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ما العمل ؟

بعد سلسلة من الحوارات تم تأسیس 
صدر أاالئتالف الثوري في تونس الذي 

التي ننشرھا في ھذا التأسیسیةوثیقة مبادئھ 
العدد من جریدة طریق الثورة و بدأ نشاطھ 

توزیع بیان سیاسي حول ذكرى بالعملي 
عشرین مارس وقد انخرطت في االئتالف 
أحزاب و حركات ثوریة تتناقض جوھریا 

نات المشھد السیاسي السائد في مع مكو
تونس من حیث التمسك بالشعارات الكبرى 

لتین لالنتفاضة وخاصة تلك المتعلقة بالمسأ
و ما تم قطعھ إلى .االجتماعیةالوطنیة و

حد اآلن یمثل خطوة صغیرة ولكنھا مھمة 
إذا ما تم الشعب وبالنسبة إلى كفاح 

تطویرھا و ترسیخھا فإنھا یمكن أن تتحول 
وریة في سب كبیر للسیرورة الثإلى ك

الكفاحیة التي تونس ومن ھنا المسؤولیة
لھا االئتالف الثوري حمّ یتیجب أن 
في مختلف حقول مناضلیھومناضالتھ و

مثلما ھي مسؤولیة شتى الجماعات النضال
الثوریة الصدیقة التي نتمنى أن تصغي إلى 

تلك سواءنداء الوحدة الیوم قبل الغد
أو  تلك المنضویة طر میتةفي أتآلفةالم

أنفي تحالفات ثبت مع مرور األیام 
التأثیر أطروحة إصالحھا من الداخل و

یل أنشطتھا ھي من قبا في مواقفھا ویإیجاب
.األوھام و الجري وراء السراب 

و لیس ھناك شك في أن وحدة قوى الثورة 
في تونس تمثل حالیا إحدى المشكالت 

ن تأخیر العویصة التي یتوجب حلھا دو
فالرجعیة  تستعید وحدتھا بعد االضطراب 

ھيالذي لحق بھا جراء اندالع االنتفاضة و
ال وتسیر اآلن بتونس كلھا نحو الكارثة

تنظیم صفوف الشعب سبیل لمواجھتھا إالّ ب
.تھ و توحید قوّ 

و طالما ھناك طبقات مختلفة یتشكل منھا 
الشعب فإن وحدة تلك الطبقات وتحالفھا 

ائتالفات سیاسیة  ال مفر أوھاتضمن جب
ال غنى عنھ ل ذلك شرطا یمثّ منھ، و
الثورة إذ  ال یمكن للكفاح الثوري رالنتصا

بدون وحدة الثوریین بلدأيالظفر في 
ال معنى لھا إذا لم تكن حدة الثوریین وو

.منغرسة عمیقا في أوساط الكادحین 

التي نعنیھا ھنا تجمیعا ولیست الوحدة 
و حركات كیفما اتفق وال ھي رد ألحزاب 

فعل عابر في مواجھة اتحاد الرجعیة  أو 
مجرد رغبة في إثبات الذات وإنما ھي 

حول ، تتم على قاعدة الثورةوحدة كفاحیة 
برامج عملیة قابلة فھم سیاسي مشترك و

تحلیل دقیق لألوضاع للتنفیذ واقعیا بعد 
عیة و السیاسیة االجتمااالقتصادیة و

ما یتبع ذلك من تقییم للتصورات والثقافیة و
وتحدید آلیات التنفیذ اتخاذ القراراتو

بما یفتح المجال رحبا أمام والدة ، المیدانیة
.الدیمقراطیة الشعبیة، تونس الجدیدةتونس 
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الالوطنیةالكادحون یدفعون فاتورة الخیارات االقتصادیة

بلغت نسبة التضخم في تونس، إذا استثنینا 
مائة وذلك جّراء بال11مة، المواد المدعّ 

لألسعار، ومقابل ھذا االرتفاع المشطّ 
االرتفاع ال زالت األجور تراوح مكانھا وإن 

إنّھا تظّل غیر تّم إقرار بعض الزیادات ف
المتواصل الّصعود قادرة على مواكبة

الوضع وظّل المواد االستھالكیة،ألسعار
زداد انھ یعلى حالھ بل للكادحینالمعیشي

، ھذا دون األیاممع مرور ھورا وانحداراتد
) والحال أنّھا میّتة(حسبان الفئات التي تعیش 

تحت خط الفقر أو ھي في مستوى الفقر 
المدقع حتى وإن كانت تحتسب ضمن 
المشتغلین، ویزداد األمر سوءا في صفوف 

المعطّلة عن العمل والمھّمشة والتي الفئات 
.ال تحصل على أّي دخل

لت الحكومات المتعاقبة إخفاء وقد حاو
االجتماعیّة بلجوئھا االقتصادیة وھذه األزمة

كاذبةبترویج نسبكالعادة إلى لغة األرقام 
على نفس األجھزة والمؤسسات التي معتمدة

بن علي سابقا، فتّم الحدیث عن یستعملھاكان 
بالمائة 3نسبة نمّو اقتصادي تجاوزت الـ 

رات وتحّسن في وعن ارتفاع في نسبة الصاد
" صابات"احي وعن القطاع السی

كلّما حصلت زیادة في و. الخ..فالحیّة
األجور، سارعت أبواق دعایتھا إلى النّفخ 
في تلك الملّیمات لتحّولھا إلى ملیارات والى 

لكن . الشحیحةالتشھیر بمنتقدي تلك الزیادات 
تفاقم األزمة االجتماعیّة لم یعد باإلمكان 

یغطّي فئات اجتماعیّة حجبھ ألنّھ أضحى
وھو ما بؤسا أكثر الوضع واسعة وأصبحت 

ّشي من ذلك تزاید دفع بعدید الظّواھر إلى التف
البلدان إلىالھجرة السریة حاالت االنتحار و

.  والّسرقة والنّھب والّسطو وغیرھااألوربیة

ھذه األزمة الكامنة أسبابوأمام تجاھل 
تماعیّة المتّبعة في السیاسة االقتصادیّة واالج

عن عھد بن علي الحكام الجددوالتي ورثھا 
وأعلنوا ذلك دون خجل، وكنتیجة حتمیّة 

لتواصل ھذه السیاسة التي لن تزید الفقراء  
مع بروزخاّصة ثراءإالّ األثریاءوفقرا إال 

سرعان ما أصبحت بین أیدیھم جدد أغنیاء
ثروات طائلة مجھولة المصدر ومع تفشى 

من ذلك ما تم الكشف عنھ حول الفساد
صرف ماالذي المؤقتالّرئیسمصاریف 

رحلتھ األخیرة إلى خاللآالف دینار 9قیمتھ 
إلى االقتراض المتواصلألمانیا فان اللجوء 

لوحید  بالنسبة إلى ھؤالء أصبح المخرج ا
) االقتراض(باعتبار أّن ھذا الطّریق ، الحّكام

عناء، وإنّما ال یتطلّب كثیرا من الجھد وال
قلیال من التنازل عّما بقي من الكرامة 
والتفریط في بعض ذّرات السیادة إلى 

الحّكام الجدد لذلك لم یتوان الجھات الممّولة، 
إلى األمام من أجل الحفاظ على الھروبعن

یدّل عن اعتراف وھو ما. كراسیھم الفاخرة
ضمنّي بوجود ھذه األزمة التي یحاولون 

األوضاعنّ أبلّشعب وإیھامھ إخفاءھا عن ا
، لكنّھم ال االقتصادیة تحت السیطرة

یستطیعون فعل نفس الشيء مع أسیادھم 
. كانت دوال أو منظمات أو أشخاصاسواء

وفي ھذا اإلطار تأتي الرسالة التي بعثت 
الحكومة مؤّخرا إلى صندوق النقد الدوليبھا 

إمضاء وزیر المالیة ومحافظ البنك حاملة
كزي مشّخصة فیھا الوضع االقتصادي المر
. مستجدیة منھ تقدیم مساعدة مالیةتونسفي 

قرض ائتماني من وقد تم االتفاق على منح 
ملیار دوالر بجملة 2.7ھذه المؤسسة یقّدر ب

من اإلجراءات من بینھا الحّد من الزیادة في 
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اإلصالح"ذلك في مواصلة لسیاسة واألجور
ھذه ل تمثّ و،يبدأھا بن علالتي" الھیكلي

الشروط التي وردت جانبا من مالءاتاإل
في تقاریر سابقة أصدرھا المجلس التنفیذي 
لصندوق النقد الّدولي ومنھا تقریر نشر في 

.2012شھر أوت 

وبما أّن ھذه السیاسة لن تحّل األزمة 
وإنّما ستفاقمھا، فإّن الوضع االجتماعي 

ذا ما تّم إتدھورا سیزداد للطبقات الشعبیّة 
ألجور مقابل ارتفاع افعال تنفیذ قرار تجمید 

ساحة الكفاح ، وھذا ما سیجعل لھیب األسعار
مھیّأة لمزید من التحّركات الطبقي

. المدى المنظور االجتماعیّة في 

دیسمبر17مصیر انتفاضة 

االنتفاضة التي ال تتطور لكي تصبح  
على ثورة حقیقیّة غالبا ما تعود بالوبال

صنّاعھا، فبدل أن تتحّول إلى نصر یستولي 
من خاللھ جمھور المنتفضین على مفاصل 
الّسلطة ویمارسون من خاللھا حكم الطّبقات 
الثّائرة، فإنھ یتّم وأدھا مبّكرا ویظھر على 
المسرح السیاسي حكام جدد ھم نسخة مكررة 
عن الحكام القدامى  فیلبسون رداء الثورة 

إلى وحش كاسر وسرعان ما یتحولون
. یفترس المنتفضین

ویزخر تاریخ الشعوب بمثل ھذه 
االنتفاضات التي عوقب أبناؤھا بقسوة بدل 
انتصارھم على  أعدائھم ، وال یختلف الّشأن 
في تونس خالل تاریخھا الحدیث والمعاصر 
عن ھذا السیاق، بل إّن جّل االنتفاضات التي 

