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ل ؟ــــا العمــــم
د مضّي حوالي ثالثة أعوام عن اندالع بع

دیسمبر وعن سقوط أّول شھداء 17انتفاضة 
وجرحى االنتفاضة بسبب استعمال 

في مواجھة االحتجاجات الّرصاص الحيّ 
الّشعبّیة وقمعھا، وبعد جلسات ال ُتحصى وال 
ُتعّد في الّنظر في قضایا الشھداء والجرحى 
سواًء لدى دوائر القضاء المدني أو القضاء 
العسكري، ورغم العدد غیر القلیل من 
الجمعّیات والمنّظمات الحكومّیة وغیر 
الحكومّیة التي تّم بعثھا في عالقة بمسألة 

إحداث وزارة كاملة لجرحى والشھداء وا
ُخّصص الجزء األكبر من مھاّمھا لالھتمام 

ّنصوص الھائل من البھذه المسألة، والكمّ 
االحتجاجات المتكّررة القانونّیة الّتي ُحّبرت و

وبأشكالھا المتنّوعة من قبل الجرحى 
وعائالتھم وأھالي الّشھداء ومناصري 

ي اُلتقطت قضّیتھم، و الّصور المریعة الت
لعملّیات قمع بعض تلك االحتجاجات ومنھا 

ما یسّمى وزارة حقوق اإلنسان  داخل
عملّیات االنتحار الّناجحة والفاشلة التي و

لعّل أقدم علیھا عدد غیر قلیل من الجرحى و
أكثرھا شھرة تلك المحاولة التي جرت من 
أعلى الباب الخارجي لمقّر المجلس 

كّل ھذا وذاك، فإّن بالّرغم من ... التأسیسي
قصّیة ضحایا االنتفاضة الذین سقطوا 

لت تؤّرق مازا" مجھولون"برصاص أطلقھ 
بعدید األسئلة عائالت الشھداء والجرحى

حول مصیر قضایاھم وقضایا أبنائھم بعد 
طول ھذا الّزمن، حّتى أّن من تھّمھم ھذه 
القضایا صار ھّمھ منحصرا في معرفة 

.الحقیقة ال أكثر

كّل ھذا الوقت، ال زالت بعض فبعد
القضایا لم ُتحسم بعد، بل إّن البعض منھا لم 

أّما القلّة القلیلة من . تتّم مباشرتھا بتاتا
حسمھا، فإّن القضایا التي تّم البّت فیھا و

نتائجھا حملت إلى منتظریھا من عائالت 
الشھداء والجرحى أحكاما صادمة ومؤلمة ، 

صدرت خاّصة إذ أّن أغلب األحكام التي 
خالل مرحلة االستئناف بّرأت المّتھمین 
بعملّیات القتل والجرح أو خّفضت من 
األحكام الّصادرة ضّدھم خالل المرحلة 

ویتشابھ مصیر أغلب القضایا . االبتدائّیة
ضة وجرحاھا في المتعلّقة بشھداء االنتفا

. مختلف جھات البالد
ا إضافة إلى المعطیات الّسابقة، فإّن القضای

الّتي تّم فیھا إصدار أحكام بالّسجن ضّد 
المّتھمین شملت أشخاصا إّما یستحیل القبض 
علیھم من أمثال الجنرال بن علي نفسھ الفاّر 
والمتحّصن بأعتى القوى الّرجعّیة اإلقلیمّیة 
أو وزیر داخلّیتھ أو بعض المسؤولین 

تّدعي األجھزة القضائّیة أّنھم ناألمنیین الذی
وال تعرف ال ھذه األجھزة وال بحالة فرار 

األجھزة األمنّیة التي ال یخفى عنھا شيء 
في حین . أماكن فرارھم إن صدق إّدعاؤھا

حّتى وإن كانت " غیر الفاّرین"أّن أغلب 
عدید الّدالئل تؤّكد توّرطھم المباشر في 

ص صدرت ضّدھم عملّیات الّتقتیل والقن
جل مؤخرا بشكل ما سُ أحكام بالبراءة وھي

.ظر فت للنال

**********************************************************************
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؟إلى أین وصل مشروع أسلمة الدولة   في تونس 
شھر في عدد" طریق الثورة"نشرت

نّصا ترّكز فیھ الحدیث على 2013ارس م
لتزامات والعقود ما احتوتھ مجلّة اال

المعمول بھا التونسّیة من  الفصول القانونّیة
تزال تحافظ على إلى حّد اآلن والتي ال

قطاعیة نتاج شبھ اإلجوھر عالقات اإل
خّمـــــاس ، شركات الالمساقاة، المغارسة(

وذلك في ...). وشركات الحیوان وغیرھا
سبیل إلقاء الضوء على األوضاع 

ومناقشة االجتماعیة في تونساالقتصادیة و
طة بورقیبة قد سلنّ األطروحة القائلة أ

قطاعیة من  خالل قضت نھائیا على اإل
باس األمر العلّي الخاص بإلغاء نظام األح

الخاّصة والمشتركة الصادر في 
والذي نشر بالرائد 18/07/1957

. 19/07/1957بتـاریخالرسمي 
جال یعود فیھ من جدید السّ وفي الوقت الذي

تحاول فیھ االوقاف وحباس وحول األ
ار قوانین السلطة الیمینیة الدینیة استصد

ضمن ھذا المجال نالحظ أّن إصدار السلطة 
عزم آنف الذكر ال یعني البورقیبیة لألمر 

على النظام في ذلك الوقت على القضاء
عالقات اإلنتاج اإلقطاعّیة بل مّثل سعیا من 
طبقة الكمبرادور للحّد من سیطرة الطبقة 
اإلقطاعیة ویأتي ذلك في إطار الصراع 
بین ھاتین الطبقین لالستحواذ على أكبر 

راع الصّ ممكن من السلطة، علما بأنّ قدر

نھما یظّل دوما ثانوّیا ال یتعلق الدائر بی
. ـن بل باستعبادھم ة الكادحیــــبحریّ 

یل على ذلك نورد دیباجة نص ولمزید التدل
: مبالغ فیھا التي تمّیزت بمسحة دینّیةاألمر

، من عبد هللا سبحانھ المتوكل "
المفّوض جمیـع األمـور إلیـھ محمد األمیـن 

التونسّیة سّدد باشـا بـاي صاحب المملكة
، إلى من یقـف الى أعمالھ وبلّغھ آمالھتعهللا

. ..."ا ھـذا من الخاّصة والعاّمةعلى أمرن
یغ المذكورة تدلّل على توّجھ فھل ھذه الصّ 

، للقضاء على اإلقطاع ؟ بالطبع الصریح
إضافة لكون ھذه المھّمة لیست موكولة 

الكمبرادورّیة التي ال تستطیع للطبقة 
عم من حلیفتھا ر في الحكم إالّ بدستمرااال

الطبقة اإلقطاعّیة، ألّن الترتیبات التي 
ستعمار الفرنسي لضمان وضعھا اال

مصالحھ في تونس تقتضي بالضرورة 
المحافظة على ھذا التحالف الطبقي 

اإلقطاعي وتدعیم موقعھ في الكمبرادوري 
.  السلطة

لقد نّص ھذا األمر في فصلھ األّول على ما 
منع التحبیس الخاص والتحبیس یُ : "یلي

بر الغیا كل تحبیس من ھذا المشترك ویعت
ویشمل التحبیس باألساس العقارات ،"القبیل
ات وھي تعتبر بلغة األراضي أو البناءسواءً 

قتصاد بمثابة األموال المجّمدة التي ال یتّم اال
ى بالبیع وال بالقسمة بمعنالتصّرف فیھا ال 

. قتصادّیة أدّق ھي  أموال خارج الدورة اال
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حبیس نورد ھنا ولمزید توضیح تعریف الت
من األمر ما نّص علیھ الفصل الّرابع 

كان قصد بالتحبیس العام مایُ : "العلي
مصرفھ لفائدة اإلسعاف أو الصّحة 

. أو التعلیم أو الشعائر الدینّیةالعمومّیة
لتحبیس الخاّص ما كان مصرفھ ویقصد با

لفائدة أشخاص معّینین أو لذّریتھم على أن 
. یؤول بعد انقراضھم إلى جھة عاّمة

ویقصد بالتحبیس المشترك كأحباس الّزوایا 
ما كان مصرفھ عائدا في آن واحد 
لألغراض ذات المصلحة العامة المشار 

ولفائدة أشخاص معنیین إلیھا بالفقرة األولى
".ولذّریتھم

ورغم صدور ھذا األمر منذ 
فإّن تصفّیة األحباس لم 18/07/1959

إذ ظلّت العدید من ،تتّم بصفة نھائّیة
األراضي الفالحّیة مجّمدة ومازالت العدید 

سوم العقارّیة الخاّصة مدرجة من الرّ 
فظت بمصالح الملكّیة العقارّیة كحبس وحا

في البالد على العدید من الزوایا المنتشرة
للعدید من العقارات خاصة ملكیتھا 
، مّما دفع بالمشّرع التونسي إلى األراضي

ــدد 24تنقیح ھذا األمر بمقتضى القانون عــ
22/02/2000المؤّرخ في 2000لسنة 

وذلك بإحداث لجان جھوّیة لتصفّیة 
األحباس الخاّصة والمشتركة وتعیین 

ود من والمقص. ي لتصفیة البعض منھاصفّ مُ 
ھذا القانون ھو رفع التجمید على العدید من 
العقارات التي ال تزال تحت طائلة األحباس 
باعتبارھا أمواال جامدة غیر قابلة للتداول 

