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ما العمــــــــــــل ؟

خفت إلى حّد ما كفاح الشعب ضد النظام 
الشعب یرید إسقاط : و توارى مؤقتا  شعار 

بین أطراف النظام بینما یحتد الصراع حالیا
الیمین الدیني في النظام نفسھ خاصة

كل طرف یستعمل الیمین اللیبرالي وو
كورقة ضغط ومساومة لتحقیق الشعب 

.مآربھ

نعم : و بینما یرفع الیمین الدیني شعار
للشرعیة وال لالنقالب، ُیلّوح  الیمین 
اللیبرالي باالنقالب أو ما یسّمى بالسیناریو 

الشرعیة االنتخابیة منتھیة المصري معتبرا 
حتى أنھ تبنى بمكر مطالب إسقاط 
المؤسسات السلطویة المنبثقة عن  انتخابات 

أكتوبر، وفي قلب المعركة  توظف 23
الرموز الدینیة والسیاسیة بریاء و دون حیاء  

.بدءا من هللا نزوال حتى بورقیبةیذكر

ورغم ضوضاء الصراع وجلبتھ یلتقي 
ھو اغتیال دف واحد والطرفان حول ھ

ترمیم النظام و یبرز ذلك خاصة االنتفاضة و
في المنعطفات الحاسمة حیث ینحني كل 

ویغمره طرف احتراما للطرف اآلخر 
إذا  فالسفینة واحدة وبالقبالت والورود 

.ھوت غرق االثنان 

مر من باریس وعندما تأتي األوا
واشنطن  بالحوار والوفاق یسرع الجمیع و

الطاعة حتى لو كان الواقف على إلى بیت

بابھ الحمار المتدثر بالوطنیة، دون نسیان 
اصطحاب خناجرھم معھم فقد یتطلب الحال 
طعنة ھنا أو طعنة ھناك للوصول إلى 

.الوفاق المرتقب

االنتھازیون فھم  صالحیون وأما اإل
كاألیتام على موائد اللئام  منحازین كالعادة  

لمحاربة الطرف لطرف من أطراف النظام 
النفس  بالحصول على المقابل لھ، ممنین

، فما ال یدرك كلھ یدرك بعض المواقع
بعض فتاتھ، متناسین درسا قدیما قدم 
الصراع بین الطبقات عبر عنھ أمیر 

وما نیل المطالب بالتمني : الشعراء بقولھ 
.ولكن تؤخذ الدنیا غالبا

في االستقطاب الثنائي على أشده اآلن 
والكادحون یستبّد  بھم شعور عارم  س تون

باإلحباط والغضب، فحتى الذین زعموا أنھم 
أصدقاء الشعب وصوتھ تورطوا في البیع 

أما أعداؤھم المفضوحین فإنھم الشراءو
یملكون المال واإلعالم والسالح ویتمتعون 
بدعم دولي وإقلیمي واسع وھم یعقدون 

حسابھم بینما الالصفقات فیما بینھم على
غیر سواعدھم و تاریخ يءیملكون ھم أي ش

ملئ بالتضحیات تجللھ دماء الشھداء وآالم 
.كالىودموع  الثّ صرخات األیتامالجرحى و

ال یتوقف  و رغم الحسرة والغضب
التصمیم على الشعب عن المقاومة،  وفي
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جد بذرة الثورة مثلما كانت دائما، الكفاح  تو
التاریخ  یدفنون عندما یترك الشعب موتى و

، بعضا متحالفا مع نفسھ دون سواھابعضھم
ق موقدا شمعة تلو أخرى لیضئ ظالم الطری

ھا فقط  وقتسیشق سبیلھ بثبات نحو النصر و
التي تثیر الیوم ستتوارى األشباح السوداء

.الرعب و الخوف بنعیقھا 

**************************************************************************
اقتصــاد منھـــار في تــــونس

تتتالى اعترافات الخبراء والوزراء 
وغیرھم  بما أصبحت علیھ األوضاع  
االقتصادیة من سوء وما ستؤول إلیھ في 

واألزمة التي تدق .القادمةاألیام واألشھر 
األبواب  ھي التي ستحدد مسار السیاسة 

وكالعادة والبالد مقبلة على تطورات كارثیة 
یلجأالحكام إلى الترقیع في األسعار 

الضرائب واقتراض من البنوك النھابة و
.والنھایة معروفة

لقد تفاقم عجز المیزان التجاري التونسي 
مقابل نفس % 2.7بنھایة شھر أوت بنحو 

وقال المعھد . الفترة من العام الماضي
التونسي لإلحصاء، إن المیزان التجاري 

ملیار دینار خالل 7.6سجل عجزا بقیمة 
الثمانیة أشھر األولى من العام الجاري 

ملیار دینار خالل 7.4، مقابل 2013
. 2012الفترة ذاتھا من العام الماضي 

وعلى مدار الثمانیة أشھر، سجلت قیمة 
ملیار 18.43الصادرات التونسیة نحو 

عن قیمتھا بنفس الفترة % 5.8دینار بنمو 
فیما سجلت الواردات . من العام الماضي

عن % 5.1ملیار دینار بنمو 26نحو 

ولى من العام الماضي األشھر الثمانیة األ
معھد اإلحصاء نمو وأرجع. 2012

ل الفترة المذكورة إلى تطور الصادرات خال
معظم القطاعات وخصوصا المنتجات 
الزراعیة، فیما زادت الواردات الرتفاع 
أسعار العدید من السلع على رأسھا المواد 

.الغذائیة

إعالن وزارة التجارة عن و ترافق ذلك مع 
الزیادة في سعر الطماطم المعلب، والزیادة  

ا ھذه المرة لیست ببعض الملیمات وإنم
بالمئات لیصل سعر علبة الطماطم وزن 

ملیم أي بزیادة مقدرة 1890غرام 800
.ملیم دفعة واحدة290بـ 

یشكو االقتصاد في تونس أزمة ھیكلّیة 
مرتبطة بطبیعة نمط اإلنتاج الّسائد وبالّنظام 
السیاسي القائم وخیاراتھ على مستوى 

1956السیاسة االقتصادّیة المّتبعة منذ 
تغّیر رغم ما عرفتھ بعض فترات والتي لم ت

تاریخ تونس المعاصر من تسمیات حول 
التجربة "بعض السیاسات االقتصادّیة مثل 

، إالّ اّن تلك التسمیات لم تكن "االشتراكیة
لتغّیر من جوھر االقتصاد الذي ظّل إلى 
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الیوم خاضعا لما یخضع لھ الوطن من 
ولم . استعمار ومن عالقات إنتاج متخلّفة

االنتفاضة من طبیعة ھذا االقتصاد في تغّیر 
شيء بما اّن العالقات الّطبقّیة القائمة ظلّت 
على حالھا حّتى وإن حاول البعض خداع 
الجماھیر من خالل االّدعاء بوقوع ثورة 

" سقوط النظام"والترویج لمصطلحات 
في مقابل الّدخول في " الّنظام البائد"و

ظام النّ "وتأسیس " ما بعد الّثورة"مرحلة 
، ولذلك فإّن ھذا االقتصاد حافظ "الجدید

.على كّل عاھاتھ الھیكلّیة

وال یشكو االقتصاد في تونس من كّل 
العاھات الھیكلّیة فحسب، والتي كان بعضھا 
خافیا مخفّیا فأتت أحداث االنتفاضة لتعّریھ، 
بل إّنھ مع تواصل الصراعات االجتماعّیة 

اّتضحت والّسیاسّیة لمّدة طویلة نسبّیا 
ھشاشتھ وعیوبھ ومع مرور األّیام تتفاقم 
أزمتھ إلى حّد أّن األرقام التي كان یتباھى 
بھا بن علي حول نسبة النمو الّسنوي 

وحجم االستثمارات وقیمة ) لالقتصاد(
الصادرات والناتج الّداخلي والّدخل 

الخ أصبحت مرجعا ُیستدّل بھا في ...الفردي
علیھ قیاس مدى التدھور الذي أصبحت

مع ضرورة . المؤشرات االقتصادّیة الیوم
المالحظة ھنا، أّن تلك األرقام كانت تشكو 
من ضعف الموضوعّیة أو غیابھا تماما 
نظرا لما تقتضیھ ضرورة البقاء التي تبیح 
ممارسة جمیع المحظورات، وما 
االنتفاضات واألوضاع االجتماعّیة القاسیة 

لطبقات واسعة إالّ دلیل على ترّدي 
. األوضاع االقتصادّیة

ومنذ شرع المتھافتون على االنتخابات في 
الھرولة نحو الّصندوق علت عناوین 
إصالح المنظومة االقتصادّیة ومحاربة 
الفساد وتحقیق االكتفاء الّذاتي وغیرھا من 
العناوین التي مألت الالفتات وصفحات 
الجرائد وخّدرت األذھان حّتى ُخّیل إلى 

نعون جّنة على وجھ البعض أّنھم سیص
غیر أّن الجمیع استفاق على ... األرض

حقیقة ُمّرة إذ بدأت تتكّشف یوما بعد آخر 
مالمح أزمة اقتصادّیة زادت من تفاقم 
األوضاع االجتماعّیة البائسة للطبقات 
الكادحة من فرط الّصعود االمتتالي في 
األسعار وخصوصا أسعار المواد الغذائّیة 

د بعضھا من الّسوق األساسّیة التي فُق
وارتفاع قیمة الخدمات االستھالكّیة الیومّیة 
مّما جعل الّزیادات الّطفیفة في األجور التي 
حصلت علیھا جماھیر الكادحین بفضل 
كفاحھا وتضحیاتھا مجّرد حبر على ورق 

.إّما بعدم تطبیقھا أو بالتراجع عنھا

وال یمّر یوم اال و یزداد الوضع سوءا وال 
تسمع إالّ أخبارا عن تدحرج مستوى النمو 
االقتصادي والترتیب العالمي لالقتصاد 
التونسي، ومعھ تتتالى أخبار االقتراض 

والحصول " الّصدیقة"والتسّول من البلدان 
ال من " الشقیقة"من البلدان " ھبات"على 

طالة ومن أجل إقامة مشاریع تحّد من الب
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الفقر وإّنما من أجل تمویل میزانّیة معّینة أو 
من أجل توفیر الّرواتب الّشھرّیة لقطاع أو 