ضة شھدتھا طیلة ھذه المرحلة بدءا من انتفا
الفالحین الفقراء بقیادة علي بن غذاھم 

دیسمبر كانت 17وصوال إلى انتفاضة 
.نھایتھا محزنة 

انتھت انتفاضة الفالحین باعتقال علي بن 
لیموت في أكتوبر 1866غذاھم في فیفري 

في سجن الباي فدفع بذلك غالیا ثمن 1867
تردده في اقتحام العاصمة و اغتراره بوعود 

" الفالّقة"ھ عن القتال، أّما السلطة و تخلی
الذین رفعوا السالح ضّد االستعمار الفرنسي 

فقد افترستھم مدافع جنود االحتالل وقنابل 
طائراتھم  فیما وجد من نجا من مشانقھ 
مشانَق بورقیبة بورقیبة في انتظاره لتقصف 

لھم على ماضیھم " مكافآة"رؤوسھم 
النضالي والقتالي خاّصة، وذھب اآلالف 

1980و1978ن خرجوا في انتفاضات ممّ 
ضحایا بین قتیل وجریح 2008و1984و

وھا . وسجین ومفصول عن العمل ومشّرد
تتّبع نفس 2010دیسمبر 17ھي انتفاضة 

الوجھة بالّرغم من أّن من یحكمون تونس 
الیوم یجلسون على العرش بإسم الثّورة 
وتبّجحون بأنّھم ینفّذون أھداف من ثاروا 

طالبھم، فكیف كافــأ حّكام ویحقّقون م
جمھور الثّائرین من أجل " الثّــورة"

تحقیق الحریّة الحصول على الّشغل و 
؟والكرامة الوطنیّة

دیسمبر 17خالل الفترة الممتّدة بین 
شھیدا 338سقط 2011جانفي 14و2010

جریحا وھي حصیلة غیر نھائیة 2147و
حسب ما ورد في تقریر لجنة تقّصي 

أّما بعد ھذه الفترة فإّن حصیلة . الحقائق
الّضحایا كانت أرفع بكثیر، فعشرات اآلالف 
من الحالمین بتغییر أوضاعھم المادیّة أُجبروا 

باإللقاء بأنفسھم وسط " حرقا"على الھجرة 
األمواج فیما وجد العشرات في عملیّة 
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االنتحار حرقا حالّ لوضع حّد لمعاناتھم 
جرحى االجتماعیّة ومن بینھم عدد من 

2013ي انظر عدد شھر جانف(االنتفاضة 
بعد أن یئسوا من وعود ) من طریق الثورة

الحكومات المتتالیة التي عمقت جراحھم  
وقد اتّخذت ظاھرة االنتحار . بدل أن تشفیھا

حرقا أبعادا مفزعة وخطیرة، لیس فقط من 
خالل ارتفاع عدد المنتحرین ولكن أیضا 

النتحار عبر تطّور ھذه العملیّة إلى ا
1الجماعي وھو الشكل الذي أقدم علیھ یوم 

سبعة من عملة الحضائر في 2013أفریل 
منطقة جبنیانة غیر أنّھ تّم إیقاف التنفیذ بعد 
تدّخل الّسكان، وقبلھا بنصف شھر فقط 
شھدت تونس في یومین متتالیین خمس 

أشھرھا تلك التي " ناجحة"حاالت انتحار 
لب العاصمة وقعت في شارع بورقیبة في ق

. من قبل بائع سجائر متجّول
وال یزال القمع البولیسي والقضائي إحدى 
أھّم الطّرق التي تستعملھا الّسلطات القائمة 
في مجابھة مطالب  المنتفضین الذین أشبعوا 

9و7وعودا وكالما معسوال ، فمن أحداث 
بالعاصمة إلى أحداث أوت 2011أفریل 
الرّش بسیدي بوزید إلى أحداث2012

بسلیانة إلى غیرھا من المسیرات التي 
. جوبھت بالقمع البولیسي

ولألجھزة القضائیّة أیضا نصیبھا في 
أبطال االنتفاضة، والّدلیل على ذلك " مكافأة"

عدم صدور أحكام إلى حّد اآلن وبعد مضّي 
أكثر من سنتین في عدید القضایا المتعلّقة 

ھت بشھداء االنتفاضة وجرحاھا ، فیما انت
بعض ھذه القضایا إلى إصدار أحكام أقّل ما 
یقال فیھا أنّھا مھزلة على غرار األحكام 
. الّصادرة في قضیّة شھداء وجرحى الّرقاب

أّما من لم یُقتل أو یُجرح ومن لم یحرق أو 
یحترق وكان من الفاعلین في مسار 

االنتفاضة فقد ترّصدتھ المحاكم بعد طول 
ر في كّل مّرة بنبإ انتظار، إذ تطالعنا األخبا

تقدیم بعض من شاركوا في مھاجمة مقّرات 
األمن أو مقّرات حزب التجّمع إلى 
المحاكمة، وكانت آخرھا محاكمة أكثر من 

فیفري 7شابّا كانوا قد شاركوا یوم 20
في مسیرة بمنزل شاكر شھّروا فیھا 2011

بمحاسبة التجمعیین والمخبرین الذین كانوا 
مطالبین بمحاسبتھم، وراء تعرضھم للقمع

وقد أصدرت في شأن عشرة منھم المحكمة 
أشھر سجنا 4أحكاما بـ 2االبتدائیة صفاقس 

.دینار500وخطیة قدرھا 
ال یبدو األمر غریبا خالل مرحلة 
االستعمار المباشر بما أّن الّصراع بین 
اإلمبریالیّة والّشعب كان یفرض على القّوة 

ا بقّوة الحدید االستعماریّة تصفیة أعدائھ
والنّار من جھة وبقّوة قوانینھا الظّالمة من 

و ال یبدو األمر غریبا أیضا في . جھة أخرى
ظّل حكم الّرجعیّة اللیبرالیّة بقیادة الحزب 

االستعمار الّدستوري الذي ورث السلطة عن 
لیكون وكیلھ األّول والمؤتمن على المباشر

اسة أّما أن تتواصل نفس الّسی. حفظ مصالحھ
ونفس الممارسات والقوانین في ظّل سلطة 
تقول أنّھا تمتلك شرعیّة شعبیّة وتسّوق 
لنفسھا على أنّھا المؤتمن على ثورة الّشعب، 
في حین أنھا تواجھ المسیرات بالرش 
والغازات والرصاص المطاطي، فإّن ذلك 

یدّل على تواصل العداء بین السلطة القائمة  
.وبین الشعب  
ا التناقض أكثر بلجوء ھذه ویتأّكد ھذ

السلطة إلى معاقبة من ثاروا على حكم بن 
دعوا إلى محاسبة مخبریھ علي ومن

أعداء السجن فیما یتحّصنفتودعھم
المنتفضین وقتلة الشھداء بالحمایة التي 

إّن . توفّرھا لھم   ویتمتّعون في ظلّھا بالحریّة
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سلطة تحمي أعداء الّشعب ھي بالتأكید سلطة 
ة للّشعب، وإّن نظاما یعاقب جماھیر معادی

الّشعب ألنّھا ثارت وانتفضت ضّد حكم سابق 
ھي بالتأكید استمرار لنفس النظام الذي ثاروا 
ضّده،  لذلك تواصل الجماھیر الّشعبیّة  رفع 

، "الشعب یرید إسقاط النظام"نفس الّشعار 
ي فھي تعي، رغم كّل محاوالت التضلیل الذ

الرجعیة تمارسھ عدید األطراف
م لم یسقط وأّن الثّورة االنتھازیة، أّن النظاو

، وقد تفاجُئ ھذه الجماھیر أعداءھا إذا لم تقع
ما نجحت في تنظیم صفوفھا في أحزاب 
وجبھات ثوریة  بما ال یتصورونھ خاصة أن 

.المقاومة ال تزال مستمرة بأشكال مختلفة 

انــبیــــ

ما یسّمى تأتي الّذكرى الّسابعة والخمسون ل
في ظّل تواصل االنقالب على ،"لاالستقال"

دیسمبر 17الحركة الثوریة التي انطلقت في 
، مكّرسة تواصل الّدكتاتوریة 2010

البورقیبیة فالنوفمبریة بكّل مؤسساتھا 
واالقتصادیة سیةوخیاراتھا السیا

واالجتماعیة مفرزة تحت عناوین دیمقراطیة 
زب حركة زائفة حكومة الترویكا بقیادة ح

النھضة كوكالء أكثر التزاما برھن القرار 
الوطني لدوائر رأس المال المعولم 

مبریالیّة العالمیذة في إطار ما والسیاسات اإل
الربیع الصھیوني :یسمذى بالربیع العربي

.األمریكي االخواني–القطري 
في مواجھة ذلك تواصل الجماھیر الشعبیة 

ا من أجل الصراع كفاحھأطواروفي مختلف 
السیادة والحریة والكرامة والعدالة متشبثة 
بخیار المقاومة ومواجھة قوى االنقالب على 

.الحركة الثوریّة
التأكید على ما االئتالف الثوريو علیھ یھم

:یلي
1956مارس 20لم یكن بروتوكول -1

نّما كان تكریسا إقطعا مع االستعمار و
عھدین لتواصل الھیمنة اإلمبریالیة في ال

.النوفمبريالبورقیبي و

ھو انقالب 2011جانفي 14ما یقع منذ -2
على المطالب الحقیقیة في التحرر الوطني 
واالنعتاق االجتماعي وما ھو سوى تأسیس 
لدكتاتوریّة جدیدة تتزعمھا حركة النھضة 

.وحلفاؤھا من الیمین اللیبرالي الملّون
إالّ 2011أكتوبر 23لم تكن انتخابات -3

انقالبا على الحركة الثوریة واستمراریة 
.لنفس النظام

إّن المعارضة التي تستبدل مواصلة تنفیذ -4
المھمات الثوریة بانتخابات على قاعدة 
برنامج قوى االنقالب على الحركة الثوریة 
ھي معارضة تستبدل المقاومة والنضال 

