألرض " من عدمھ من الحلول  اإلسرائیلیین
بكّل حریّة وكأّن مسألة  فیھاوالتنقل  التونسیة

التطبیع مع الكیان الصھیوني ال تخرج عن 
ه الدائرة الضیّقة خاّصة وأّن األصوات ھذ

الداعمة للقرارات اإلداریّة حاولت تعویم 
المسألة واعتبرتھا إجراء روتینیّا تّم العمل بھ 

لمتعاقبة من قبل من طرف كّل الحكومات ا
، بعدھا نتفاضة أوعلى السلطة سواء قبل اال

قتصادي كما بّررت ھذا اإلجراء بالوضع اال
القطاع لحادّة التي یمّر بھا المتردّي واألزمة ا

) السیاحي وما لھذا المنع (أي منع الصھاینة
من تأثیر سلبي على مستقبل السیاحة وكأّن 
التطبیع مع الكیان الصھیوني ھو الحّل األمثل 

  . ألزمة االقتصادیّةل

إّن المسائل المبدئیّة ال تقاس بمنطق الربح   
بضرورة والخسارة ألنّھ منطق السماسرة بل 

نزالقات لحفاظ على المبادئ من االا
ات التي یمكن أن تعترضھا ألّن ـوالمطبّ 

قتصادیّة لن یتّم من ة االالخروج من األزم
الصھیوني بل عبر خالل التطبیع مع الكیان 

جریئة تعتمد باألساس على قرارات ثوریّة و
القدرات الذاتیّة للشعب والثروات الطبیعیّة 

تأمیم وادل للثروة ومن خالل التوزیع الع للبالد
مع  عقارات مالك الكبیرة من شركات واأل

الكمالیة و القیام بإصالح الحدّ من الواردات 
. كما أّن المواقف المبدئیّة من زراعي جذري

التطبیع مع الكیان الصھیوني یجب أن تتجلّى 

قوانین تجّرمھ  سیاسیّا من خالل  إصدار
إضافة إلى عدم االعتراف بما یسّمى "دولة 

" ودعوة وسائل اإلعالم المرئیّة إسرائیل
ى ضبط توجھاتھا والمكتوبة والمسموعة إل
" بالعدو الصھیوني واستبدال مفھوم "إسرائیل

خاصة بالنشرات اإلخباریّة والبرامج 
واالنخراط في مقاومتھ بمختلف  الحواریّة 

  .یھا العسكریة شكال بما فاأل

نتھازیّة والقوى راف االإّن العدید من األط  
العربیة التي تزاید الیوم بالقضیّة الرجعیّة 

مادّة حیویّة لحمالتھا وتتخذ منھا الفلسطینیّة 
بدأت تعرف نسقا تصاعدیّا منذ  نتخابیّة التياال
رفضت إدراج نتھاء من كتابة الدستور اال

استقبل و مسألة تجریم التطبیع بالدستور
موز البعض منھا وباألحضان بعض ر

، إضافة إلى الصھیونیّة (جون ماكین مثال)
والمرور بالمعابر  زیارة البعض اآلخر لغّزة

 نحن نعلم جیّدا ف یسیطر علیھا الصھاینة  التي
ّم إالّ بموافقة الكیان أّن مثل ھذه الزیارات ال تت

  . الصھیوني

الوقوف الصھیونیّة تتطلّب إّن مناھضة   
ة وتقدیم المسلّح إلى جانب المقاومة  الفعلي

الحدود المصطنعة  الدعم المطلوب لھا وفتح
 المقاتلین العرببین األقطار العربیة وتمكین 

لتحاق بصفوف المقاومة من في  اال ینالراغب
ح حلم تحریر التسھیالت الالزمة لیصب

، كما أّن مقاومة التطبیع فلسطین واقعا ملموسا
قاطعة كل المنتوجات الصھیونیّة، تقتضي م

األنظمة العربیّة العمیلة التي تقیم ب التندیدو
عالقات مختلفة مع العدو الصھیوني بل 
وتدعمھ مادیا من خالل ما توفره لھ وبأبخس 

  . أھّمھا المحروقات طبیعیةاألثمان من ثروات 
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إّن ما یزیدنا تأكیدا على أّن أعضاء المجلس   
تعاملوا مع قضایا شھداء التأسیسي لم ی

نتفاضة وكذلك مع مسألة التطبیع  وجرحى اال
من منطلق مبدئي یرتكز على اإلنحیاز 
للقضایا العادلة بل كان تعاملھم من منطق 

