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ما العمل ؟

ولى لصدورھا خال ھذا الشھر الذكرى السنویة األجریدة طریق الثورة یيحتُ 
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ھل ماتت الجبھة الشعبیة ؟

منذ عانت الجبھة الشعبیة التونسیة 
تیك سیسھا من غیاب االستراتیجیا و التكأت

الواضحین و قد كانت لجریدة طریق الثورة 
رضیتھا أوقفة نقدیة مع في مناسبات سابقة

ودّ تالسیاسیة للكشف عن ھذه الجوانب و 
ھنا التركیز على الممارسة الواقعیة  ففي 

ل معركة حقیقیة ضیعت الجبھة الصواب وّ أ
بلعید  فقد ياغتیال الشھید شكريو نعن
لى إع بلعید ودّ يالحشد العظیم الذانفضّ 

نم یا : خیر على وقع عبارة مثواه األ
غدت موضوعا للتندر لدى يالت، حبیبي

ة ثوریة مھمأيّ غیاب غالبیة التونسیین في 
تعدیل موازین نجازھاواضحة كان یمكن إل

في تلك اللحظة القوى لصالح الشعب 
.التاریخیة الفاصلة

لت  الجبھة  خالل االغتیال عندما حاوو
علنت العصیان أتدارك الموقف يالثان

يالشھید محمد البراھميبیان نعفييالمدن
ة ھا مصممنّ أمبینة 2013جویلیة 25یوم 

" مسارھا الحقیقيإلىالثورة "رجاعإعلى 
ھا ستدخل في مفاوضات لتشكیل حكومة نّ إو

ھا حددت حتى الوقت نّ إبل وطنيإنقاذ
عن تلك الحكومة اإلعالنسیتم فیھ الذي

ذلك ظل مجرد كلمات لم تنفذ نّ أغیر 
بعد " الحاسمة"و تتالت المواعید واقعیا

.ذكرحسم یُ أيّ ذلك دون 

تیاالت السیاسیة في تونس لقد كشفت االغ
المستعد للقیام يلیس فقط جرائم الیمین الدین

الجبھة محدودیة یضاأما نّ إبأفظع من ذلك و
ظلت عاجزة عن الدفاع عن يالتالشعبیة

ا بالك عن حدیثھا عن حمایة منفسھا ف
ما كانت قادرة علیھ ھو تنظیم فكلّ ،الشعب

وقفات احتجاجیة سرعان ما فقدت معناھا 
"؟يشكون قتل شكرأ"تحت عنوان 

أشھرظلت الجبھة الشعبیة على مدى 
للتحالف مع االتحاد من إمكانیةتنكر كل 

قائد يجل تونس و في مقدمتھ نداء الباجأ
لى إالوقائع كانت تشیر نّ أالسبسي غیر 

س ذلك فقد تواترت اللقاءات سرا عك
عالنیة وھو ما نبھ الیھ الثوریون مبكرا   و
كانت اللحظة يستشھد البراھمعندما اُ و

جدید يطار  جبھوإعالن تشكیل مناسبة إل
جل تونس والجبھة أیضم االتحاد من 

صحابھ اسم أطلق علیھ أيالشعبیة و ھو الذ
.نقاذ جبھة اإل

بسرعة الفتة للنظر تخلت الجبھة الشعبیة و
على محدودیتھا رضیتھا السیاسیة أعن

كیف نفسر الّ إوتركتھا للریح تعبث بھا و
بین يانخراطھا في االستقطاب الثنائ

ا الشعب مطرفین رجعیین یستعمل كل منھ
ھدافھ الخاصة  و ھو أفي مناوراتھ لخدمة 

لى خطورتھ ؟ إرضیة نبھت تلك األما

رضیة لم تكن األقیمة نّ أبر ذلك یفسَّ و
في تأثیرااألشدلألطرافبالنسبة يتساو

تبت بھ كُ يحبر الذالجبھة الشعبیة  ثمن ال
فقد كانت عینھا منذ البدایة مركزة على 
الحصول على قسط من غنائم االنتفاضة 

و تشارك في أن تحكم أيفالجبھة ینبغ
رة  الدساتب ذلك التحالف مع لو تطلّ والحكم

كانت تبحث عن طراففتلك األنفسھم  أ
كثر و ال أال لى تلك الغایة إالوسائل المؤدیة

نتخابي مع الدساترة ھو اقل و التحالف اال
.قصر لتموقعھا في السلطة الطریق األ
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ھا غیر نّ أتذرعت الجبھة في البدایة ب
مر الفة مع نداء تونس و كل ما في األمتح

الطرفین ینھو حصول تقاطعات میدانیة ب
لى التحالف إو لكن الخطوات المؤدیة 

كانت تتم على قدم و ساق و ھو ما يالفعل
ن واضحا للعیان كما تذرعت بان اآلصبح أ

نّ أنداء تونس ال یمثل الدساترة غیر 
عالن ھویتھ إالسبسي كان واضحا في 

البورقیبي قائال انھ " فكره"والدستوریة 
اقترح كان دستوریا و سیظل كذلك  بل انھ

على رئاسة نداء تونس ويى حامد القروعل
لمبادرة فصیال من ن یكون حزب اأمرجان 

.فصائل النداء

على المستوى الطبقي یمثل النداء 
اقتصادیا و سیاسیا و ایدیولوجیا جانبا من 

شریحة من والبرجوازیة الكمبرادوریة
يالقوى التيوھشرائح البیروقراطیة 

ت  مصالحھا غداة تضررفقدت امتیازاتھا و
يو وجدت في الباجدیسمبر17انتفاضة 

م انا لسفینة ترمیم النظاقائد السبسي ربّ 
عادة االعتبار للسلطة الدستوریة ومھندسا إل

ى رجعیة فالتفت حولھ و وجدت لدى قو
الدعم يوالعالميلیمقعلى الصعیدین اإل

ي بي و فوورخص االتحاد األالالزم و باأل
ة الفرنسیة والمحور مقدمتھ االمبریالی

.يماراتاإليالسعودي الكویت

و تحالف الجبھة مع النداء معناه نفض 
ذات الطبیعة الید من الحركة الشعبیة

استبدالھا بالكرنفاالت السیاسیة االنتفاضیة و
الجماھیر ال للمقاومة السلمیة حیث یتم حشد 

باري مع عداد و التما لرصد األنّ إالفعلیة و 
في كبرأیحشد عددا الخصم حول من

فق مرتقب أعالقة بالتعبئة االنتخابیة ك

ى في للتداول على السلطة و ھو ما تجلّ 
.اعتصام الرحیل

قناع  إو في صلة بذلك یحاول كل طرف 
النتقال ا"القوى االمبریالیة الراعیة لـ

قدر لبیة  واألغانھ یمثل األ" يالدیمقراط
ر  ھو ما یفسّ و" االستقرار"على ضمان 

ل سفارات الدول االمبریالیة بشكل تدخّ 
مفضوح و مباشر في ھذه المعركة سواءً 

لملتقیات و الحوارات في تونس بتنظیم ا
حزاب استقبال  رموز األو بأوخارجھا 

الجبھات السیاسیة التونسیة للسفراء في و
يحظيقراتھا بما في ذلك االستقبال الذم

ركان أمن طرف يمریكبھ السفیر األ
فضال عن اللقاء مع الرئیس الشعبیة الجبھة
شعب : و سرعان ما تبخر شعار يالفرنس

مریكا ال فرنسا ال أحر ال تونس شعب 
.قطر

مون على كان فیھ القیّ يالوقت الذيو ف
التحالف الجدید مع االتحاد من اجل تونس 

و یحشدون جبھة اإلنقاذ والدةیدافعون عن 
رة ضروخصّ الحجج التى تبرر ذلك وباأل

جبھة دیمقراطیة واسعة لمواجھة بناء
الدینیة  كان اللقاء  بین السبسي " الفاشیة"

عندما تكلم السبسي والغنوشى في باریس و
رمى عالم التونسیة الحقا في وسائل اإل

سبق ان يالذيالورود في اتجاه الغنوش
رماه بمثلھا مؤكدا انھ ضد استعمال 

نّ أواالعتصامات لطرد الوالة و المعتمدین
وفي حزبھ ال یمثل المعارضة بل المعاضدة

ن تحصین قانونّ أيالمقابل قال الغنوش
جل غیر مسمى و انھ رجئ ألأُ الثورة 

بیل تحقیق التوافق مع نداء مستعد في س
.لى غواتیماال إلى السفر حتى إتونس 
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معزوفة التحالف نّ أریف الطو
ط الفاشیة الدینیة جربت سقاإليالدیمقراط