في السوق النقدیة لكي تصبح أمواال 
متحّركة وقابلة للتداول بالبیع والشراء 

ھا من المعامالت ھن وغیروالكراء والرّ 
.التجاریة األخرى

طرح مسألة األحباس من جدید والعمل إنّ 
على إعادة تقنینھا یتنّزل في إطار سعي 
اإلقطاع الذي تمّثل النھضة تعبیرتھ 
السیاسّیة إلى تركیز أسسھ ودعم موقعھ 
لتمریر مشاریعھ الرجعّیة المتمّثلة باألساس 
في بناء الدولة الدینّیة أو الخالفة الراشدة 

لحركة ام لاھا األمین العالسادسة  كما سمّ 
فحركة . حمادي الجبالي أمام أنصاره

ین عبر النھضة تعیش الیوم مرحلة التمك
وال بّد أن سعیھا للسیطرة على الشعب

نستحضر ھنا مضمون تلك الرسالة 
الموّجھة من حسن الترابي لراشد الغّنوشي 

التحدید بعد اإلعالن وب2011في أكتوبر 
نتخابات الصوریة وفوز حركةعن نتائج اال

بّیة المقاعد في المجلس النھضة بأغل
وأنا : "التأسیسي، والتي أّكدت على ما یلي

، أن ال تبدأوا في وضع برنامج أنصحكم
األسلمة والتمكین قید التطبیق قبل أن 
تفّككوا مؤّسسات الّدولة القدیمة، وھي خطر 

...  علیكم، نحن جّربنا ھذا وعانینا منھ
دولـة یجب علـیكم تفتیت مؤّسسات وإدارة

فقط ... ة العلمانّیـة ألّنـھا ستقـاومكمبورقیب
بنوا الدولة بعد إزالتھا تستطیعوا أن ت

ھو ونفس ھذا التمّشي". اإلسالمّیة المنشودة
الذي دفع بالغنوشي إلى دعوة السلفیین إلى 

المراحل باعتبار أّن الترّیث وعدم حرق 
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حّتى ال یتّم الجیش واألمن غیر مأمونین
ّطط الذي رسمتھ حركة النھضة إرباك المخ

نفسھا للسیطرة على السلطة نھائیا وإنشاء ل
.الدولة اإلسالمّیة

خالل سیطرتھا حركة النھضةلم تسعَ 
على السلطة طیلة عامین لحّل المشاكل 
االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة التي 

ما الشعبیة خاّصة فيط فیھا الجماھیر تتخبّ 
زالت تعاني من یتصل بالعقارات التي ما

ا في العدید من المشاكل والتي كانت سبب
في " التنموّیة"تعطیل العدید من المشاریع 

ات حسب التبریر المقّدم من السلط، بل الجھ
والسیطرة عملت على تفتیت المؤسسات

علیھا عبر غرس عناصرھا في كّل مكان 
وتمكینھا من ترقیات استثنائّیة واستمالة 

اإلداریین والموظفین العدید من المسؤولین
، كما ن أبدوا استعدادا لخدمة مشاریعھاالذی

استغلّت سیطرتھا عددّیا على المجلس 
التأسیسي لتمریر العدید من القوانین التي 

ریرهتؤّسس للدولة الدینّیة من ذلك ما تّم تم
من قوانین المالّیة اإلسالمّیة التي تّم 

ركات تأمین بمقتضاھا فتح بنوك وإحداث ش
عتبار إنشاء صكوك إسالمّیة، كما أعید االو

لمؤّسسة الّزكاة وھو ما دفع بنواب حركة 
قانون األحباسالنھضة إلى محاولة تمریر 
بقانون المساجدلما لھ من ارتباط عضوي 
اش بین الفینة الذي ینتظر طرحھ للنق

، ألّن األحباس ستمّثل مصدرا واألخرى
صادر تمویل المساجد ھاّما من م

، كما أّن ھذا القانون". الخیرّیة"والجمعّیات 

قانونّیا أي قانون المساجد سیوّفر غطاءً 
لمؤّسسة الزكاة ة سواءً یّ للتمویالت الخارج

أو لمیزانّیة المساجد التي ستكون بمثابة 
.الدولة داخل الدولة 

مشروع قانون المساجد على لقد نصّ 
ت إلزامّیة بناء المساجد من طرف المؤّسسا

المحلّیة والجھوّیة،  والجماعات العمومّیة
ال یمكن أن یتحّصل أّي باعث بمعنى آخر

عّقاري على رخصة اإلنشاء أو البناء إالّ 
الفصل (إذا تضّمن مثالھ على بناء مسجد 

یجب تخصیص مساحات لبناء المعالم : 7
الدینّیة في كّل مخّطط عمراني تضعھ 

لباعثون الدولة أو الجماعات المحلّیة أو ا
وكلمة ) العقارّیون لكل تجّمع سكاني جدید

یجب تعني اإللزام أي أّن كّل مشروع 
عقاري یتّم تقدیمھ للحصول على ترخیص 

عدم تخصیصة لمكان ما یرفض بمجّرد
أّن عدد الجوامع الحالیة لبناء جامع، علما

المصّرح بھ من طرف مصالح وزارة 
أنّ وإذا اعتبرنا5500ن الدینّیة ھو الشؤو

12.000.000عدد السكان حالیا ھو 
فردا إضافة 2182فسنجد مسجدا لكل 

وایا وآالف دور القرآن لمئات الز
.والكتاتیب

المزید من المساجد لیست إّن الغایة من بناء 
ب إلى هللا بل ھي  التقرّ د والتعبّ التزھد و
من دور عبادة إلى مؤسسات تحویلھا 
فراد تتدخل في كل أوجھ حیاة األسلطویة 

وبالتالي بسط نفوذ الیمین الدیني على 
للمسجد وظائف : 18الفصل (الفضاء العام 
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وحّیة وأدوار یؤّدیھا في حیاة المجتمع الرّ 
كما أّن . )والعلمّیة والثقافّیة واالجتماعّیة

المسجد من خالل ھذا القانون سیصبح 
موازّیة للمؤّسسات المدنیة  التي مؤّسسة

: 20الفصل (ستصبح مؤسسات ھامشیة 
یضطلع المسجد بوظیفة تربوّیة تعلیمّیة 
تتمّثل في تأمین دروس تدارك لمختلف 

ج مراحل التعلیم لكال الجنسین وفق البرام
، المعمول بھا في مؤسسات التربیة

وبالتنسیق مع الجھات المعنّیة تأمین دروس 
في القراءة والكتابة ضمن برامج رفع األمّیة 

والتربّیة الدینّیة وتأمین دروس في األخالق
ماذا : والسؤال المطروح ھنا.)لعموم الناس

بقي لوزارة التربیة والتعلیم من دور؟ 
غیر أّن المھام الموكولة للمساجد لن تتوقّف 
عند ھذا الحّد بل سیتّم السطو على جانب 

ر ھام من مھام وزارة الداخلّیة  والعدل عب
لألمر "إنشاء أمن موازي ومحاكم شرعّیة 

الفصل " (وف والنھي عن المنكربالمعر
یضطلع المسجد بوظیفة توجیھّیة : 22

إصالحّیة عن طریق األمر بالمعروف 
والنھي عن المنكر وتتمّثل في تبلیغ أحكــام 
الشریعـــــة اإلسالمّیة في مختلف مجاالت 
الحیاة وتقدیم دروس للوعظ واإلرشاد 

أفراد المجتمع وإصالح ذات البین بین 
جتماعّیة والعمل على ة اآلفات االومحارب

ع الحفاظ على الوحدة الدینّیة للمجتم
، كما )وتماسكھ وحمایتھ من شّر الخالف

سیصبح المسجد بمثابة مؤسسة لتقدیم 
مة للفقراء والمحتاجین اإلعانات المزعو

یضطلع المسجد بوظیفة : 23الفصل (
ا في إشھار الزواج اجتماعّیة تتمّثل أساس

، وبّث الوعي الصّحي...وختان الصبیان
ألرامل واألیتام والعّجز وتقدیم مساعدات ل

حتیاجات الخاّصة والفقراء وذوي اال
والمساكین وألبناء السبیل ویخّصص للنساء 

سجدي یقمن فیھ جزء من وقت النشاط الم
ع ولم یكتف المشرّ . )بأنشطة خاّصة بھنّ 

عطاه بھذا  الدور الذي أ" النھضوي"
مھام رقابّیة لیھبل أضاف إللمسجد

حّد من حرّیة التعبیر واستخباراتّیة لل
یمكن أن تقام توأمة : 28الفصل (والتفكیر 

: المساجد من أجل الغایات التالیةبین
ثقافي اإلسالمي، التضامن الماّدي التبادل ال

والمعنوي، توحید الرؤیة لمجابھة 
جتماعّیة حرافات العقائدّیة والفكرّیة واالناال

سیع التوأمة خارج التراب وویمكن ت
ّسس لتركیز سلطة فھذا القانون یؤ. )الوطني

. استبدادیة دینیة تراقب كل شاردة وواردة
إّن طرح مشاریع ھذه القوانین للنظر 
فیھا من طرف المجلس التأسیسي یدخل في 
إطار مرحلة التمكین التي بدأت في تنفیذھا 
حركة النھضة للسیطرة على الشعب في 

وقد نجحت تأسیس دولة دینّیة خاّصةً اتجاه 
في تمریر العدید من القوانین الخاصة 
بالمالّیة اإلسالمّیة وتركیز دیوان لإلفتاء 

ممّیزة لمطابقةلیساھم في دعم العالمة ال
واعد الشریعة اإلسالمّیة المنتوجات لق

من رت العدید كما غیّ " حــالل"عالمة 
ركّیة المفاھیم مثل الحوكمة الرشیدة، التشا
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تعّدد الزوجات ت النظر عن غضّ وغیرھا و
الذي یتّم حالّیا عبر الزواج الشرعي الذي 