الحزبیة انتھازي تحكمت فیھ المصالح 
نتخابات القادمة ولم تكن المرتبطة باال

تحركاتھم سوى جزء من مسرحیة توقفت 
ند جلسة مساءلة وزیرة فصولھا األولى  ع

السیاحة والوزیر المعتمد المكلف بالشؤون 
والتي انتھت  05/2014/ 09األمنیّة یوم 

بإسقاط الئحة اللوم بطلب مّمن قدمھا من 
عضوا  40أعضاء المجلس إذ تراجع حوالي 

وفاء من خاصة من النھضة والمؤتمر وحركة 
  .عضوا أمضى علیھا 80جملة 

ألة التطبیع مع الكیان ستھانة بمسكما أّن اال 
الصھیوني تتّضح من خالل الحضور الباھت 
ألعضاء المجلس إبّان جلسة المساءلة إذ لم 

جملة  عضوا من 92یحضر أشغالھا سوى 
. في المقابل وفي نفس التاریخ أي یــوم 217

ـّرت عائـالت شھـــداء اضط 09/05/2014
نتفاضة إلى تعلیق إضراب الجوع وجـرحى اال

كشكل من أشكال النضال منذ  تھمدالذي اعت
حتّى من أعضاء  ایوما لغیاب دعمھ 15

المجلس الذین دفعوھم دفعا إلى  الدخول في 

قد اضطّروا لتعلیقھ عندما فإضراب الجوع . 
قدمھا التي تلك الوعود خاّصة  أیقنوا زیف 

التأسیسي والعدید من  بعض أعضاء المجلس
مھوریّة نتھازیّة وكذلك رئاسة الجاألحزاب اال

والمتصلة بسحب الملفات من القضاء 
العسكري وتسلیمھا للقضاء المدني مع تحجیر 

  كل المتھمین المفرج عنھم .على السفر 

لقد بیّنت األحداث (جلسة المساءلة وفّك   
) انتھازیّة األطراف الرجعیّة إضراب الجوع

التي حاولت المتاجرة بقضایا الشھداء 
لسطینیّة ودخلت والجرحى وكذلك بالقضیة الف

في مزایدات فیما بینھا لغایة استقطاب أكثر ما 
 لالنتخاباتاستعدادا  المتعاطفینیمكن من 

، غیر أّن مساعیھم باءت بالفشل عندما القادمة
ھم تركوا المضربین یواجھون مصیرھم لوحد

. كما أسقطوا وتخلّوا عنھم في بدایة الطریق
الئحة اللوم الموجھة للوزیر المعتمد المكلف 
بالشؤون األمنیّة ووزیرة السیاحة بمجرد 
حضورھما بجلسة المساءلة وتخلّوا بالتالي 
عن القضیّة الفلسطینیّة وكشفوا بذلك عن 

فاءھا خلف بعض الشعارات إخ حاولوا حقیقة
 جید فتطور الصراع الطبقي أمرھذا الرنّانة و

 مأعدائھالتمییز بین من  الكادحین یمّكن 
  .مأصدقائھو

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

 الكادحون و األزمة االقتصادیّـة

كلّما طالت أیّام األزمة االقتصادیّة والمالیّة   
إالّ وازداد وزرھا ثقال على الّطبقات الشعبیّة، 
وكلّما تفاقمت ھذه األزمة إالّ وتفاقمت معاناة 

حین معھا، ھؤالء الذّین ال دخل لھم في الكاد
أسباب حدوث األزمات وال دخل لھم في 
تفاقمھا واستفحالھا. ھؤالء الذین یكدحون لیال 
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نھارا لیكونوا أّول الّضحایا لتراجع كمیّات 
الصادرات وقیمتھا وأكثر المتضّررین من 
تزاید العجز التجاري ومن األزمة المـالیّة 

الّطبقات إنتاجا وأقّل  الخانقة مع أنّھم أكثر
المنتفعین بعائدات إنتاجھم وبالثّروات التي 
یستخرجونھا أو یزرعونھا أو یصنعونھا من 

  عرقھم وجھدھم. 