.بالوفاق الثالثي والمساومات
تقال إلى ى بمسار االنإّن ما یسمّ -5

الدیمقراطیة ما ھو إالّ أكذوبة كبرى إلیھام 
نجاز الثورة وتحقیق أھدافھا حمایة إالّشعب ب

.للنظام القائم
إّن استبدال مواصلة تنفیذ المھمات -6

الثوریة بمسار انتخابي لن یفرز غالّ القوى 
المعادیة للّشعب سواءا النھضة أو نداء تونس 

ملة واحدة وھما وجھان لع) التجمع الجدید(
.س المالأكحرس لنظام ر

یحمل على عاتقھ االئتالف الثوريّن أكما 
توفیر األرضیّة إلنجاز المھّمات الثّوریّة التي 

:تتمثّل في
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إنجاز المھّمة الثّوریّة المركزیّة للحركة -1
.إسقــاط النّظام: الّشعبیّة 

فرض الشرعیة الثوریة والسیادة الشعبیة -2
.بدوائر الھیمنة اإلمبریالیةوفك االرتباط 

ین مفرض محاسبة قتلة الشھداء والمجر-3
والفاسدین في حق الشعب من متنفذي النظام 

.وبعده2011جانفي 14قبل 

فرض سیطرة الشعب على الموارد -4
.والثروة الوطنیة

فرض الدیمقراطیة القاعدیة كشكل من -5
.أشكال حكم الشعب

العّزة للّشھداء
شعبالسیادة لل

الحكم للثوریین
االئتــالف الثّـــوري في تــونس

2013مارس 20

المبادئ التّأسیسیّة لالئتــالف الثّــوري في تـونس

االئتالف الثّوري في تونس تشكیل سیاسي 
یجمع بین صفوفھ األحزاب والھیئات 
والمنظمات الموقّعة على ھذه الوثیقة، وھو 

تي كاستجابة على صعید التنظیم لحاجة یأ
ملّحة تتمثّل في توحید قوى الّشعب ورّص 
صفوفھا من اجل مواجھة قوى االنقالب على 

.االنتفاضة
ویندرج تأسیسھ ضمن سیرورة االنتفاضة 
التي ال تزال تعاني من الّضعف على صعید 
التنظیم مّما حال دون تحّولھا الى ثورة فعلیّة 

الّشعب إلى حّد اآلن من برغم مّما بذلھ
بطولة وما قّدمھ من تضحیات في سبیل حّل 

.المسألتین الوطنیّة واالجتماعیّة
:ویعلن االئتــالف ما یلــي 

تمّسكھ بمواصلة تجذیر المسار الثّوري -1
.إسقــاط النّظــام: وتنفیذ مھّماتھ مكثّفة في 

االنتقال "إّن ما یسّمى بـمسار -2
ا ھو إالّ خدعة إلیھام الّشعب م" الدیمقراطي

.بإنجاز الثّورة وتحقیق أھدافھا
إّن انتخابات المجلس التّأسیسي كانت -3

مزّورة جّراء توظیف المال السیاسي 
واإلعالم الفاسد والّدعایة الّدینیّة والتّضلیل 
اللّیبرالي وتدّخل اإلمبریالیّة والّرجعیّة 

الّسلطة العربیّة وخاّصة الخلیجیّة، وعلیھ فإنّ 
.التي أفرزتھا فاقدة للّشرعیّة الّشعبیّة

وجوب فرض الّشرعیّة الثّوریّة وسیادة -4
الّشعب وفّك االرتباط بدوائر الھیمنة 

.اإلمبریالیّة
إّن إسقاط النّظام العمیل في تونس لن یتّم -5

من خالل االنتخابات والتداول السلمي على 
.الّسلطة وإنّما عن طریق الثّــورة

یقوم االئتالف بمبادرات ثوریّة ویدعم كّل -6
أشكال المقاومة من داخل الحركة 

.الجماھیریّة ویعمل على تفعیلھا
تمثّل المسألتان الوطنیّة واالجتماعیّة في -7

تـونس اآلن الحلقة الّرئیسیّة في النّضال، 
والحریّات األساسیّة جزء منھا ولیست بدیال 

الحریّات عنھا وكّل استقطاب على أساس 
األساسیّة وحدھا لیس الھدف منھ غیر خدمة 
الّرجعیّة اللیبرالیّة في صراعھا مع الّرجعیّة 
الدینیة للھیمنة على الّشعب، فالتناقض بین 
الیمین الدیني والیمین اللیبرالي ال عالقة لھ 
بقضایا الشعب وھناك توافق بینھما في 
التعامل مع االمبریالیة والمحافظة على 

یارات التجمع الدستوري السیاسیّة جوھر خ
.واالقتصادیة واالجتماعیّة والثقافیّة
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إّن سیادة الّشعب والّسیطرة على الموارد -8
والتصّرف في الثّروات ھي أسس المھّمات 
الثّوریّة ویلتزم االئتــالف بتحقیقھا بواسطة 

.الكفاح الثّوري
إّن االئتــالف أداة للنّضال یتّم االنتماء -9
ھ على أساس المبادئ المنصوص علیھا إلی

في ھذه الوثیقة بغض النّظر عن الخالفات 
اإلیدیولوجیّة والحزبیّة، وھو إطار مفتوح 
أمام سائر القوى الثّوریّة مجموعات وأفراد، 

وھو یدعو الجمیع إلى الّدخول في نقاش 
.غایتھ إنجاز المؤتمر الثّوري العام

یصدر االئتــالف بیانات ونصوص-10
تشرح مواقفھ السیاسیّة وینظّم فعالیات في 

.مختلف مجاالت النّضال في تـونس
االئتــالف الثّـــوري في تــونس

الھیئات الثّوریّة المستقلّة- حزب القوى الّشعبیّة
حركة شباب الكرامة- رابطة النقابیین الوطنیین 

.الكادحیــنحزب
2013مــارس 25

األوھــــــــامتجارة 

في تونس  أزمة االنتھازي یعیش الیسار 
سواءمن ضیاع علیھما لعارمة وعمیقة 

مستوى الممارسة على مستوى الفكر أو 
والسیاسي الذي أصابھ نظرا للتشویھ النظري

والتردد والعجز عن لیست بالقصیرةمدةمنذ 
وھو ما جاء استشھاد شكري بلعید المواجھة 

.ي یزید من حدتھ  لك
فيعلى ھذا الصعید ورةالخطتتمثل و

األزمة ال یعي جانبا كبیرا من قواعده أن
أنّھ في فھذا الیسار یعتقد،التي یتخبط فیھا

حالة االنتشاء التي یعیشھا و،أیامھأحسن 
التجمیع االنتخابويبفعل التحشید واآلن

أمامھ و الصحف وفتح الشاشات و اإلذاعات 
ة من الوھم لم یستطع سجنتھ في دائرة محكم

.الخروج منھا
ھو ما انعكس سلبا على قطاعات واسعة و

أنمن المناضلین الذین أصبحوا  یعتقدون 
عن من طرف ھذا الیسارستالم الحكم ا

أصبح قاب و النجاح فیھ طریق االنتخابات 
لھم الزعماء ذلك أكدمثلما دني أقوسین أو 
أكثر فأكثر تحت  بالد الترزحفي حین 

الھیمنة االمبریالیة ویخضع الشعب لسیطرة 
.  الرجعیة الدینیة 

أضاع بوصلة النظریة انھ الیسار الذي
بدعوى إصالحیةبأوھامواستبدلھا الثوریة 

الذكاء السیاسي الواقعیة والبرغماتیة و
وھو ما لم یمّكنھ من قراءة والفطنة التكتیكیة  
بلورة بدیل الي لم یستطع الواقع جیّدا وبالت

فظل خادما للرجعیة اللیبرالیة ثوريوطني
، مكررا قبل ھروب بن على و بعدهوالدینیة 

فقھ أضیق هقد قادف،نفس اإلخفاقات السابقة
إلى مسارات وبحثھ عن المنافع المباشرة 

عجلة جعلت منھ مجّرد متعاقبة إصالحیة 
للمسار تعطیلصبح عامل فأخامسة للسلطة 

عاتھا ات الواقعیة بمنوّ تحت مسمیالثوري 
. المختلفة

وعلیھ فإّن المسؤولیة التاریخیة في 
االنقالب محاصرة المسار الثوري وتسھیل 

لرجعیة الدینیة و اللیبرالیة تتحملھا اعلیھ ال 
الیسار االنتھازي الذي كذلك ، بل فقط

سبیلأربك إیقاع االنتفاضة وقطع أمامھا 
ور كفعل ثورّي مؤسس لثورة التجّذر والتبل

فرفعھ لشعار أو مطلب المجلس ،ةفعلی
2و1التأسیسي في اعتصام القصبة 

االنتقال "بـما سمّي انخراطھ فيو
الذي ھو في الحقیقة مسار " الدیمقراطي
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االنقالب على االنتفاضة، واعترافھ بشرعیّة 
انتخابات المؤسسات الصوریّة المنبثقة عن

في بعض منھا ومشاركتھأكتوبر23
خادماكّل ھذا یجعل منھ ) المجلس التأسیسي(

14ولعّل ما مارسھ منذ،لتلك الرجعیةفعلیّا 
ھ اختارأنإلى الیوم یؤّكد 2011جانفي 

. الطریق المسدود ال طریق الثورة
إن ھذا الیسار مستعد لكل المغامرات في 
سبیل الحصول على الفتات في االنتخابات 

طلب األمر  الدخول في القادمة حتى لو ت
تحالفات مریبة  لذلك یحاول الیوم جمع شتاتھ 

ي كبیر ومغازلة في حزب یساري انتھاز

دھا االرتماء بعحزبي الجمھوري والمسار و
يء كل شھيفالغایة في أحضان نداء تونس

.بالنسبة إلیھ ولیس مھما ماذا تكون الوسیلة 
انتصار أمامو لیس ھناك من سبیل 

لرجعیتین القطع مع اي تونس غیر الثورة ف
من الجماھیرتحررالدینیة و اللیبرالیة و

األوھام التي یروجھا الیسار االنتھازي 
الثوريالوطنيبلورة البدیل وبالتالي 
ما یفرض وقائع ملموسة وھوإلىوترجمتھ  