.راجھ بالحالة المدنّیة بالبلدیاتال یتم إد
إّن كل المشاریع الممّررة والمقترحة من 
طرف حركة النھضة تھدف باألساس إلى 

ق ــن عن طریــالسیطرة على الكادحی
المساجد التي المؤّسسات الدینّیة خاّصة 

ده حالیا ستمّثل حسب القانون الذي یتّم إعدا
إمارة مستقلّة بذاتھا من حیث التمویل 

التمویل الخارجي وریع األحباس إلى (
ولھا میلیشیاتھا الخاّصة) لتبرعاتجانب ا

للنھي عن المنكر واألمر بالمعروف
إلنفاذ أحكام الشریعة ومحاكمھا الخاصة 

علیمّیة، وخیر دلیل اإلسالمّیة وبرامجھا الت
حد رجال الدین إثر على ذلك ما قام بھ أ

تواتر الحدیث عن قانون األحباس من 
المطالبة باسترجاع األحباس التابعة لجامع 

افتّكھا بورقیبة حسب زعمھ الزیتونة والتي 
أّن مستشفى عزیزة عثمانة وكلّیة مّدعیا

أفریل أقیمت على أرض تابعة 9اآلداب 
الذي یملك أیضا العدید من لجامع الزیتونة

األراضي الزراعّیة وأحسنھا ولعّل الجمیع 
یتذّكر ما قام بھ ھذا األخیر من تحّدي 
صارخ لوزارة التعلیم العالي والشؤون 

ومستقال الدینّیة عندما فرض تعلیما خاصا
، كما حاول افتكاك عن المؤسسات التعلیمّیة

غتھا بلدّیة تونس بعض المقرات التي سوّ 

لجمعیات بواسطة میلیشیا خاّصة ض البع
.بھ

اعي التي تقوم بھا النھضة إّن كّل ھذه المس
من أجل تمریر قوانین األحباس مباشرة

ویض منھا  مثل نشر تعلیم والمساجد أو بتف
التعلیم الشرعي الذي تشرف علیھ (موازي 

دار الحدیث بالمرسى وكذلك جامع الزیتونة 
)  األخرىدید من المؤسسات الدینّیةوالع

وإدراج عالمة وفتح مطاعم إسالمّیة
على بعض المنتجات ھدفھا " حالل"

بناء أسس الدولة اإلستراتیجي ھو 
بھا مّما یطرح على تحلم اإلسالمّیة التي

لھذه المخططات المعادیة الشعب التصدي
في جوھرھا لتطلّعات الجماھیر التي 

من أجل 17/12/2010ضت في انتف
حرّیة والكرامة الرض واألالشغل و

. الوطنّیة
لقد انتفض الكادحون من أجل حّقھم في 
توفیر الشروط الضرورّیة للعیش بكرامة 

صوتا منادیا بالدولة ولم یرفعوا یوما ما
صادیا  ، ھذه الدولة التي ترتكز اقتاإلسالمّیة

على عالقات إنتاج متخلّفة یعیق تطّور 
القوى المنتجة وخاصة العّمال والفالحین 

ما ترّسخ أیضا النظرة الدونّیة للمرأة ك
وتجّردھا من حقوقھا حّتى التي اكتسبتھا 

نب الیوم بحكم نضالھا الیومي جنبا إلى ج
مع الرجل، إضافة إلى مصادرة أغلب 

. الحریاتالحقوق و
**********************************************************************

التقاطعات بین الجبھة الشعبیة ونداء تونس  
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الجبھة الشعبیة سارتیسھا منذ تأس
ھو ما في طریق االنتھازیة والتونسیة 
رضیتھا  السیاسیة التي تحدثت عكستھ أ

14النظام السابق  وثورة عن زوال 
اتباع طریق التحول الدیمقراطي وجانفي 

الة االنتقالیة وحیاد اإلدارة التھلیل للعدو
ما شابھ ذلك من األمن الجمھوري وو

ف الشعب  روجتھا في صفوالتيھاماألو
23انتخابات  وقد شاركت مكوناتھا في

وانخرطت في بنتائجھااعترفت وكتوبر أ
بشرعیة قرت المجلس التاسیسي وأ

ساھمت بذلك  المؤسسات المنبثقة عنھ  و
بقسط في تركیز سلطة االنقالب على 

. دیسمبر 17انتفاضة 
لفشل الذریع في تلك االنتخابات رغم او

ما كشف عنھ مسار المجلس التأسیسي و
من مآسي و كوارث حتى اآلن  واصلت 

ك المكونات التى شكلتھا تلالجبھة الشعبیة 
السیر في نفس الطریق وھي تستعد 
لتكرار نفس السیناریو السابق، وألجل 

بناء التحالفات ذلك عمدت الى الحشد و 
مّتجھة رئیسّیا الى الیمین اللیبرالي في 

نسختھ الدستوریة   فكان أّول نشاط لھا   
نداء التندید باغتیال  أحد عناصر حركة 

ملتقیة باحتشام في لطفي نّقض:تونس
البدایة  مع النداء   في مسیرة   واحدة 

سبة  في نفس الزمان ونفس بھذه المنا
.المكان

ولم تحّرك الجبھة الشعبیة ساكنا  في الیوم 
عندما 2012اكتوبر 23التالي اى یوم 

" المجلس التأسیسي" ة صالحی"انتھت  
وما انبثق عنھ من مؤّسسات " القانونیة

بل ) الحكومة ورئاسة الجمھوریةرئاسة (
انھا التزمت بمبادرة مؤتمر  الحوار الوطني 

لبیروقراطیة النقابیة والتي  التي اطلقتھا ا
أحد بنودھا على االعتراف بشرعیة ینص

تمدید في وال2011أكتوبر 23انتخابات 
ر الذي رفضت ھذه الشرعیة  وھو المؤتم

ة حضوره بتعلّة مشاركة الترویكا الحاكم
.   ركة نداء تونس فیھح

الحوار الوطني في وأمام فشل مؤتمر
شعرت الجبھة الشعبیة جولتھ األولى

بحالة من التذّمر لدى الكثیر من قواعدھا 
بدیال شعبیا للنھضة التي صدقت أنھا تمثل

والنداء وعوض التراجع وتقدیم النقد 
المراھنة  على القواعد  واصلت الذاتي و

و الرجعیة اللیبرالیة  ھرولة نحقیادتھا ال
ذات حازة إلى  حركة نداء تونسمن

حزب المرجعیة الدستوریة ووریثة 
لى التجمع الدستوري الدیمقراطي وسعت إ

إقناع قواعدھا بما أطلقت علیھ تاكتیك 
ذه القوة  التقاطعات الظرفیة مع ھ

.السیاسیة
ضبھا  وفي نفس الوقت وّجھت سھام غ

االلتقاء اضد من حّذروا من مغّبة ھذ
، وشیئا شبوه واالنحدار باّتجاه الیمینالم

فشیئا بدأت رحلة االنعطاف الى الیمین 
الرجعي  وبدل السیر في طریق الثورة 
سارت في طریق االستسالم   وصوال  

لى تأسیس جبھة االنقاذ الوطني والعمل ا
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تجمع الدستورى مین العام للیدا بید مع األ
أركان محمد الغریانى الذي أصبح من

درت   بسرعة الى انححركة نداء تونس و
عدا تزیین مجّرد رقم غیر ذي قیمة

االمبریالیة الواجھة كاستقبال سفراء الدول 
لى تقییماتھم  ومالءمتھا مع و االستماع إ

مقتضیات الحال التي لم یعد یمسك بھا 
.     تور في لونھ الجدیدغیر سدنة حزب الدس
الوطني في ر الحوار وعندما فشل مؤتم

نسختھ األولى واستنفذ مقّومات وجوده  
لحیاة في جثتھ  مجددا بعث اأُعلن   عن

ي سابقة ف" الحوار الوطني"تحت مسمى 
غریبة في تاریخ تونس تحت رعایة 

ن منّظمتْي األعراف والشّغالین بیرباعیة
المحامین ورابطة حقوق اإلنسانھیئةو

وجوھر ھذا الحوار اعتبار السلطة 
التوافق معھا الحاكمة  شرعیة وبحث

"  كفاءات محایدة"حول تشكیل حكومة 
طراف المشاركة في ھذه ترضي جمیع األ

الرحلة الجدیدة المتجّددة نحو االنتخابات 
.القادمة 

عن غیر أّن جوالت الحوار ھذه كشفت
مناورات وصفقات عدیدة  تمّثلت في اّن 

من حركة نداء تونس وحركة النھضة كالّ 
ھما الطرفان األساسیان في اقامة اّیة معادلة 

البقیة وخاصة الجبھة الشعبیة أو اّتفاق  اما 
ان تبارك مساعي طرفْي الرجعیة امافھي

الیمین الدیني ممثال بحركة النھضة (
بحركة وتوابعھا والیمین اللیبرالي ممّثال

أو ان تظّل )نداء تونس ومن اصطّف معھا
.تغّرد خارج الّسرب 

ون على ما اصطلح التونسینّ والیوم فإ
ك كلما رام التحرّ يتسمیتھ  بالحمار الوطن

بمنعرجات الّ واعترضتھ عقبة شیخ الدینإ
عالف ویھ  فیتوّقف  مسارعا الى تناول أفتا

ة حّتى  من الشیخ اللیبرالي كمضاّدات حیویّ 
لمضاّدات ، ھذه اتنھضھ مؤّقتا من كبوتھ

في الجبھة الشعبیة التي مازال البعض
.   مقتضیات المرحلة وراھنّیتھایعتبرھا  من

وفّیة لقد بدأت حركة نداء تونس 
الیمینیة اللیبرالیة  الواعدة ألطروحاتھا

دة البالد الى ما كانت علیھ من عابإ
بن علية ومن بورقیبز"  استقرار"