فزیـادة على حرمانھم من التمتّع من ثمرات   
إنتاجھم ومن الثّـروة أو حتّى من مستوى 
معقول منھا یدفع عنھم مظاھر الحرمان 

الذّین سیدفعون  والخصاصة، فإّن ھؤالء ھم
خسائر المیزان التجاري وھم من ستُفتّك منھم 

لتُشحن بھا خزینة الدّولة  -على قلّتھا-ملّیماتھم 
الفارغة. وتتّخذ عملیّة الّسلب ھذه أشكاال 
متعدّدة ومتنّوعة، فتحت عناوین بّراقة یتفنّن 
المختّصون في الدّعایة واإلشھار في إبداعھا، 

لى ھؤالء المحرومین توّجھ الدّولة أسھمھا إ
تحت ذریعة "إنقاذ االقتصاد الوطني" 
و"مجابھة المخاطر" و"تحدّي األزمة" 
و"تحقیق االستقرار" وغیرھا من الشعارات. 
وھي بذلك تشّرع لسلب ھؤالء قوتھم ولمزید 
تفقیرھم وتجویعھم وتقدم بذلك على اتّخاذ 
قرارات ترقیعیّة یدفع الكادحون فاتورتھا، 

األسعار في بعض الموادّ إلى  فمن زیادة في
زیادة في موادّ أخرى، ومن ترفیع في 
ضرائب معیّنة إلى ترفیع في ضرائب أخرى، 
ومن رفع للدّعم عن بعض المواد إلى تحریر 
ألسعار موادّ أخرى... وھكذا تتتالى القرارات 
فتنزل على كاھل المحرومین لتزید في 

 وفي سبیل تحقیق ھذا الّسلب سواءً  سحقھم.
أشكالھ المباشرة المفضوحة أو المقنّعة، ب

توّظف الدّولة مختلف أجھزتھا اإلعالمیّة 
العمومیّة منھا والخاّصة، فتجعل من "إنجاح 

االنتقال الدیمقراطي" استراتیجیّتھا األولى 
واألخیرة یھون من أجل تحقیقھا ھذا الّسلب 
والنّھب لقــوت الغالبیّة العظمى من سّكان ھذه 

متھم وحیاتھم كما یھون في األرض ولكرا
نفس الوقت عرض آخر شبر من تراب ھذه 
األرض على قائمة البیع بالمزاد العلني في 
أسواق النھب العالمیّة من أجل الحفاظ على 
مصالح قلّة قلیلة كلّما زادت معاناة األغلبیّة إالّ 
وزاد تكدیسھا للثّـروة وتعّمق استغاللھا 

ن في المصانع للمنتجین ونھبھا لجھد الكادحی
والمزارع وكّل مواقع العمل. وھكذا فإّن ھذه 
الدّولة تسھر على الحفـاظ على مستوى 
التناقض الّطبقي الّسائد داخل المجتمع بین ھذه 
األغلبیّـة الساحقة التي تتعب وتشقى وال 
تحصل على شيء من جھة أولى وبین تلك 
األقلیّة القلیلة التي تسحق األغلبیّة ودون أدنى 

  عب تحصل على كّل شيء. ت

وال یفــوت ھذه الدّولـة الّطبقیّة القائمة أن   
تسارع في كّل لحظة إلى تحمیل المسحوقین 
أسباب ھذه األزمات إن قّل اإلنتاج أو زاد 
العجز التّجاري أو شارفت الخزینة على 
اإلفالس، فاإلضرابات وقطع الّطرقـات 
واالعتصامات داخل مواقع العمل ھي في 

ھا تعطیل مقصود لإلنتـاج وتخریب نظر
القتصاد البالد لذلك ال تتوانى في الدّعوة على 
لسان أعلى ممثّلیھا في الّسلطة إلى مزید 
االجتھاد واإلقبال على العمل والمثابرة. كما 
ال تدّخر ُجھدا في اإلیعاز إلى المنّظمة النّقابیّة 
(االتحاد العام التونسي للشغل) ممثّلة في أعلى 

لیھا إلى التدّخل في اتّجاه الحدّ من ممثّ 
اإلضرابات ومختلف األنشطة االحتجاجیّة 
وھي ال تجد من قبل ھؤالء الممثّلین في أغلب 
األحیان إالّ آذانا صاغیة ومطیعة، وتسعى في 
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نفس اإلطار إلى التقریب أكثر بین ھذه 
المنّظمة ومنّظمة األعراف وھي تحقّق 

ع انخراط نجاحات كبیرة في ذلك خاّصة م
المنّظمتین في مسلسل "الحوار الوطني"، وقد 

ن جمعیّة المعّطلین عن نجحت أیضا في تدجی
صحاب الشھادات العلیا بعد أن العمل من أ

انخرطت ھي نفسھا في نفس ھذا المسار 
السیاسي المعادي لمصالح المعّطلین ومنذ أن 
تحّولت إلى رقم داخل ما یسّمى جبھة اإلنقاذ 