النھوض لتحقیق وحدتھ الثوريعلى الیسار 
عاجال واالنصھار في كفاح الشعب دون 

.ر تأخی

.في الوطن العربيو الثورة طبیعة المجتمع حول 

مارس في تونس نقدم فیما یلي ھذا النص المقتطف من وثیقة تاریخیة تتناول 20بمناسبة ذكرى 
بعض المسائل المرتبطة ببرنامج الثورة في تونس والوطن العربي وقد تم تحیین بعض الفقرات 

: على ضوء األحداث الجاریة اآلن 
رزحت األقطار العربیة طیلة قرون عدیدة 

شھدت واإلقطاعي العثماني االحتاللتحت 
. ا متقاربا رغم تطورھا الالمتكافئبذلك تاریخ

تسیر خالل القرن إنتاجھالقد كانت عالقات 
نحو التحول إلى عالقات التاسع عشر

، إذ بدأت الصناعة تنمو في أحشاء رأسمالیة
تطورت الحرف والمجتمع العربي اإلقطاعي 

وبعثت بعض الورشات وتّمت بعض
غیر أّن ،اإلصالحات الطّفیفة في الّزراعة

التدّخل اإلمبریالي أجھض عملیّة النمّو الداخلیّة 
وزاد في تثبیت عالقات اإلنتاج اإلقطاعیّة 
وحال دون توحید السوق العربیّة آنذاك وزاد 

ق نتیجة لذلك في تعمیق تجزئة الوطن فلم یتحق
.لعالقات اإلنتاج الطبیعي لالتحوّ 

االستعبادلقد تمّكنت البلدان اإلمبریالیّة بعد 
المالي لجّل األقطار العربیّة من خالل 
التسھیالت التي وفرتھا لھا السلطة العثمانیّة من 
بسط ھیمنتھا المباشرة علیھا واقتسامھا فیما 

فأصبح بذلك الوطن العربي مستعمرا بینھا 
عد احتالل أغلب أجزائھ استعمارا مباشرا ب

وتّم تقنینباستثناء جزء من الجزیرة العربیّة
تّفاقیات من االالعدید من ھذه التجزئة بمقتضى

الذي مثّل فاقیّة سایكس بیكو إلى وعد بلفورات
ىأفضذيیجا للمؤامرات اإلمبریالیّة والتتو
والذي تّم ا بعد إلى تركیز الكیان الصھیونيفیم

لیّة وتعمیق طات اإلمبریازرعھ لخدمة مخطّ 
.تقسیم الّشعب العربي

لقد عجزت البورجوازیّة العربیّة طیلة ھذه 
اإلقطاعي العثماني االحتاللالفترة بسبب 

والتدّخل اإلمبریالي األوروبّي من جھة ونتیجة 
لضعفھا اقتصادیّا وسیاسیّا عن القیام بالثورة 

ّمة علىالدیمقراطیّة البورجوازیّة وتوحید األ
لذلك لم تتحقّق . غرار ما وقع في أوروبّا

الوحدة العربیّة ولم تتوّحد السوق رغم أن 
األّمة العربیّة المضطھدة تشّكلت كجماعة 
مستقّرة تاریخیّا وتوفّرت لھا عناصر وحدة 
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اللغة ووحدة األرض ووحدة التكوین النفسي 
.ألّمة العربیّة لالمجّسدة في الثقافة المشتركة 

فان األمة العربیة ّخل اإلمبریالي جّراء التدو
ل ضّد الھیمنة ـأّمة مضطھدة تناضتعد

ال یمكن لھا واإلمبریالیّة والنیر اإلقطاعي 
التحّرر والوحدة إالّ بالقضاء على اإلمبریالیّة 

غدت ھذه المھاّم جزءا ال یتجّزأ، وقدواإلقطاع
لعربیة الوطنیة الدیمقراطیة امن الثّورة 

. شتراكیةى االإلالمتحولة 
إّن الجماھیر العربیّة منذ القرن التاسع عشر 

، تستسلم ولم تقبل بوضعھا المترّديلم 
روبي واألاالستعبادضّد ت في البدایة ضفانتف

االقتصادیةوما نتج عنھ من تدھور ألوضاعھا 
، كما وواجھت أیضا اإلقطاعیینواالجتماعیة

لمباشر وأعلنت ااالستعمارقاومت فیما بعد 
لقد استمّرت ھذه المقاومة . ب ضّد المحتلّ الحر

بأشكالھا المختلفة السنین الطّویلة واتخذت 
لالحتاللطابعھا الوطني بمعاداتھا الّصریحة 

الّدیمقراطي بتصّدیھا ورفض تواجده وطابعھا 
غیر أّن ھذه الجماھیر ورغم ما ، لإلقطاعیین

قّدمتھ من تضحیات وما بذلتھ من جھود لم 
.الوطني الدیمقراطي المنشودتحّررتحقّق ال

لقد شھدت حركات التحّرر الوطني تطّورا 
فتأّسست 1917الفتا بعد انتصار ثورة أكتوبر 

األحزاب الشیوعیّة في كل أنحاء العالم 
الدیمقراطي االشتراكيوانفصلت عن التیّار 

انعكس ذلك على الصعید و، البورجوازي
ر العربي فدخلت الطبقة العاملة في األقطا

العربیّة میدان النّضال الطبقي والوطني موفّرة 
األساس الماّدي منذ العشرینات من القرن 

لنشأة األحزاب والتنظیمات الشیوعیّة الماضي
. ات ومختلف المنظّمات الجماھیریّةوالنقاب

فبعثت بنشوئھا األمل من جدید لدى الجماھیر 
، االشتراكیةوفتحت أمامھا آفاق التحّرر و

ھذه األحزاب وفي فترات محّددة لعبت بعضف
لكن . بیّا وقّدمت العدید من التضحیّاتدورا إیجا

وتخریبھا من انعزالھا عن العّمال والفالّحین 

حال دون ضعف الثوریین طرف االنتھازیة و
. برامجھا السیاسیةتطبیق 

بانتقال األحزاب الوضعوتفاقم ھذا 
ةالشیوعیّة العربیّة النّھائي إلى التحریفیّ 

أي إلى صّف الثورة المضاّدة واإلصالحیةو
ذلك غابت القیادة القادرة لكلّ . خدمة اإلمبریالیّة

على إنجاح الثورة الوطنیّة الدیمقراطیّة 
على غرار ما حدث االشتراكیةوالتحّول إلى 

ونتیجة لذلك تمّكنت . مثالفي الصین الشعبیّة 
طبقتا الكمبرادور واإلقطاع من عقد الصفقات 
المفضوحة مع اإلمبریالیّة مستغلّة تواطؤ 
شرائح من البورجوازیّة الوطنیّة معھا في حین 

لوطنیّة التي عمدت إلى تصفیّة الشرائح ا
وھكذا تّم استبدال . تصّدت لھذه الصفقات

في أغلب أرجاء " رالمباش"ستعمار القدیم اال
" غیر مباشر"لعربي باستعمار جدید الوطن ا

رجوازیّة ن طبقتي البیعتمد على عمالئھ م
مالّكي األراضي اإلقطاعیین الكمبرادوریّة و

ئتالف الطبقي الذي مازال على رأس وھواال
. السلطة في األقطار العربیة إلى حّد اآلن

المباشر باستعمار االستعمارإّن استبدال 
غیر مباشر في أغلب األقطار العربیّة لم یغیّر

بقى ، لذلك یطبیعة المجتمع العربيجوھر
الوطن العربي مستعمرا في بعض أجزائھ مثل 

والجوالنوالصومالالعراقولیبیا وفلسطین 
وسبتة وملّیلة وعربستان وجزر طمب الكبرى 
. وطمب الصغرى وأبو موسى واإلسكندرونة

أشكال المباشر أبشعستعمار االویعتبر
ة الّسیطرة اإلمبریالیّة إذ یتّخذ أسالیب إرھابیّ 

، كما یتّخذ فیھ الذات البشریّةوحشیّة فیشنّع ب
والقمع شكال أكثر فضاعة واالستغاللالنھب 

الوضع في األجزاء شبھ وشراسة من
:الطّابع شبھ المستعمر في ویتجّسد،المستعمرة

اإلمبریالیّة على أھّم االحتكاراتسیطرة -
في الصناعة والزراعة االقتصاددوالیب 

العالمي  ویلعب صندوق النقد الّدولي والبنك 
دورا محوریّا في رسم الخطوط العاّمة لھذه 
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ذات السیطرة عبر تكبیل األقطار بالدیون 
وفتح األبواب للرأسمال الشروط المجحفة 

.االحتكاري
عدم تركیز صناعة وطنیّة قادرة على توفیر -

، االقتصادياالستقاللوسائل اإلنتاج وضمان 
لمي للعمل اإلمبریالیة إلى التقسیم العاتعمدإذ

فتستأثر بالصناعات الثقیلة التي تصنع وسائل 
اإلنتاج وتدفع الدول المستعمرة وشبھ 

بتركیز الصناعات االكتفاءالمستعمرة إلى 
والملّوثة للمحیط مثل واالستھالكیةالخفیفة 

، ھذا تركیبیّةالصناعات الصغیرة التحویلیّة وال
باإلضافة إلى أّن الجزء الھاّم من ھذه 

ات نفسھا موّجھ لخدمة الّسوق الصناع
.اإلمبریالیّة 

ضعف مساھمة الصناعة في الّدخل الوطني -
وتطّور قطاع الخدمات على حساب الصناعات 

.المعملیّة 
استقطاب الصناعات الغذائیّة والنسیج لنسبة -

.ھاّمة من العّمال الصناعیین 
تحویل األقطار العربیّة إلى ملحق للّسوق -

اإلمبریالیّة عبر ضرب الحرف والصناعة 
الوطنیّة والسعي للمحافظة على أسباب ضعفھا 
حتّى تكون غیر قادرة على الصمود أمام 