. مجموعة قطاعات
وتّم اللّجوء إلى الّصنادیق الّدولّیة 
وخصوصا صندوق النقد الّدولي الذي 
فرض شروطا مجحفة مقابل موافقتھ على 
منح قرض وھي شروط تؤّبد حالة الھیمنة 

یالّیة من جھة وترھن كادحي البالد اإلمبر
بما اّنھم وحدھم من سیدفع قیمة القرض 

ثّم تّم اللّجوء إلى االتحاد . وفوائضھ
وھكذا في كّل مّرة یتّم إیجاد ... األوروبيّ 

وقتي وما ھو في الحقیقة إالّ تأجیل " حلّ "
للّضربة القاضیة بفعل مراكمة لألزمات في 

مّس طبعا انتظار حلول الكارثة التي لن ت
غیر أصحاب الّدخل المحدود ومن ال دخل 

.لھم لتدفنھم أحیاء

وقد حّطمت الّدولة التونسّیة في میدان 
االقتراض أرقاما قیاسّیة، إذ اقترضت في 

8قرضا بلغت قیمتھا 26ظرف سنة فقط 
ملیار دوالر في الوقت الذي بلغت فیھ قیمة 

ملیار دینار ومن المتوقّع 8عجز المیزانّیة 
ھذا ) حسب بعض الخبراء(ن یتضاعف ا

وإذ تبلغ ھذه . الّرقم مع موّفى ھذه الّسنة
األرقام ھذه المستویات التاریخّیة، یواصل 

المالي المسؤولون على القطاع االقتصادي و
، إذ ما انفّك تصریحاتھم المغالطة للشعب

وزیر المالّیة یؤّكد أن الوضع االقتصادي 
محافظ على ما یرام، في حین لم یستطع

البنك المركزي الحفاظ على قیمة العملة 
یواصل یومّیا ضّخ   " بنكھ"التونسّیة بل إّن 

االموال للبنوك حّتى تجد السیولة الكافیة 
. لتسدید األجور

وبما اّن األمور بلغت حّدھا، انقلبت 
تصریحات البعض إلى ضّدھا ولو كانت 
بشكل مخفّي أو ضمنّي، فقد صّرح وزیر 

أّن الحكومة 2013سبتمبر 23وم المالّیة ی
بدأت في تطبیق اجراءات تقشفیة تتضمن 

في 5التقلیص في مصاریف الدولة بنسبة 
7المائة بعد ان فاقت نسبة عجز المیزانیة 

لكن ھذا الوزیر، . بالمائة في السنة الحالیة
ومن شّدة اضطرابھ، یعود بعد أسبوع واحد 

وبر أكت1لیكّذب ما نطق بھ، فقد نفى یوم 
اعتماد تونس في المرحلة القادمة 2013

سیاسة التقشف مشیرا إلى أن ما سیقع 
ّن أھو برنامج تحكم وترشید، مرّكدا انتھاجھ

اج حول اعتماد سیاسة التقّشف ال ما ر"
ویبقى !!! والكالم لھ " ساس لھ من الصّحةأ

للكادحین الذین یدركون وحدھم مدى 
ل خطورة األوضاع االقتصادّیة من خال

معاناتھم الیومیة والتي ال تنتھي ولن تنتھي 
في ظّل نظام طبقي أن یختاروا أّي 

.تصریحات یصّدقونھا 

**************************************************************************
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اإلسالم السیاسي   بین االنحسار واالنتشار
بصعود اإلسالم السیاسي في أجزاء من 
الوطن العربي إلى سدة السلطة تحت 
وصایة القوى االمبریالیة الراعیة للتحوالت 
في  المنطقة وغیرھا من مناطق التوتر في 
العالم بعد ان كانت وال زالت ھي الطرف 
المساھم رئیسیا في بعث ھذه الجماعات 

سیاسیة وعسكریة توظفھا في حل كأذرع 
خالفاتھا وتناقضاتھا مع أعدائھا وأساسا مع 

حركات التحرر الوطني الدیمقراطي التي  
تكافح من اجل  الحریة والكرامة الوطنیة  
ذھب إلى اعتقاد  البعض منھا انھ بإمكانھا 
التفّرد باتخاذ القرارات لوحدھا  وھو ما 
جعلھا تدخل في صراعات مع بعضھا 

لبعض ومع الدوائر األجنبیة واإلقلیمیة ا
.المتحكمة أیضا

عندما صعدت حركة حماس في 
االنتخابات الفلسطینیة التي أشرفت علیھا 
األمم المتحدة  كخطوة إلظھار اعتدال 
الحركات اإلسالمیة وإدماجھا في سیرورة 
التأھیل السیاسي وامتصاص غضب فئات 

إطار كثیرة تناصب االمبریالیة العداء وفي 
انفتاح القوى االمبریالیة على المشروع 
الدیني في المنطقة وإضعاف البدیل 
الثوري، تصرفت كثیر من التیارات 
اإلسالمیة في الوطن العربي وخارجھ مع 
األمر باعتباره انتصارا لمشاریعھا وراحت 
تكثف دعایتھا لبدیل إسالمي وصل حد 
الحلم بتحقیق دولة الخالفة بطرق سلمیة  

على تمویل من الرجعیة الخلیجیة متكئا
وإسناد من السلطة التركیة  ولكن العالقة 

كة اإلسالمیة مع األجنحة المتطرفة في الحر
ن شابتھا بعض إالعالمیة ظلت قائمة و

الخالفات الداخلیة الظرفیة المحكومة 
بقراءات مختلفة صلب مراكز القرار 

تیكات ظرفیة تقتضیھا ھذه الدولي وفق تك
و تلك من إدارة الشأن العالمي أالفترة 

.  وترتیباتھ المتشعبة 

المسلمون  في كل من لقد انخرط اإلخوان
غیرھما من األقطار تونس ومصر و

العربیة في ھذا التكتیك  في حین اتجھت 
تیارات أخرى إلى اعتماد  نھج التصلّب 
وخاصة في البلدان التي لیست  للوالیات 

حة علیھا  المتحدة األمریكیة سیطرة واض
جزائر سابقا دون ان مثل لیبیا وسوریا وال

رین، و قطیعة  بین التیاأیحدث انفصال 
جزاء من أولما انفجرت االنتفاضات في 

الوطن العربي ركبت التیارات الدینیة 
الموجة وفق خصوصیات كل قطر والنظام 
السائد فیھ واضعة نفسھا في خدمة 

عادة تشكیل ري إلالمشروع االستعما
لى تقدیم الطاعة والوالء إطقة وسارعت المن

مقابل الدعم والتوجیھ وضمنت القوى
صابھ أاالستعماریة بذلك  نفوذھا الذي 
عادت الوھن جراء االنتفاضات الشعبیة فأ

بلدان بما وضاع داخل ھذه الترتیب األ
ت مر سواء  عن طریق االنتخابایقتضیھ األ
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كذوبة التداول السلمي والدیمقراطي على أو
حدث في كل من تونس وھو ما سلطةال

یا خیر دلیل بقوة السالح  ولیبوأومصر 
في سوریة ال نعلى ذلك وما یجري اآل

.یخرج عن ھذا النسق
االّ أّن الریاح ال تجري دائما كما یشتھي 

ذا كانت السفینة لیست إان السفینة خاصة ربّ 
یا لطرف واحد بل  موضوع نزاع ملكا نھائ

تمّني نفسھا بقیادتھا خرىأطراف أمع 
واالستحواذ على بعض محتویاتھا  وبذلك

خوان حدث بعض االرتباك  في سیاسة  اإل
ن ظلت عروتھم الوثقى إوالمسلمین 

و ذاك من  ألى ھذا إكثر من خیط أمشدودة ب
فوذ و ذلك في عالقة بالرجعیات مراكز الن

.قلیمیة والعالمیة اإل

خوان في كل من مصراإلاعتقد فرعا 
لى السلطة بتواطؤ إن وصال أوتونس بعد 

من الرجعیة اللیبرالیة الخاضعة لتوصیات 
مراكز النفوذ االمبریالي عالمیا انھ 
بإمكانھما تركیز نواتات لسلطة الخالفة 
اإلسالمیة وقد فعلت من قبل ذلك حركة 

لتھ إلى حماس في قطاع غزة بعد أن حوّ 
لى التمویل إإمارة إسالمیة وارتكزا 

ي الخلیجي والدعم اإلعالمي أیضا الرجع
وتمتین العالقة اقلیمیا مع تركیا واستغلت 
الحركات الدینیة ھذا المناخ للتوسع 
واالنتشار والتسلّح والتدریب واختبار 

ال وّ ألیبیا قدراتھا في بؤر الصراع في 
وسوریا أخیرا  وإحداث اختراقات ومناطق 

نفوذ وبؤر سیطرة متنوعة كلما تمكنت من 
وخاصة في المناطق التي تسیطر ذلك 

علیھا الرجعیة الدینیة ولعل منطقة سیناء 
عانبي في تونس أوضح في مصر وجبل الش

بل ان الوزیر االول مثال على ذلك
التونسي السابق حمادي الجبالي صّرح في 
غمرة نشوة الصعود إلى السلطة بأننا اآلن 
في زمن الخالفة السادسة ، وتّصرف محمد 

ر على أساس انھ خلیفة مرسي في مص
المسلمین في أ رض الكنانة  یقیم 
االتصاالت السریة مع حماس التي أدارت 
ظھرھا للنظام السوري الذي كان مظلة لھا 
و طالما احتمت بھ ، وأصبح یتخابر بانفراد 
مع الوالیات المتحدة األمریكیة خارج اطر 
المؤسسات الرسمیة للدولة التي ال تعني في 

یة الدینیة سوى وسائل لغایات قاموس الرجع
.أھّم 

لقد تصورت الرجعیة الدینیة في المناطق 
یھا سّدة الحكم وتحت نشوة التي اعتلت ف

ھا أصابت فتحا عظیما وغنما نّ أالنصر 
جسیما وتوھمت ان نظیراتھا من الرجعیات 
األخرى قد انقادت لھا ذلوال وأن سادتھا من 

رھا رتضوا بھا دون غیاالمبریالیین قد ا
، وقد كان ذلك تقدیرا منھا غیر خادما وحیدا

سلیم وقراءة غیر رصینة لما علیھ سادتھا 
من اختالفات وتوافقات تقتضي تغییر 
المعادالت  وبعثرة الحسابات بغایة الحفاظ 
على مصالح الرجعیة العالمیة وتأمینھا 