ممثلو البرجوازیة الالوطنیة التي یقودھا 
وكبار المالكین فخفت نشاطھا بشكل كبیر في 
األشھر األخیرة، والتي جنت من ھذا المسار 
إعادة إحیاء قانون الكاباس الذي ناضلت 
أجیال من الطلبة والمعّطلین من اجل إسقاطھ 
وفشلت ھذه المنّظمة في أّول اختبار لھا لّما لم 

مناظرة. ومن تستطع تحقیق مقاطعة ھذه ال
جھة مقـابلة، وبالتوازي مع ھذه المساعي، 
وبحكم موقعھا الطبقي كممثّلة لمصالح 
الطبقات السائدة وراعیة لھا، فإّن الدّولة تعتبر 
ھذه األنشطة أنشطة غیر شرعیّة حسب 
قانونھا وجب التعامل معھا بالعنف الذي 
یشّرعھ لھا قانونھا من أجل القضـاء علیھا 

یھا والمحّرضین علیھا، فتتدّخل ومعاقبة مرتكب
في كّل مّرة وبكّل سرعة لتقضي على أّي 
تحّرك اجتماعي مشروع تلجأ إلیھ الجماھیر 
الكادحة مدفوعة بما تعانیھ من استغالل 
وبؤس وغیاب ألدنى ضروریات العیش. 
وكثیرا ما كانت ھذه السیاسة القمعیّة تتّخذ 

و طابع العقاب الجماعي تطال قُرى أو مدنا أ
والیات بأكملھا، فال یكفي الحرمان الذي 
تعاني منھ الجموع حتّى یلحق بھا قمع منّظم 
وفق "القـانون" وعقـاب "شرعّي". وال تجد 
الدّولة حرجا في اعتماد ھذه السیاسة، بما أنّھا 

الجھة الوحیدة التي تمتلك الحّق في ممـارسة 
العنف حسب اعتقادھا وحسب ما تردّده عدید 

یاسیّة التي إّما أنّھا تجھل الطبیعة القوى الس
الطبقیة للدّولة أو أنّھا تتجاھلھا وھي بذلك 
تقف إلى جانب األجھزة القمعیّة للدّولة وتجّرم 
بالتالي، من حیث تدري وال تدري، كّل نشاط 

  أو حراك اجتماعي معادي لھذه الدّولة.

وبھكذا، فإّن الكادحین وجموع المنتجین   
وحدھم یتحّملـون نتائج األزمات المالیّة 
واالقتصادیّة ووحدھم تُلحق بھم المسؤولیّة 
عن أسباب وقـوع ھذه األزمات وعن 

  احتدادھا.

وال تتوقّف األمور عند ھذه الحدود، فھؤالء   
المنتجون وحدھم أیضا یتحّملون عبء 
الكوارث والجوائح التي تتسبب فیھا السیاسة 
االقتصادیّة للدّولة أو حتّى الّطبیعة، والتي 
كلّما نزلت إالّ وأصابت الملكیات الّصغیرة 
التي تمثّل مصدرا من مصادر العیش لجانب 

صغار الفالّحین  كبیر منھم وخصوصا
والبّحارة. ففي األشھر األخیرة، تتالت على 
صغار الفالّحین مصائب متتالیة، فبعد صابات 
البطاطا التي اضطّر أصحابھا إلى إتالفھا 
نظرا لعدم قدرتھم ال على تسویقھا وال على 
تخزینھا وحفظھا، أرغم ھؤالء أیضا على 
إتالف ما تنتجھ مواشیھم من حلیب بعد أن 

مراكز تجمیع الحلیب على استیعابھا. عجزت 
فھؤالء البؤساء یأبى الفقر أن یطلّقھم حتّى إن 
كانت الّصابة وفیرة ویأبى الفرح أن یجد 
الّطریق إلى قلوبھم إن أخطأت الّظروف 
ومنحتھم فائضا من اإلنتاج. ولم یمر وقت 
طویل حتّى انتشر وبـاء الحّمى القالعیّة في 

عان األبقار وبدأ عدد من المناطق وأصاب قط



14                                                                                  2014 مــــــــاي، 20العــدد  ،طریق الثّورة 

 

بالتسّرب إلى قطعان األغنام، وبالّرغم من 
رسائل الّطمأنة التي وّجھتھا الجھات الفالحیّة 
والصحیّة الّرسمیّة، فإّن ھذا الوباء قاتل 
وسریع االنتشار وھو یھدّد أعدادا كبیرة من 
قطعان الماشیة بالموت وقد ال تقدر 

ومن اإلجراءات المتّخذة في الحدّ من انتشاره 
تأثیراتھ الكارثیّة. أّما صغـار البّحــارة، فإنّھم 
یتكبّدون ھذه المدّة خسائر كبیرة بسبب 
استحواذ أرباب البحر على الثّـروة الّسمكیّة 
نظرا الستعمالھم الكركارة والكیس في 