ثم يثمرت تقاربا مع سلطة بن علأا و سابق
اھا من یّ إصبحت تحالفا مع الفاشیة الدینیة أ

اط الفاشیة الدستوریة سقإلكتوبر أ18خالل 
أيولى لى نسختھا األإن ت اآلارتدّ و

ـ نداء تونسالتحالف مع الدساترة ـ 
ة من سقاط الفاشیة الدینیة في لعبإل

شبھ أيھيالتحالفات غیر المبدئیة الت
دیث عن الفاشیة في المھزلة علما ان الحب

شباھھا ال قیمة لھ من أالمستعمرات و
لة الوطنیة أاویة النظریة حیث تظل المسالز

علیھ يتنبنيساس الذالدیمقراطیة حجر األ
.  التحالفات 

واقعیا ماتت الجبھة الشعبیة یوم ولدت 
جبھة اإلنقاذ و عبثا یحاول البعض احیاء 

و أيم تمت بشكل طبیعلجثتھا غیر انھا
ما ماتت انتحارا نّ إبطعنة خارجیة غادرة و 

ال یقلل ھذا من قیمة الجھود المبذولة من و
الشعبي في اتجاه اجل تطویر رصیدھا

ماجدید متباین معيارساء عمل جبھو
مضون باسم لیھ و ھو ما عبر عنھ المُ إلت آ

التیار الوطني و بعض / الجبھة الشعبیة 
.جھویة المتمردة التنسیقیات ال

خالل انتفاضة يالتونسلقد برھن الیسار
ثیر في أھا التدیسمبر على انھ قوة یمكن17

بحشده للجماھیر مجرى الصراع الطبقي
في المظاھرات ا ھمّ ثیرا مُ أوممارستھ ت

ا انعكس على ھو موالمواجھات و
منھا الشعارات الشعارات المرفوعة و

حیة وطرح لة الوطنیة والفالالمتصلة بالمسأ
استھدف  يمشكلة الثروة ولكن التخریب الذ

ریعا فسقط سھذا النشاط كان قویا و
منھا ل المنعطفات ووّ أاالنتھازیون عند 

حمایة الثورة و الھیئة االنخراط في مجلس
يوبالتال...الخ اكتوبر23العلیا وانتخابات 

بدورھم في عملیة ترمیم النظام المساھمة
ن و السجود دساترة اآلوما التحالف مع ال

الّ إمریكیة و الفرنسیة مام االمبریالیتین  األأ
ستتلوه يلقة من حلقات ذلك السقوط  الذح

.حلقات أشد خطورة 

السقوط بفعل عوامل و لم یحدث ذلك
ما ھناك عوامل خارجیة نّ إداخلیة فقط و

اغتیال بلعید اتمھمة ایضا تفسره   فعملی
ھا دفع قسم ھدافأمن بین كان يوالبراھم

يحضان الیمین الدستورألى إالیسار من
القوى االمبریالیة لالحتماء بھا حتى یفقد  و

في استقاللیتھ و یتنكر لشعاراتھ و برامجھ
وضح النھار و ھو ما یمكن معاینتھ اآلن 

.بوضوح تام 

یوجد فیھ ذلك الیساريوھذا الوضع الذ
الذى عبرت عنھ الجبھة الشعبیة یوفر 

خلص من من جھة امكانیة التين الدینللیمی
مضجعھقضت تاریخیاأمشكلة طالما 

نضال الیسار ضد الدساترة بالقول يونعن
فر من انھ كان دائما متحالفا معھم كما یو

مكانیة القول إيجھة ثانیة  للیمین الدستور
" الیسار"نھ قوة دیمقراطیة بدلیل معاضدة ا

سابقة وب البالتالي التطھر من كل الذنلھ و
.دون سواه يبوضعھا في رقبة بن عل

و الیوم عندما نرى السبسي و ھو یخطب 
الحشود المتجمعة في ساحة باردو في 

ترفع من جدید من يوصور بورقیبة و ھ
د طرف ضحایاه القدامى المسبحین بحم

لى إانجازاتھ العظمى من االستقالل 
ننا نستنتج إة فألى تحریر المرإالجمھوریة 

لیھ یحقق نجاحا ال إشرنا أيریب الذالتخنّ أ
.یمكن تجاھلھ 
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تمثل مشكلة االستراتیجیة والتكتیك جزءا 
ج یحتاومن علم قیادة النضال الطبقي

لى حل إالثوریون على مستوى التحالفات 
المشكلة و یستوجب ذلك  التسلح برؤیة ھذه

وضاع للمرحلة التاریخیة و األة یاستراتیج
او ذاك و كل المخصوصة في ھذا البلد 

خطاء ألتباس على ھذا الصعید تترتب عنھ ا
في الممارسة المیدانیة غالبا ما تكون 

فعندما تغیب الرؤیة االستراتیجیة  ،كارثیة
تنتصر الرجعیة والتذبذب والمراوحةیسود

ھو ما یمكن الوقوف علیھ في تجربة و
.الجبھة الشعبیة 

التحالفات في مرحلة التحرر وتخضع 
كفاح ضد لى مبدا الإیسیا رئيالوطن

لى إا تخضع ھنّ أأياالمبریالیة و عمالئھا 
یشق المستعمرات يالتناقض الرئیسي الذ

و ھو التناقض بین االمبریالیة شباھھاأو 
.الشعب و

و في الوطن العربي و تونس كجزء منھ 
للكادحین في يفان تحدید الھدف الرئیس

يیجتازھا كفاحھم وھيعالقة بالمرحلة الت
يیعنيالدیمقراطيمرحلة التحرر الوطن

وھم عمالئھاة االمبریالیة ومواجھن اآل
اإلقطاعیون الكمبرادوریون و

المسالة البیرقراطیون و بالتالي حل و
االختیار بین من الوطنیة الدیمقراطیة ال

لى إببول البعیر و من یدعو ي
.التنویر

ا یتعلق ھ عندمنّ إف،على صعید التكتیكو
ین أساسیین یجب العمل على  األمر بعدوّ 

تركھما یواجھان بعضھما البعض وفضح 
قدر العداء الكاذب بینھما والتمایز عنھما 

التوجھ للشعب لبناء القوة الثوریة اإلمكان و
نّ إأين تكون بدیال لھما على أالقادرة 

یخضع إلى االستراتیجیا و ال التكتیك ھنا 
.ن یتناقض معھا أیجب 

********************************************************
قطاع الزیاتین وإخفاقات السلطة 

من یوم آلخر تكشف لنا المعطیات المتوفّرة   
فشل الحكومة الذریع في مواجھة المشاكل 
سواء منھا المزمنة أو المستجّدة والتي 
تعاني منھا كل القطاعات االنتاجیة خاصة 

حة الذي زاد في تأزیم وضعھ قطاع الفال
إّن . استمرار الجفاف وتواصلھ لمّدة طویلة 

سیاسة الالّمباالة التي سلكتھا الحكومة 
وعدم جّدیتھا في مواجھة مشاكل ھذا 
القطاع وعدم اإلسراع بإیجاد حلول جذریّة 
لھ خاّصة بالنسبة للفالّحین الصغار 
والمتوّسطین ادت الى نتائج  كارثیّة خاّصة 

نسبة للزیاتین لما لھذه الثروة من أھمیّة بال
.اقتصادیّة واجتماعیّة 

وتبرز أھمیّة شجرة الّزیتون في كونھا 
تغطّي ثلث المساحة المحترثة بالقطر أي 

ملیون 7.1بالمائة بما یعادل 79حوالي 
ملیون ھكتار 5.1ھكتار منھا حوالي 

غراسات زیتون بحتة، أّما المساحة المتبقّیة 
ات مختلطة بین الزیاتین فھي غراس

واألشجار المثمرة األخرى خاّصة اللوز ، 
فالفالحون الصغار الذین یملكون قطع 

بالمائة من 80(أرض فالحیّة صغیرة 
) ھكتارات 5المساحات المغروسة أقّل من 

یعمدون في الغالب إلى استغاللھا في 
الغراسات المزدوجة التي تجمع خاصة بین 

.زأشجار الزیتون واللو
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وأشجار الزیاتین یتجاوز عددھا الجملي في 
بالمائة 14ملیون شجرة منھا 60تونس 

بالمائة 19سط وبالمائة بالو67بالشمال و
، ویضّم قطاع الزیاتین حوالي بالجنوب

60فالح أي ما یمثّل حوالي 309000
بالمائة من المشتغلین بالفالحة وتعتبر 
والیات صفاقس وسیدي بوزید ومدنین من 
أھّم الوالیات التي تتركز فیھا النسبة األكبر 