.المنافسة العالمیّة 
نھب خیرات الوطن من مواد أولیّة وثروات -

، ط، الفسفاالنفط والغاز(باطنیّة وإنتاج زراعي
بوب، الزیوت، التمور ح، الالمعادن، القطن

من قبل القوى اإلمبریالیّة التي ...)والقوارص
ھا والمحّددة جتتمتّع بكافة التسھیالت التي تحتا

تخدم النھّابة التي االستثمارین ــبمقتضى قوان
.مصالح اإلمبریالیین 

تركیز المناطق الحّرة والمؤّسسات -
.داءات المعفاة من األاالحتكاریة

فرض تبادل تجاري غیر عادل وعقد اتّفاقیّات -
مة لمصالح اإلمبریالیّة دشراكة متعّددة وخا

تكبّل األقطار بالّدیون وتثقل كاھل الطبقات 
.الشعبیّة 

استغالل الید العاملة فیما یتعلّق باألجور -
حتّى المدرجة منھا بقانون ھاحقوقمصادرة و

.الشغل 
القواعد من تركیزتمكین االمبریالیة -

ھا التّسھیالت العسكریّة البریّةومنحالعسكریّة
والبحریّة والجویّة وتنظیم المناورات منھا 

.المشتركة معھا
كریّة والثقافیّة العمالة السیاسیّة والعس-

موقف األنظمة العربیة المتناغم مع (لإلمبریالیّة 
م الموقف اإلمبریالي في تبریر غزو العراق ث

، تطبیع العدید من األنظمة حالیّا سوریالیبیا و
العربیة للعالقات مع الكیان الصھیوني وعقد 

المھینة معھ بناء على أوامر االتفاقیاتبعض 
...)أمریكا

التخطیط باعتماد كّل الوسائل لترسیخ الھیمنة -
اإلمبریالیة عبر النظم الكمبرادوریّة اإلقطاعیّة 

جل كفاحھا من القمع الجماھیر وإجھاض 
.التحرر الوطني و االشتراكیة 

أّما الطّابع شبھ اإلقطاعي فیرتبط موضوعیّا 
:بالطابع الّشبھ مستعمر ویتجلّى من خالل 

اإلقطاعي االستغالللمحافظة على أشكال ا-
.في المدینة والّریف 

سیطرة اإلنتاج الّصغیر المعّد شتّت الملكیّة وت-
الّكین الكبار كتفاء الّذاتي مقابل احتكار الملال

.لألراضي الواسعة والخصبة 
دم انفصال المنتجین الصغار عن وسائل ع-

وبالتّالي عدم تطّور السّكان الصناعیین إنتاجھم
رتفاع على حساب السّكان الزراعیّین رغم ا

.نسبة الحضر في بعض األقطار
جاوز حجم السّكان المرتبطین بالّریف ت-

مسین بالمائة في والعاملین في الّزراعة نسبة خ
.أغلب األقطار 

خلّف أدوات اإلنتاج ومحدودیّة المكننة ت-
.وضعف استعمال األسمدة 

دھور اإلنتاج واإلنتاجیّة وعرقلة القوى ت-
.المنتجة بسبب العالقات اإلقطاعیّة 
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األسطوري في المدینة ویطرة الفكر الدیني س-
وتشجیع األحزاب والّریف والخرافة والّشعوذة 

القبلیّة ، إلى جانب بروز المظاھرمیّةظالال
التي ساھمتالجھویة ووالعشائریّة والطائفیّة 

ولیبیا السودان(زیادة تقسیم الوطن العربي في
وانتشار األمیّة ..) سوریا والعراق مثالووالیمن 

تنامي األفكار واالجتماعیةوتفّشي األمراض 
ة الرجعیّة المرتبطة باألساس بالموقف من المرأ

.وبالمسألة الدیمقراطیّة 
نع الجماھیر الشعبیّة من ممارسة الحریات م-

الدیمقراطیّة كحّق التعبیر والنشر والتنظیم 
والتظاھر وحّق اإلضراب وفرض واقع 

ان تم التسلیم والحصار العسكري والبولیسي 
فانھ األخیرةبذلك ظرفیا خالل االنتفاضات 

.بالتالشيمھدد 
ف للمرأة فإلى جانب المضاعالضطھادا-

اإلمبریالي تخضع المرأة إلى االضطھاد
لمقنّن في العدید من اإلقطاعي ااالضطھاد

، الزواج الطالقمسألة، المیراث(التشریعات 
...) .العرفي 

إّن تحدید طبیعة المجتمع في الوطن العربي 
وشبھ مجتمعا مستعمرا وشبھ مستعمربكونھ 

ضات األساسیّة یجّرنا للبحث عن التناقإقطاعي
التي تشقّھ والتي تتحّدد من خاللھا طبیعة الثورة 

، فما ھي إذن ھذه االشتراكيوعالقتھا بالتحّول 
التناقضات ؟ إنّھا تتمثّل في تناقضین أساسیین 

:ھما 
االستعمار( التناقض بین اإلمبریالیة : أّوال -

وعمالئھا من جھة ) المباشر وغیر المباشر 
.المضطھدة من جھة ثانیّة واألّمة العربیّة

التناقض بین الفالّحین الفقراء وباقي : انیا ث-
الجماھیر الشعبیّة الغفیرة من جھة ومالّكي

إلقطاعیین المتحالفین مع اإلمبریالیّة ااألراضي
.من جھة ثانیة 

ویلعب التناقض األّول المتعلّق رئیسیّا 
اخل قة التّدبالمسألة الوطنیّة دورا ھاّما رغم عال

بین ھذین التّناقضین، فإذا لم یقع دحر
، كما الیّة یستحیل القضاء على اإلقطاعاإلمبری

كي األراضي الكبار الأنّھ بدون النضال ضّد م
وبدون تجنید جماھیر الفالّحین بقیادة حزب 
الطبقة العاملة ال یمكن وضع حّد للسیطرة 

یتّم التحّرر الوطني اإلمبریالیّة وال یمكن أن
إّن تحدید مھام الثورة الوطنیّة .قراطيالدیم

لتحلیل طبیعة المجتمع الدیمقراطیّة ھو نتیجة
الھیمنة اإلمبریالیّة على الوطن الذي یبرز

العربي بشكلیھا المباشر والغیر مباشر بما في 
الصھیوني وبقاء جماھیر االحتاللذلك 

الفالّحین مستعبدة من طرف عالقات إنتاج 
.إقطاعیّة متخلّفة 

إّن الثورة الوطنیّة الدیمقراطیّة لم تعد 
تنتسب إلى الثورات البورجوازیّة القدیمة بل 

جزءا ال یتجّزأ 1917أصبحت منذ ثورة أكتوبر
لطبیعة نتیجةالعالمیّة االشتراكیةمن الثورة 

دي التاریخي لحزب العصر ونظرا للّدور القیا
الثورة إنّھا جزء من،الطبقة العاملة

ألّن سلطة الدیمقراطیّة الشعبیّة االشتراكیة
وتعمل باستمرار االشتراكيتحمل نواة البناء 

على توفیر القاعدة المادیّة والشروط 
.فالشیوعیّة االشتراكیةالضروریّة للّسیر نحو 

من خالل القانون المدنيتونسفياإلقطاعي لعالقات اإلنتاجشبھ الطابع 

القتصادیةاللعالقاتتعتبرالقوانین ترجمة 
وھي وسیلة من وسائل ةوالسیاسیواالجتماعیة

القمع التي تنتھجھا الدولة إلخضاع الشعب 
لسیاساتھا وھي تكریس لسلطة الطبقة أو 

الطبقات الحاكمة على الطبقات والفئات 
الطبقات الماسكة بزمام السلطة ف. المحكومة 

ھي التي تتولى صیاغة القوانین حسبما تقتضیھ 
وفي ھذا اإلطار . الح حلفائھاھا ومصحمصال
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ني في تونس وفي لقانون المدلالتطّرقیتم 
منھلتزامات والعقود وخاصة فرعھ المتعلق باال

أو اس أو العاملعالقة الخمّ الذي یحّددالجزء 
یثبت الذي الجزءاھذ.بمالك األرض الناظر

فعلى سبیل تمرار العالقات اإلقطاعیة بالقطراس
من مجلة االنطالقر ارتأینا الّذكر ال الحص

الحالیّة وما احتوتھ من وااللتزاماتالعقود 
العالقة بین فصول قانونیّة حّددت من خاللھا 

مالّكي األراضي أي اإلقطاعیّین والخّماسة 
والعّمال وغیرھم في إطار العدید من الشركات 

:لعّل أھّمھا 
شركة الخّماس ھي التي : شركة الخّماس

رض والبذر والظھر على أحد یكون فیھا األ
الّشریكین والعمل على اآلخر على أن یكون 

المتعاقدین حسبما یعیّنھ العقد المتحصل بین 
وإذا سكت العقد حمل على ) 1369الفصل (

العرف وبموجبھ یستحّق الخّماس الخمس أو 
النّصف من الّصابة بحسب نوع الفالحة 

راج ما یلزم إخراجھ ـد إخـوعرف المكان بع
والخّماس . )1370الفصل (ن عشر وغیره م

:یلي بما 1396الفصل مطالب حسب 
حفظ وصیانة الظھر الذي یخدم بھ وأن 
یرعى نھارا بدابة واحدة لركوب الفالح ویأتي 

حرث األرض ، لیال)العشب(لھا بالحشیش
جمیع األعمال التي یحتاج لھا ، القیام بوتھیئتھا

ة وطرد الزرع قبل إداركھ كالّسقي والحراس
العصفور وغیره من الحیوانات المضّرة بقدر 
اإلمكان وتنقیّة الزرع من الحشیش وتحمیر 
الفول بالمسحاة وغیر ذلك من األعمال 

جمیع األعمال الالزمة بعد وكذلك االعتیادیة
تنامي الزرع وإدراكھ وجفافھ كالحصاد وقلع 
الفول والرفع إلى المندرة وتھیئتھا والّدرس 