تي على ما عملیّات الّصید وھي وسائل ال تأ

في سطح البحر أو  یعترضھا من أسماك سواءً 
ھ وإنّما تقوم بإتالف شباك صغار في أعماق

البّحـارة. وقد اضطّرت ھذه األوضاع العدید 
من البّحارة الّصغـار إلى التوقّف عن النّشاط 
وعدم مغادرة مراكبھم موانئ الّصید، وقد 

 7تحّرك صغار البّحارة في جھة قابس یوم 
احتجاجا على ھذه األوضاع  2014مـاي 

المسؤولة  ورفعوا أصواتھم مطالبین السلطات
بالتدّخل من أجل وقف ظاھرة الصید 
بالكركارة والكیس أو الحدّ منھا وذلك دفاعا 

  عن رزقھم وعن مصدر قوتھم.

******************************************************************
  في ذكرى االنتصار على النازیة

  للكادحین القدرة على ھزیمة الفاشیة من جدید

من كل عام تحیي البشریة  ماي 9في   
المناضلة یوم انتصار الجیش األحمر على 

تیة بقیادة االنازیة الذي أعلنتھ الحكومة السوفی
جوزیف ستالین في مثل ھذا الیوم من سنة 

تسالم الجیوش الھتلریة بشكل بعد اس 1945
           .كامل

كان الغزاة األلمان قد أعلنوا الحرب على    
 1941جوان  22في  حاد السوفیاتىاالت

سرعان ما وصلوا إلى مسافة ال تبعد أكثر و
تي كان سكانھا في كلم عن موسكو ال 25من 

اعتقد النازیون أنھم انتصروا مرمى النیران و 
ھم الخاطفة و لكن الجیش األحمر في حرب

قوات األنصار كانت أقوى تصمیما وصوال و
إلى قلب موازین القوى لصالحھا بعد معارك 

 سابق لھا في التاریخ لكي ینتھي ضاریة ال
زحفھا بعد أربع سنوات في برلین عاصمة 
النازیة نفسھا عندما رفع الجیش السوفیاتى 

الرایة الحمراء لترفرف عالیا فوق مبنى 
  الرایشتاغ .

كانت التضحیات جسیمة فقد سقط حوالي    
ن الشھداء وأضعافھم من عشرین ملیون م

والت كانت لكن البطالجرحى والمفقودین و
كبیرة أیضا و النصر أكبر و ظلت معارك 

منھا ملحمة رة محفورة في ذاكرة التاریخ وكثی
  ستالینغراد الخالدة .

لم یكن ذلك لیتحقق لوال توفر جملة من و  
لة في العوامل من بینھا القیادة البلشفیة ممث

التفاف الكادحین الحزب الشیوعي السوفیاتي و
انتزاع النصر مھما حولھا و إصرارھم على 

  كلف ذلك من ثمن .

الیوم یطل الوحش الفاشي برأسھ من جدید و   
في بلدان مختلفة و یلقى دعما من قبل 

األوربیین بوجھ مریكیین واالمبریالیین األ
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كملھا تمزیق وحدة شعوب بأ خاص ویجري
ح تقترف المذابفتستباح أرضھا و ثرواتھا و

راق في حقھا مثلما یجرى في سوریا والع
وفلسطین والیمن وإفریقیا الوسطى والصومال 

بات الفاشیة مالى أما في أوكرانیا فان العصاو
ھم أحیاء مثلما جرى تقوم بحرق ضحایاھا و

في أودیسا و یخیم مرة أخرى شبح الحرب 
  العالمیة .

الكادحون لمقاومة  یھبُّ  من جدید أیضاو   
یوحدون صفوفھم الفاشیة ویستجمعون قواھم و

مون ضمن قوات الدفاع الشعبي معولین وینتظ
على قدراتھم الذاتیة مستعیدین أمجاد الماضي 

األحفاد على لقریب فقد ھزم األجداد الفاشیة وا
  طریقھم سائرون .