لة دون وتمییع نضاالت الشعوب والحیلو
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لتضحیة مر اانتصارھا حتى لو اقتضى األ
بھذا الطاقم من الحشم والخدم  فخلف الباب 

ي قد ینفع تنتظر الكالب وغیر الیمین الدین
.رباح الحساب أكثر لتأمین الفوائد وأ

2013جوان 30حین فاض النیل یوم 
وھدرت شوارع القاھرة وقفزت 
البیروقراطیة العسكریة على الفرصة 
واستلمت السلطة وساندھا شق من الرجعیة 

ة یة التي كانت تقف خلف سلطالخلیج
داخل ئخوان وحدث التصّدع المفاجاإل

التیارات اإلسالمیة بین موال للسلطة 
الجدیدة  ومناھض لھا ومرتقب لما ستؤول 
الیھ األوضاع  واشرأّبت األعناق باتجاه 
الدوائر الماسكة بالقرار  متوّسلة أو مناشدة  

لى إالدیني خارج مصر وھرع الیمین 
سمالیة یستجدي النصیحة أالرالعواصم 

والوالء  وسرعان ما ذاب الجلید في تونس 
بین الرجعیة الدینیة والرجعیة اللیبرالیة 
وخّفت حّدة التوتر بینھما من اجل ترتیب 

على مصالح البیت الداخلي والمحافظة
ساسا حتى لو اقتضى أالطبقات الرجعیة 

ذاك  وأمر تنازالت من قبل ھذا الطرف األ
ھو الوقوف معا ضد كل ما یھدد فاألصل

ف الطبقي الرجعي الحاكم مصالح االئتال
ا الفرع فشأن داخلي مّ أسیاده أومصالح 

ھ ولكن بعد ضمان حلّ وأكن حسمھ یم
ن یستعمل كل أذلك ال ینفي نّ أالّ إصل  األ

ناتھ وقدراتھ حتى یكون الغانم طرف إمكا
كبر على حساب طبقات الشعب األ

على حساب یا والمسحوقة رئیس
مر ال خصمھ ثانویا، ومثل ھذا األ/حلیفھ

ینفي ان یحتد الصراع بین طرفي الرجعیة  
رغم ما یظھر على السطح من لقاءات 
وحوارات واختالفات وتقاطعات بینھما 
تراوح بین الشد  والجذب وتجییش توابعھما 
من تیارات یمینیة متطرفة وتیارات لیبرالیة 

.  انتھازیة خانعة 

ق ھذا المعطى اإلقلیمي الجدید لقد خل
المتداخل مع التقاطعات على مستوى دولي 
وضعا حرجا للتیارات الدینیة الرجعیة 
جعلھا تظھر االنحناء إلى العاصفة إلى حین 
ھدوئھا ملوحة بإمكانیة التصعید ان لزم 

اللیبرالي الذي لملم األمر  كما ان الیمین 
توظیفھ لقوى قوى عبر أصفوفھ وعاد 

لى إصالحي المرتھن ر االنتھازي اإلالیسا
الدوائر الخارجیة مازال یراھن على حلقات 
ضمن مؤسسات السلطة القدیمة مستفیدا مما 
لحقھا من التخلي عن اعتبارھا كما كانت 

سّیدة نافذة 
ومع كل ھذا وذاك كلتا الرجعیتین 
تتحركان في دائرة القوى االمبریالیة التي 

ال تتحقق اال ال ترى غیر مصالحھا التي 
باستباحة حریة األوطان ونھب خیرات 
الشعوب وتركھا عبیدا لھا موظفة في ذلك 
كل وسائل السیطرة ولعل  توظیف 
الرجعیات المحلیة  من الوسائل النافذة، أّما 
قوى التحّرر والثورة فلھا سبیل اخر یقطع 
مع التعویل على األعداء ویضع مھماتھا 
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یة على في التحرر الوطني واالشتراك
عاتقھا ھي ال على غیرھا وھو ما یتطلب 
منھا ومن الثوریین شحذ الھمم والتوّحد في 

عداء والعمالء بة ضد األجبھة ثوریة صل
سالیب النضال االنتھازي أتقطع مع 

.والمیوعة في المواقف 
**************************************************************************

أبناء الكادحین ضحایا دائمون للسیاسة التعلیمیة الرجعیة

انطالق السنة 2013ل شھر سبتمبر ـسجّ 
بالتحاق حوالي 2014ـــ 2013الدراسیة 

بمقاعد الدراسة ، إلى  ملیوني تلمیذ وتلمیذة 
جانب مئات اآلالف من الطلبة والطالبات 
إضافة آلالف المدرسات والمدرسین 
واإلطارات التربویة في ظّل أزمة اقتصادّیة 
وسیاسّیة واجتماعّیة خانقة من شأنھا أن 
تنعكس سلبا على أوضاع التالمیذ والطلبة 
والمدّرسین لتزید في تفاقم مشاكلھم العالقة 

.م تجد طریقھا للحّل والتي ل

سننطلق في البدایة من استعراض أھّم 
المشاكل التي یتعّرض لھا التالمیذ في 
األریاف خاّصة بالجھات التي ظلّت إلى حّد 
. اآلن مھّمشة من شمال البالد إلى جنوبھا 

ھذه الجھات التي تنعدم فیھا البنیة التحتّیة 
وكذلك وسائل النقل، یضطر فیھا التالمیذ  

ي ظروف مناجّیة صعبة إلى قطع ما بین وف
سبعة إلى عشرة كیلومترات للوصول إلى 
المدرسة التي تكون في أغلب األحیان آیلة 
للسقوط نتیجة النعدام الصیانة وغالبا ما 
تكثر بجدرانھا الشقوق وتكون أبواب 
فصولھا غیر قابلة للغلق ، أّما زجاج بلورھا 

نور فأغلبھ مھّشم، إضافة لعدم توّفر ال

الكھربائي والماء الصالح للشرب وبالقدر 
. الذي یمّكن من توفیر النظافة المطلوبة 

إّن انعدام الماء في العدید من المدارس 
وااللتجاء إلى توفیره عبر الصھاریج یجعل 
من تنظیف الفضاء المدرسي أمرا مستحیال 
مّما ینتج عنھ ظھور العدید من األمراض 

الذي ظھر " وصفیر الب" المعدیة مثل مرض 
في السنة الدراسیة الماضیة في عدد من 

الذي سجل " الجرب " الجھات ومرض 
حضوره الغیر منتظر بإحدى المدارس 
اإلعدادّیة بالقصرین وبماطر من والیة 

وھي " الكلب"بنزرت فضال عن داء 
أمراض اعتبرناھا قد انقرضت وولّت دون 

.رجعة 

باألریاف إّن البنیة التحتّیة المھترئة
وفقدان وسائل النقل المنتظمة وكثرة الغابات 
واألودیة ترھق التالمیذ الذین یلتحقون 
بفصولھم متأخرین مّما یؤّثر سلبا على 
مستواھم الدراسي وكذلك الشأن بالنسبة 
للمدّرسین الذین یضطرون في العدید من 
الحاالت للتغّیب أو مباشرة أعمالھم بشيء 

من مردودھم من التأخیر مّما یحدّ 
.البیداغوجي 
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ذلك، فإّن ھؤالء التالمیذ ال إلى إضافة 
یتمّتعون بنفس الحظوظ التي یتمّتع بھا بقّیة 
زمالئھم في الجھات األخرى، فعلى سبیل 
الذكر ال الحصر، نجد  أّن اإلعالمیة ھي من 
بین المواد المبرمجة للتدریس، غیر أّن عدم 

عدم توّفر تجھیز بعض المدارس بالكھرباء و
ال یمّكنھم أجھزة اإلعالمّیة وكذلك األنترنات 

، زد على ذلك من دراسة ھذه الماّدة
االكتظاظ  المسجل في بعض المدارس وعدم 

4جلوس ( توفر المقاعد الالزمة في الفصل 
تالمیذ جنبا إلى جنب في طاولة واحدة مما 

أو تدریس مستویین من ) یعیق حركتھم 
واحد وفي نفس التعلیم بواسطة مدرس 

السنة األولى مع الثانیة ، السنة ( الفصل 
الثالثة مع الرابعة والسنة الخامسة مع 

و یتنتج عن ذلك تدني المستوى ) السادسة 
التعلیمي لھؤالء التالمیذ  الذي یكون سببا 
مباشرا في حرمان العدید منھم من االلتحاق 
بالمدارس والمعاھد النموذجّیة ، كما یتجلّى 

في نتائجھم الضعیفة والمتوسطة عند أیضا 
انتقالھم للدراسة في المدارس اإلعدادیة أو 

. الثانوّیة 

إطار التدریس أیضا من العدید يو یعان
من المشاكل العویصة في مثل ھذه المدارس 
خاصة تلك التي ال یتوفر فیھا النور 
الكھربائي والماء الصالح للشرب والسكن، 

مرغوب فیھ وغالبا فیصبح العمل فیھا غیر 
ما یتّم إرسال المنتدبین الجدد إلیھا مع افتقار 
ھؤالء في سنواتھم األولى للتجربة التي 
تكسبھم حسن تأطیر التالمیذ مّما یؤّثر سلبا 

على المستوى التعلیمي للتلمیذ، فأغلب 
المدّرسین یعتبرون تواجدھم في مثل ھذه 
المدارس مجّرة محّطة قصیرة تنتھي بنقلتھم 

لى أماكن أخرى تكون فیھا ظروف إ
و الضحّیة في  كّل . التدریس واإلقامة أحسن

ھذه الظروف الصعبة ھم التالمیذ الذین 
یضطر العدید منھم إلى االنقطاع المبكر عن 
الدراسة لیكون فریسة للبطالة أو لبعض 

. األعمال المھینة 

تلك ھي وضعّیة التعلیم في الریف 
ي من مشاكل التونسي الذي مازال یعان

مزمنة لم یتّم إلى حّد اآلن السعي بكّل جّدیة 
لحلّھا أو الحّد منھا بما ییّسر عمل اإلطار 

