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مــــا العمــل ؟

محنة المعطلین عن العمل  الذین تتواصل
طالبتھم الحكومة تارة بالھجرة إلى لیبیا 
وأخرى بجني الزیتون لتحسین أوضاعھم 

موا عدید المرات المعیشیة وقد نظّ 
االعتصامات والمظاھرات ومنھم من 
انتحر احتجاجا على البؤس الذي یعانیھ 

ح  عدد منھم    لوّ 2013يجانف30وفي یوم 
والیة صفاقس باالنتحار في الصخیرة من
ة الحافالت عوا في محطّ الجماعي فقد تجمّ 

بالشارع الرئیسي محتجین على تجاھل 
مطلبھم المتمثل في إلحاقھم بقائمات 

.التشغیل بالمعتمدیة 

وتمثل ھذه الحالة واحدة من مئات
مدنھا الحاالت المشابھة في قرى تونس و

جل التشغیل فبینما انتفض الكادحون من أ
التنمیة و الحریة فإنھم لم یحصلوا إال على و

الوعود الزائفة التي سرعان ما تبددت بعد 
األوضاع أكتوبر حیث ساءت 23انتخابات 

ازداد عدد االجتماعیة أكثر فأكثر و
لین و انكشف عجز السلطة عن حل المعطّ 

ھذه المشكلة ولم یجد ھؤالء من حل غیر 
التضحیة بأجسادھم و اإلقدام على الموت

الذین لعل صرختھم تنفع غیرھم من 
.یبحثون عن الشغل والكرامة

لیس ھناك شك أن مشكلة المعطلین عن 
العمل ستزداد حدة و لن تنفع الحضائر و ال 

ھا الذي ال جني الزیتون و ال الھجرة في حلّ 
یمكن أن یحصل إال بإعادة توزیع الثروة  
التي یستأثر اآلن بملكیة معظمھا 

لبرجوازیون الكمبرادوریون اواإلقطاعیون
، الكادحین وكدھمعوھا من عرقالذین جمّ 

االرتباط باالقتصاد االمبریالي فدون فك 
راعي في الریف و تأمیم القیام  بإصالح زو

البنوك  في المدن و السیر على المصانع و
المشاكلطریق االشتراكیة لن تحلّ 

االجتماعیة التي كانت االقتصادیة و
دیسمبر 17ر انتفاضة الصاعق الذي فجّ 

.  االنتفاضات التي سبقتھا و

الجماعي ألجل ھذا فان االنتحار الفردي و
صرخة غضب في وجھ االستغالللیس إالّ 

مھمة بالتأكید غیر أنھا  ھذه الصرخة و
لین یجب أن تتطور في اتجاه تنظیم المعط

اتحادات لنضالھم  في أحزاب وجمعیات و
ة الكادحین لى جنب مع بقیثوریة جنبا إ

وحدھا بإمكانھا حل ما ال ترید فالثورة
.  ھ الدولة حلّ 

وسرقة المواشياألراضيافتكـــاك : الریف التونسي 

:ضیعة كلوس بزغوان أنموذجا-1

لى التنبیھ إعمدت الحكومة الحالیة منذ مدة 
بضیعة كلوس جودینوعلى المواطنین الم

ات عشربزعوان والذین یتكّونون من
رض األخالءإالعائالت الفقیرة بضرورة 

نّ أورغم ،التي یقیمون علیھا منذ عقود
نّ أالّ إالعقاریة البعض منھم استظھر بملكیتھ

قسوة ومرارة من الجواب الرسمي كان أشدّ 
ان ھذه العقود ال یعتّد بھاالتنبیھ فقد قیل لھم
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یمثل وكأنما" النظام السابق"ھا تعود الى نّ أل
.نظاما جدیدا آخراآلن لسلطةاأصحاب

واالبتزاز والترھیباالستفزازاتنّ إ
مارس على ھؤالء الفالحین الفقراء یالذي

قدیما متجددا من اضطھاد عكس فعال نمطای
أنفي هالفالحین عبر التاریخ یمكن اختصار

وھكذا . ومن علیھا ملك للسلطاناألرض
یفلى التخفإالقائمة فبدل ان تسعى السلطة

التي سر الفالحیة الفقیرةھذه األمن معاناة
المتمثل ترزح تحت نیر البؤس االجتماعي
مقومات في تفشي البطالة وانعدام أدنى