تكویم نوادر التّبن وتزریبھا وتطیینھا والتّذریة و
لزّریعة لمحّل وضعھا وبناء كیب للّدواّب ونقل ا

على الفالّح أن یعطي ما یلزم .بمكان خدمتھ
الخّماس وعائلتھ من المؤونة حسب عرف 

، ودفتر الفالّح أو وقّافھ بالّسعر الجاريالمكان

یكون علیھ العمل فیما تضّمنھ من المقادیر 
ذا كانت المقادیر مشبّھة وكانت واألسعار إ

األسعار مطابقة ألسعار المكان في التاریخ 
د شركة الخماس ال ـعقو.)1387الفصل (

ینفسح بوفاة الفالّح ، وإذا توفّي الخّماس فللفالح 
أن یقیم مقامھ من یخلفھ في الخدمة وتكون 
الخماسة بین ھذا الثّاني وبین ورثة المتوفّي كّل 

المتوفّي إذا لم یكن للخّماسبحسب عملھ ، ھذا 
ورثة رضوا بالقیام مقامھ ، لكن إذا مات 
الخّماس وقت الحصاد كان الحّق لورثتھ في 

م إتمام أعمالھا ـمناب موّرثھم من الّصابة وعلیھ
الفصل (و كان حیّاـالتي تلزم موّرثھم إن ل

1394 (.
المساقاة عقد : )1395الفصل (المساقاة  

لزم لخدمة ـیتعاطى ما یتكلیف شخص آلخر 
غ اإلطعام أو زرع قد ظھر إلى وقت ـشجر قد بل

الغلّة أو جمع الّصابة بجزء معیّن من اقتطاف
.مره والمباشر للخدمة یسّمى عامالث

إذا كان : )1416ل الفص(المغارسة
موضوع الشركة أشجارا مثمرة أو نحوھا من 
ذوات الّدخل وتكلّف الّشریك العامل بغرسھا في 

ض شریكھ على أن یكون لھ مناب شائع في أر
لوم ـاألرض واألشجار حین بلوغھا إلى حّد مع

.أو حّد اإلثمار سّمي العقد عقد مغارسة 
شركة : )1427الفصل (شركة الحیوان

الحیوان ھو أن یعطي أحد المتعاقدین لآلخر 
المعبّر عنھ بالعامل شیئا من الحیوان لتربیّتھ 

ینھما المتحّصل من وحراستھ بشرط أن یقّسم ب
وتنعقد ،تّفقان علیھایعلى النسبة التي ذلك 

الّشركة في كّل حیوان صالح لإلنتاج أو العمل 
في الفالحة أو التّجارة عدا ما منع التبایع فیھا

ویقّسم النمّو والخسارة ) 1428الفصل (شرعا 
ما لم یكن في ذلك اتّفاق أنصافا بین المتعاقدین

للعامل دون صاحب و) 1429الفصل (خاّص 
تي ال بزبلھ وخدمتھ المعتادة الاالنتفاعالحیوان 

) .1436الفصل (ینشأ عنھا ضرر 
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وعالوة على ھذه الشركات الفالحیّة التي 
ینتفي فیھا خالص أجور العامل والخّماس نقدا 

أي بواسطة جزء من المحصول أوریعایتّم و
كما ینتفي فیھا ، أو الحیوانالغراساتمن جزء

حدید ساعات العمل الیومیّة وأیّام الراحة ت
األسبوعیّة وكّل الضمانات القانونیّة والخدمات 

یھا العّمال في اإلجتماعیة  التي یحصل عل
عند وضعیّةأیضانقف، المصانع والمعامل

ناظر الفالحة أو الوقّاف وھو المسؤول عن 
إدارة شؤون الفالحة لدى مالك األرض إذ نجد 

الوقّاف ن ھناك شرط في أجروأنھ إذا لم یك
:)1173الفصل (یقّدر بالّصور اآلتیة 

إذا كان دوالب الفالحة من الثالث مواشي : أّوال
.فللوقّاف قفیز قمح ومثلھ شعیرا 

إذا استؤجر الوقّاف في خصوص خدمة : ثانیا
.تاء أو الصیف فلھ النصف مّما ذكرالشّ 
ذي بھ إذا كان الوقّاف ساكنا في الھنشیر ال: ثالثا

الفالحة وكان ذا عیال فلھ القفیزان المذكوران 
قمحا وشعیرا ولھ أن یبذر معونة بویبتین قمحا 

.ومثلھا شعیرا 
من (ة إّن ھذه الفصول القانونیّة وھي عدید

ب إلى جان) 1436إلى الفصل 1173الفصل 
لتزاماتبعض الفصول األخرى من مجلّة اال

512إلى الفصل 473من الفصل (والعقود 

الطابع اإلقطاعي الذي تجّسد) البیّنة بالشھادة
تتّسم بھ عالقات اإلنتاج بالقطر والتي ال تزال 
ساریة المفعول إلى حّد اآلن والتي لم یشملھا 
أّي تنقیح محافظة بذلك على نفس التعابیر 

تي تعود بنا إلى الماضي البعید والمفردات ال
، تكویم نوادر التبن وتطیینھا، حفر مطمور(

، عام من المندرة ووضعھ في المطامرقبول الط
، وھي عالقات إنتاج ...)التقاط السنبل من الحلل
، كما تؤبّد عالمجتممتخلّفة تعرقل تطّور

استغالل اإلقطاعیین للخّماسة والعمال  والنظّار 
الذین یتقاضون أجورا زھیدة ویتحملون جانبا 

.المحصول تصیبكبیرا من الخسارة التي 
وضع المترّدي الذي یعیشھ الخماس إّن ال

الفقراء والفالحونوالعامل والناظر
ن رفع بعضھم خالل والمتوسطین الذی

األھالي ضي  تباعت واألرا"االنتفاضة شعار
لن یتحّسن إالّ تعبیرا عن معاناتھم "جاعت

بحصول إصالح زراعي قوامھ األرض لمن 
مع توزیع األرض علیھماه ـیفلحھا یتّم بمقتض

وتوفیر األسمدةلھم قروض میّسرة إسناد
الالّزمة واآلالت الفالحیّة بأسعار منخفضة مع 

ومّد وتعدیل مقابلھا الماّديتعمیم شبكات الرّي 
تسھیل والطرقات  وتحسین المسالك الفالحیّة

. تسویق منتوجاتھم بدون وسطاء وطفیلیین 

الّدعارة المقنّعةجھاد النكاح أو

عض الظالمیین الذین أوكلت لھم مھّمة یعمد ب
خیوطھا  تسویق المؤامرات التي تنسج 

ضّد الشعب العربي خاّصة اإلمبریالیّة العالمیّة
الغریبة " الفتاوي"وریا إلى إصدار بعض في س

والتي تسيء بقدر كبیر للمرأة التي ال ینظر لھا 
كإنسانة لھا أحاسیسھا ومشاعرھا الخاّصة بل 

سیلة للمتعة الجنسیّة ، مسّخرة تعتبرھا مجرد و
إنّھا فتاوي أقّل ما . لتلبیّة رغبات من یطلبھا 

یقال عنھا  أنّھا تفتح الباب على مصراعیھ 
ا والّدعارة و توفیر غطاء للتّشجیع على  الّزن

ّمة للمتاجرة العلنیّة للعصابات المنظ" شرعي"
ومن ضمن ھذه الفتاوي ما یجیز . بالقاصرات

ار الحرب واغتصابھّن في إطسبي الّسوریّات
، وكذلك فتوى جھاد الرجعیّة الّدائرة ھناك

یح للنّساء والفتیات الّصغیرات النّكاح التي تب
بالتوّجھ إلى ) سّن الرابعة عشر فما فوق(

، وبالتحدید إلى جبھات القتال لتلبیّة سوریا
فقد أفتى . رتزقةالّرغبات الجنسیّة للمقاتلین الم

الذي تقوم زواج المناكحة بأنّ "محمد العریفي 
محتشمة وتمارس الزنا (بھ المسلمة المحتشمة 
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البالغة ألربعة عشر عاما فما فوق أو ) والّدعارة
مطلّقة أو أرملة جائز شرعا مع المجاھدین في 
سوریّة وھو زواج محدود األجل بساعات كي 
یفسح المجال لمجاھدین آخرین بالّزواج كذلك 

ین وكذلك ھو من وھو یشّد عزیمة المجاھد
."موجبات دخول الجنّة لمن تجاھد بھ

ّم دعم ھذه الفتوى بأخرى سّمیت وقد ت
لحّل المشاكل " بصطحابفتوى جھاد اال"

النّاتجة عن الفتوى األولى أي فتوى جھاد 
النّكاح التي كانت السبب  في  كثرة النّزاعات 

والّشجار بیـن المرتزقة والخالفات والمشاّدات
سیم الوقت فیـما ئثار بالنّساء وتقستحـول اال

".المجاھدات "بینھم لمناكحة 
لقد كانت الضرورة تستدعي إصدار ھـذه  

المتزوجین " للمجاھدین"توى التي أباحت الف
ألنّھم یطبقون نظام  (اصطحاب إحدى زوجاتھم 

للجھاد إذ یتّم الطّالق معھم ) تعّدد الزوجات 
بح ستثنائي وتصاال) ال المدني(الشرعي 
ذلك الّزوجة من مجاھدات المناكحة بمقتضى 

بمعنى (جھا الّسابق وبقیّة المجـاھدین مع زو
قتسم زوجتھ مع مجموعة من أدّق أّن الّزوج ی

وذلك لمّدة معیّنة یتّم ) تعّدد األزواج=الّرجال
اإلتّفاق علیھا مسبقا وتنتھي بإعادة إبرام القران 

ة ومغادرة الّزوجین أو الّزوجة وحدھا ساح
.الجھاد كما جاء في نّص الفتوى 

كما تبیح ھذه الفتوى أیضا إمكانیّة اصطحاب 
ألختھ التي تتوفّر فیھا شروط جھاد " المجاھد"

ھذا الصنف من المناكحة لیتسنّى لھا ممارسة 
لذین ال موانع ا" المجاھدین"الجھاد مع بقیّة 