. التربوي ودراسة التالمیذ 

أّما في المدن، فإّن مشاكل عدم صیانة 
المدارس وغیاب التجھیزات الضروریة 

بالقدر الكافي تسّجل ) الكراسي والطاوالت(
حضورھا في المدارس االبتدائیة  واإلعدادّیة 
والمعاھد الثانوّیة على حد السواء، إلى جانب 

تلمیذ 40و36ما بین (االكتظاظ المبالغ فیھ 
قال كاھل التلمیذ وإث) في الفصل الواحد

بالطلبات المجحفة خاّصة مع ارتفاع تكالیف 
مستلزمات الدراسة بارتباط بالزیادات في 
أسعار المواد المدرسّیة التي تّم إقرارھا في 
بدایة ھذه السنة إذ ذكرت بعض اإلحصائّیات 

دینارا للتلمیذ الواحد 230أنھا تصل إلى 
وكذلك النقص في إطار التدریس وھي 

ّمس المدینة والریف ، إلى جانب مشاكل ت
الفوضى التي أصبحت تعّم الفضاء التربوي 
والذي نتج عنھ تعرض العدید من التالمیذ 
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وكذلك المدرسین إلى االعتداء بالعنف الشدید 
الصادر عن أطراف غریبة عن المدرسة أو 

. المعھد 

كما أن إنشاء العدید من المدارس 
في أطراف اإلعدادّیة والمعاھد الثانوّیة

المدن ساھم بدوره في استفحال المشاكل التي 
یتعّرض إلیھا التالمیذ و  المدرسین واإلطار 
التربوي بخصوص التنقل الذي یثقل كاھل 
الجمیع بمصاریف إضافّیة مع افتقار جّل 
المدارس اإلعدادیة والمعاھد الثانوّیة لقاعات 
مراجعة تأوي التالمیذ في أوقات فراغھم 

لتسّكع خارج أسوار المؤّسسة وتجنبھم ا
.التعلیمّیة وتحمیھم من   المترّبصین بھم 

ورغم أن العدید من التوصیات أّكدت على 
ضرورة التقلیص من الساعات الفارغة 

)les heures creuses) كحّل لحمایة
التالمیذ من المخاطر التي تھددھم، فإّن 
أغلب المؤسسات التربوّیة لم تأخذھا بعین 
االعتبار مّما جعل أغلب التالمیذ والتلمیذات 
یقضون الساعات الطوال بین األشجار في 
المدارس والمعاھد التي توجد في أطراف 
المدن وفي المقاھي وقاعات األلعاب بالنسبة 

لتي توجد داخل المدن مّما یؤّثر للمؤسسات ا
سلبا على العدید منھم الذین یتّم تجنیدھم من 
طرف بعض العصابات لترویج المخدرات 
والسرقة أو االلتحاق بصفوف التیارات 
الظالمیة لدمغجتھم وتدریبھم ثّم إرسالھم 
للقتال سواء في سوریا أو أّي بلد آخر بینما 

خراط یتم الدفع ببعض التلمیذات إلى االن

المبكر في البغاء واإلدمان على الكحول 
.   والمخدرات أو االلتحاق بجھاد النكاح 

أّما بخصوص البرامج التعلیمّیة وخاصة 
المتعلّقة منھا بالتعلیم االبتدائي  فھي الفوضى 
بعینھا إذ ال رابط بینھا سوى إثقال كاھل 
التلمیذ بكثرة الكتب والكراسات  التي یجھد 

في جّرھا ما بین البیت والمدرسة نفسھ یومّیا 
دون أن یفقھ مضامینھا ومحتویاتھا ، وقد  
یعتریھ  في بعض الحاالت شعور بالغربة 
وھو یدرس خاّصة ماّدة الفرنسّیة ، ھذه 
الماّدة التي ال تصّور لھ واقعھ المعاش بل 

) الواقع الفرنسي(حمھ في واقع آخر تق
. شلعیوتسّوغھ  لھ على أّنھ الطریقة المثلى ل

ات األخرى وكذلك الشأن بالنسبة للغ
كما أّن البرامج . وبالتحدید األنقلیزّیة

التعلیمّیة الحالّیة  بحكم كثافتھا ال تمّكن 
التلمیذ من إجادة القراءة والكتابة بل تقّدم لھ 
خلیطا من المعلومات سرعان ما تغیب عن 
ذاكرتھ بانتھاء السنة الدراسیة إذ یصبح 

تعاملھ مع دروسھ، بینما بمثابة اآللة في
یعاني كثیرا وعلى مدى كامل مراحل تعلیمھ 

مثل رسم الھمزة ( من بعض األبجدیات 
والتاء المفتوحة والمربوطة وغیرھا من 

...) .األخطاء الشائعة

إّننا لم نتمكن من استعراض كافة المشاكل 
لتعّددھا وتنّوعھا بل أتینا على البعض منھا 

تمثل السبب الرئیسي والتي نعتبر  أّنھا 
ألف تلمیذ وتلمیذة 100النقطاع حوالي 

عن الدراسة في السنة الفارطة وربما   كان 
العدد أكبر مّما تّم التصریح بھ خاّصة في 
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ظروف اّتسمت بظھور العدید من األصوات 
الداعیة   لمقاطعة التعلیم بالمدارس والمعاھد 
والجامعات ألّن البرامج التي یتّم تدریسھا

تتنافى حسب زعمھا مع تعالیم الدین 
اإلسالمي والشریعة عدم الفصل بین الذكور 

. واإلناث في   المؤسسات التعلیمّیة 

أّما التعلیم العالي ، فإّن أغلب المشاكل التي 
یعاني منھا أبناء الكادحین ھي السكن باعتبار  
تخلّي السلطة عن دورھا في توفیر السكن 

العلیا من التعلیم، لكل الدارسین بالمراحل
وھو ما نتج عنھ ازدھار لسوق المضاربات 
الخاّصة بالسكن الجامعي ارتفعت معھ معالیم 
الكراء سواء بالنسبة للمبیتات الخاصة أو 
المحالت السكنّیة األمر الذي مثل عائقا تمام 

التحاق العدید من الطلبة والطالبات   
بمعاھدھم العالیة أو بكلیاتھم لمواصلة 

ستھم مما دفع بعضھم إلى المرابطة یومّیا درا
بدیوان السكن الجامعي أمال في الظفر 
بمبتغاھم ومنھم من أصبح یقضي لیالیھ 

. بالحدائق العمومّیة 

إّن المھّددین باالنقطاع عن الدراسة نتیجة 
عدم تمكنھم من الحصول على سكن جامعي 
ھم بالتحدید أبناء الكادحین والمفقرین 

رومة التي ازدادت تھمیشا إثر والجھات المح
، فأبناء األغنیاء 17/12/2010انتفاضة 

أغلبھم یدرسون في أوروبا وأمریكا ومن 
بقي منھم في تونس إّما أّنھ یزاول دراستھ 
بالمعاھد والكلیات الخاصة التي توّفر لھ 
السكن من فئة أربع نجوم أو متسّوغ  
لمحالّت سكنّیة فاخرة ما دامت إمكانیاتھ 

أبناء وبنات و. ة تسمح لھ بذلكدیّ الما
الكادحین ھم وحدھم من یتجّرعون المرارة 
تلو المرارة نظرا للصعوبات الكثیرة التي 
تعترضھم والتي تكون في الغالب سببا 
مباشرا في انقطاعھم عن دراستھم وحّتى من 
توّصل منھم إلى مجابھة ھذه الصعوبات 
والتغلّب علیھا وإنھاء دراستھ بنجاح فإنّ 
سوق البطالة في انتظاره لینضاف إلیھا كرقم 

.جدید 

إّن التعلیم العمومي یتعّرض الیوم إلى 
العدید من المعضالت كانت بدایاتھا ظھور 
التعلیم الخاص الذي انتشر بصفة الفتة 
للنظر إذ شمل كل المراحل التعلیمّیة من 
االبتدائي إلى اإلعدادي فالثانوي وصوال إلى 

ع أفضلّیة في تشغیل خّرجیھ، التعلیم العالي م
بینما غزت المدارس القرآنیة العدید من 
الفضاءات وأصبح التعلیم الزیتوني مستقال 
بذاتھ رغم وجود كلیة الشریعة وأصول 

. الدین 

و لن تجد  مشاكل التعلیم القدیمة والجدیدة   
الحل الجذري ألّنھ لیس من مھام الحكومة 

التحاور بشأنھا الحالّیة وال الحكومة التي یتمّ 
وال أیضا الحكومة التي سیتّم تكوینھا إثر 
االنتخابات المرتقبة طالما لم یتغیر النظام 
القائم وتتغیر بذلك السیاسات الحالّیة المتبعة 

غیر أّنھ باإلمكان حّل . في مجال التعلیم
البعض منھا شریطة تكوین حركة تلمذّیة 
مناضلة وقادرة على تجمیع كافة التالمیذ
وتأطیرھم وقیادتھم للدفاع عن مطالبھم 
المشروعة وأھمھا مجانّیة التعلیم في كامل 
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مراحلھ وكذلك الشأن بالنسبة للطلبة الذین 
علیھم أّوال افتكاك اإلتحاد العام لطلبة تونس 
من القوى اإلصالحیة التي تھیمن علیھ منذ 
سنوات وتطھیره من االنتھازیة ورص 

تجاه الدفاع عن صفوف الطلبة وتوجیھم في ا
مطالبھم المشروعة وأھمھا توفیر السكن 
الجامعي لكل الدارسین مع تمكین الجمیع من 
استكمال دراستھم في مراحلھا العلیا وإحداث 
المعاھد العلیا والكلیات في كل الوالیات 
وتوفیر المطاعم الجامعّیة بالقدر الكافي مع 

تحسین األكلة المقّدمة للطلبة والترفیع في 
منح الجامعّیة في ارتباط بارتفاع األسعار ال

. وتوفیر النقل بصفة منتظمة 
و ال شك إّن عملّیة التنسیق بین الحركة 
التلمذیة والحركة الطالبّیة أصبحت من بین 
المھام الملحة التي على الجمیع الوعي 
بأھمیتھا فلتتضافر الجھود ولتتحد اإلرادة 

ن تعطي إلنجاز ھذه المھّمة التي من شأنھا أ
دفعا معنویا لنضاالت الشبیبة التلمذیة 

. والطالبیة 
**************************************************************************