******************************************************************
  یان بیان فو، للذكرى و االفتخار و استخالص الدروسد

الذكرى الستون  2014 ماي 7ت الیوم حّل    
النتصار الثوریین الفیتنامیین على 

 یین الفرنسیین في دیان بیان فو وھياالمبریال
یفخر بھا المعركة التي خلدھا التاریخ و

 كانون والثوریون في العالم بأسره والشیوعی
ل قادتھم البواسأبطالھا الكادحون الفیتنامیون و

  .فونغوین جیابمنھ و أمثال ھوشي

یوما  56استمرت المعركة بضراوة    
آالف من الثوار  10استشھد خاللھا 

قد انھارت الفیتنامیین أما الغزاة الفرنسیین ف
أجبروا في م وحوصرت قواتھتحصیناتھم و

 األخیر على االستسالم یتقدمھم جنراالتھم في
بعد أن سقط  1954مثل ھذا الیوم من سنة 

آالف  10لیھم قتیال یضاف إ 3000من بینھم 
  أسیر .

 یزان القوى على المستوى التقني أيكان م  
كثافتھا قوة النیران وتجھیزات الحربیة وال

ة أما على صعید اإلراد راجحا لصالح الغزاة
الدفاع عن لى االنتصار والتصمیم عالثوریة و
الوحدة واالشتراكیة فكان الحریة واألرض و

طوا یمیل لصالح الثوار الفیتنامیین الذین استنب

لكنھا فاعلة في بعبقریة نادرة وسائل بسیطة و
حرب التحریر الشعبیة حتى أنھم حفروا ما 

كلم من األنفاق حول دیان بیان  400طولھ 
  فو .

النظریة انتصرت في األخیر اإلرادة ولقد   
ى التنظیم على أعتى الجیوش االمبریالیة فعلو

ال یلین  مستوى اإلرادة كان التصمیم الذي
فس لخوض حرب على النصر و طول الن

 على مستوى النظریةشعبیة طویلة األمد و
وضوح الخط كان سالح الماركسیة اللینینیة و

ظیم السیاسي الثوري أما على مستوى التن
سحریة الثالث بتعبیر فكانت األسلحة ال

جبھة القائد و : الحزب الشیوعيماوتسي تونغ
  جیش التحریر الشعبي .التحریر الوطني و

فضال عن ھذا توفر عنصر مھم أخر و   
ھو الدعم الفعال الذي قدمھ الشیوعیون في و

اّصة في خشتى البلدان للثورة الفیتنامیة و
  .االتحاد السوفیتي و الصین

لم یكن االنتصار في دیان بیان فو غیر   
محطة من محطات طریق الثورة فقد انسحبت 
فرنسا لتعوضھا الوالیات المتحدة األمریكیة 
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ل في ــواستمرت حرب التحریر الشعبیة لتكلّ 
فقد ھزم  ،صربالنّ  1975ل ــــأفری 30

ما من عا 21االمبریالیون األمریكیون بعد 
ق الشیوعیون حقّ ھزیمة أقرانھم الفرنسیین و

ن مھمتي تحریر بلدھم وتوحیدھا الفیتنامیو
، وبدأوا السیر في طریق متعرجة أخرى

لم یكن ذلك دون یة. وطریق بناء االشتراك
ثمن فقد اقترف االمبریالیون األمریكیون أبشع 
 المذابح مستعملین شتى أنواع األسلحة

بینما قتل  ملیون فیتنامي 3متسببین في مقتل 
  جنودھم . ألفا من 58

فو لقد كان لالنتصار العظیم في دیان بیان   
الشعوب تأثیراتھ الفوریة على األمم و

رة التي ھبت لحمل السالح في بلدان المستعمَ 
على  مختلفة مما أجبر المستعمرین الفرنسیین

استبدال استعمارھم القیام بتراجعات تاكتیكیة و
ن أعوانھم القدیم باستعمار جدید مستخدمی

ھو ما م من الرجعیین واالنتھازیین ووخدمھ
حصل في الوطن العربي مثال فبینما انتصر 
الثوریون الفیتنامیون انھزم الثوریون العرب 

بة حتى اآلن مما یدعو إلى مقارنة تلك التجر
استخالص التاریخیة بالتجربة العربیة و

م على طریق الدروس منھا من أجل التقد
اء بنتحریر الوطن العربي وتوحیده و

  االشتراكیة .