قرار لى دعم مراكز المستندة في ذلك ا
افعة باتجاه تحقیق توازن الداالمبریالیة

ة  فماذا جنت بین حركة النھضبینھا و
الحلیف الظرفي الذي الجبھة الشعبیة من 

تقاطعت معھ  فمّزقھا وجرھا الى المستنقع 
ثم تخلّى عنھا وتركھا  تتخّبط في األوحال 

ومة معلنا صراحة أّنھ ال مجال لرئیس حك
ضة واّن ال یحظى بموافقة حركة النھ

النھضة حلیف وشریك  استراتیجي ال 
معاضدتھا ال ا یستدعيممّ غنى عنھ

معارضتھا ؟
إّن الدرس الذي یمكن استخالصھ 

الرجعیة نّ ألى كفاح الشعب ھو بالنسبة إ
في ظل تفشى الورم االنتھازيتكتسب

سفین  في خاصرة إالقدرة على  دّق 
مام أالطریق قطع الحركة الثوریة وبالتالي
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وھام بین تزرع األالثورة فاالنتھازیة
عن النضال الفعلي  الجماھیر وتحرفھا 

كید فان وبالتأ. رباحاألوالرجعیة تجني
ھازیة ال تفعل ذلك دون مقابل  فھياالنت

ترید من وراء  إسداء  تلك الخدمات 
بالتالي الفوز بنصیبھا لطة والتموقع في الس

یق ن طرمن ثروة الشعب و لو كان ذلك ع
أما الثوریون جمع  فتات موائد أسیادھا

تأثیر اظم لمحاربةفیحتاجون إلى جھد متع
ھ إذا أرادوا االنتھازیة والقضاء نھائیا علی

.   فتح طریق الثورة

**********************************************************************
لقضایا شھداء و جرحى االنتفاضة المرفوعة أمام المحاكم ؟أي مصیر 

دیسمبر، تورد 17في  ذكرى  انتفاضة 
بعض التطّورات التي "   طریــق الّثــورة"

شھدتھا قضّیة الّشھداء والجرحى في المّدة 
لھذا الملّف األخیرة، وذلك مواكبة منھا 
بار الّتعتیم وللمساھمة في نفض غ

دفن إلىو الھادف المفروض قصدا حولھا
ھذه القضّیة وسحبھا من الّذاكرة الّشعبّیة 

یعتاد الّشعب على نسیان شھدائھ حّتى 
. الیأس إلىاالستسالم و
: منزل بوزیان وجرحاھاي قضّیة شھید-

تّم تأجیل الّنطر في قضّیة الّشھیدین شوقي 
جرحى إلى 7النصري ومحمد العماري و

من قبل المحكمة 2013دیسمبر 16یوم 
العسكریة االبتدائیة بصفاقس التي وّجھت 

.أمنیین6فیھا الّتھمة ضّد 
قّررت المحكمة :قضّیة شھداء الحامة-

االبتدائیة العسكریة بصفاقس تأجیل النظر 
في قضیة شھداء مدینة الحامة من والیة 

الجلسة . 2013دیسمبر 23قابس إلى یوم 
تم تأجیلھا وذلك بطلب من لسان الدفاع عن 
الطرفین من الشھداء والجرحى، ویتھم في 

زین العابدین ھذه القضیة الرئیس األسبق

بن علي بالمشاركة في القتل العمد 
والمشاركة في محاولة القتل العمد وھو 

أعوان شرطة بمنطقة 8وبحالة فرار
ّن إوھم اآلن بحالة سراح مع ةالحامّ 

ھي القتل العمد لیھمإالتھمتان الموّجھتان 
. ومحاولة القتل العمد

صرحت الدائرة : قضّیة شھید قرقنة-
الجنائیة بمحكمة االستئناف العسكریة بتونس 
العاصمة بالحكم في قضیة الشھید سلیم 

ذلك ببراءة عون أمن موقوف و الحضري 
بینما قضت في یدعى عمران عبد العال، 

حق رئیس مركز أمن سابق وھو في حالة 
یدعى سعیدة خلودة بالحكم عاما سراح
.سجنا

مع العلم أّن ھذین الُحكمین یأتیان بعد أن 
كانت المحكمة العسكریة االبتدائیة الدائمة 
بصفاقس قد قضت بسجن كل واحد من 

عاما، ثّم 20المتھمْین المذكورین مدة 
ف العسكرّیة خفضت محكمة االستئنا

بالعاصمة في مرحلة أولى الحكم الصادر 
سنة 20ضد المتھم عمران عبد العال من 

سنوات، وھا ھو في النھایة یحصل 10إلى 
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على صّك البراءة بعد أن تّم تنصیب ھیئة 
.قضائّیة جدیدة للنظر في القضّیة

في قضیة : قضّیة شھداء وجرحى الّرقاب-
محكمة شھداء وجرحى الرقاب، قامت 

االستئناف العسكریة بتونس في ساعة 
2013دیسمبر 12متأخرة من لیلة 

بإصدار حكم بعدم سماع الدعوى في حق 
.المّتھم الّرائد مراد الجویني 

وللتذكیر فان المحكمة االبتدائیة 
العسكریة الدائمة بصفاقس كانت قد 
أصدرت حكمھا في ھذه القضیة وقضت 

المتھم المذكورسنوات على 10بالسجن 
سنة غیابیا مع النفاذ العاجل في حق 20و

المالزم أول بسام العكرمي وغرامات مالیة 
لفائدة عائالت الشھداء وجرحى الرقاب من 

.والیة سیدي بوزید
بّرأت : )تونس(الوردّیة قضّیة شھید -

الّدائرة الجنائّیة بمحكمة االستئناف بتونس 
عادل الحنشي المتھم في قضیة مقتل الشھید 

وذلك بعد أن قضت المحكمة االبتدائّیة 
.سنوات10بسجن المتھم لمّدة 

**********************************************************************
ملــفّ 

یحدث في المكناسي من والیة سیدي ــ  1
.بوزید ھذه األیام 

استفاقت یاسمینة العلیبي والدة الرفیق 
العام لحزب الكادحین األمینفرید العلیبي 

و أعوان 2013نوفمبر 25فجر الیوم 
البولیس یمألون بیتھا و ھم یخفون وجوھم 
وراء أقنعة مثل المجرمین ، رفعوا الغطاء 

فیق : بندقیة و ھم یصیحون طانة بسبعنھا 
فیق ، كان األعوان یفتشون الغرف في ... 

.یذكر بما یجرى في فلسطین المحتلةمشھد 
فاسھا وعرفت من ھم زوار استجمعت أن

كیف : الفجر وماذا یریدون فقالت لھم
ري؟ ھل تستقوون على عجوز في مثل عم

؟ عایشت أخفي في البیت الممنوعات
لطتي بورقیبة و بن االستعمار الفرنسي و س

على و لم یقتحم على الجدرمیة و البولیس 
بیتى رغم أن زوجي كان مقاوما حمل 

في وجھ فرنسا وحبیسا في سجنھا السالح 
صحة : ثم أردفت.... وابني معارضا ثوریا

أكثر منو ألننا لیكم نحن نستاھلوا ھذا و
....أوصلناكم إلى ما انتم فیھ

: فیھم و قبل أن یصیبھا اإلغماء صاحت
: بھا عون جبان إنكم تتسببون في موتى فأجا

غادر األعوان المكان فقد هللا ال یردك، و
كانت تلك إحدى غزواتھم في مدینة تعیش 
كل لیلة تحت الحصار و الخوف و الھلع ، 
یعاقب أبناؤھا على ما قدموه في انتفاضة 

.في ظل صمت مطبق 2010دیسمبر 17
*************************

ناظم : بقلم لى المكناسي ـ  من جبنیانة إ2
الزغیدى

یاسمینة العلیبي/االسم
من كادحات الوطنامرأة/الصفة
والدة المناضل الرفیق فرید العلیبي /التھمة

عام حزب الكادحین في تونسأمین
من ارض الزیتون الذي ال أخاطبك

من جبنیانة الكرامة ارض ...یموت
لى عرین االنتفاضة المكناسي إ...الثوار
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أعاليھناك شامخة بین نتِ كُ ...الثورة
قالھا ..ارض الدغباجيعرباطة و

الكادحون یومھا بان طریق الوطن یمر من 
من قبر عمار العلیبي شھید ..ھناك

كنت شاھدة على عصر ...األرض
كان الزوج  یحمل السالح أیاماالستعمار 

یاالأجعایشت ..مدافعا عن شرف الوطن
فرنسا ضد بدءا بالثائرین الثوار من 

دیسمبر 17المنتفضین فيالىوصوال 
الحیاة أعداءمازالت الرحلة طویلة مع و
تحیاتي ... تجار الشرف الجماھیريو

الثوار في انتظار الملحمة أمالحارة یا 
.الكفاحملحمة المقاومة و...القادمة

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

الجامعة العاّمة للتعلیم العالي : بیان ـ 3
والبحث العلمي

الّنقابة األساسّیة لكلّیة اآلداب والعلوم 
اإلنسانّیة بصفاقس

على إثر ما بلغنا من تعّرض الّزمیل 
25فرید العلیبي األستاذ بقسم الفلسفة یوم 

إلى اعتداء شنیع تمّثل في 2013نوفمبر 
اقتحام منزل والدتھ المسّنة بمدینة 

كناسي، على الّساعة الواحدة والّربع الم
فجرا من طرف قّوات األمن، ناشرین 
الّرعب والھلع في قلب األّم وابنتھا 
ومفّتشین أرجاء المنزل بطریقة ھمجّیة، 
فإّن النقابة األساسّیة ألساتذة كلیة اآلداب 
والعلوم اإلنسانّیة بصفاقس یھّمھا باسم 