كما یمثّل إنتاج الزیت . من أشجار الزیتون 
بالمائة من إجمالي اإلنتاج 13حوالي 

بالمائة من إنتاج األشجار 44الفالحي و
المثمرة وتعد تونس رابع منتج عالمي 
لزیت الزیتون الذي یمثّل المنتوج الفالحي 

یؤّمن أكثر من الرئیسي الموجھ للتصدیر إذ
ئة من قیمة الصادرات الغذائیّة بالما40

سنویا خالل الخمس طن165000(
من بالمائة5.5و) سنوات األخیرة
بالمائة من 16بینما یوفر الصادرات العامة

.القیمة المضافة 

ملیون 34كما یوفّر قطاع الزیاتین حوالي 
ئة من بالما20یوم عمل في السنة أي نسبة 

، فموسم جني يفي القطاع الفالحالتشغیل
الزیتون یمثّل فرصة سانحة للعائالت 

عن العمل للظفر لبعض للمعطلینالفقیرة و 
المّدة (حتّى وإن كان ألشھر معدودة بشغل

أشھر عندما تكون ال تتجاوز األربعة
مّما یساھم في تقلیص ) الصابة قیاسیّة

معاناتھم الیومیّة وفي تحسین وضعھم 
ولو بصفة مؤقّتة  إضافة إلى اإلقتصادي 

معصرة زیتون 1400تنشیط حوالي 
والعدید من شركات تعلیب الزیت وشركات 

.التصدیر 

إّن استعراض ھذه المعطیات الخاّصة 
ف إلى إبراز أھمیتھ في بقطاع الزیاتین یھد

، ھذه جتماعیّةقتصادیّة واالالحیاة اال
بعین األھمیّة التي ال تأخذھا السلطة 

ار إلیجاد حلول سریعة للمشاكل عتباال
الطارئة والمرتبطة أساسا باستمرار 
الجفاف وتأثیره السلبي على أشجار 

غیر أن السلطة ممثّلة في وزارة . لزیتونا
الفالحة لم تسارع بأخذ التدابیر الالّزمة 
والضروریّة خاّصة مع تواصل الجفاف 
واستفحالھ على مستوى جھات الوسط 

بالمائة من 86حوالي والجنوب أین تترّكز 
أشجار الزیتون والتي تفاقم ضررھا 
وأصبحت العدید منھا مھّددة بالتّلف خاصة 
بالوالیات األكثر إنتاجا للزیت وھي سیدي 

.بوزید وصفاقس ومدنین 

لقد أقّر وزیر الفالحة منذ شھر جوان 
خطّة للتدّخل السریع لحمایة  2013

الزیاتین من خطر الجفاف المحدق بھا 
لك بتمكین الفالّحین من مساعدة مالیّة وذ

قّدرت بدینارین لشجرة الزیتون الواحدة 
للمساعدة على ریّھا للتقلیص من مخاطر 

ورغم أن قیمة . الجفاف التي تتھّددھا 
المساعدة المعلن عنھا غیر كافیة باعتبار  
أن الحالة التي أصبحت علیھا الزیاتین 

إّن ھذا تتطلّب ریّھا مّرتین على األقّل ، ف
القرار صاحبتھ العدید من الشروط 
المجحفة  جعلتھ حبرا على ورق ولم یتّم 
تطبیقھ مّما أثّر سلبا على أشجار الزیاتین 
التي یبست أغصانھا واصفّر لونھا 
وأصبحت مھّددة بالفناء خاّصة بعد إصابة 

حشرة "بالمرض جّراء ظھور اآلالف منھا
.الفتّاكة " النیرون

من القلق والھلع سرعان لقد طغت حالة
ما تحّولت إلى كابوس مزعج للفالّحین 
الفقراء والمتوسطین جّراء خوفھم من  
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فقدان مورد رزقھم وھم في وضع ال 
یقدرون معھ على درء الخطر الذي ألّم 
بغراساتھم باعتبار  أّن شجرة الزیتون ھي 
الغراسة األكثر انتشارا بالمناطق األكثر 

لى الّصمود أمام فقرا نظرا لقدرتھا ع
الجفاف ، غیر أّن جفاف الموسم الفالحي 

والذي استمّر لمّدة 2013ــ 2012الحالي 
طویلة والذي اتّسم بالحّدة لم تتمّكن معھ 

في العدید من أشجار الزیتون من الصمود
لتنقض "  اإلنعاش"وجھھ إذ أحالھا على 

علیھا الحشرات الفتاكة فتحلیلھا إلى مجرد 
.قودا للنیران حطب یستعمل و

إّن الشروط المجحفة التي وضعتھا وزارة 
الفالحة لتمتیع البعض من الفالحین من 
إعانة لرّي زیاتینھم وتأّخر مصالحھا في 
التدّخل یؤّكد بما ال یدع مجاال للشّك مدى 

انتھا بھذا القطاع رغم أھمیتھ استھ
جتماعیّة خاّصة إذا علمنا  قتصادیة واالاال

عیش ألكثر من ملیون أنّھ یمثّل مصدر
شخص ، كما یساھم ولو بصفة ظرفیّة في 
حّل مشاكل البطالة المتفاقمة كما ذكرنا ، 
إلى جانب مواطن الشغل التي توفّرھا 
المعاصر وتجمیع الصابة ونقلھا إذ یضفي 

قتصادیّة حركیّة غیر عادیّة على الدورة اال
ویساھم بدوره في تحسین الوضع 

لعائالت الفقیرة اإلجتماعي للعدید من ا
.والمعطّلین عن العمل 

ستھانة التي تعاملت بھا مصالح ّن االإ
وزارة الفالحة تجاه المخاطر التي تھّدد 
غراسات الزیاتین ، كانت نتائجھا وخیمة 
خاّصة مع تواصل الجفاف مّما أثّر سلبا 
على قطاع الزیاتین خاّصة بوالیة سیّدي 

یھا بوزید التي زاد انحباس األمطار ف
، "حشرة النیرون"بـأشجار الزیتون إصابة 

ت النسبة الجملیّة لإلصابة الحاّدة بھذه إذ بلغ
بالمائة وأقصاھا كانت بمعتمدیّة 28الجھة 

بالمائة علما وأّن ھذه 54المكناسي بنسبة 
المعتمدیّة توفر كّمیات ھاّمة من الزیوت 

أّما نسبة . البیولوجیّة ذات الجودة العالیّة 
بالمائة 34ة المتوسطة فقد بلغت اإلصاب

50وكانت أقصاھا بمعتمدیّة المزونة بنسبة 
.بالمائة 

إّن والیة سیدي بوزید تحتوي لوحدھا 
، وكان الحّل ملیون شجرة زیتون4.7على 

لحمایتھا من المخاطر المحدقة بھا جراء 
الجفاف واألمراض ھو اإلسراع في ریّھا 

ألشجار التي مّرتین على األقّل مع مداواة ا
أصابتھا حشرة النیرون والمقّدرة بحوالي 

ملیون شجرة ، إال أّن وزارة الفالحة 9،3
ومصالحھا المختّصة لم تعر األمر أّي 
اھتمام یذكر وتركت الفالحین یواجھون 
مصیرھم بأیدیھم رغم أن حوالي نصف 
العدد الجملي ألشجار الزیتون بالجھة بات 

المرض لعدم مھّددا بالتلف جراء العطش و
قدرة الفالحین خاصة الصغار منھم على 

كما مثّلت . رّي أشجارھم ومداواتھا 
صعوبة المسالك الفالحیة التي تراكمت بھا 
األتربة والرمال جراء كثرة الریاح عائقا 
أمام من توفرت لھ من الفالحین القدرة على 
الرّي والمداواة خاصة بجھة صفاقس 

لفالحة التدخل ومدنین وكان بإمكان وزارة ا
والقیام بمداواة غابات وحقول الزیتون 
بالطائرات مثلما تّم بجھة الساحل رغم أّن 

لم تصب سوى حوالي " حشرة العتّة"
شجرة 5220000ملیون شجرة من جملة 

زیتون توجد بھذه الجھة  ، غیر أّن ذلك لم 
یقع مّما نتج عنھ ضیاع جانب ھاّم من 

ي أصاب صابة الزیتون جراء المرض الذ
.التي تلف عدد كبیر منھا األشجار
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إّن السیاسة الالّوطنیّة والالّشعبیة 
والالّدیمقراطیة التي تنتھجھا السطلة من 
شأنھا أن تعّمق األزمة الخانقة التي یعیشھا 
الكادحون بما في ذلك  الفالّحین خاّصة 
الصغار منھم والمتوسطین وتزید من 