الجماھیر الكادحة في السودان تدّك قالع الظالمیة

تتدّخل اإلمبریالّیة في الوطن العربي 
بصفة مستمّرة، وقبل اكثر من نصف قرن 
استبدلت استعمارھا المباشر لجل اقطاره  

باستعمار غیر مباشر بعد ان استنفذ الشكل 
االول منھ غرضھ التاریخي  و لم یغّیر ذلك 

في شيء من جوھر عالقات اإلنتاج التي 
ركات ظلت على تخلفھا  والیوم تسیطر الش

االحتكاریة الكبرى على الثروة العربیة 
ویتولّى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
فرض سیاساتھ عبر تدّخلھ الّسافر في تحدید 
التوّجھات الّعامة لسیاسات األنظمة العربّیة 

.العمیلة  
ومن مظاھر ذلك استجابة الرجعیة الحاكمة 

ر إلمالءات الصنادیق المالیة االمبریالیة عب
أسعـــار المواد الغذائّیة  الترفیع في

والمحروقات وھو ما مثل باستمرار  مصدر 
توّتر لألنظمة الحاكمة التى سرعان ما تجد 
نفسھا في مواجھة غضب الكادحین  الذین 

یتأّثر مستوى معیشتھم سلبا جراء ذلك  
قالمواد الغذائّیة  مثل السكر والعجین بكل 

عناصر التغذّیة أنواعھ والخبز والزیت تمّثل
االساسیة للكادحین إلى جانب المحروقات 
بما فیھا الغاز المنزلي المعد للطبخ وكثیرا ما 
ینفجر ذلك الغضب في شكل مظاھرات 

.  واحتجاجات دامیة 
ورغم مخاطر ھذا اإلجراء، فإّن الدوائر 
المالّیة اإلمبریالّیة تضعھ كشرط مسبق 

سھ لمواصلة إسناد األنظمة وفي اآلن نف
تسعى من خاللھ لترسیخ ھیمنتھا على 
الوطن العربي لالستئثار بثرواتھ الطبیعیة 
معتمدة في ذلك على األنظمة الكمبرادورّیة 
اإلقطاعّیة التي توكل لھا مھاّم قمع الجماھیر 
وإجھاض كفاحھا من أجل التحرر الوطني 

الدیمقراطي واالشتراكیة وحرفھ  عن مساره  
ن في أتون الثورى والزج بالكادحی

الصراعات الرجعیة من عرقّیة ودینّیة 
وجھوّیة وقبلیة وطائفیة وصوال إلى تقسیم 

.المقّسم وھو ما تّم بشكل جلي في الّسودان 
لقد دفعت اإلمبریالیة النظام العمیل في 
الّسودان إلى خوض حرب رجعّیة في 
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الجنوب أّدت في النھایة إلى تقسیم البالد   
ة النفطیة فتحولت من   الثرو¾ وفقدانھا لـ 

ورغم ھذه الخسارة . منتج للنفط إلى موّرد لھ
الفادحة واصل النظام خوض حروب رجعیة 
في أجزاء أخرى مثل دارفور مكدسا  

فقد . األسلحة على حساب قوت الكادحین
كان ھّمھ الحفاظ على سلطتھ مھما كان الثمن 

.مما اثر سلبیا على المیزانّیة العامة
رئیسّي لألزمة االقتصادّیة إّن السبب ال

الخانقة في الّسودان ھو السیاّسة الالّوطنّیة 
والالّشعبّیة والالدیمقراطّیة التي یسلكھا 
النظام الرجعي والتى تجلت في الحروب 
الرجعّیة التي یخوضھا بین الفینة واألخرى 
مما أّدى إلى تدمیر العدید من المشاریع 

نّیة الزراعّیة والصناعّیة وأصبحت میزا
الدولة ترتكز باألساس على الضرائب 
والقمارق وبعض عطایا إمارات الخلیج وھو 

.ما ال یمكن ان یفي باحتیاجات الشعب
ورغم أّن بعض الخبراء في الّسودان قد  
أّكدوا أّن الترفیع في االسعار یعتبر كارثة 
ستحّل باالقتصاد وستؤّدي إلى التخفیض في 

الذي وصل إلى اإلنتاج وإلى ارتفاع التضّخم
بالمائة ، كما ستخلق خلال وعجزا في 25

المیزان التجاري وستزید في نسبة  الفقر ، 
فقد أصّر النظام  ي على تطبیق أوامر 
أسیاده اإلمبریالیین الممثلین في البنك 

العالمي وصندوق النقد الدولي الذین أبرموا  
معھ اّتفاقا یقضي بذلك الترفیع، وقد تّم تحدید 

وصول  خبراء ھذه البنوك للخرطوم موعد 
للتأّكد من تنفیذ ما اّتفق 08/10/2013یوم 

علیھ مقابل وعود بإعادة النظر في دیون 
النظام إّما عن طریق إعادة جدولتھا أو 
إعفائھ من خالصھا ومنحھ المزید من 
القروض واإلسھام في إطفاء الحروب 
الدائرة في المنطقة وتطبیع عالقاتھ مع 

ودان وذلك حاّل التزامھ بتلك جنوب الس
.التوصیات 

وكدلیل على حسن استعداده للقبول بشروط 
الدوائر المالّیة اإلمبریالّیة ، أعلن النظام عن 

37التـرفیع في أسعـار المحروقات بنسبة 
4حوالي (بالمائة لیصبح بذلك سعـر قالون 

14جنیھا والقازولین 21البنزین ) لترات 
لترفیع أیضا في سعر الغار جنیھا ، كما تّم ا

و نتج عن ھذه الزیادات ارتفاع . المنزلي 
مھول في أسعار كاّفة السلع والخدمات 
والمواصالت وقد تزامن ذلك مع انخفاض 
قیاسي في سعر صرف الجنیھ السوداني 
مقابل الدوالر والذي بلغ في السوق السوداء 

جنیھات والحال وأّنھ یتّم بیعھ في البنك 07
.جنیھ 4،4ي بسعر المركز

لقد أّدى ھذا القرار إلى استفحال األزمة 
اإلقتصادیة وارتفعت بصورة مجحفة، إذ 
تشیر بعض اإلحصائّیات أّن المتطلّبات 

) أسرة مفّقرة(الضرورّیة ألسرة صغیرة 
40أصبحت بحكم ھذه الزیادات تتجاوز 

جنیھا في حین أّن األجر األدنى في السودان 
37نیھا أي ما یعادل ج165یبلغ حالّیا 

ولمزید التوضیح  نورد ھنا بعض . دوالرا
أسعار المواد الضرورّیة لمعیشة  الكادحین 
فنجد مثال سعر رطل من السكر یساوي 

9جنیھ بینما بلغ سعر رطل الشاي 5،1
جنیھات والطماطم 6جنیھات وكغ البطاطا 

لحم ( جنیھات ، أّما اللحم 10والبصل 
حرج إذ أصبح یباع فحّدث وال ) الظأن 

دوالر أي ما یعادل 08بالدوالر بثمن قدره 
جنیھا والحال  أّن السودان یعّد البلد 56

. األغنى من حیث الثروة الحیوانّیة 
لقد أّثر ارتفاع أسعار المواد الغذائّیة على 
الطاقة الشرائّیة للكادحین في بلد لم یتعد فیھ 

الفقر بالمائة من متساكنیھ عتبة 47أكثر من 
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وباإلمكان أن ترتفع ھذه النسبة إثر 
اإلجراءات التي تّم اتخاذھا في شھر سبتمبر 

2013.
في وضع متفجر كھذا ، كان مجّرد 
اإلعالن عن أّي زیادات في األسعار یعّد 
بمثابة الشرارة التي تحرق السھل ، فبمجّرد 
إعالن الحكومة السودانّیة یوم 

عن قرارتھا رّدت 23/09/2013
ماھیر الشعبّیة بعنف واحتلّت الساحات الج

العاّمة والشوارع منّددة بھذه اإلجراءات 
داعیة الحكومة للتراجع عنھا ، غیر أّن 
النظام   لم یستمع إلى أصوات الكادحین 
التي غّصت بھا الشوارع  بل أرسل لھم 
قّوات قمعھ إلسكاتھم و اغراق احتجاجاتھم 

. في الدماء
مع الرصاص الحى و قد استعملت قوات الق

و القنابل المسیلة للدموع ظّنا منھا  أّنھا  
ستتمّكن من القضاء علیھا في المھد، غیر أّن 
مسعى النظام  خاب مع توّسع نطاق 
اإلحتجاجات والمظاھرات التي عّمت أغلب 
المدن والقرى، كما تحّولت العاصمة 
الخرطوم إلى مأتم مستمّر جّراء األعداد 

داء وأصبحت مواكب المتزایدة من الشھ
الجنائز ومجالس العزاء مناسبات للتندید 
بالنظام الدموي والدعوة لمقاومتھ واإلطاحة 

وكلّما ازداد قمع النظام لھذه اإلحتجاجات .بھ
والمظاھرات إالّ وتوّسع نطاقھا وأصبحت 
أكثر تنظیما رغم أّن المنتفضین فقدوا حوالي 

شھید وعّدة مئات من الجرحى 200
. معتقل 600وحوالي 

وكإجراء احترازي ، عمد ت الرجعیة  إلى 
سلوك سیاسة التعتیم اإلعالمي إلخفاء 
الجرائم فصودرت الصحف ومنع 
الصحفیون من تغطیة األحداث وأغلقت 
مقرات بعض الفضائیات وقطعت األنترنات 

على مدى یومین ثّم أعادت تشغیلھا مع 
التخفیض في قّوة انسیابھا خاصة موقع 

ل اإلجتماعي الفایس بوك، كما التواص
حجبت  موقع الیوتوت للحیلولة دون قیام 
الناشطین بتحمیل صور للجرائم  الوحشیة 

.المرتكبة في حق الشعب
بالمائة من 75و قد قابل  حوالي 

الصحفیین ھذه اإلجراءات باإلعالن عن 
إضراب مفتوح عن العمل بدایة من 

صحافة حّرة "تحت شعار 28/09/2013
احتجاجا على ممارسات " ال صحافةأو 

النظام القمعیة التي یھدف من ورائھا إلى 
.  لجم كل األصوات المعارضة لھ

عرفت اإلنتفاضة  السودانیة االخیرة  
تطورا تصاعدّیا بحكم تغّیر الشعارات 
المرفوعة  التي عّبرت في بدایاتھا عن 