إباحة متاجرة األخ بأختھ (شرعیّة لھا معھم 
) .جنسیّا

نفس ھذا السیاق ، دعا أیضا محّمد وفي
العریفي النّساء الخلیجیّات إلى دفع أزواجھّن 

على النّساء الخلیجیات "ریا قائال للجھاد في سو
أن یدفعن أزواجھّن للجھاد في سوریا وأن ال 
یخشین فقرا بغیابھم حیث تتكفّل حكوماتھم بدفع 

، كما سیسمح مبالغ المطلوبة لسّد غیاب الّزوجال

ھؤالء لیات الّسوریّة من الّذكور بمناكحة للجا
وھي دعوة . "النسوة لحین عودة أزواجھنّ 

صریحة للخیانة الّزوجیّة والّزنا والحال  أّن 
عقاب ھذه الجریمة حسب الّشریعة التي یطالب 
بتطبیقھا ھؤالء الظّالمیین ھي الرجم حتّى 

الموت فھل طبّقوا ذلك على أنفسھم ؟ 
جعیین في فتاویھم لقد تمادى ھؤالء الر

المثیرة للجدل والتي یصّب جلّھا في التشجیع 
على ممارسة الّدعارة  بأشكالھا المختلفة وعلى 

بالنساء دون األخذ واالتجارالخیانة الزوجیّة 
ما یمكن أن ینشأ عن مثل ھذه االعتباربعین 

العالقات من أمراض جنسیّة مثل مرض اإلیدز 
من األطفال والّسرطان وكذلك نشأة العدید 

إلى جانب ما یمكن أن . خارج إطار الّزواج 
تتعّرض لھ خاّصة الفتیات الصغیرات من آثار 
نفسیّة وجسدیّة ضاّرة جّراء استغاللھّن الجنسي 
المفرط باعتبار أّن الفتاة یتّم التّداول علیھا یومیّا 

ي عرضة للحمل من العدید من األشخاص وھ
إصدار فتوى إلى" الّدعاة"مّما دفـع بھؤالء 

تجیز اإلجھاض رغم أّن الّدین اإلسالمي یحّرم 
حسب الطلب الفتاوىذلك ، غیر أن أصحاب 

یحاولون تطویع القرآن واستخدامھ في تسویق 
المشاریع اإلمبریالیّة المعادیة لمصالح الشعب 

فھدف . العربي ولحقوق المرأة بصفة خاّصة 
ھو توفیر الظروف المالئمة الفتاوىھذه 
تزقة الذین یقاتلون في سوریّة لضمان للمر

بقائھم ھناك أطول مّدة ممكنة إلطالة أمد تلك 
الحرب الرجعیّة  وتدمیر القطر العربي 
الّسوري وضرب بنیتھ التحتیّة ونھب ثرواتھ 

.وتقسیمھ إلى طوائف 
لقد اعتبر ھؤالء الّدعاة المأجورین أّن نقطة 

حیل الضعف الوحیدة التي باإلمكان أن تعّجل بر
احة القتال ھي حاجیّاتھ المرتزق ومغادرتھ لس

، فعملوا على توفیرھا لھ عبر ھذه الجنسیّة
الفتاوي التي وفّرت أیضا وفي المقابل لزوجات 
المقاتلین في الجبھات وسیلة إلشباع رغباتھّن 
الجنسیّة ال عن طریق أزواجھّن بل عبر الخیانة 
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سوریّة الّزوجیّة فوضعوا على ذّمتھّن الجالیّة ال
وبھذه . من الّذكور والعاملة بالخلیج كما ذكرنا

الطریقة حصر ھؤالء الّدعاة عالقة الّزوج 
بالزوجة في المسائل الجنسیّة فقط بمعنى أّن 
مجّرد توفّر الجنس للّزوجة یغنیھا عن حاجتھا 

، وجھا وكذلك الشأن بالنسبة للّزوجالماّسة لز
فال بینما لم یعیروا أّي اھتمام لحاجة األط

ّسلبي لھذا آلبائھم وأّمھاتھم ومدى التأثیر ال
.الغیاب المطّول علیھم

إّن الھدف الحقیقي لھذه الفتاوي ھو خدمة 
المشروع االمبریالي الذى یقضى بعودة 
االستعمار المباشر للوطن العربي و حشد كل 
االسباب المساعدة على ذلك حتى لو تطلب 

نھا من االمر اإلغراءات الجنسیة وما یترتب ع
الحاق الضرر  بالعدید من العائالت  والّرجوع 

بالمجتمع العربي إلى تلك العصور الغابرة 
ولعّل ما یجري حالیّا على الّساحة السوریّة 
یذّكرنا ببعض العالقات التي كانت سائدة في 
المشاعیّة البدائیّة فالمرأة في أجزاء من القطر 

السوري الذي تسیطر علیھ جبھة النصرة 
ظالمیّة أو جند الشام  ھي زوجة لكّل ال

المرتزقة الموجودین ھناك بمـا فیھم زوجھـا 
ن التحقلرجل ھو زوج لكل النّساء الالتي وا

والسّوریّات ) مشاعیّة المرأة(بھذه الجبھات 
الالّتي تـّم سبیھّن یعتبرن مـلكا من أمالك

كما أّن الھدف . )وما ملكت أیمانكم(المرتزقـة 
اولة لفرض بعض األنماط من ھذا ھو مح

القائمة على تعّدد الّزوجات وعلى االجتماعیة
تشویھ صورة المرأة وحرمانھا من حقوقھا 
وضرب العالقات األسریّة وخاّصة الزوجیّة 
منھا عبر القضاء على العالقات الحمیمیّة بین 
الزوج والزوجة واختزالھا في المسائل الجنسیّة 

لممارسة الجنس فقط حتّى تصبح المرأة مستعّدة
مع أّي رجل كان وكذلك الشأن للرجل وبالتّالي 
تھیئة الظروف المالئمة للمرأة لممارسة 

أیضا ّدعارة تحت العدید من المسمیات وال
ارسة الزنا بحّجة ممارسة حقوقھ للّرجل لمم

.والتمتّع بالجنس في غیاب زوجتھ " الشرعیّة"

لشعبیة لتحریر فلسطینال بدیل عن الحرب ا:في ذكرى یوم األرض 

في الجماھیر العربیّة المناضلة لتواص
بعض كفاحھا محققة فلسطین المحتلّة 

للعدّو الصھیوني إذ نتصارات في مقاومتھااال
مثّلت بعض المحطّات الھاّمة من ھذا الّصراع 

لألمةينضالالتاریخالمنارات مضیئة في 
كانت انتفاضة یوم األرض ف. العربیة كلھا

محطّة ھاّمة 1976آذار /مارس30في جیدة الم
النضال الوطني الدیمقراطي ھذامن محطّات

مناطق العربیة المحتلّة للجماھیر داخل ال
الظّروف الّذاتیّة ، فما ھي1948سنة

وفیما االنتفاضةوالموضوعیّة التي حفّت بھذه 
؟ تتمثل دروسھا

تحتوقت طویلمنذ الكیان الصھیونيعمل
المیّة على تنفیذ مخطّطھ ریالیّة العاإلمبرعایة 

، من األرض العربیّةالحتالل المزید الّرامي 

یاسة انتھج ساالستعماریةومثلھ مثل بقیّة القوى 
كانت األرض و. الحدید والنّار لفرض سیطرتھ

الع الّصراع بین ھي السبب الرئیسي الند
ربیة لمناطق العالكیان الصھیوني والجماھیر 

الجماھیر ھذه ، فألرضأي أصحاب ا1948
حفاظ على الإلىتسعى من خالل مقاومتھا 

فیھا مھما كلفھا أرضھا والتّشبّث بھا والمكوث 
بینما یسعى الكیان الصھیوني من ثمن ذلك

منھااھالفتكاكھا ومصادرتھا بعد طرد
وتسلیمھا للمستوطنین سعیا منھ لقلب المعادلة 
وھي التقلیل ما أمكن من عدد السكان 

مقابل الترفیع في عدد المستوطنین سطینیینالفل
أصحاب یمثّلوا األغلبیة بینما یصبح حتى

. أقلیّة األرض الحقیقیین
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ھویّة التذویب لقد حاول الكیان الصھیوني 
ناطق التي القاطنین في المللفلسطینیین العربیة

، فعمل في البدایة 1948استولى علیھا سنة 
ھ لكي ـّسساتم في مؤـعلى استقطابھم وإدماجھ

یفقدوا صلتم بقضیّتھم وأصبح یعبّر عنھم
ولكي یؤّمن جبھتھ الداخلیّة ". بعرب إسرائیل"

في النّضال ینخرطواال حتّىفي المستقبل 
داخل مؤّسساتھ ماستیعابھإلىسعى و، ضّده

،كبیرایمثّل كسبا معتبرا ان النجاح في ذلك
منذ البدایة الفشل إالیحصد لم ھغیر أنّ 

اھیر الفلسطینیّة رمزا األرض كانت تمثّل للجمف
للّصمود وشكال من أشكال التمّسك بالھویّة 

.الوطنیّة 
نتیجة لتمسك بادر الكیان الصھیوني و

الفلسطینیین بأرضھم باعتماد سیاسة القمع 
تقتیل والتشرید لترھیب الفالّحین الوشرع في 

الفقراء وإجبارھم على الھروب ومغادرة 
قسرا لكي یتمكن من إقامة أراضیھم

ارتباط وب. رات فوقھاالمستوطنات والمعسك
، حاولت الجماھیر بدرجة الوعي الحاصل لدیھا

ضمن ھذه الظروف التصّدي الفلسطینیّة
أرضھا وحمالت الطرد وأنظمة لمصادرة 

من التنقّل للوصول االطوارئ التي كانت تمنعھ
فكانت انتفاضاتھا وخدمتھا الحقولإلى 

.عاقبةالمت
األولى في رفض االحتجاجتمثّلت أشكال و

تنفیذ قرارات المصادرة واإلبعاد والطّعن في 
ھذه القرارات لدى المحاكم الصھیونیّة وفي 
جمع التّواقیع على العرائض وعقد المؤتمرات 