زیاتینھم معاناتھم الیومیّة جراء تضرر 
وضیاع محاصیلھم مّما سیؤثّر سلبا على 
أوضاعھم المادیّة المتردیّة   والتي ستدفع 
البعض منھم إلى التخلّي عن أرضة 

المدن لتغذیة البطالة والنزوح إلى
، بینما ستضطر البعض اآلخر إلى المتفاقمة

مزید التداین لدى البنوك ورھن أرضھ التي 
اجزا عن سیفقدھا ذات یوم عندما یصبح ع
.الخالص جراء الفوائض المجحفة 

إّن السلطة الحالیّة وبحكم معاداتھا للكادحین 
لن توفّر الحلول الكفیلة بحّل مشاكلھم ولن 
تسعى لتحسین ظروف عیشھم ألّن ھدفھا 
الوحید ھو توفیر الشروط الكفیلة بالسیطرة 

لمزید انتفاضتھمعلیھم وكبح جماح
أخذ مصیرھم استغاللھم مّما یحتّم علیھم 

الحین بیدھم وتنظیم صفوفھم وما على الف
ّمع في جالصغار والمتوسطین سوى الت

اتّحادات فالحیّة ممثّلة ومستقلّة تمام 

اإلستقالل عن اتّحاد الفالّحین الكبار للدفاع 
عن مطالبھم المشروعة المتمثّلة باألساس 

:في 

وفق شعار يصالح زراعإـ القیام ب
.رض لمن یفلحھااأل
تمتیعھم بالقروض المیسرة واألسمدة -

الالّزمة واآلالت الفالحیّة بأسعار منخفضة 
.مع إعفائھم من خالص القروض السابقة 

بناء السدود الستغالل الكمیات الھائلة من -
میاه األمطار التي توفرھا األودیة لتكون 
مصادر رّي إضافیّة مع تعمیم شبكات 

.الرّي وتعدیل مقابلھا النقدي 
الحّد من الخطورة التي تمثلھا بعض -

األودیة الكبیرة على حیاة الفالحین 
وممتلكاتھم ومحاصیلھم الزراعیّة من ذلك 
وادي مجردة الذي یتسبّب فیضانھ سنویّا 

.في كوارث 
تحسین الطرقات وفتح المسالك الفالحیة -

.واإلعتناء بھا 
إنشاء التعاضدیات الفالحیّة التي تمكنھم -

یج منتوجاتھم وتوفر لھم البذور من ترو
واألسمدة ووسائل العمل المتطّوة وكذلك 

.القروض الموسمیّة المیسرة 
********************************************************

تسقط أقنعة الثورة
قّدم الّشعب التونسي عبر انتفاضاتھ 

التاریخ خاللالتاریخیة وخصوصا 
ة، في سبیل المعاصر تضحیات عدید

غیر أنھّ في كّل . التحّرره واالشتراكیة  
مّرة یھّب فیھا  لى النّضال ویقّدم   
التّضحیات، تتجنّد قوى ترتدي أزیاء مدنیّة 
تطلق عبارات ثوریّة وتتلّحف بمطالبھ 
الوطنیّة واالجتماعیّة، فیخالھا قوى تتجنّد 
معھ لكن في حقیقة األمر فإّن تلك القوى 

شا احتیاطیّة یستنجد بھا لیست إالّ جیو
. النّظام القائم كلّما شعر باقتراب ھزیمتھ

وسرعان ما تتحّول ھذه القوى، إذا ما 
استتّب لھا األمر وإذا ما توّضحت لھا 
بشائر تراخي الفعل الثّوري في صفوف 
الّشعب المنتفض، إلى قوى معادیة للثّورة 

.تتربّص بالّشعب وبانتفاضتھ
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2010دیسمبر 17ولم تكن انتفاضة 
لتخرج عن ھذه القاعدة، فالمكتسبات التي 
حقّقھا الّشعب بفضل تضحیاتھ ال تتجاوز 
مستوى بعض الحریّات العاّمة، وھي 
حریّات أجبر الّشعب المنتفُض أعداءه على 
التنازل عنھا، و قد استغلّھا النظام القائم 
لیجّمع من جدید قواه وینھض ویحّول 

ن كفاح الكادحین  بواسطتھا وجھة الكفاح م
التواقین إلى الحریّة والكرامة واألرض 
والّشغل إلى صراع سیاسوّي بحت محوره 

وقد نجح النّظام، عبر . دستور ورئاسة
جانفي قمیص 14تقّمص حّكام ما بعد 

الثّورة التي انتصرت حسب زعمھم، في 
الحّد من الغضب الّشعبي وجعل الّساحات 

ظّل تواصل میدانا للّسباق االنتخابي في 
. نفس النظام بمختلف أجھزتھ

إالّ 2011أكتوبر 23ولم تكن انتخابات 
أكذوبة كبرى مھّدت لھا القوى اإلمبریالیّة 
والّرجعیّة وشاركت في التّرویج لھا 
الجوقات االنتھازیّة واإلصالحیّة 

وإذا كان للّرجعیات وأسیادھا . والوصولیّة
على أن ثبّتت دیمومة نفس النّظام والحفاظ

مصالحھا، فإّن الجوقة التي سارت في 
ركابھا  ورغم الّصدمة التي أفاقت علیھا 
عند اإلعالن عن حصیلتھا الھزیلة لم 
تستفق من غیبوبتھا وواصلت   تنفیذ 
المشروع المسطّر ضّد الشعب وانتفاضتھ 
زاعمة أنّھا ستواصل النضال في قصر 

بالّرغم من " أھداف الثّـورة"باردو لتحقیق 
االنتفاضة لم یھدأ إذ سرعان ما اكتشف أنّ 

الشعب زیف العناوین البّراقة التي رفعھا 
المتنافسون خالل الحملة االنتخابیّة وأنّھا لم 
تكن إالّ وعودا تُسلُّ أیّاما لتغمد أعواما، 
فكیف ألھداف لم تتحقّق على المیدان أن 

تتحقّق في قاعات مكیّفة ومن على أرائك 
!وثیرة ؟

ظّل الّشعب في األیّام واألشھر ووتمضي
قراه وحواضره ینادي بإسقاط النّظام 

يو العصفیواجھ بالرّش حینا وبالكالب 
یودع المحاكم والّسجون، والغازات أحیانا و

بینما تظّل الوجوه المترفة من النّعیم ولیس 
من الثّورة تطّل علینا صباحا مساءا من 

لشتم خلف بلّور الّشاشات تتقاذف السّب وا
. یحّمل بعضھا المسؤولیّة للبعض اآلخر

وإذ تشتّد األزمة ویصبح ذاك الذي أشعل 
یوما فتیل االنتفاضة غیر قادر على النّزول 
إلى الّشارع وغیر قادر على الھتاف، 
فتتصاعد من خلف الّشاشات أصوات تدعو 
الحكومة القائمة إلى تغییر نفسھا وفي 

نافس أقصى الحاالت إلى حّل نفسھا، ویت
الّدعاةُ الیوم كّل من جھتھ لیزعم كل طرف  
أنّھ كان السبّاق إلى رفع مطلب حّل 
الحكومة والمجلس التأسیسي متجاھلین أّن 
الّشعب وقواه الثّوریّة قد سبقوھم إلى ذلك 

رفعوا تلك ولّما قاطعوا االنتخابات 
یھرولون إلى الشعارات فیما كانوا ھم  

ة أكذوبتھم بشفافیالّصنادیق ویتفاخرون
. الكبرى

وكلّما ازدادت األزمة اتساعا وازدادت 
إمكانیّة تضییق الخناق على النّظام، تھّب 
ھذه القوى إلى تقدیم فرص مجانیّة إلنقاذه، 

كثر أضیقا بل یصبح محور الّصراع 
فأكثر، ذلك أّن الّصراع الّدائر اآلن یختزل 
في صراع على الّسلطة بین القّوتین 

النھضة من جھة والنّداء من (الّرجعیّتین
وبھذا االختزال صار ). الجھة المقابلة

الّشعب یواجھ أزماتھ وقضایاه المزمنة 
والمؤقتة في واد علّھ یظفر بقطرة ماء أو 
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برغیف یسّد رمقھ والّرجعیّتان بحزبیھما 
وحلفائھما یتصارعان في واد آخر من أجل 
جني أكبر عدد من الكراسي لیجھز بھ على 

. حینالكاد

وقد نجحت الّرجعیّات مّرة أخرى في 
تحویل مجرى الّصراع لصالحھا  فألحقت 
بركبھا مجّددا، ودون عناء یُذكر، الطّامعین 
في منصب أو حتّى نصف منصب في 