******************************************************************
  ال ثــورة بدون وحــدة الثوریّیــن  : بیان مشترك               

عبر  2014ماي  1یُحیي العمال یوم    
العالم عیدھم األممي الذي یعود تاریخھ إلى 

عندما أقر اجتماع األممیة  1889سنة 
ماي من  1الشیوعیة الثانیة بباریس یوم 

كل عام عیدا عالمیا للشغیلة تخلیدا لكفاح 
عمال شیكاغو الذین تمكنوا بعد كفاح مریر 

ل ذلك سقط خاللھ شھداء و جرحى في مث
من فرض یوم عمل  1886الیوم من سنة 
  . بثمان ساعات

كان نضال العمال ضد االستغالل   
، متدرجا من المطلبیة الرأسمالي مبكرا

التنظیم الحرفي نحو التنظم النقابیة و
ما راكمت الطبقة العاملة الحزبي عند

التجربة فشكلت أحزابھا الثوریة الوعي و
یرا في بلدان كثیرة وخاضت صراعا مر

ضد سلطة رأس المال ثم وحدت تنظیمیا 
كفاحھا على نطاق عالمي فكانت األممیة 

 . الشیوعیة األولى بقیادة ماركس وأنجلس
عرفت الطبقة العاملة أثناء كفاحھا الھزائم 
أحیانا بسبب عدم امتالكھا للنظریة الثوریة 
التي توجھ خطاھا وتفّشي مرض االنتھازیة 

وضعف  وأحیانا أخرى بسبب التردد
التجربة مثلما حدث إبّان كومونة باریس 
ولكنھا عرفت االنتصارات المجیدة أیضا، 

البلشفیة بقیادة  1917ومنھا ثورة أكتوبر 
الحزب الشیوعي الروسي وزعیمھ معلم 
البرولیتاریا فالدیمیر ایلیتش لینین كما 
تمكنت الطبقة العاملة المتحالفة مع الفالحین 

ى عدّوھا الطبقي الفقراء من االنتصار عل
والوطني في الصین بقیادة الزعیم الشیوعي 
العظیم ماوتسي تونغ، ثم تتالت انتصارات 
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الطبقة العاملة في أنحاء كثیرة من العالم 
عام من قبل  استراتیجيتالھا ھجوم 

  .االمبریالیة ال یزال متواصال حتى اآلن

كان للثورتین الظافرتین في االتحاد    
الشعبیة دورھما المباشر  السوفییتي والصین

في تقویض الھیمنة العسكریة االمبریالیة 
على المستعمرات في فترة الخمسینیات 
والستینیات، بما فیھا تونس التي اندلع فیھا 
الكفاح المسلح فارضا على االمبریالیین 
الفرنسیین تحویل استعمارھم من استعمار 
مباشر إلى استعمار غیر مباشر لخداع 

  .الشعب
دفعت تلك االنتصارات االمبریالیة إلى و  

استعمال أنظمة عمیلة تسھر على حمایة 
مصالحھا ولكن النضال ضدھا لم یتوقف 

رات وانقسمت المجتمعات في المستعم
رجوازیة الجدیدة إلى كتلتین رئیسیتین: الب

العمیلة وملحقاتھا من جھة والبرولیتاریا 
ن الفقراء من جھة اعیة والفالحوالصن

  .أخرى

ولم تخرج تونس عن ھذا اإلطار العام   
حیث تكفلت الرجعیة الدستوریة بتأمین 
مصالح االمبریالیة العالمیة فكان في 
مواجھتھا الكفاح العمالي والشعبي بمحطاتھ 

 26النضالیة الكبرى وأھمھا انتفاضتا 
وصوال  1984جانفي  3و  1978انفي ج
التى لم  2010دیسمبر 17لى انتفاضة إ

تحقیق مھمتھا الرئیسیة التي تتمكن من 
اختزلھا شعارھا التاریخي : الشعب یرید 
اسقاط النظام بسبب غیاب حزب الطبقة 

العاملة وتشتت صفوف الثوریین وخیانة 
االنتھازیین، وھو ما مّكن االمبریالیة من 

: أمرھا فاستدعت بدیلھا االحتیاطي تدارك
الرجعیة الدینیة لتحل محل المنظومة 

لمنھكة. ولم تخیّب تلك الرجعیة الدستوریة ا
ا عندما أسرعت إلى قمع العّمال ظنھ

مجموع الشعب فھاجمت مقّرات االتحاد و
العام التونسي للشغل وألقت علیھا القمامة 

وأطلقت  2012أفریل  9وقمعت تحركات 
على المتظاھرین في سلیانة الرصاص 

الرش) ونظمت االغتیاالت (المتشظي 
في "المجلس  ورفض نواب تلك الرجعیة

مشاریع قوانین تجریم التطبیع  "التأسیسي
مع الكیان الصھیوني وسیادة الشعب على 
ثرواتھ ورفض خالص دیون بن علي، وتم 
تحمیل العمال سبب األزمة االقتصادیة 
الحادة وغض الطرف عن سیاسة النھب 
الممنھج الذي تتبعھ االمبریالیة في تونس 