ال،ال "رفضھا للزیادة في األسعار من ذلك 
احنا مرقنا ، مرقنا "و" األسعارللزیادة في

ثم المطالبة بالحرّیة " ضد اللي سرقو عرقنا
إثر موجة اإلعتقاالت الواسعة التي طالت 
أغلب الناشطین لتتطور مع استمرار مواجھة 
النظام للمتظاھرین بالرصاص الحي 

الشعب "وارتفاع عدد الشھداء إلى شعار 
وكذلك المطالبة برحیل " یرید إسقاط النظام

" ِارحل، ِارحل"عمر البشیر من خالل شعار 
لتصبح في النھایة الثورة مطلب من مطالب 

"الثورة خیار الشعب"الشعب 
وھو ما یؤّكد تأّثر ما یجري في السودان 
راھنا بانتفاضات الكادحین في تونس ومصر 
والیمن والبحرین وغیرھا من األقطار 
العربیة فضال عن البرھنة على أن النظام 

داني الملتحف بالدین لن یكون في منأى السو
عن الموجة الثوریة العربیة التي انطلقت في 

و ھي تلك التي ال تزال 2010دیسمبر 17
االمبریالیة تعمل على كبحھا بتوظیف 
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الرجعیتین اللیبرالیة و الدینیة ضدھا  وقطع 
الطریق أمام تحقیق مطامح األمة العربیة في 

والسیطرة على تحررھا وحكم نفسھا بنفسھا 
ثرواتھا و بناء وحدتھا الدیمقراطیة الشعبیة، 
وامام الثوریین السودانیین مثل سائر رفاقھم  
العرب الكثیر من الجھد الذي ینبغي بذلھ 
لتنظیم المواجھة وتصعیدھا وصوال إلى 

.انجاز ما یصبو إلیھ الكادحون 
في إطار التضامن مع انتفاضة الكادحین 

للتعتیم اإلعالمي الذي في السودان وكسر 
یحاول  فرضھ  نظام الجزار عمر حسن 

:البشیر تنشر جریدة الثورة البیانات التالیة
بیان  إضراب الصحفیین  

إلى جماھیر الشعب السوداني داخل وخارخ 
البالد، 

إلى الرأي العام العالمي وكاّفة الفعالّیات 
المعنّیة بحرّیة الصحافة والتعبیر، 

واإلعالمیین كاّفة،إلى الصحفیین
بدایة تترّحم شبكة الصحفیین السودانیین 
على أرواح الشھداء الذین سقطوا فداء 
لمطالبھم في الخبز والحریة وتتقّدم بتعازیھا 
لمئات األسر المكلومة في فلذات أكبادھا، 

.لھم الّرحمة والخلود 
السیما في ظّل " لم یعد الصمت ممكنا"

تمّر بھ البالد المنعطف غیر المسبوق الذي
في أعقاب التظاھرات الجماھیریة التي 
اندلعت وضّمت كافة مدن البالد والتي 
صاحبتھا إجراءات حكومّیة أمنّیة تھدف 
للتعتیم اإلعالمي على أخبار القتل والوحشّیة 
التي تواجھ بھا أجھزة األمن التظاھرات، 
والّرقابة وموّجھات النشر التي فرضھا 

لتحریر والصحف والتي األمن على رؤساء ا
تخرق قواعد األخالق والسلوك الصحفي 
القویم وتتناقض وأبجدّیات المھنّیة الصحافّیة 

.وتھّز مصداقیتھا 

وشبكة الصحفیین السودانیین، إذ تنظر 
بفخر بالغ لموقف عمید الصحفیین 
السودانیین محجوب محمد صالح الذي انحاز 

) األیام(للمھنّیة الحّقة على حساب صدور 
تحت شروط األمن، تثّمن عالیا المواقف 
الصائبة التي تواترت تباعا، عطفا على ذلك 

) الجریدة(الموقف، حیث امتنعت صحف 
عن الصدور وصودرت صحف ) القرار(و
27الیوم ) الوطن(و) المجھر السیاسي(

الیومّیة ) السوداني(سبتمبر وصحیفة 
متتالیین، فیما یعتزم عدد من صحفیي 

تقدیم استقاالت جماعّیة وإغالق ب) الصحافة(
بالخرطوم ) العربیة(مكتب قناة 

واالستدعاءات األمنّیة المتكّررة لمراسلي 
.الوكاالت والقنوات الفضائّیة 

ونظرا الستحالة تحقیق أدنى متطلّبات 
المھنّیة، وحفاظا على التاریخ المشرق 
للصحافة السودانّیة التي ظلّت لقرن وعشرة 

آة الصادقة التي تعكس أعوام مثاال للمر
صوت الشارع السوداني ، في كاّفة المراحل 
الوطنّیة، وعلیھ تعلن شبكة الصحفیین 
السودانیین باسم جمیع الصحفیین السودانیین 
الّدخول في إضراب مفتوح عن العمل 

سبتمبر 28اعتبارا من صبیحة السبت 
وحّتى انجالء األزمة تماما وبما 2013

ط الواجبة للممارسة یكفل للصحفیین الشرو
المھنّیة الحّرة دون قید أو شرط سوى 
المسؤولّیة تجاه القّراء وتقالید وأخالق المھنة 
وحدھا ال غیر ونؤّكد بأّن أغلب الصحف 
مملوكة للنظام وعلیھ نحن براء من المواد 
واألخبار الصحفّیة والتغطیات التي سوف 

.تصدرھا بجبروت السلطات األمنّیة 
ین التواصل ورصد وعلى الصحفی

االنتھاكات عبر شبكات التواصل االجتماعي 
والوسائط اإللكترونیة المتاحة وصفحات 



2013، أكتوبر 14طریــق الثّـــورة، العــدد 

17

الصحفیین المتخّصصة على موقع 
وسنوافیكم بمستجّدات الموقف ) الفیسبوك(

.في بیاناتنا التالیة 
صحافة حّرة أو ال صحافة
شبكة الصحفیین لجنة إضراب الصحفیین

2013سبتمبر27السودانیین 
بیان إعالن تكوین تنسیقّیة قوى التغییر 

الّسودانّیة 
إلى جماھیر شعبنا األبّي ،

دأبت سلطة الجبھة اإلسالمّیة منذ انقالبھا 
على قھر وقمع الشعب 30/06/1989في 

السوداني ولم تتوّرع عن إشعال الحروب 
وتقسیم البالد ونھب ثروات الشعب باسم 

ت وقّتلت شعبنا ھذه السلطة التي أذلّ . الدین 
في دارفور والنیل األزرق وجبال النوبة 
وقبلھم في محرقة األھلّیة بجنوب السودان 
واعتقلت وعّذبت وقتلت المواطنین الشرفاء 
في الوسط والشرق والشمال ، تواصل الیوم 
نفس نھجھا في قتل المتظاھرین السودانیین 
السلمیین الذین قالوا ال لتحمیل الشعب 

تورة ربع قرن من السیاسات السوداني فا
. لة والفساد وسوء اإلدارة والحروبالفاش

ونتائج ھذا لم تعد تخفى على أحد ففي كل 
. في السودان الیوم شھید أو معتقلبیت

إّن آلة العنف والقتل التي واجھت 
المتظاھرین السلمیین في األیام الستة 

شھید 116الماضیة لتسقط حّتى اآلن 
عن مئات الجرحى بالرصاص الحي فضال

.والمعتقلین 
ولّما كان لزاما على القوى العاملة من أجل 
التغییر والفاعلة من أجل مصلحة الوطن 
ومھمومة بقضایاه أن تجمع كّل الجھود 

لمواصلة ھذه اإلنتفاضة إلى نھایتھا بإسقاط 

ھذا النظام الجاثم على صدر الوطن فقد 
ن اجتمعنا لتكوین تنسیقیة لقوى التغییر م

:األجسام اآلتیة 
تحالف شباب الثورة السودانیة -
قوى اإلجماع الوطني -
نقابة األطباء، لجنة (النقابات المھنیة -

المعلمین، نقابة أساتذة جامعة الخرطوم، 
التحالف الدیمقراطي للمحامین، نقابة أطباء 

)  األسنان
تحالف منظمات المجتمع المدني -

:اآلتیة والتي رفعت رایة المطالب
تنحي النظام فورا وحّل كّل أجھزتھ * 

.التنفیذّیة والتشریعّیة 
تكوین حكومة انتقالّیة تضّم كّل أطیاف * 

الشعب السوداني تتولّى إدارة البالد لمرحلة 
. انتقالّیة معلنة

المحاسبة والقصاص لكل من شارك في * 
قتل في حّق أبناء جرائم القمع والتعذیب وال

.نيالشعب السودا
إیقاف الحرب الّدائرة فورا ووضع * 

األسس للسالم المستدام عبر عملّیة مصالحة 
وطنّیة شاملة تخاطب بذور األزمة 

.السودانّیة
ختاما، نؤّكد أّننا لن ننخدع بآلة اإلعالم 
السلطوي الذي یحاول أن یوصم ھذه 
االنتفاضة المجیدة بجرائم التخریب التي 
ترتكبھا أفراد أجھزتھ األمنّیة بینما یقاتل 
أبناء شعبنا یومّیا سلطة القمع بصدور عاریة 
وحناجر ملؤھا الھتاف من أجل الحرّیة 

ة في ثورتھا وستستمّر جماھیر شعبنا األبیّ 
المجیدة معتصمة في الشوارع ورافعة 
رایاتھا بالھتاف حّتى تحّقق مطالبھا بالحرّیة 
والكرامة والسالم والعیش الكریم وكما نناشد 
كاّفة الشرفاء في الجیش والشرطة أن ال 
تتلّوث أیدیھم بالمشاركة في سفك دماء أبناء 
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الشعب السوداني وأن ال یشاركوا مع 
ظام ومرتزقتھ في جریمة قتل میلیشیات الن

.الشعب السوداني 

تنسیقیة قوى التغییر السودانیة
2013سبتمبر 28

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

بیان حزب الكادحین حول أحداث المكناسي
ھاجمت قوات القمع مساء أمس معمل 
الجبس بالمكناسي حیث كان یعتصم أحد 
الشباب المعطلین عن العمل وعندما ھبت 
الجماھیر إلى االحتجاج على اعتقالھ تدخلت 
تلك القوات مجددا تحت جنح الظالم 
مستعملة في البدایة الرصاص الحي لترویع 