التي یتباھى ھؤالء " حكومة اإلنقاذ"
المتذیّلون للنّداء بأنّھا ستكون منقذا للبالد 

لن تكون وللعباد والحال أنّھم یجھلون أنّھا
إالّ منقذا ألعداء الّشعب من النھضة إلى 

.النداء و ما بینھما 

وإذ یضیق محور الّصراع في األعلى، 
بین الّرجعیّتین وحلفائھما، فإّن المطالب 

جویلیة بدأ 25المعلنة منذ " الثّوریّة"
إلى صداھا یخفت شیئا فشیئا وصار السیر

الوراء قاعدة لرافعیھا أمام افتتاح حلبات 
الحوار المباشر وغیر المباشر واللّقاءات 
الّرسمیّة والسریّة وأمام فتح باب التوافق 
والوفاق والتنازل والتنازل المقابل والتقدیم 
والتأخیر في المواعید وأمام االنتقال في 

من العصیان المدني " التكتیكات الثوریّة"
امات السلمیة ومن الترحیل إلى إلى االعتص

حتّى أّن .. الّضغط و من بارد والى القصبة 
اعترف ) السبسي(زعیم الرجعیّة اللیبرالیة 

مّما حدا بزعیم " ارحل"بأنّھ ضّد حملة 
االنتھازیّة المتحالف معھ إلى القول بأنّھا 

وفي . مجّرد حملة للّضغط على الحكومة
تبقى خضّم ھذا الّصراع الّرجعي الضیّق 

أیادي األسیاد اإلمبریالیین ممدودة في كّل 
حین وكلّما اقتضت الحاجة إلنھاء الّصراع 
وفق ما یشتھونھ وبالقدر الذي یضمن 
دیمومة ھذا النّظام ودیمومة االضطھاد 
والقمع واالستغالل، وتظّل أیادي الّسادة 
الّسفراء تحت الطّلب كلّما دعت الحاجة 

ردید االنتھازیین لحّل األزمة التونسیّة مع ت
. الجالسین الیھم انھم ضد التدّخل األجنبيّ 

بعد كّل ھذا وذاك، وحین تكتمُل الطّبخةُ 
سیقول المنتصران وھما في حقیقة األمر 

إّن ھذا النّصر : "واحٌد مقسوم إلى نصفین
وسیرّدد " تّم بفضل إرادة الّشعب

ل الشعب بفضل لقد سجّ "االنتھازیون 
".من أھداف الثّورةتضحیاتھ ھدفا آخر 

ویظّل الكادحون، الواقفون خارج محیط 
دائرة ھذا الّصراع ولكنّھم في نفس الوقت 
محوره ، على األرض یقاومون االضطھاد 

.     واالستغالل و االستعمار
********************************************************

مراقب: بقلم طر                                اخــو
إلى األمام یا دفق النیل األعظم

تندفع السیول البشریة عبر فتحات المدن 
والقرى المصریة وبإرادة فوالذیة لم یخبر 

أبناء مصر الصادقین الّ إالبتھا ص
بتصمیم ال یلین یعلن أحرار مصر بدایة و

وھا ...تحریر الوطن من المحیط الى الخلیج
الدجل تتقبل اللكمات ھي عروش القّش و

ومعھا تعاویذ باعة بول البعیر وفتاوي 

في ذات الوقت . مجاھدي األنصاف السفلى
الذي تستعید فیھ الساحات والمیادین 
المصریة المشّرعة على أحالم الكادحین 
بلبل الثورة الصادح على امتداد عقود من 
الزمن الجمیل شیخ امام عیسى الذي أبدع 

سیدرك . م الكادحینبتراتیلھ في رسم أحال
أحرار مصر والعالم أن مرسي األحمق و 
بغبائھ المفرط قّدم ومن حیث ال یرید خدمة 
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للفكر الوطنى والدیمقراطي عجز عن 
الناصر اسدائھا الراحل جمال عبد 

المخلوع حسني البارك، األّول حقنا لدماء و
المصریین والثاني انتھازیة وعمالة 

أن ُ ھذا ذلك. المریكا حامیة االخوان
البوكیمون مرسي عابد الكرسي اجتث 
حركة االخوان فكرا وتنظیما  د من أرض 
الكنانة وانھا لعمري خطوة مھمة على 

فإلى األمام ... درب تطھیر أرض  الثورات
یا دفق النیل األعظم

ساحة باردو
ال یكاد یختلف اثنان على أن الصلف 

اء ھما العاھتان الممیُزتان للقطیع والغب
المنتصب جآلدا باسم شرعیة منتھیة 
الصلوحیة و ال مشروعیة لھا والدلیل 
استفتاء الشوارع الیومي حیث تتدفق 
الجماھیر الشعبیة على امتداد الساحات 
العامة والخاصة من بن قردان الى عین 
دراھم مرورا بباب سعدون في اصرار 

لنفایات المتكلُسة اسطوري على لفظ ھذه ا
في الكراسي والتي دفعت بھا الى واقعنا 

وقد كان . السیاسي صنادیق النفط والعمالة
للصفتین انفتي الذكر األثر البارز في 
انسداد آفاق االنفراج المنعدمة أصال بحكم 

وھاھو . العداء الطبقي لمطالب الكادحین
ن حول جآلدي الشعب الطوق یضیق اآل

ذات الوقت الذي تنفرج في ناھبي الثروات
مال رحبة لغد أفضل في مسیرة آفیھ 

الكادحین وھاھي الجماھیر الشعبیة الھادرة 
ترفع   الیوم من سقف مطالبھا وال تكتفي 
برحیل سماسرة الوطن و تجار الدین بل 
تطالب بتقییم أداء الطغمة الحاكمة 
ومحاسبتھا عبر الھیئات القانونیة المستقلة 

واالخالالت التي تدخل عن كل التجاوزات 
في خانة الخیانة الوطنیة من بیع و متاجرة 

تخابر واستقواء باألجنبي بقوت شعبنا و
وطنیة خدمة لسفلة ما رادتنا الإلتركیع 

حتما. الكھوف القروسطیةبرحوا مضارب
...سیكنس الشعب أعداءه ولو بعد حین

وھل یعبّد غیر األحرار طریق الثورة ؟
ادحة المنافذ على مالئكة سّدت الجماھیر الك

العریفي وزمرتھ فلم تتمّكن من االصطفاف 
إلى جانب االخوان المتأسلمین في ھرولتھم 
المحمومة لالجھاز على ثورة الشعب 

وحده المنقرض . العظیم سلیل النیل األعظم
القرضاوي طرید بالط موزة منّى نفسھ 

-وقد تخیُلھا جاریة-بركوب رابعة العدویة 
الزحف الجماھیري الھادر على وحین ھالھ

ریة انكفأ امتداد میادین التحریر المص
كعادة االنتھازیین والجبناء من طینتھ و

مكتفیا ببیان ال طعم وال لون لھ تاله أحد 
وألّن ارادة الثورة .. بیادقھ المتناثرین ھناك

من ارادة الشعب فھا ھي الجماھیر الشعبیة 
تحّصن ومن المیادین ثورتھا مرتقیة

باستحقاقات المرحلة الى الحریة والكرامة 
والعدالة االجتماعیة لتعلن من الفیوم 
وسوھاج بدایة نھایة حكم االستبداد بجناحیھ 

أّما وقد عرف الشعب ... الدیني واللیبرالي
طریقھ على حد أداء الرائع عبد الحلیم 
حافظ فان مسؤولیة التنظیمات الثوریة 

زاحة اریخیة إلالحزبیة تبمكوناتھا المدنیة و
ة الجماھیرھذه الكوابیس الجاثمة على ثور

ریخ یا لى مزبلة التاإ...المتعطشة لالنعتاق 
.رضاع الكبیر إباعة بول البعیر ویا رھط 

خداع الطّبقات
فلیخرس الجبناء سماسرة الوطن والى 
األبد ستنتابك حتما ھستیریا الغثیان والتقیُؤ 
وأنت تتحُسس ذات صباح أشالء وطن 
وحلم ثورة كان قد غلبك النعاس الثوري 
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فنمت وتركتھا للعراء لقمة سائغة تترُصدھا 
أعین الجبناء ووكالء االستعمار یراوحون 
علیھا بمعاول الدوالر البتروخلیجي حینا 

رضاع الكبیر حینا إبول البعیر ووبفقھاء
ھؤالء األغبیاء وألنھم كذلك فھم أُول . خرآ

وبذلك من یصُدق نعیقھم وأراجیفھم
. یدُشنون حفر قبورھم غیر مأسوف علیھم

تنطلق حمالت خداع الطبقات الشعبیة 
الحالمة بالغد األفضل وبصباح الكادحین 
المشرق عن طریق زرع أوھام الخیر 
والنماء بفضل لوبیات وشركات خیریة 
وھمیة ال تتناسل اال في مستنقع التخلُف 
والجھالة فتحُل ھذه الشركات محُل 