:منخرطیھا أن تنّبھ إلى
عتداء جاء إثر مداخلة قّدم أّن ھذا اال-1

فیھا األستاذ فرید العلیبي آخر إصداراتھ 
والذي یبدو أّنھ ال یروق لدولة البولیس 
وھیئات الّتفتیش والّتكفیر لكّل أشكال 

.الّتفكیر الحرّ 

أّن االعتداءات على األساتذة الجامعیین -2
بولیس، طلبة، سلطة (ومن أطراف مختلفة 

بشكل ملحوظ قد تكّرر ت ...) إشراف 
عمید كلیة منوبة، (خالل الّسنتین األخیرتین 

أحداث جندوبة، االعتداء على عمید كلیة 
اآلداب بالقیروان وأساتذتھ، تھدید عمید 
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانّیة بصفاقس 

...).ومنّسق ماجستیر بھا بالقتل
أّن حرمة الجامعة التونسّیة والحریات -3

أكثر من أّي وقت األكادیمّیة قد أضحت 
مضى عرضة للّتھدید الجّدي وحّتى نسف ما 

.تبّقى منھا
وأمام ھذا الوضع الخطیر، فإّن المكتب 
الّنقابي یتوّجھ إلى الّرأي العام النقابي 
والوطني عاّمة، وبعد تندیده الّشدید بھذه 
الحادثة وبغیرھا من أحداث العنف التي 

إلى بالّدعوة تلحق باستمرار بالجامعیین،
:ضررورة

الّتجّند لحمایة مكتسبات الجامعة الّتونسّیة -1
ودعم الحریات األكادیمیة وحّریة الّتفكیر من 

.كّل أنواع دعوات الّتكفیر
الّتندید بكّل أشكال العنف المسلّطة على -2

الجامعیین داخل الفضاءات الجامعیة أو 
خارجھا على خلفّیة نشاطات فكریة 

.وأكادیمّیة
دعوة الّسلطات المسؤولة إلى االنكباب -3

الجّدي والمسؤول، مع الممّثلین النقابیین 
والھیئات البیداغوجیة والعلمیة المنتخبة، 
على ملّف حرمة الجامعات وصیانة حّریة 
الّتفكیر والّتعبیر بعیدا عن أسالیب الّترھیب 
البولیسّیة التي ثار الشعب الّتونسي علیھا 

ى بجّد إلى استئصالھا ثورتھ المجیدة ویسع
.نھائّیا من حیاتھ
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دعوة سلطة اإلشراف إلى متابعة ملّفات -4
االعتداء على الجامعیین وحمایة منظوریھا 

.وإنصافھم
عاشت الجامعة التونسّیة فضاء إلنتاج الفكر 

.الحّر وفي خدمة الوطن والّشعب
عبد الحمید الفھريالكاتب العام

*************************
ن ــــبیـــــــــــــــان حزب الكادحی-4

الربع من فجر قامت على الساعة الواحدة و
الیوم ثالث سیارات تابعة لقوات البولیس 
المتمركزة في مدینة المكناسي بتطویق 
منزل والدة الرفیق فرید العلیبي األمین 
العام لحزب الكادحین و ترجل منھا بعض 

بتھشیم الباب ا المنزل األعوان الذین اقتحمو
اخل مفتشین الولوج إلى الدالخارجي و

، مروعین أمھ الغرف دون سابق إنذار
، ، متلفظین بعبارات نابیةوأختھالمسنة

ھو ما تسبب في إصابة األم بحالة إغماء و

فتم حملھا على وجھ السرعة إلى المستشفى 
لى أین تلقت اإلسعافات العاجلة المح

راحة تمكینھا من شھادة طبیة تمنحھاو
.بسبعة أیام 

یأتي ھذا االقتحام بعد تكریم مدینة و
المكناسي للرفیق فرید العلیبي بساعات حیث 
ألقى مداخلة تناول فیھا بالتحلیل الوضع 
العام في البالد ، مما یرجح أن االقتحام یأتي 

فیة أنشطتھ الفكریة و السیاسیة على خل
وقوف الحزب إلى جانب العدید من و

ي تم اقتحام بیوتھا بالطریقة العائالت الت
.نفسھا في المكناسي خالل المدة األخیرة 

إن حزب الكادحین إذ یشجب ھذا العمل 
الھمجي فإنھ یحمل السلطة القائمة المسؤولیة 
كاملة عن تبعاتھ ، مؤكدا أن ذلك لن یثنیھ 

.عن مواصلة طریقھ في الكفاح 

2013نوفمبر 25حزب الكادحین تونس 
**********************************************************************

مراقب: بقلم واطرـــــــخ
الثورةوأنت تقلب دفاتر 

یستفزك بل وأنت تقلب دفاتر الّثورة
یقززك موقف أحدھم وھم لألسف كثر ھذه 

ذ یمتشق مصدحا وینھال علینا إم األیا
بأكیاس من القمامة اللغویة تحاكي تلك التي 

أجوروه على جدران قلعة العزة كدسھا م
وعبر .باء االتحاد العام التونسي للشغلواإل

رودوالر المكروفون الذي خصخصھ بالبت
فاده أن ھذه الثورة نحن من ومكتابھیتلو 

ا ونحن نتاج شرعیة انتخابیة وم..رھافجّ 
تتصفح جواز سفره تجده وافدا ...لى ذلكإ

بعد فرار بن علي وما كان على تونس 

العدة للثورة الشعبیة بل كان دّ ر یعبالمھج
ینمق البالغات والبرقیات لمباركة أزالم بن 
علي داعیا لھم بالتوفیق وبسداد الرأي 

ولعل قدوتھم في ذلك رئیس ....والحكمة
الحكومة المؤقت الذي انتصب وبكل وقاحة 
أدلى ببیانات عن النمو االقتصادي في ظل 

في 3.3حكومتھ القویة جدا جدا بلغت 
مھنئا شعبھ على المناخ االجتماعي المائة

المتمیز اذ سیتم خالل شھرین توظیف 
معطل في الوقت الذي 100000حوالي 

لم تتمكن نفس الحكومة من تشغیل عشر 
وألن ھذا .أشھر10ھذا العدد طیلة 
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اصل ھراءه على ال یستحي فقد والخطیب
منزل بوزیان ھدیر وزمجرة أحرار

ھا من تالة والقصرین وغیرووالرقاب 
.الجھات التي تقاوم الطغیان 

......حذاري فتحت الرماد اللھیب
ارفعوا أیدیكم عن سلیانة اكسیر الثورة 
أیتھا اآلشیاء القذرة یا من قذفت بھم 
صنادیق دنسھا ذھب حثالة باعة النفط 
بالخلیج فتوھموا أنھم دعاة وصناع وحماة 

ولم یفتح شئ منھم جواز سفره لیتأكد ..ثورة
وكالجراد تشعبط في الیابس متى حل بالبلد 

رات خضر ممتطیا لحیة وحفنة دوالقبل األ
امتعاض وبازدراءوھا أن الثورة ترمقھ 

تعرف وال أنھا المقسمة بدماء الشھداء
تعترف بھذا الرھط ولو خرجوا من 

فارفعوا الثورة أزھرت في غیابكم .جلودھم
لتطأ أحذیة أیدیكم على أنبل ظاھرة و

الخاویةدمغتكمأالشباب الھادر في سلیانة 
..وھام والخدیعة والمثقلة بالجھل واأل

بین الحصار و الحمار
باردو الحمار یحاصر سدنة القصبة و

الوطني مانعین عنھ الماء والكأل وفي نزعھ 
األخیر ینتفض الحمار فتسقط عنھ بردعة 
الوطن والوطنیة لیغور في مجاھل الضیاع 
تشُیعھ نظرة بلھاء لرعاتھ ھام الحمار ومعھ 

في أوھام وردیة ألصنام المرحلة االنتقالیة
في ظل وكالء ...والدیمقراطیةالحریة 

وبعد أن عجزت . االستعمار والرجعیة
القوى الثوریة عن اقتناص اللحظة 

لى إة حین تدفقت الجماھیر الشعبیة التاریخی
میادین الحریة في قابس وسلیانة عبر قفصة 

وبانكفاء الیسار الرسمي الى مطویاتھ 
الدعائیة باحثا ومنقبا عن ھجین ثوري 

ة بین الجالُد والضحیة لعالقة غیر شرعی
ینتھي الفصل األول من رائز الثورة 

وألن الجماھیر الكادحة التي یُممت ....
النضال لن تعیدھا سیاط الشوارع وساحات

لى قمقم الخنوع فان إرھاب الدولة إالجالد و
المسؤولیة التاریخیة الیوم ملقاة على 

مجموعات القیادات الشعبیة أفرادا و
دنى ولم تلُوثھا أى حُد وتنظیمات تلتقي عل

الخیانة والعمالة النتشال االنتفاضة من 
یة غرفة التخدیر الرجعیة بنوافذھا اللیبرال

لى رحاب الثورة الشعبیة الحریة إوالدینیة 
فیھا للوطن والثروة للكادحین والسلطة 

وعلى تعبیر شھید التحریر ...للشعب 
الثورة تختنق فلنرم بھا ''العربي بن مھیدي 

".لشوارع ستزھر من جدیدفي ا

د....راش........صب الرش
تتقدمھا الجماجم تزحف الجماھیر الشعبیة 
بادة الجماعیة البشریة ضحیة اإل

الحاكم بأمر االمبریالیة '' للكراكوز''
عورة الربیع ''وأدواتھا في المنطقة باسم 

وبعد أن طفح الكیل یُمم أحرار .''العربي 
الحاكمة والراعیة سلیانة مربط الحمیر

والمفاوضة معاھدین شھداء الحریة 
والكرامة الوطنیة على كنس الطفیلیات التي 
علقت بالكراسي في غفلة من الزمن الذي 
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انصرف فیھ دعاة الثورة وحماتھا الى 
االلتحام بالجماھیر الشعبیة وھي تعُبد 
طریق خالصھا األبدي من ربقة العبودیة 