ت بكثافة القنابل المسیلة السكان ثم أطلق
للدموع واقتحمت المنازل لتعتقل عددا من 

.المناضلین
وفي رد فعل أولى أغلقت المؤسسات 
الحكومیة والمعاھد الثانویة أبوابھا كما 
انقطعت حركة المرور البریة والحدیدیة 
وتسود اآلن حالة غضب شدید بما یھدد 
بانفجار األوضاع في جھة كان لھا دورھا 

دیسمبر و حركة 17ز في انتفاضة البار
التحرر الوطني المعادیة لالمبریالیین 

.الفرنسیین 
إن حزب الكادحین الذي یتابع ما یجرى في 

:المكناسي عن كثب یعبر عما یلي 

الوقوف إلى جانب كادحي الجھة في : أوال
كفاحھم العادل من أجل التشغیل وتوزیع 
األرض على الفالحین المفقرین وتمكینھم

من عقود ملكیة و حل مشكلة التنمیة المحلیة 
بما في ذلك االستجابة لمطلبي استغالل منجم 

.الفوسفاط و بناء سد على واد اللبن 
إن االحتجاجات الجاریة اآلن ھى : ثانیا

استمرار الحتجاجات سابقة حول المطالب 
الشعبیة نفسھا و قد قابلتھا السلطة الرجعیة 

والمماطلة والوعود الحاكمة بالتسویف 
.الزائفة 

ضرورة إطالق سراح المناضلین : ثالثا
.المعتقلین دون قید أو شرط 

إن طریق القمع الذي تنتھجھ السلطة : رابعا
مسدود ولن یؤدى إال إلى المزید من 

.االحتجاجات 
حزب الكادحین في تونس
المكتب المحلى بالمكناسي

2013سبتمبر 19
بیــــــان حول اضراب االعالمیین

سبتمبر 17قام اإلعالمیون التونسیون یوم 
بإضراب عام احتجاجا على ما آلت 2013

إلیھ أوضاعھم ، و باألخص ما سجل مؤخرا 
بین صفوفھم من اعتقال وترھیب و تھدید، 

بذلك یعّبر حزب الكادحین عما وفي عالقة 
:یلي 

وقوفھ إلى جانب اإلعالمیین في : أوال
كفاحھم من أجل نیل حقوقھم و الذود عن 

.كرامتھم 
إن ما یشھده قطاع اإلعالم من تقیید : ثانیا 

للحریة یقدم برھانا آخر على عمق األزمة 
التي تعیشھا السلطة الرجعیة الحاكمة فھي 

تجاجیة في مختلف أمام تصاعد الحركة االح
القطاعات ال تجد سبیال للتعامل مع مطالب 
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الكادحین غیر القمع بما یذكر بأسالیب 
.السلطة الدستوریة 

إن الحریات العامة في تونس التي : ثالثا 
دیسمبر 17كانت المكسب األبرز النتفاضة 

مھددة الیوم بالزوال نھائیا لصالح استبداد 
.سیاسي مغلف بالدین 

إن مشاكل اإلعالمیین ال تتمثل فقط : رابعا 
في التضییق على الحریات العامة وإنما 

أیضا في الوضع االجتماعي المزري الذي 
یعیشونھ من أجور بخسة و طرد من العمل 
وعدم خالص مستحقاتھم المالیة أحیانا 

.وحرمانھم من التغطیة الصحیة
حزب الكادحین في تونس

2013سبتمبر 17

"مؤتمر الحوار الوطني" بیان حول 
بعد أخذ و رد و شّد و جذب بدأت جلسات 

في قصر " الحوار الوطني"مؤتمر 
أكتوبر 5المؤتمرات بتونس العاصمة یوم 

، بمشاركة الرجعیتین الدینیة 2013
محاولة لترمیم واللیبرالیة وحلفائھما، في 

النظام وتقاسم السلطة وتوزیع الغنائم 
بالتراضي، وتجنب االصطدام والمجابھة، 
والتوافق على إتباع الطریق األسلم  للتحكم 

.برقاب الكادحین خالل السنوات القادمة
:و في عالقة بذلك نعّبر عما یلي

زیف ما سّمي بالحوار الوطني الذي : أوال
بعبارات الوفاق یھدف إلى خداع الشعب 

والمصلحة الوطنیة وإنقاذ تونس وتحقیق 
أھداف الثورة بینما ھدفھ الفعلي تحقیق 
التوافق بین الرجعیتین الدینیة واللیبرالیة 
وفي مقدمتھما النھضة ونداء تونس، على 
حساب المطالب الشعبیة القاضیة بحل 
المجلس التأسیسي والحكومة ورئاسة 

لشھداء الجمھوریة، ومحاسبة قتلة ا
والمجرمین المسؤولین عن اغتیال الشھیدین 
شكري بلعید و محمد البراھمي، وحل 
المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة المتفاقمة 

.وخاصة البطالة وغالء األسعار
إن الراعي الحقیقي لمؤتمر الحوار : ثانیا

الوطني ھو االمبریالیة العالمیة و خاصة 
اء باریس بین األمریكیة و الفرنسیة و كان لق

زعیمي النھضة و نداء تونس إشارة انطالق 
المؤتمر المذكور وما تاله من لقاءات بین 
سفراء الدول الغربیة وبعض الرموز 
السیاسیة التونسیة لم یكن الغرض منھ غیر 
وضع اللمسات األخیرة علیھ، بما یكشف عن 
تدخل مكشوف لالمبریالیة في األوضاع 

.السیاسیة التونسیة
یمثل المؤتمر المذكور محاولة فاشلة : ثالثا

مسبقا لحل أزمة النظام ، فھو یقوم على 
فرضیة أن تحقیق التوافق السیاسي سیمكن 
من حل المشكلة االقتصادیة واالجتماعیة، 
بینما العكس ھو الصحیح،  فطالما ظلت 
األسعار مرتفعة واألجور منخفضة 
والمعطلون بدون شغل والفالحون بدون 

و الوطن تحت الھیمنة االمبریالیة ، أرض 
فإن األزمة ستظل قائمة و ستزداد حدة مع 

.مرور الوقت
14دیسمبر17لقد أدت انتفاضة : رابعا

جانفي  إلى انقسام في صفوف الرجعیة  
التي تتجھ الیوم بخطى حثیثة نحو االتحاد 
من جدید في مواجھة الشعب، بتوجیھ 

وفي وتخطیط مباشر من االمبریالیة ، 
المقابل  یتطلب انتصار المقاومة الشعبیة 
وحدة كل القوى الوطنیة الدیمقراطیة 
الوحدویة، ونبذ األوھام التي تروجھا 
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االنتھازیة حول التحالف مع أحد قطبي 
.الرجعیة لضرب القطب المقابل

.2013أكتوبر 6تونس في 
حزب - الجبھة الشعبیة الوحدویة-

الحزب الوطني االشتراكي -الكادحین

القوة -أنصار الدیمقراطیة الجدیدة- الثوري
رابطة النضال -العمالیة النتصار الشعب

.الوطنیون الدیمقراطیون-الشبابي

**************************************************************************
من تداعیات كتاب" سّیب الحمام واجري وراه"

لفرید العلیبي"الربیع العربي والمخاتلة في الدین والسیاسة"
سعد برغل : بقلم 

كثیرة ھي األسئلة التي تعلّقت بھذا الربیع 
العربي منطلقا ومنتھى، شعارات وحراكا 
وطنیا وأجندات عالمیة، ضحایا ومستفیدین 
إلى درجة أّننا بربیع الثورات انتقلنا من 
سؤال الثورة واستحقاقاتھا إلى السؤال عن 
الضریبة للخروج ّمما آلت إلیھ، من تساؤل 

–مصر إخوة عن الھویات ومن نحن؟ ففي
إخوان یتقاتلون، وبتونس، مؤمنون وكّفار 
یتصارعون وبلیبیا حداثیون ومتأسلمون 
یتقاسمون البلد دویالت وبالسودان بوادر 
ثورة و بدأت الجبھة اإلسالمیة تعزف نشید 

إسالم " اإلسالم في خطر"اإلخوان األممي 
باسمھ یحكم البشیر ألكثر من عشرین سنة 

قسّمھا جنوبا وشماال أفلح فیھا اإلخواني ف
ودخل في متاھات إقلیمیة وأصبح مطلوبا 
في كّل مطارات العالم، یقول فرید العلیبي 

الربیع العربي " في كتابھ الموسوم
بین السیاسة " والمخاتلة في الدین والسیاسة

كفّن والسیاسة كاقتصاد مكّثف،ھناك 
السیاسة كمخاتلة، وھذا ما یصّح علیھا في 

م،حیث ُتمارس المخاتلة في بالد العرب الیو
الحیاة السیاسیة وفي شّتى الحقول المرتبطة 

بھا دورا متعاظما ،والمخاتلة خداع، 
فصاحبھا ال یواجھ خصمھ مباشرة، بل 
یتوّسل معھ الحیل، متحّینا الفرص، محاوال 
تشتیت انتباھھ، فیشعره بالطمأنینة، ویسمعھ 

، معسول الكالم ،بینما ُیعّد لھ السّم الّزعاف
فھو ینھك خصمھ بالمناورات والّدسائس، 
وعندما یطمئّن یھاجمھ بكل قّوة مقّطعا 

تلك ھي المخاتلة في السیاسة، "أوصالھ
وعلى ضوئھا یمكننا أن نفھم ما حدث 
بتونس الیوم من مرواغات الحزب الحاكم 
ومن تفّصیھ من كل اتفاق وعدم احترامھ 

ن للعقد االنتخابي الذي ربطھ بالّناخبین، وم
آیات المخاتلة ما كان المثقفون قد نّبھوا إلیھ 
من زمن أّول للثورة، تصایحوا فزعا من 
حزب یّدعي المدنیة ویصرخ قادتھ أّن 
البالد أمانة في أعناقھم ولن یفّرطوا فیھا 

إّن هللا یأمركم أن "،الم یقل هللا عّز وجّل 
فما عدنا نعرف " تؤّدوا األمانات إلى أھلھا