لدولة ال سیما األمنیة مؤُسسات ا
واالجتماعیة وتنُصب العصابات الحاكمة 
المقُربین والموالین لھا على رأسھا مشُغلین 
الماكینة الدعائیُة بما فیھا الرسمیة في تفنُن 

القروض بدون (لالبتزاز األخالقي والدیني 
رباء والبنوك االسالمیة وجمعیات البر 

بین وھا أنك ). والتقوى والمشاریع الخیریة
عشیة وضحاھا تلحظ أن المشھد العمراني 
قد تغیُر فانتصبت عمارات شاھقة تأوي 
ھذه المؤسسات المتحیُلة وعادة ما یضفي 
علیھا الرئیس المدیر العام المقُرب من 
أركان السلطة  وقارا ال ینطلي االُ على 

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

فالشركة المؤمنة والمتدیُنة جدا  ,رجعة 
والمرتبطة بصالت رحم وتراحم مع 
السلطة الغاشمة حتى أنھا من رعت موائد 
االفطار الرمضانیة العام الماضي لتصلي 
الیوم الفقراء والمھمشین الرمضاء والعلقم 

فالمؤسسة .على أبواب رمضان الحالي
رافضة للرباء والحاملة السم من أسماء ال

تلھف مُدخرات =الیسر=هللا الحسنى 
المساكین ثم یطُوح بھم رئیسھا ممُول 
روابط حمایة النھضة على قارعة 

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

نعلم كیف تم االفراج عنھ قبل شھرین رغم 
االدانة لیتمُكن تحت حمایة أعین توفُر أدلُة 

....الجبناء من االجھاز على بقیُة الحالمین 
الّدستور الّساطورُ سحلَ 

سرى النھضة بالتأسیسي یراوحون أ
ین مرابطھم منذ سنتین تدغدغھم بین الح

ة منفلتة ضاءات عزّ إواآلخر نسمات أنفة و
من ھنا الرحوي وھناك سمیر الطیب لكن

مبخرة محرزیة سرعان ما تعیدھا 
شطحات القصاص و ترھدین بن جعفر و

الى القمقم الذي أراده لھا مرشد النھضة 
وسط ھذه العتمة . وربیبھ غیر الراشد خذر

التي یختلط فیھا الحابل بالنابل ویمتشق فیھا 
قطیع من الجھلة ھراوات الغوغاء 
واالستباله السیاسي لشعب لوال سخائھ 

سا قمیئا وكبریائھ لظلُوا كما كانوا عس
ومزالجا صدئا لبوابة التاریخ الموصدة 

بید أن مقارع الكادحین الیوم لن ....دونھم 
تكُل وھي تدُق نعش حثاالت تقیُأتھا 
انتفاضة ھادرة داخل المجلس فاستلُت 

تبا ... ساطورا لتسحل دستورا مبتورا
.للواھمین المحفلطین

جداٌر عازل
ما إن استقر  المرزوقي في قصر  قرطاج 

تى رجمنا بوابل من قراراتھ الثوریة ح
الموغلة في الشعبویة لعل أھّمھا الوحدة 

ھذا الشعار  لم ... االندماجیة المغاربیة
یجلب لنزیل قرطاج إالّ غیرة نظرائھ نزالء 
حدیقة البلفدیر، إذ أضحت دعوتھ الوحدویة 
ھذه مصدر تنّدر حكماء وسفھاء المغرب 
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یاء وألن األغب. العربي على حّد سواء
یستوعبون الدرس بعسر فھا ھو وبعد 
سنتین یقّرر اقامة جدار عازل على طول 

الحدود وكأني بھ یقتطع تونس لنفسھ 
ولخاصتھ من بني رھطھ دون سائر 

.تبّا لك ولمن بعثك بغیر حق بیننا...البشر
*****************************************************

بیانات سیاسیة
انــــــبی

2013أوت 16التقت یوم الجمعة 
مجموعة من األحزاب والمنظمات لتدارس 

وقد تم التعرض . الوضع العام في تونس
في ھذا اللقاء للنضال الذي تخوضھ 
الجماھیر الشعبیة في مواجھة األزمة 
الخانقة التي تمر بھا البالد خاصة على 
األصعدة االقتصادیة والسیاسیة 

رجعي، نفع(واالجتماعیة واألمنیة 
التي ) اغتیاالت سیاسیة، عملیات إرھابیة

التدخل إلىتعود أسبابھا األساسیة 
االمبریالي وإلى السیاسة الالوطنیة 
والالشعبیة والالدیمقراطیة لالئتالف الحاكم 

أزمة ترتبت عنھا مخاطر . بقیادة النھضة
جمة أضرت وما تزال بمصالح الشعب 

و كارثة الحیاتیة وبأمنھ وتدفع بالبالد نح
حقیقیة، مما یتطلب معالجة فوریة تقتضى 

:في الظرف الراھن
تكثیف النضال من أجل حل المجلس : ـ أوال

التأسیسي ومختلف المؤسسات المنبثقة عنھ 
ومن بینھا الحكومة باعتبارھا معادیة 
للجماھیر وغیر شرعیة، وإیجاد مؤسسات 
شعبیة بدیلة قادرة على تسییر الشأن العام 

مصلحة الشعب وكرامتھ الوطنیة بما یخدم
.وتطلعاتھ االجتماعیة والدیمقراطیة

عدم االنسیاق وراء االستقطاب : ـ ثانیا
الثنائي بین الرجعیة المتسترة بالدین 
والرجعیة اللیبرالیة المرتھنة لإلمبریالیة، 
وھو االستقطاب الذي ألحق بالغ الضرر 
بمصالح الشعب وكفاحھ الثوري من أجل 

لكرامة، ویشكل اآلن خطرا كبیرا الحریة وا
على تونس، إما بإغراق البالد في حرب 
رجعیة وإما بإیجاد توافق بین وكالء 
االستعمار برعایة امبریالیة یكون على 

.حساب الشعب
تشكیل بدیل وطني دیمقراطي شعبي : ـ ثالثا

یقطع مع االستقطاب الثنائي الذي تحركھ 
بة، الدول االستعماریة ومؤسساتھا النھا

بدیل یلتزم میدانیا بتطویر المسار الثوري 
وتجذیره بما یمكن من تلبیة مطالب الشعب 
اآلنیة الملحة ویتقدم نحو تحقیق التحرر 
الوطني واالنعتاق االجتماعي والوحدة 

.العربیة الدیمقراطیة الشعبیة
الجبھة الشعبیة الوحدویة ـ : الُموقّعون

د ـ الوط/الحزب الوطني االشتراكي الثوري
أنصار الدیمقراطیة الجدیدة ـ حزب 
الكادحین ـ القوة العمالیة النتصار الشعب 

الناطق الرسمي جالل بن بریك (
ـ رابطة النضال الشبابي ـ ) الزغالمي

.الوطنیون الدیمقراطیون
****************************************************

سوریا فلیستعد العرب للمقاومةاالمبریالیون یستعدون للعدوان على : بیان 
یحشد االمبریالیون وعمالؤھم السفن 

رات ـــالطائات وـــالغواصالحربیة و
والصواریخ ویدفعون بھا إلى البحر 
األبیض المتوسط ، مستعرضین آلة الحرب 
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المدمرة، و تجتمع رئاسات ھیئات أركان 
عدد من جیوش الدول الرجعیة في عمان 

خیرة لغزو سوریا، وفي لوضع اللمسات األ
عالقة بذلك یرى حزب الكادحین في تونس 

:ما یلي 

عاء حمایة المدنین من األسلحة ادّ إنّ : الأوّ 
الكیمیائیة لیس إال ذریعة تستعملھا 
االمبریالیة الستعمار سوریا مثلما حدث 

یقدمون سابقا في العراق فاالمبریالیون ال 
لقتل العدالة بل اللشعوب الحمایة والحریة و

.والنھب و الخراب 

یستھدف االمبریالیون من خالل : ثانیا
العدوان على سوریا ثروات األمة العربیة 
و ضمان أمن الكیان الصھیوني و القضاء 

.نھائیا على حركة التحرر الوطني العربیة

تمثل الرجعیتان الدینیة و اللیبرالیة : ثالثا
اآلن رأس حربة الھجوم االمبریالي على 

و الوطن العربي كلھ ، و كل تحالف سوریا 
مع أي منھما یصب الماء في طاحونة 

.االمبریالیة 

إن الحرب الشعبیة ھي السبیل : رابعا
الرجعیة التي تشنھا الوحید لھزیمة الحرب

، و ھي التي تمكن من تحریر االمبریالیة
دولة الوحدة الوطن العربي وبناء 

.الدیمقراطیة الشعبیة

اد كل قوى التحرر ضرورة اتح: خامسا
الوطني و االشتراكیة في تونس والوطن 
العربي و العالم لمقاومة العدوان االمبریالي 