ث الخزي والعمالة لمثلُ '' دعوة...واالستغالل
أن انتھت ''المغتصب لرقاب األحرار

المسرحیة أیھا األغبیاء وقد اختزلكم طعم 
السلطة وقطر الى أدوات قذرة وصنائع 
عفنة لتنفیذ ما عجز عنھ االستعمار 

فارحلوا غیر مأسوف علیكم یا . المباشر
..حثالة ضحكت من حمقھا األمم 

***********************************************************
وعد بلفور وبدایة المؤامرة

من أھّم األسباب التي اندلعت من أجلھا 
)   2018- 2014(الحرب العالمیة األولى 

إعادة اقتسام العالم من جدید بین القوى  
بما یتماشى ووضعھا القوى اإلمبریالّیة

ستعمارّیة الجدید، فالقوى االاالقتصادي
من أصبحت تطالب بحّصتھاالصاعدة

، بینما لم المستعمرات وبمجالھا الحیوي
تكتف بعض القوى األخرى بما استعمرتھ 
من بلدان وأصبحت تحلم بالمزید من مناطق 

بعض النفوذ في الوقت الذي أصبحت فیھ
مستعمراتھا اإلمبراطوریات تتھاوى وتفقد

خاصة اإلمبراطورّیتین العثمانّیة 
. البریطانّیةو

لم اندالع الحرب یعنى ان تلك القوىان 
لقائم فیما بینھاتتمّكن من حّل التناقض ا

ھو نتج عنھ  و) التناقض بین اإلمبریالیات(
انتصار أمریكا  وفرنسا وبریطانیا و ھزیمة  
اإلمبراطوریة العثمانّیة وألمانیا وغیرھا اما 
البرولیتاریا و  األمم والشعوب المضطھدة 

د ظلت تنوء تحت وطاة االستغالل فق
االستعمار و ضمن ھذا اإلطار تّمت إعادة و

و من جدید على األرض العربّیة بدایة السط
.بفلسطین 

لقد أّدت  تلك الحرب   إلى إعادة تقسیم 
العالم من جدید لفائدة القوى اإلستعمارّیة 
المنتصرة على حساب القوى المنھزمة 
ومنھا اإلمبراطورّیة العثمانیة التي كانت 
تھیمن على الوطن العربي  الذي أصبح 

رد عنیمة حرب بموجب ھذا التقسیم   مج
یتصّرف فیھ المستعمر الجدید تصّرف 
المالك في ملكھ سواء باإلشراف المباشر أو 

ولعّل ما أقدمت علیھ . باإلحالة أو بالوكالة 
الحكومة البریطانّیة من تمكین الصھاینة من 
جزء من األرض العربیة لخیر دلیل على ما 
ذكر خاّصة وأّن بلفور كان قد وعد  

ن أثناء الحرب العالمّیة الصھیوني وایزما
طین  مخاطبا ایاه كما األولى بامتالك  فلس

ا یتوّقف إطالق النار  یمكنك حالمَ : "یلى  
" .الحصول على أورشلیمك 

لقد كان الھدف الرئیسي للمؤتمر األول 
بمدینة 1897للصھیونّیة الذي انعقد سنة 

بازل بسویسرا   السعي للحصول على تعّھد 
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ستعمارّیة الكبرى االدى الّدول من إح
خاصة بریطانیا التي تعرف في تلك الفترة (

) الشمسباإلمبراطورّیة التي ال تغیب عنھا
و قد القى ". وطن قومي یھودي " بإقامة 

مجلس الیھود " ھذا المشروع   تأییدا من 
الذي ضغط بمعّیة العدید من " في بریطانیا 

زعماء الصھیونّیة خاصة حاییم وایزمان 
سوكوف والملیاردار البریطاني وناحوم

أدمون روتشیلد   في اتجاه دفع الحكومة 
البریطانّیة لتبّني مشروعھم وتمكینھم من 

" .حلمھم  " الّدعم الالّزم لتحقیق 
و التقت بذلك  مصالح الصھاینة مع 
المصالح االستعماریة للحكومة البریطانّیة 
الھادفة إلى السیطرة على قناة السویس 

ّیة لما لھا من أھمّیة إستراتیجّیة في المصر
التجارة البحرّیة العالمیة خاّصة بعد أن تّم 
االتفاق بین فرنسا وبریطانیا قبل نھایة 
الحرب العالمّیة األولى على إعادة تقسیم 
األقطار العربّیة   واقتسـامھا فیما بینھما بعد 

.دحر االستعمار العثماني 
لوقت تعّد بما ان بریطانیا في ذلك او

اإلمبریالّیة األقوى في العالم فقد سارع 
زعماء الحركة الصھیونّیة إلى االحتماء بھا 
واالرتماء في أحضانھا لتحقیق أھدافھم 
اإلستراتیجیة فما كان من الحكومة 
البریطانیة سوى اغتنام الفرصة وتقدیم 
الدعم المطلوب عبر التصریح بذلك الوعد 

شعب العربي الذي مّثل جریمة في حّق ال
:الفلسطیني والذي جاء نّصھ كما یلي 

وزارة الخارجیة 

تشرین الثاني سنة / في الثاني من نوفمبر 
1917

عزیزي اللورد روتشیلد 
یسّرني جّدا أن أبلغكم بالنیابة عن حكومة 
جاللتھ التصریح التالي الذي ینطوي على 
العطف على أماني الیھود والصھیونّیة وقد 

إّن حكومة ." الوزارة وأقّرتھ عرض على 
تأسیس وطن الجاللة تنظر بعین العطف إلى

وسنبذل ، قومي للشعب الیھودي في فلسطین
. غایة جھدنا لتسھیل تحقیق ھذه الغایة

على أن یفھم جلّیا أّنھ لن یؤتى بعمل من 
شأنھ أن ینتقص من الحقوق المدنّیة والدینّیة 

دّیةالیھوغیرالطوائفالتي تتمّتع بھا  
وال الحقوق أو الوضع فلسطینفيالمقیمة

یتمّتع بھ الیھود في أّي بلد السیاسي الذي 
".آخر

ّتحاداالوسأكون ممتّنا إذا ما أحطتم 
.علما بھذا التصریح الصھیوني

.المخلص آرثر جیمس بلفور
مّثل ھذا الوعد التزاما من الحكومة 

الصھیونّیة البریطانیة بتحقیق أھداف 
ي احتالل جزء من العالمیة المتمثلة ف

لیتجمع ) جزء من فلسطین(األرض العربیة 
من جمیـع أنحـاء العـالم فیھ كل الصھاینــة 

، في "لتھم فوق أرض المیعاددو"لبناء 
جمعّیة أحباء "الوقت الذي تشكلت فیھ 

التي مّولھا البارون أدموند " صھیون
في الدعوة روتشیلد والتي تمحور نشاطھا 

لتھجیر الیھود ودفعھم لإلستقرار بفلسطین 
خاّصة وأّن العدید منھم رفضوا اإلستجابة 
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ورغم أن وعد بلفور عمل على قلب . لذلك 
الحقائق فإّن الطوائف التي تحدث عنھا 

أصحاب األرض من والتي تمثل العرب 
ھم الذین یمّثلون األغلبّیة مسلمین ومسیحیین
ي الدیانة الیھودّیة سوى بینما ال یمّثل معتنق

. بالمائة من السكان 5
محموم لقد صدر ھذا الوعد في ظّل صراع
، فكان لم ینتھ بعد بین القوى االستعمارّیة

ر موازین القوى بمثابة اإلیذان عن تغیّ 
، بریطانیا وأمریكا فرنسا(لصالح الحلفاء 

ذ التي التحقت بالحرب بعد انسحاب اإلتحا
) 1917ثورة أكتوبرالسوفیاتي إثر 

العثماني في الوطن العربي وانحسار النفوذ
كما مّثل جزءا من المؤامرة التي . خاّصة

حیكت ضّد الشعب العربي الذي مازال إلى 
فھدف . حّد اآلن یعاني من مخلّفاتھا 

اإلمبریالّیة ھو تفتیت الوطن العربي 
وتقسیمھ إلى دویالت وإمارات حتى تتمكن 

نھب ثرواتھ بكل سھولة من السیطرة علیھ و
وذلك عبر زرع ورم سرطاني خبیث في 

.جسمھ ظّل ینخره إلى حّد اآلن 
ن على التصریح بوعد أقدمت بریطانیا إذ

ستباقیة لضمان مصالحھا في   بلفور كخطوة ا
وسرعان ما تّم تأییدھا من قبل فرنسا 
وإیطالیا وأمریكا ، كما تّم أیضا تعدیل 

أي بعد 1920ة اّتفاقّیة سایكس بیكو سن
الحرب العالمّیة األولى واإلقرار انتھاء 

ّیة العثمانّیة بمــا یقضي بھزیمة اإلمبراطور
تكون الدولة الیھودّیة المحاذیة لقناة "بأن 

السویس في خدمة المصالح البریطانّیة التي 

من أھّمھا حمایة خطوط التجارة البحرّیة إلى 
."لسویسالھند والشرق عبر قناة ا

، لعبت بریطانیا الدور األھّم في اوھكذ
توفیر الظروف المالئمة الحتالل الصھاینة 
لجزء ھام من فلسطین ألن وعد بلفور تمّ 

إقرأ (تضمینھ في دیباجة صك اإلنتداب 
البریطاني على فلسطین والذي ) االستعمار

وأصبح 1922أصدرتھ عصبة األمم سنة 
والذي استمّر حّتى سنة 1923نافذا سنة 

كما أّنھا رّكزت دعائم الصھیونّیة . 1948
عبر السماح لھا بالتوّسع واحتالل المزید من 
األرض العربّیة  وبناء المستوطنات بعد 