ن یرقص ھؤالء الشیوخ على أّي الرجلی
اإلخوان في حلقات الّذكر الداخلیة للحركة 
ومتى ینقلبون بالتلفاز مدافعین عن الشرعّیة 
كأفضل اللیبرالیین، مخاتلة تجعل أئمة 
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اإلسالم في "النھضة ُیجّیشون الناس ألّن 
فقط ألن بعض التونسیین طالب " خطر

بمحاسبة العرّیض وأصدقاء نزیل 
بد الحكیم بلحاج، مخاتلة غوانتانامو سابقا ع

تفتح بمقتضاه حركة النھضة القاعة الشرفیة 
لإلرھابي متمّرس تنّبھ وزارة الّداخلیة إلى 
خطورتھ على األمن القومي فیزوره كبار 
السحرة من المرشد إلى الخلیفة السادس، 

وإذا " ویضیف العلیبي في كتابھ المتمّیز
أقدم المخاتل على تنازالت جزئیة تكتیكیة 
فإّن مقصده مراوغة خصمھ قبل 
االنقضاض علیھ، حیث تبدو السیاسة ھنا 
كمناورة وزرع لالضطراب في صفوف 
العدّو ،تمھیدا إللحاق الھزیمة بھ، وتحقیق 

ومن آیات ما یحدث " الّنصر النھائي،
بتونس مع من یخافون هللا سلسلة التھّجم 
وھتك األعراض التي بلغتھا الحملة ضّد 

لكشف العالقة بین بلحاج الطیب العقیلي 
، ي ودیلو والمھربین ، واالغتیاالتوالغنوش

فقّدم صورا وفیدیو لتأكید أقولھ، ولكن 
العقل النھضاوي یمكنھ أن یكذب كما یتنفس 
فتحّول دیلو من قناة إلى أخرى مكّذبا، 
نافیا، صارخا، مولوال، مھّددا، معّنفا، عاقد 
الحاجبین، وتّحدث العریض عامر فأبان 

فصح ودلّل وشرح واستفاض وأفاض وأ
وأشار ولّمح وأّكد وألّح إصرارا على ذاك 
الفتى النظیف المھّذب اللطیف عبد الحكیم 
بلحاج ولو كنت من مستشاري النھضة، ال 
قّدر هللا، لنصحتھم بعد سلسلة المدیح أن 
یقترحوا بلحاج رئیس الحكومة المقبلة فھو 

خبرة دولیة في زرع األلغام والسیارات
المفخخة من إسبانبا إلى العراق إلى 
أفغانسان، وھو خبرة في السیاحة السجنیة 
من العراق وسوریا وغونتانامو ولیبیا، وھو 
كفاءة في مجال الصرف ، فقد مّول ثوار 
الزنتان ثم أعلنھا منطقة مستقلة عن لیبیا، 
وھو مختص في الشؤون العسكریة 

،ھ لتطھیر الشعانبي من اإلرھابیینونحتاج
وھو خبرة في االقتصاد العالمي نظرا 
لعالقاتھ المتمّیزة بمھربي بنقردان وھو ما 
یسكح بتورید العلوش من الصومال الشقیق 
أو من بّر السودان عوض التعامل مع 

یوما في " الحكیم"الكّفار الذین اجتھد ذاك 
تفجیر قطاراتھم رغم ھذه المخاتلة فإن 

ل خال"العلیبي في كتابھ یرى أّنھ من 
تجارب تاریخیة كثیرة أصیبت الثورات 
واالنتفاضات بھزائم قاسیة، ولكّنھا كانت 
رغم ذلك الملم جراحاتھا، وتتغلّب على 

" انكساراتھا، لكي تنتصر في األخیر
شّدة وتزول رغم البالوي "وبالتونسي نقول 

، ستبقى لنا نسمات الفجر ببالدنا "والھموم
واھا ولن یحجبوا عّنا أشعة شمسھا وطیب ھ

و شموخ جبالھا، وإّن غدا لناظره لقریب، 
فحكایة الصندوق والشرعیة كیف الحمامة 
والقفص، لم تعط الصنادیق للنھضة زواجا 
طول الحیاة كما في بعض المذاھب 
المسیحیة، اعطاتھم عصفور، وطار، وحتى 
صاحب القفص في المسیرات توفّي من مّدة 

ات ولم یلتفت إلیھ من كان بنعیم لندن وبار
.باریس ومكیفات قطر

*************************************************************************
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وداعــا فونغـوین جیـــــــاب
بالعاصمة 2013اكتوبر  4یوم توّفى

فونغوین جیابالفیتنامیة  ھانوى الجنرال 
عاما إذ كانت 102عن عمر  ناھز الـ 

.1911) أوت(أغسطس 25والدتھ   في 
كانت مسیرة حیاة جیاب ملیئة بالدروس 
والعبر الثوریة ففي الخامسة عشر من 
عمره،   اطرد  من المدرسة  الثانویة 
بسبب مشاركتھ في مظاھرة وطنیة، وسجن 
لمدة سنتین لمشاركتھ في مقاومة 

یالیین الفرنسیین و رغم المصاعب االمبر
التى عرفتھا فیتنام في تلك الفترة الحرجة 
من تاریخھا  نجح في التخرج من جامعة 
ھانوى في شعبة التاریخ و عمل أستاذا لھذه 
المادة كما حصل على إجازة في العلوم 
السیاسیة واھتم بدراسة المؤلفات الفلسفیة و 

كتبا العسكریة وكتب مقاالت صحفیة وألّف 
عن كفاح الفالحین والحرب الشعبیة في 

.  فیتنام
انخرط جیاب في الكفاح التحرري للشعب 
الفیتنامي مبكرا وأثناء حرب المقاومة اتخذ 
لنفسھ اسما حركیا ھو الرفیق فان، و كان  
رفیقا من رفاق ھوشي منھ وفام فان دونغ 
ولي ذوان وغیرھم من القادة الشیوعیین 

وعن ماوتسي تونغ أخذ الفیتنامیین العظام
الكثیر من الدروس السیاسیة و العسكریة 

منھ وفي الصین كان لھ اول لقاء مع ھوشي
على الحدود الصینیة الفیتنامیة بنى أولى و

.القواعد الثوریة المسلحة 

یعد جیاب بطال تاریخیا من أبطال حروب 
التحریر الشعبیة في عصرنا فقد قاد حرب 

تنامیة الى النصر ضد التحریر الشعبیة الفی
عدوین جبارین كاسرین وفي  معركة دیان 

ھزمت القوات التى كان 1954بیان سنة
یقودھا االمبریالیین الفرنسیین شر ھزیمة 
واستسلمت جیوشھم بمعیة قائدھا مما فتح 
السبیل اما استقالل فیتنام الشمالیة التي 
ستصبح قاعدة ارتكاز لتحریر فیتنام 

.الجنوبیة
غزا االمبریالیون األمریكیون فیتنام وعندما

لكي یحلوا محل الفرنسیین ذاقوا بدورھم 
طعم الھزیمة المرة  فقد  حشدت أمریكا 
ترسانة عسكریة ھائلة و لكنھا ھربت في 
األخیر وھي  تجّر أذیال الخیبة بعد أن 

ألفا من جنودھا وعشرات 58خسرت 
و من بینھم (اآلالف من الجرحى و األسرى 

كین الذي یعربد اآلن في الوطن جون ما
ولم ینفعھا استعمال قنابل النابالم ) العربي

و  أصدقاءھا أالغازات السامة وال المرتزقة و
في قوات الحلف األطلسي فأمام صمود 
قوات الفیت مینة تكسرت حمالتھا العسكریة 
الواحدة تلوى األخرى و أعلن شعب فیتنام 

فیتنام بتحریر 1975افریل 30نصره یوم 
الجنوبیة وتوحید  أرضھ وتأسیس جمھوریة 

ما من فیتنام الدیمقراطیة بعد ثالثین عا
.الحرب الشعبیة طویلة األمد

طّبق فونغوین جیاب بإبداع جملة من 
األفكار السیاسیة و العسكریة وخاصة اعتماد 
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األسلحة الثالث إلحراز النصر في بلد 
مستعمر وھي الحزب الشیوعي والجبھة 

نیة المتحدة وجیش التحریر الشعبي الوط
ومقاومة العدو على قاعدة اعتماد تكتیكات 

االستراتیجي الدفاع االستراتیجي والتوازن 
.والھجوم االستراتیجي

كان جیاب قائدا شیوعیا متواضعا منصھرا 
في صفوف الكادحین الفیتنامیین حتى أنھ 
سخر عدید المرات مما یكتبھ عنھ 

الذین یصفونھ الصحفیون البرجوازیون
قاھر الفرنسیین "و" نابلیون األحمر"بـ

فالجماھیر الثوریة ھى وحدھا " واألمریكیین
بالنسبة الیھ صانعة التاریخ والقائد الثوري 

. یتخرج من بین صفوفھا 
من جیاب و أمثالھ من القادة األبطال یجب 
على الجیل الجدید من الثوریین العرب أن 

لیة وعمالئھا یتعلم كیف یقاوم االمبریا
.ویتخلص من تأثیر االنتھازیة بین صفوفھ 

وداعا فونغوین جیابالمجد لحرب الشعب الفیتنامیة
ةٌ                                : قصید  بقلم سعدي یوسف/ فُــُتــوَّ

57في الـ
...الســوِد ، خنادَق حولَ دمشَق حـَفـْرنا ، بأظافِرنا 

بساتیُن الغوطِة كانت بكثافِة أدغاِل األمازونِ 
.ومن أعلى جبِل الشیِخ یسیلُ الماُء زالالً بین أصابَع ُمـْفـَعـمـٍة بتراِب األرِض 

57وفي الـ
شــرْبنا عَرقاً ، ُرْبَع البْطحــةِ 

...ِة ثّم َنـِعـْمـنا بشطیرِة خبٍز عربيٍّ ، ُرْبَع اللیر

57في الـ
أحبْبـنا

.و كـَتـْبـنـا في ضوِء الشمِع قصائَدنا األولــى
كان زماناً ذَھـبــاً 

...57كّنا في الـ
وكّنا ، نحفُر ، مثلَ دمشَق ، خنادَقنا في الروح
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:موقع حزب الكادحین على االنترنت 
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