.بشتى الوسائل الممكنة 

2013أوت 29-حزب الكادحین في تونس
********************************************************

عربدة أمریكیة في المتوسط استعدادا لغزو سوریا
قرع ھذه األیام  طبول الحرب ضّد تُ 

سوریا بدعوى تأدیب نظام بشار األسد 
على ما یقوم بھ من جرائم حرب ضّد شعبھ 

الكیمیاویّة المحظورة باستخدامھ لألسلحة 
.دولیّا

اإلمبریالیّة األمریكیّة وتقود ھذه الحملة 
من اإلمبریالیات األوروبیّة خاّصة بدعم

تسابق األنظمة فرنسا وبریطانیا بینما ت
العربیّة العمیلة وأساسا الخلیجیّة منھا للظفر 
بدور محوري في ھذه الحملة ویشتد 

ین طار بین النظامس في ھذا اإلالتناف
.ن في السعودیة و قطریْ الرجعی

وفي الوقت الـــــذي تتصاعد فیھ حــّدة 
" المعارضة " التھدیدات األمریكیّة تعمــل 

یرالیّة المدعومة أو اللیبالیمینیّة الدینیّة منھا

الجزیرة و العربیة على يإعالمیّا بقنات
بعض األحداث المؤلمة مثلفبركة

في بعض  المدن " المجازر الجماعیة"
واألریاف وبّث    صور   مرعبة عنھا على 
أوسع نطاق إلقناع الرأي العام العالمي 
بدمویّة النظام السوري حتّى  تحظى 

. الدعم والمساندة مخططات اإلمبریالیین ب

للمعارضة السوریّة "إّن الدور الموكول 
ھو ارتكاب المزید من الجرائم " المسلحة

الصادمة باستعمال األسلحة المحظورة 
دولیّا  على أن تتولّى القنوات اإلعالمیة 
الرجعیة  نسبتھا إلى النظام السوري 

لتوفیر الغطاء المطلوب للغزو المحتمل  
من مشروع  الشرق والذي یمثّل  جزء ا

األوسط الجدید الذي یرتكز على تأجیج 
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الصراعات الداخلیة في الوطن العربي 
وتغذیّة النزاعات الطائفیّة والحروب 
الرجعیّة التي ال تمّت لمصالح الكادحین 

في تركیا عن بصلة  علما انھ تم الكشف
لتنظیم القاعدة يامتالك مجموعة تنتم

منخرطة في الحرب في سوریا و
.ة للغازات السامّ 

إن ھدف اإلمبریالیة العالمیة خاّصة 
األمریكیّة من تأجیج ھذه الصراعات   ھو 
تفكیك الوطن العربي ومزید تفتیتھ 

وحدتھ تمثّل خطرا على وتشتیت شعبھ ألنّ 
مصالحھا  كما أّن الحروب وجودھا و 

التي شنّتھا على بعض األقطار العربیة 
دفھا الحقیقي مثل العراق ولیبیا كان ھ

تغییر رموز األنظمة العربیة التي تخشى 
خروجھا من بیت الطاعة الستبدالھا 
برموز أخرى أكثر استعدادا لخدمة 
مشاریعھا اآلنیّة منھا والمستقبلیّة وإنھاك 
األمة العربیة والحّد من قدراتھا لضمان 
التفّوق العسكري الدائم للكیان الصھیوني ، 

سیطرة الكلیّة على إضافة لسعیھا الدائم لل
الثروات الطبیعیّة التي یحتویھا الوطن 

.غاز  العربي خاصة المواد البترولیّة وال

إّن الذریعة التي تتعلّل بھا اإلمبریالیّة  
حمایة الشعب العربي في سوریا " وھى 

انما " من غطرسة النظام البعثي وبطشھ 
تمثل ذریعة واھیة ألّن الترھیب والتشرید 

لذي یتعّرض لھ ھذا لحقیقي ھو اوالتقتیل ا
العصابات اإلرھابیـة الشعب یومیّا على ید

" النصرة"ویة في جبھة  الظالمیّة المنض
و غیرھا من األطراف "الجیش الحر"و

الرجعیة الذى وصل حد التطھیر العرقي 
الذي یمارسھ ھؤالء اإلرھابیین الذین 
تجمعوا في سوریا من كّل أنحاء العالم 

من األنظمة العربیة العمیلة بدعم وتمویل
خاصة النظامین القطري والسعودي 

إسناد من الرجعیة التركیّة و تخطیط من و
اإلمبریالیّة العالمیّة التي وفرت لھم السالح 

الكیان الصھیوني الذي مدھم فضال عن 
بدوره باألسلحة المتطّورة واحتضن 

ا مّكنھم أیضا من الدعم كمجرحاھم
الجرائم ظلت بعیدة ، فكل ھذه اللوجستي

عن عین االمبریالیة التي ال ترى إال ما 
ترید رؤیتھ   و ھو ما یتناقض مع زعمھا  

ال یصدقھ يلسوري  الذحمایة الشعب ا
ى العالم اجمع معنى تلك أاحد و قد ر

ة في العراق عندما عذب السجناء الحمای
تصبوا في ابو غریب و غیرھا من اغو

كملھ الى محرقة ماكن  و تم تحویل بلد بااأل
تزال  نیرانھا تلتھم الكادحین  طائفیة ال 

ھو المصیر نفسھ الذى ینتظر سوریا في و
.حال غزوھھا من قبل   االمریكیین  

لقد راھن البعض على روسیا والصین 
لكي تتصّدى للتھدیدات األمریكیّة وثّمنوا 
كثیرا مواقف الرئیس الروسي بوتین 

ربي في سوریا واعتبروه المنقذ للشعب الع
األمر یصل بھم إلى حّد اعتباره وكاد 

وفاتھم  أّن اإلمبریالیین ھم " زعیما قومیّا"
المتسببون الرئیسیّون في كل المآسي التي 

ت حلّت بالعالم وأغلّب الجرائم التي اقترف
.في حّق الشعوب واألمم المضطھدة

فاإلمبریالیون مھما كان لونھم ال یھتمون 
مصالح حلفائھم وأّن سوى بمصالحھم و

الخالف الحالي بین روسیا وأمریكا 
باإلمكان تسویتھ في حال حصول اتّفاق 
بینھما یضمن لكّل طرف  مصالحھ 

بّشار اإلستراتیجیّة وحینھا سیتّم التضحیّة ب
.ام  و  صدّ يمثلما تمت التضحیة بالقذاف
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إّن أعداء الوطن والشعب   الذین یناشدون 
یّة  التدّخل في النزاع اإلمبریالیّة األمریك

الدائر في سوریا ھم  في حقیقة أمرھم 
عمالء  للقوى االستعماریة فقد وجدوا 
إلسداء الخدمات ألسیادھم ، و ھؤالء الذین 
یتذّرعون الیوم  للتغطیة على عمالتھم 
وعدائھم للشعب بجرائم النظام السوري ھم 
أنفسھم الذین كانوا لوقت قریب من أركان 

و من بینھم قادة سیاسیون لنظام ذلك ا
، أما أقرانھم الخلیجیون فد وضباط كبار

دعموا لسنوات طویلة النظام السوري یوم 
كان متحالفا معھم ضد نظام صدام حسین 
إبان دخول قواتھ الكویت و قبل ذلك 
بسنوات دعموا الحملة ضد الثورة 

ة و الحركة الوطنیة اللبنانیة  الفلسطینی
و الكرنتینة یر مخیم تل الزعترتدمو
. جسر الباشا و اغتیال كمال جنبالط  و

ن الذین أما االمبریالیون األمریكیو
ن ینددویلبسون اآلن ثوب الحمل و

فھم أنفسھم باستعمال أسلحة الدمار الشامل 
الذین أینما حلوا حّل معھم الّدمار والخراب 

و یبقى التاریخ خیر شاھد على ما اقترفوه  
الشعوب واألمم  من جرائم   في حّق 

ئھم القنابل  المضطھدة خاصة عند إلقا
يیروشیما و ناكازاكھي 

و ما نتج عنھا من 1945الیابانیتین سنة 
آلالف من البشر خالل ثوان موت مئات ا

إضافة لما لحق من نجا من الموت معدودة
ن تشّوھات خلقیّة وأمراض مستعصیة، م

لألسلحة  مذلك استعمالھإلى یضاف 
الكیمیاویة المحظورة دولیّا في تقتیل 
الشیوعیین الفیتنامیین ورش الغابات بمواد 