. یل وتشرید أصحاب األرض الحقیقیینتقت
إضافة لكونھا قد ھّیأتھا لتحّل محلّھا إثر 
انسحابھا من فلسطین مّما مّكن الصھاینة من 

1948یة سنة مزید احتالل األرض العرب
" صّك اإلنتداب البریطاني"تاریخ انتھاء 

وإقرار استعمارھم لألرض الفلسطینّیة 
بصفة نھائّیة من خالل قرار األمم المّتحدة 

29/11/1947الصادر بتاریخ 181رقم 
والقاضي بتقسیم فلسطین ومنح جزء ھام 

. منھا للصھاینة 
لقد مّثل وعد بلفور نقطة انطالق الجرائم 

ھیونّیة التي ال تزال مستمّرة ضّد الص
الشعب العربي بصفة عامة وضّد 
الفلسطینیین بصفة خاّصة وبعد احتماء 
الكیان الصھیوني باإلمبریالیة األمریكیة 

غیر أّن السؤال . التي أصبحت تقود العالم 
لماذا یتعّرض : الذي یطرح نفسھ ھو التالي 

الشعب العربي دائما إلى مثل ھذه 
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؟ وھل سیستمر الوضع على ما المؤامرات 
ھو علیھ اآلن أم أّنھ باإلمكان تغییره ؟ 

من المعروف  أّن الوطن العربي رزح 
تحت اإلحتالل العثماني الذي عمل على 
نھب خیراتھ مع المحافظة على نمط إنتاج 
متخلف تتحكم فیھ الطبقة اإلقطاعّیة الممثلة 

ع التي أوكلت لھا مھام جمّیة للسلطة العثمان
الضرائب وقمع انتفاضات الفالحین 
للسیطرة علیھم وإرجاعھم قسرا لبیت 
الطاعة العثمانّیة مّما أّثر سلبا على حركات 
المقاومة التي لم تكن قادرة على الصمود 
أمام القّوة الرھیبة لإلستعمار العثماني حّتى 
زمن الحرب العالمیة األولى حینما خارت 

وانھزمت في قوى اإلمبراطورّیة العثمانّیة
النھایة وفسحت المجال لقوى استعمارّیة 
جدیدة الحتالل الوطن العربي  من جدید 
وزرع كیان غریب داخلھ سیمّثل فیما بعد 

.منھ مصالح اإلمبریالیة العالمّیةجسرا تعبر 
على القوى المناھضة التشتتلقد أّثر واقع

حتالل التي لم تكن قادرة على رّص لال
أعدائھا  مع التخریب الذي صفوفھا لمقاومة 

مارستھ وال تزال تمارسھ إلى حّد اآلن 
جّیة منھا الرجعّیة العربیة خاّصة الخلی

العثماني ستعمار والمرتمیة في أحضان اال
، أو الفرنسي والبریطاني ثم األمریكي

إضافة للصفقات المشبوھة التي عقدتھا وما 
. تزال تعقدھا مع العدّو الصھیوني 

لذي لعبتھ في السابق الرجعیة إّن الدور ا
حتالل بیة خاصة الخلیجیة سواء إّبان االالعر

العثماني أو الفرنسي أو البریطاني أو 

اإلیطالي والمتمثل في المحافظة على 
ر ـــــــحلفائھا اإلمبریالیین وتوفیمصالح 

الظروف المالئمة لھم لنھب ثروات الوطن  
وتقدیم الدعم والمساندة للعدو الصھیوني

والعمل على حمایة حدوده وقمع الجماھیر 
لولة دون تنظمھا لمقاومة الشعبیة والحی

، مازال مستمّرا وبوتیرة أقوى وھو أعدائھا
ما یتجلّى بكّل وضوح على الساحة العربیة 

لصراعات الدینّیة الحالّیة المتمّیزة بحّدة ا
لمزید تفتیت الوطن والعرقّیــة  والعشائریة 

مة للمشاریع المستقبلیة العربي وتقسیمھ خد
العالمّیة والصھیونّیة وإجھاض لإلمبریالیة 

نتفاضات الشعبیة وحرفھا عن مسارھا اال
تونس (ى وتخریبھا من الداخل الثور

ومحاصرة المقاومة الفلسطینّیة من ) ومصر
كل جانب والتخلّي عن دعمھا بالمال 
والسالح إلضعافھا ودفعھا قسرا للتخلي عن 

والقبول بالحلول اربة أعدائھامح
المطروحة على بساط ستسالمیةاال

. عشرات السنینالمفاوضات المتواصلة منذ
إّن طرح ما تّمت تسمیتھ بمشروع برافر 
أو مخّطط برافر في المّدة األخیرة لخیر 
دلیل على أّن الوطن العربي سیظّل مطمعا 
للصھاینة واإلمبریالیین یسعون للسیطرة 

بطریقتھ الخاّصة وحسب علیھ كلّ 
فإذا كانت اإلمبریالّیة ترّكز على . احتیاجاتھ

، فإّن ثرواتھ الطبیعّیة خاّصة النفطّیةنھبھا ل
الكیان الصھیوني في حاجة إلى توسیع 

عبر ضّم أكبر قدر ممكن من مناطق نفوذه 
، فمشروع برافر ھو القانون الذي األرض
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أقّره الكنیست أخیرا بناء على توصّیة من
وزیر التخطیط الصھیوني إیھود برافر سنة 

لتھجیر سّكان عشرات القرى 2011
عھم فیما الفلسطینّیة من صحراء النقب وتجمی

ستیالء كطریقة لال" بلدّیات التركیز"سّمي 
على أراضیھم ألّن ھذا المشروع یقضي 

ألف دونم من جملة 800بافتكاك حوالي 
ین ألف دونھم یمتلكھا البدو الفلسطینی900

ألف ساكن واقتالعھم من 40وھم حوالي 
أرضھم التي تمثــّل مورد رزقھم 

) نھا في الزراعة وتربّیة الماشّیةتغـلویس(
قریة إلى 38وتدمیر قراھم التي تعّد حوالي 

. المساكن المتباعة عن بعضھا البعضجانب 
)سقوط ھذا المشروع وفقا ألخر األخبار(

تمّر ذا الوضع ال یجب أن یسإّن مثل ھ
، وما على القوى الثورّیة في الوطن طویال

العربي سوى إعادة تنظیم صفوفھا من جدید 
ستعداد جّیدا لمقاومة أعدائھا   والتنسیق الوا

مع بعضھا البعض وتبادل الخبرات للتصدي 
لكل المشاریع اإلمبریالیة والصھیونّیة 
وإجھاضھا والسعي إلى تحریر أرضھا 

شرا أو غیر مباشر المحتلة سواء احتالال مبا
وإنجاز مھام ثورتھا الوطنیة الدیمقراطیة 

عن طریق الحرب المتحولة الى االشتراكیة 
.الشعبیة الثوریة

************************************************************************
نص الحوار الذي نشرتھ جریدة التونسیة مع فرید العلیبي

المعارضة شریك في األزمة و ھي الوجھ اآلخر : "التونسیة"الدكتور فرید العلیبي لـ
2013دیسمبر 6في )تونس ( التونسیة للسلطة

على البھلول: أجرى الحوار ============================
الدكتور فرید العلیبي أستاذ الفلسفة بكلیة 
اآلداب بصفاقس مختص في الفلسفة 
العربیة ، التي أنجز حولھا عملین بحثیین 

والتعقل عند ابن باحة أحدھما بعنوان العقل 
والثاني بعنوان إشكالیة السیاسة ) 1994( 

لعمل األول لم یصدر بعد عند ابن رشد، وا
اخل أسوار الجامعة، أما ديللعموم وبق

ھو رسالة دكتورا فقد صدر عن الثاني و
مركز دراسات الوحدة العربیة في بیروت 

تحت عنوان رؤیة ابن رشد ) 2007(
.السیاسیة

ھذا أنجز د فرید العلیبي جملة و فضال عن 
اإلشكالیات من المقاالت حول عدد من

نشورة في بعض ھي مالفلسفیة المتنوعة و
عند المجالت التونسیة والعربیة المختصة و

اندالع االنتفاضات العربیة تركز اھتمامھ 
أثمر ذلك وعلى فھم ھذا الحدث التاریخي

: األول عنوانھكتابین صدرا في تونس 
) 2011( نتفاضة والثورةتونس اال

و المخاتلــــة الربیع العربي الثاني بعنوان و
).2013(في الدین و السیاسة

قاده االھتمام بالشأن الفلسفي إلى العمل و
مع ثلة من األساتذة ضمن الجمعیة التونسیة 
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للدراسات الفلسفیة التي ترأس لبعض الوقت 
فرعھا في بنزرت ثم أصبح عضوا في 

المدیرة و ھیئة تحریر مجلتھا ، كما ھیئتھا 
ساھم في الكتابة في الموقع االلكتروني 

الذي " األوان " لرابطة العقالنّیین العرب 
نشر فیھ حوالي أربعین مقاال ال یزال 

أما في مجال . أغلبھا ینتظر النشر الورقي 
االھتمام بالشأن النقابي في الجامعة فقد 

لقیروان ا/ شرفھ زمالؤه في كلیة اآلداب 
بانتخابھ كاتبا عاما للنقابة األساسیة، وعلى 
صعید العمل السیاسي یتولى حالیا األمانة 

.العامة لحزب الكادحین 
.التونسیة التقتھ في ھذه الدردشة 

الواقع السیاسي في تونس ؟كیف ترىـ 
الواقع السیاسي في تونس واقع أزمة و تمر 
البالد اآلن بحلقة جدیدة ضمن سلسلة