مشبوھة في وتوقیع االتفاقیات اإلجرامیة ال
قطاعات النفط والغاز والملح وقد یكون ما 

  .خفي أشد وأدھى

إّن حزب النضال التقدمي وحزب   
الكادحین الوطني الدیمقراطي إذ یحتفالن 
ھذا العام بالعید العالمي للعمال تحت شعار: 
ال ثورة بدون وحدة الثوریین مفعمان 
باإلیمان الراسخ بانتصار الطبقة العاملة، 

ان جماھیر الشعب التي أجبرت وإذ یحیی
االمبریالیة على االلتجاء إلى البدائل 
السیاسیة االحتیاطیة مكرھة فإنھما یؤكدان 

  : على ما یلي
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إّن الھجوم االستراتیجي العام الذي تنفّذه -1
االمبریالیة منذ أعوام على العمال 
والشعوب واألمم المضطَھدة محكوم بالفشل 

الل وقمع ال محالة فطالما ھناك استغ
  واضطھاد فھناك ثورة.

إّن الكفاح ضد االمبریالیة وعمالئھا   -2
من الرجعیین الدستوریین والظالمیین 
وغیرھم یمثّل القاعدة الصلبة لوحدة 

  الثوریین في تونس.

إّن الحسم الفعلي مع االنتھازیة مسألة  -3
حیویة ال یمكن دونھا التقدم نحو إنجاز مھام 

  .االشتراكیةالتحرر الوطني وبناء 

إّن بناء جبھة ثوریة في ھذه المرحلة  -4
مھمة یقتضیھا الوضع المتسم بامتالك 
الرجعیة للسلطة السیاسیة وسمسرة 

ال االنتھازیة "الیساریة" بمصالح العمّ 
  وعموم الشعب.

یمثّل بناء الحزب الثوري الموحد  -5
للطبقة العاملة مھمة أساسیة یتطلب إنجازھا 

لفكري والسیاسي وتوحید فتح باب النقاش ا
  .الممارسة المیدانیة

حزب الكادحین الـوطني الدیمقراطي               ـ 
  حزب الــنّضال التقدّميـ 

  2014مـــاي  1تــونس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

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



  بقلم اِبن الّشعب               وطـــني ُمحتَّل                                            

  أنــا وطني ُمحتلّْ 
  تنھشھُ البنــوُك والملـوُك والدُّولْ 

  ِول، یصرُخ ، یئنُّ أسمعھ یُعْ 
  كلّمــا اللّْیُل حــلْ 

.. یئنُّ یئـ...ْن ْن نْ    یظلُّ یئنُّ
بُح    حتّى إذا فاجأهُ الصُّ

  واِمتثلْ قطــَع األنیَن 
...  

  أنــا وطني ُمحتلّْ 
  باعــوا تحت ُجنح الّظالم 

  ھلھُ ــبحره وس
  و سماءهُ و الجبــلْ 

  أطلّوا علّي ثّم 
  قــالوا :من شاشة صغیرة و
  " سنصنُع لُكْم جنّة

  على وجـھ ھذه األرض
  سنوفّـُر للعاطلین العملْ 
  ونغّطي العُراة حریرا

  ونُشبع الجیاَع لبنا وعسلْ 
  مشكال دون حلْ ولن نَدََع 

  أحرارا  واعیشلت
  "في وطن مستقلْ 

...  

  أنــا وطني ُمحتلّْ 
  على أّي أرض ستصنعون الجنّة ؟ف

  على أّي تراب سنشتغْل ؟
  ْل ؟تحدّق الُمَقـوفي أّي سمــاء س

  وقد بعتم ما تحتنا وما فوقنا
   وأشواكنا قنااشوأبعتم 

  وُحلمنا واألمــلْ 
...  

  أنــا وطني ُمحتلّْ 
  صعدوا إلى المنابر أعلنواوكلّما 

  ونّمقـوا الُجَمـــْل :
  عاش الوطُن ُحّرا منیعا، 

عاش المواطنون جمیعا في ظّل السیادة 
اٍء بقضإعالٍم ُحّر وبوالّسعادة، ینعمون 

  ...مستقلْ 
  ثّم یصعدون إلى فمي

  فیھدرون دمي،
  أنت تشّوه صورتنا
  لدى الدّول الصدیقة
   وبیــن األمم الشقیقة

  ن تذكرھا ثانیةإیّــاك أ
  أنــا...ال تَقُــْل 

  
  
  
  
  
  

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



  لالتصال
 alkadehinparti@gmail.com   

  موقع نشریة طریق الثورة
www.tarikthawra.overblog.com  

  

  الذّكــرى الستّــون لالنتصــار 
  دیــان بیــان فــــو في

  

  