و ال . تقتل البشر فقط بل الشجر أیضاال
یختلف حال االمبریالیین الفرنسیین عن 
حال أقرانھم األمریكیین ففي الجزائر 

وحدھا قتلوا ملیونا و نصف ملیون من 
8اریخ ر و خالل مجزرة سطیف بتالبش

في یوم واحد ألفا 45قتلوا 1945يما
"إنسانیتھم"و "تحضرھم"للبرھنة على 

.السكان العزل " ھمجیة "في مواجھة 

وحتّى ال نوغل كثیرا في التاریخ الحدیث 
لتعداد الجرائم اإلمبریالیة ، نعود قلیال إلى 
الوراء ونقارن وضع الشعب العربي في 

حظ  أن العراق قبل الغزو وبعده لنال
وضعھ في تدھور مستمّر منذ احتاللھ 
والسیطرة على ثرواتھ النفطیّة ومصادرة 
قوتھ الیومي إذ زحف الفقر على العدید من 

العائالت وعّم البؤس أغلب الفئات  
وأصبحت العصابات اإلجرامیّة المتحّكم 
الفعلي في مفاصل الدولة   فعّمت الفوضى 

بّب في  وشملت كامل نواحي الحیاة  مّما تس
الحرمان  من الخدمات الضروریّة  مثل 
النور الكھربائي والغاز الطبیعي والمیاه 
الصالحة للشرب وكذلك التعلیم والنقل  في 

. بلد یملك ثروات نفطیّة ھائلة 

،   ي نتائج الغزو اإلمبریالي للعراقتلك ھ
توطید أركان "بـ الذي جاء مبّشرا 

م عراقي ة في ظّل نظاالدیمقراطیّة المفقود
" الدیمقراطیّة"وتلك ھي مالمح  " فاشي

التي أرسلتھا اإلمبریالیّة األمریكیّة على 
متن حامالت طائراتھا وعلى ظھور 

دبّاباتھا لیحصد الكادحون العراقیون  
.نتائجھا دمارا وخرابا وبؤسا وشقاء 

وقد حل نفس الخراب بلیبیا إثر غزوھا 
فأصبحت مستودعا لألسلحة بجمیع 

عھا وسوقا مفتوحة على مصراعیھا أنوا
لتجارتھا ومقّرا رئیسیّا للعصابات 
اإلجرامیّة المسلّحة التي وصل بھا األمر 
إلى السیطرة على بعض الموانئ الخاصة 
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بتصدیر البترول واإلشراف على بیعھ 
لحسابھا الخاص، فضال عن تقسیم البالد 
فعلیا إلى مقاطعات یتحكم فیھا أمراء 

.الحرب الدینیون

لقد أصبحت األقطار العربیة التي غزاھا 
االمبریالیون الغربیون مرتعا للظالمیین 
الذین نھبوا الثروات و صادروا الحریات 
في المناطق التي استولوا علیھا   لتفقد 
المرأة  حریّة التنقل والحق في الدراسة 

یرھا من الحقوق و تموت الثقافة وغ
بعض ینعدم العمل النقابي الخ  فتلك ھيو

مظاھر و نتائج التدّخل اإلمبریالي في 
الوطن العربي وھذا ھو ما ینتظر الكادحین 

" .حمایة المدنیین " في سوریا من حملة 

عن البیان أن السبب الرئیسي يّ غنو
للغزو المنتظر ھو التخلّص من السلطة 
السوریة الحالیة  لتعویضھا بسلطة أخرى 

نیة كون مزیجا بین الرجعیة الدیربما ت
الرجعیة  اللیبرالیة  مثلما ھو علیھ الحال و

في تونس وبّث الفرقة بین أبناء الشعب 
الواحد عبر تغذیّة الصراعات العرقیّة 

تقسیمھا  نیّة و القبلیّة و تفكیك سوریا ووالدی
ھ لضمان أمن الكیان الصھیوني وتفّوق

.العسكري فضال عن نھب الثروات

الیّة التي إّن آخر ما تفكر فیھ  اإلمبری
تعربد أساطیلھا في المتوسط استعدادا 

شعب العربي ، لغزو سوریا ھو مصلحة ال
ضمان مصالحھا  فكل ما تھتم بھ ھو

وتدعیم تواجدھا في منطقة ذات أھمیة 
إستراتیجیة كبرى ، ونفس ھذه اإلمبریالیة 

مھتّمة بحقوق " التي تقّدم نفسھا على أنّھا 
یة الشعوب اإلنسان و الدیمقراطیّة و حما

من صلف حّكامھا   و الحریصة على دماء 

لم تحّرك ساكنا تجاه  الجرائم  " السوریین 
التي ارتكبھا الكیان الصھیوني في حق 
الفلسطینیین أصحاب األرض الحقیقیین فقذ 
قصف  المدارس والمستشفیات ودور 
العبادة واستعمل  األسلحة المحظورة دولیّا 

كل ما كانت وقتل وشّرد مئات اآلالف و 
االمبریالیات الغربیة تفعلھ تجاه ذلك ھو 

.فیتو لحمایتھ من أى عقاب استعمال حق ال

ذلك ھو جوھر اإلمبریالیة  التي ال 
تعیش بدون حروب  وھو ما یفرض على 
الكادحین االستعداد لمقاومتھا  من خالل 

تحدید دقیق  ألصدقائھم و أعدائھم  
سیا عوض والتعویل على قواھم الذاتیّة رئی

انتظار النصر على ید دول امبریالیة 
أخرى أو على ید سلطة بشار األسد فعلى 
المدى االستراتیجي لن یھزم االمبریالیون 
إال على ید الكادحین وحدھم  باعتماد 
أسلوب الحرب الشعبیة طویلة األمد مثلما 
تبینھ التجارب الظافرة في الصین و فیتنام 

. و غیرھما 

ض على  الثوریین العرب  و ھذا ما یفر
استنھاض الجماھیر ورّص صفوفھا 
لالنخراط في الكفاح و الثورة  حتى  إنجاز 

التقدم التحرر الوطني الدیمقراطي وةممھ
في اتجاه االشتراكیة ، كما یفرض ذلك 
ربط الصلة بالحركات الثوریّة والقوى 

ان  للتحرك من الدیمقراطیة في شتى البلد
لحقیقیّة  لالمبریالیة اأجل فضح المخططات 

لیس ، وو خوض نضال فعلى إلفشالھا
الكفاح من أجل قھر المعتدین على سوریة 
غیر معركة صغرى ضمن معركة أكبر 
تدور رحاھا في الوطن العربي كلھ ضد 

.رجعیة و االمبریالیة و الصھیونیةال

*******************************************************
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ابن الشعب: بقلم الّرفیــق یعقوب:دقصی

.محمود درویش" أمریكا ھي الطّاعون والطّاعون ھو أمریكا"
مستر یعقوبمرحى یا 

نقولھا والّدمع مسكوب
إنّا اشتقنا إلى طلّتك

إلنقاذ الّشعب المنكوب
...

ال تخجلْ .. تفّضْل اُقعدْ 
نس بلدَك األَّولْ ھذه تو

تھبط فیھا حیُث شئتَ 
أ لیس كّل شبرٍ 

في ھذه الّدنیا أرُضْك ؟
ومتى شئت بیننا تنزلْ 

فكلُّ أمم الّدنیا أھلكْ 
ونحُن أھلَُك األُّولْ 

تجمعنا نفُس األھداف
وتجّمعنا نفس األزمة

لكن، بإسم األممیّة الحمراء
أن ال تتدّخلْ ترّجاكن

...
ُعّماٌل 
أعرابٌ 

اءْ وند

جّمعنا طاعوٌن أسودْ 
غطّى أشجارنا والبشرَ 

فمددنا لسیادتكم
بإسم ھذا الّشعب یَدا

كي ننقذ ھذا البلدَ 
من دود الفاشست األصفر
و ثورتنا الحمراء نحّصنھا

ونطھّر دّم الّشھداءْ 
ونعاھدك سیّد یعقوب

على الوفاء لكم أبَدا
...

نشكركم سید یعقوب
وباسم كّل الرفاق

الّرفیق باراكْ سلّم على 
بلّغھ أنّا على جمرٍ 
لنطیر إلیَك ونراكْ 

وأنّا نقّدُر لك مسعاكْ 
لتحریر أرض العرب

من األسد وأشباه األسد
كي تصبح أرضا مؤّممة

لعرٍب وغرٍب وأتراكْ 



20

alkadehinparti@gmail.com:لالتصال 

http://tpitu.blogspot.com: موقع حزب الكادحین على االنترنت 