، زمات التي عصفت بھا منذ زمن طویلاأل
فاألزمة تعود إلى عھود سابقة أي إنھا 

جدیدة فتونس خالل حكم بورقیبة لیست
.كانت أیضا في أزمة يوبن عل

و تحت حكم الیمین الدیني لم تحل تلك 
األزمة بل إنھا تفاقمت على نحو خطیر 
وھي تضرب كل مناحي الحیاة من 

مرورا بالسیاسة، االقتصاد حتى الثقافة 
واللحظة الحالیة لألزمة تمثل انعكاسا 

دیسمبر فالنظام القدیم ظل 17النتفاضة 
جوھریا على حالھ و عجز الشعب حتى 
اآلن عن إسقاطھ لذلك یجد الجمیع أنفسھم 

.على المستوى السیاسي في ورطة 

إن المعارضة التي طفت على السطح بعد 
معظمھا شریك في صناعة ينفجا14
فھي الوجھ اآلخر للسلطة القائمة، ،زمةاأل
ھذا ما أصبح یدركھ قطاع واسع من و

الشعب الذي انتبھ إلى أنھ خدع و أن 
عملھ فقط كورقة للضغط البعض یست

، لذلك یزداد إحجامھ عن والمساومة
المشاركة في أنشطة سیاسیة ترید تلك 

إلى أرصدة في المعارضة تحویلھا 
ا الدرس من ، مستخلصحساباتھا السیاسویة

ضة مخاتلة الیمین الدیني فقد وصلت النھ
ھي إلى الحكم ممتطیة ظھر الشعب و

تطعمھ الوعود ویحاول الدستوریون اآلن 
.العودة إلي السلطة بالطریقة ذاتھا 

تتمثل المعضلة في أن الطبقات و
المسیطرة سواء عبرت عنھا السلطة القائمة 

كم آو المعارضة الحالمة بتعویضھا في الح
أو مشاركتھا إیاه ترید ترمیم النظام بكل ما 
أوتیت من قوة ، و لكن دون تحقیق نجاح 

ت حاسم ، فالتناقضات تنخرھا و كلما تقدم
یخشى خطوة في حلھا تراجعت خطوات، و

تفجر تلك التناقضات في شكل حرب 
.رجعیة طاحنة 

العجز عن یشعر الشعب باإلحباط وو 
شعارات الذي عبرت عنھإدراك مبتغاه

، و من ھنا فإن األزمة التي تجد االنتفاضة
السیاسي تعبیرا مكثفا عنھا في المأزق 

في االكتواء بنارھا يمعممة، ویستو
المجتمع بأسره فالحكام واقعون تحت 

.وطأتھا و المحكومین أیضا 
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بعیدا عن السیاسة و كباحث في الفلسفة ـ 
ى أن الوضع الفلسفي قد شھد أال تر
؟تأزما

في بلد الفلسفة جزء من الكل الثقافي و
یعیش أزمة معممة كما ذكرنا فإن الفلسفة 
ال یمكنھا أن تكون بمنأى عن اضطراب 

في تبریرھا أو األوضاع سواء انخرطت
، بمعنى أن السبب یعود عملت على تغییرھا
لذي تعد الفلسفة ملخصا إلى العصر نفسھ ا

، فضال عن مسؤولیة المنشغلین فكریا لھ
، مما أن الفلسفي أنفسھم عن تلك األزمةلشبا

جعل الفلسفة التي ھي من حیث وظیفتھا
تغییر ومقاومة األصلیة نقد ومساءلة و

إیدیولوجي تنحدر إلى تبریر سیاسي و
لألوضاع القائمة أو إلى إفالت من 

بعید ا عنھا أو التحصن مشكالتھا بالتحلیق 
.بالصمت

ع ـ ال نزال إلى حد الیوم نعیش على وق
تكفیر الفالسفة فھل من تفسیر لذلك ؟

سار معھ غالبا صاحب التكفیر التفكیر و
جنبا إلى جنب دونما وئام یذكر في ھذه 

د الصحبة الغریبة فاألمر یتعلق بصراع یشت
منذ ، ویخفت أحیانا أخرىأواره حینا و

النشأة األولى للفلسفة في الیونان القدیمة لم 
ملؤه القبول في مناخ یولد التفكیر الفلسفي 

إنما واجھتھ العراقیل الترحاب وو
قدم والصعاب من بینھا تكفیر أصحابھ و

عدد من الفالسفة حیاتھم ثمنا لألفكار التي 
ھ جاؤوا بھا و منھم سقراط الذي حكم علی

ازدراء باإلعدام بتھمة إفساد الشباب و
.اآللھة 

مر عند العرب فتكفیر ال یختلف األو
سائر الفالسفة كان من الفارابي وابن سینا و

بین المرتكزات التي بنى علیھا الغزالي 
لم یقف یدیولوجیة ومثال منظومتھ اإل

الفالسفة مكتوفي األیدي بل سعوا إلى 
كشف الغطاء عن ذلك التكفیر الذي 

الدینیة والسیاسیة تورطت فیھ السلطات
كان كتاب ابن رشد تھافت وغیرھا، و

الغزالي التھافت الذي رد فیھ على تكفیر 
للفالسفة ثمرة من ثمار المواجھة المحتدمة 

.بین الفلسفة و أعدائھا 
و كما تفضلت بمالحظتھ فإننا ال نزال 
نعیش على وقع ذلك التكفیر و یكمن السبب 
في أن الفلسفة غالبا ما تنقد المؤسسات 
السلطویة السائدة فخطابھا یقوم على 
مساءلة مختلف القضایا بما فیھا تلك التي

یسیجھا أصحابھا بأسوار التحریم و القداسة 
تقدم أفكارا جدیدة عن اإلنسان فھي

ھذا ما ال یتمكن ھؤالء عادة من والكون، و
مواجھتھ من موقع المحاجة العقلیة 
فیتمترسون خلف التكفیر لتجریم التفكیر 

المحافظةال في إلحاق الھزیمة بالفلسفة وأم
ھذه لكن ، وبالتالي على سطوتھم ونفوذھم

، دون أن یلغى ھذا تنتصر ولو بعد حین
سفة في الذي أقولھ انخراط بعض الفال

الدفاع عن تبریر األفكار الرائجة و
سفات مؤسسات القھر القائمة فالفلسفة فل
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منھا ما یجلب منھا ما یجلب للناس الموت و
.لھم الحیاة 

ھو ما یعنى أننا إزاء معركتین تدور و
إحداھما خارجیة ا في نفس الوقت رحاھم

الثانیة داخلیة أي وھي التي ألمحت إلیھا و
فإن يء، و رغم كل شسفة أنفسھمبین الفال

التأمل الفلسفي في وقائع ھاتین المعركتین 
یا افع وأن األمر ال یخلو من منیفید 

سفة تتغذى من حروبھا للمفارقة فالفل
یة والتكفیر قد یعرقل الخارجالداخلیة و
ا یشحذ ھمتھا على لكنھ أیضالفلسفة و

دم بالشكر اإلبداع و قد یجوز للفلسفة أن تتق
.الثناء لمكفریھا و
لربیع العربي ا"كان آخر إصداراتك كتاب ـ 

فلو " والمخاتلة في الدین و السیاسة

تشرح للقارئ معنى المخاتلة في الدین
.والسیاسة في نھایة ھذه المصافحة

لت بذكره حاولت في الكتاب الذي تفض
توظیفھ لقراءة مفھوم المخاتلة وبلورة

سة والدین في تونس بعض مظاھر السیا
جانفى، والمقصد من ذلك 14خاصة بعد 

إعادة تركیب أحداث جرت ھو تحلیل و
، یبرز فیھا التالعب على ھذا الصعید

قصف العقول من خالل خطابات باألذھان و
الحجب سیاسیة و دینیة تجید التخفي وراء 

ل ، یستغفخداع ومناورةفالمخاتلة مراوغة و
صاحبھا ضحایاه في سبیل السیطرة، مما 

ھتك تلك الحجب لعل ذلك یساعد يیستدع
.المضطھدین على التحرر من قیودھم 

دیسمبر 6الصادرة یوم جریدة التونسیة
2013

 -----------------------------------------------------------------------------
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ابن الشعب  : بقلم طارق البوعزیزيوصّیة 
أْكباْدھا ىْلُبوزیْد الَمْجروَحة ف

لبوزید المسروقة في دْم أوالْدھا
ِھّزوا سالميءلبوزیْد الحمرا

و ڤولوْلھا 
خیاْل طارق مّزاْل یرفرْف ڤُـّدامي
و ِمّزال دّموا في عْز بْرد كانون

یفْرفْط حامي
حالف ما یتجّمْد وما یتجّردْ 

مھما َعلُّوا من أسامي
طارق مّزاْل نجْم ِیلِھْب في الّظالمْ 

یلھلِْب في ھذْب ُظـالَّمي
ــومْ  طارْد على َعدّوي النُّ

وجُھ الّداميقاطْع شریاْن الّدْم على
رامي رسالة للّنفوس الّساْخَطة

ما ُتُتْركوْش الحارْس یقبْض على أْحالمي
ما تتركوش الخاین یفرح من إعدامي

و ھذا الغضْب الّشعبي 
یا ویلكم لو تطفوهْ 

ِاْتفُــوْه على إلّي خان الغضب الّسامي
طارق ڤـالھا البارح لّما زارني في منامي

دیكمأیھذا الغضْب أمانة ف 
وھذا الوطن َثْرواُت الُكّل لیكم

ْج ضْد الحامي وا الّصراع متأجِّ خلـُّ
ال ترحموا دستوري

ال ترحموا سمسار ال َظالمي
وما تطفوھاش الّنار الوالعة من أعظامي

 -----------------------------------
.2010دیسمبر 17االسم اآلخر لموقد شرارة االنتفاضة ذات : طارق⃰ 
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