التي تمحورت حول حّب الثقافیة الجماھیریّة 
الوطن وحّب األرض ثّم تطّورت إلى حدّ 

، غیر أّن ھذه عاونین مع الّصھاینةمعاقبة المت
األشكال السلمیّة لم تحّد من صلف الكیان 

لعكس ازدادت وتیرة ظلمھ الصھیوني بل با
الفلسطینیّةفكانت الجماھیر ،واضطھاده

تحسین أو وتمنع من للتمییز العنصريتتعرض 
تحرم من الخدمات ، كماترمیم مساكنھا

اناة وفي خضّم ھذه المع...الصحیّة وغیرھا
رّص صفوفھا بالتجاه، تحّركت الیومیّة

، 1973للمقاومة خاّصة بعد حرب واالستعداد
1967و1948بین مناطق االتصالكما أّن 

ووفّر لھا إمكانیّات إضافیّة عزلتھا المحتلّة فّك 
خاّصة ، الدعم النضالي والخبرة الكفاحیّةلتبادل 

المسلّح داخل المناطقلكفاحمع بدایة ممارسة ا
نضال الالمحتلّة وخارجھا وبذلك بدأت أشكال 

تتطّور 1948في األرض المحتلّة سنة الشعبي
وتكتسي طابعا سیاسیّا بعد أن تقوقعت في 

اللجنة "1975فتشّكلت في خریف المطلبیّة 
وقاومت " األراضيالوطنیّة للّدفاع عن 

ضییق وھدم المنازل والتّ مصادرة األراضي 
لتي أعلنت اإلضراب وھي اللجنة اعلى المدن

30/03/1976في یوم األرض اھیري الجم
غداة مصادرة آالف قادت انتفاضة األرض و

ألراضي الزراعیة في منطقة الھكتارات من ا
، كما تشّكلت في نفس الوقت العدید من الجلیل

الخاّصة بإحیاء التّراث اللّجان والجمعیّات 
بالمناسبات التاریخیّة واالحتفالالفلسطیني 

، حیاء ذكرى شھدائھاالمحطّات النضالیّة وإو
ریّة للمساھمة في كما أّسست الخالیا العسك

.الكفاح المسلّح
یّة لقد كانت انتفاضة األرض نتیجة طبیع

، كما مثّلت لسلسلة من التراكمات الكمیّة
عن 1948استقالال تنظیمیّا لجماھیر 

المؤّسسات واألحزاب الصھیونیّة وتحّوال نوعیّا 
عدّو والنضال كال وأسالیب مواجھة الفي أش

الجماھیر أّن النّضاالت ضّده بعد أن تبیّنت
غیر مجدیة وغیر المطلبیّة وأشكالھا السلمیّة 

حقیق األھداف المرسومة وحمایة تقادرة على 
92التي شملت األرض من خطر المصادرة 

بالمائة وكان لزاما علیھا في مثل ھذه الظروف 
لقمع واإلرھاب المسلّط علیھا وفي ظّل اشتداد ا

خاّصة وقد أصبحت -وخوفا من انقراضھا 
في تلك الفترة مقارنة ) بالمائة 38( تمثّل أقلیّة 
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ّور وتغیّر أن تط–مع المستوطنین الصھاینة 
.أشكال وأسالیب نضالھا

لقد مثّلت انتفاضة األرض في الثالثین من 
إعالنا حقیقیّا عن انضمام 1976أیّار /مارس 

اخل المناطق المحتلّة سنة دالفلسطینیّةالجماھیر 
مة ضّد المحتّل للمقاو1967و1948

نا عن اعتبرت إعال، كما الصھیوني وحلفائھ
القطیعة النھائیّة مع األشكال السلمیّة في الّدفاع 

، فانتفاضة األرض حقوقھا المشروعةعن 
جّسدت في مضمونھا الّشرارة التي ألھبت 

علت لھیب الثّورة داخل حماس الجماھیر وأش
والتي عّمت فیما بعد كّل أنحاء 1948مناطق 

و كان لھا صداھا في األرض العربیّة المحتلّة
الوطن العربي و العالم 

من رّص انتفاضة األرضنتلقد مكّ 
صفوف ھذه الجماھیر ودفعتھا إلى التّالحم 

، وكان ذلك وحدة الھدف والمصیرفي یقودھا
وأشكال مقاومتھا أسالیب ر علیھا في ظّل تغیّ 

ھداء في العدید من الشّ فسقط، دفع ضریبة الّدم
الجماھیر غیر أّن حسن استعداد. المدن والقرى

للنضال والتضحیة من أجل أرضھا لم یتّم 
بل ، جذریةتأطیره من طرف قیادات ثوریّة 

استغلّتھ القیادات الفلسطینیّة الرجعیّة
لم تتطور ف،كورقة ضغط فقطاالنتھازیة و

تم وطویلة األمد شعبیةحرب إلىاالنتفاضة 
إلى وعمدت منظمة التحریرتكبیلھا بالقیود

نتفاضة تارة وإطفائھ تارة االفتیلإشعال 
المفاوضات ونسج المؤامرات لتسریعأخرى 

خاّصة وقد تخلّت عن خیار الكفاح المسلّح الذي 
كحّل انطالق الثورة الفلسطینیّةمنذ طرح 
ر األرض العربیّة واستبدل بمؤامرة لتحری

التوقیع إلىحتى وصلت قدیمة جدیدة أسموھا 
على اتفاقیات أوسلو التي تعترف بالكیان 

.الصھیوني و تتنكر للكفاح المسلح 

إّن الجماھیر الفلسطینیّة التي ھبّت للنّضال 
وجدت نفسھا وانخرطت في الكفاح المسلّح 

انتھازیة ووظالمیّة محاصرة بقیادات رجعیة 
اإلستراتیجي المتمثّل في التحّرر طمست ھدفھا 

ھا في نضالحصرتوالوطني الدیمقراطي 
بما " الدولتین"أو حّل " بالحكم الّذاتي"المطالبة 

یعني التخلّي نھائیّا على جزء ھاّم من األرض 
التي الشعبیةأّن الجماھیر غیرلصالح الصھاینة 
أعدائھا مع طریق الحسم بدأت تتحّسس 

نظمة التحریر أو الفرق الرجعیین من قادة م
، حاولت الظالمیّة واألنظمة العربیّة المتآمرة

تجاوز ھذه القیادات وتنظیم صفوفھا والقیام 
منھا بأھّمیة ببعض العملیّات المسلّحة إیمانا

تظل سالتيماھیرھذه الج.المقاومة المسلّحة
تؤطّر نضاالتھاماّسة إلى قیادة ثوریّة في حاجة

الیومیّة وتدفعھا لممارسة حرب الّشعب طویلة 
الدیمقراطیّة مد إلنجاز مھاّم ثورتھا الوطنیّةاأل

.االشتراكیةالمتحّولة إلى 
، على الجماھیر الشعبیّة ولتحقیق ھذا الھدف

ھوادة ضّد دونفي فلسطین المحتلّة النضال 
ورفض ةوالرجعیّ االنتھازیةالقوى واألحزاب 
لمناورات التي تحاك ضّدھا كّل المؤامرات وا

من طرف اإلمبریالیّة والصھیونیّة والرجعیّة 
لالستسالمالعربیّة التي تسعى لتمریر خطّة 

بدیل عن الإذ"حّل الدولتین"تحت مسّمى 
كما ینبغي علیھا ،تحریر فلسطین كل فلسطین

المتاجرةالنضال ضّد خطر الظالمیّةأیضا
وفیة أنّھا تقّدم نفسھا علىوالتي بالقضیّة

" مفاوضات"على قیادة ةوالقادرللمقدسات
مع  الصھاینة خاّصة بعد أن تمّكنت منناجحة

إسالمیّة" إمارة"السیطرة على غّزة وإقامة 
التنظیم الدولي برعایة قطر والسعودیة وفیھا

س حار"بینما تحولت إلى ، لإلخوان المسلمین
ى لكل من تحدثھ نفسھ بمھاجمة یتصدّ " حدود

.محتلین الصھاینة ال
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ابن الشعب : بقلم نــبین مسرحی: قصیدة 

:الفصل األّول 
وزیر الرّش یقّدم الوزارة
فیما بائع الّسجائر التّعیس
یحترق في شارع الّرئیس

أسرْع من السیجارة
لیخرج من مسرح الحیاة

إلى مسرح الحضارة

:الثّاني الفصل
سابقا.. معالي الوزیر
الحقا.. معالي الّرئیس

في مجلس التّأسیس
تھّزه األناقة والحرارة

ینصُت إلى النّواب
ویلعن بائع الّسجائر

:وأعوان البولیس 
"لَم لْم یمنعوا الحریْق ؟"

:ویھمس إلى ظلّھ مختنقا 
"أ أصیر أم ال أصیر الّرئیس ؟"

:الفصل الثّالث 
میديفي مشھد كو

وزیر الرّش یربح الّرئاسة
فیعلو خلفھ التّصفیق

یعلو صیاح دجاجٍ 

قیقْ .. قیق.. قیق
وتزداُد الحماسة

تدفُع دیكا إلى التّحلیقْ 
..

وغیر بعیٍد عن مسرح الّدواب
جثّةُ عــادل تطوي الطّریق
تطارُد أم تطاردھا الْكالْب  

:الفصل الّرابع 
عــادل یُرفع على األكتاف

یُرفُع وعاریا یحومُ عالیا 
طلیقا في الفضاء الطّلق

یلمُح من فوٍق شعر الّرئیسْ 
:فینطلُق النّشیُد الھتاْف 

روْیدْك رئیْس الرشْ 
كرسیّْك من حطب وقشْ 
وأنا من ربٍع بال ضفافْ 

ألشوكين التّیرأسي سقط في كرم 
وكبرُت من جوٍع وعطشْ 

بیدي أحرقُت جسدي
ولم ارتعشْ 

فلتحذْر جوعي
دا تحت الترابورما

یستحیُل یوما إلى حریقْ 



20
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