عبقریة وزیر الفالحة تتفتّقالحیاة البشریة
یدة ال تقف عند حدود الطرد عن سیاسة جد

زرعھا ھؤالء الفالحون رض التيمن األ

راض بور أا من من عرقھم وحّولوھالفقراء 
اض مشّجرة ومنتجة بل رأومھملة الى
لى جعلھم في صورة خروجھم إتتجاوز ذلك 

وممتلكاتھم مشردین ال مأوى راضیھمأمن 
فیكونون ھم وأبناؤھم وال مستقر لھم 

صنافھاأوالجریمة بشتى االنحراف والفساد
نون المقھوروقام بھ ھؤالء الفالحمانّ إ.

م الى السلطات المحلیة مرھأكوا نّھم اشتأھو 
ولذلك لم یبق والجھویة التي لم تحّرك ساكنا

امھم من خیار سوى خیار التشبّث مأ
على –ممتلكاتھم راضیھم والدفاع عنأب

وقد توّعدوا كّل من یحاول ان -ضآلتھا
مصیرمثل سیكون مصیره بأن یسطو علیھم 
القي القبض علیھ متلبّسا السارق وقد

.بالسطو والسلبجریمة
:عصابات سرقة الماشیة ومعاناة صغار المربّین- 2

ان ریف الرقاب یوم نظّم جمع من سكّ 
احتجاجیة وقفة2013جانفي 25الخمیس 

على دیة والحرس الترابي مام مقر المعتمأ
بعد ان ذاقوا ذرعا من بھاثر مسیرة قامواإ

السرقات لقطیع الماشیة وخاصة تكرر
تواترت السرقات شھرین فمنذ. غناماأل

بالمناطق الریفیة وخلقت حالة من الھلع 
الفالحین الذین تضاعفت والخوف لدى

رھم من غالء لى تذمّ إضافة إفم، معاناتھ
ماسرة وابتزازھم من قبل االسسعر العلف

ساسیة التي تقوموالمحتكرین لھذه المادة األ
علیھا تربیة الماشیة وصمت الجھات 

صبحوا ضحیةأد فق،الرسمیة عن المراقبة
تسرح وتمرح في لعصابات من اللصوص 

سبوع دون أوال یمّر الریف عرضا وطوال
لمرتكبي ثرأكثر وال أو أوقوع سرقة

و حتى مجرد تتبّع ویقظة من قبل أالسرقة 
د راح ضحیة ذلك ما یقارب لق. السلطات
ن لى حّد اآلإسرة من الفالحین أثمانین 

،المربینیكون المستھدفون صغار ودائما
رزاق وممتلكات كبار الفالحین أتمّس فلم
قطاعیین تعرضت ضیعات اإلوال

د لى مجرّ إوالمستثمرین العقاریین 
وكأنما سیاسة ممنھجةمحاوالت السرقة

لھاء إمفادھا تخطط وتنفذ بدقة متناھیة
الصراع العام مجریات سكان الریف عن

سعار وبؤس اجتماعي أفي البالد من غالء 
تمامھم حول وصرف اھطبقيواضطھاد

لة أساس المسألة الزراعیة التي ھي أالمس
وجعل اھتماماتھم تنحصر في قراطیةالدیم

في المحافظة على ما یملكونھ مجرد التفكیر
م علیھ من اضطھاد شریطة بما ھمكتفین

من لھم ولذلك بدأت تتصاعد توفیر األ
.الحنین الى زمن بن عليصواتأ

لیھاإیة التي توّجھ السلطات المحلنّ إ
لفالحین المحتجین على بینة من جمھور ا

التحقوا نفسھمأبعض العمد نّ أذلك ،مراأل
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روا عن استیائھم وعبّ بالمحتجین
واستظھروا خالل االحتجاج بعرائض

مواطن من 400كثر من أممضاة من 
لى الجھات المعنیة إسكان الریف رفعوھا 

مرمنطقة الحرس التي لم تھتم باألضد
وتركت الحبل على الغارب ویطالبون فیھا 

یة المركز بالحزم ویحّملونھ المسؤولرئیس
ضرار أوتبعات ما لحق سكان الریف من 

حاالت من الھلع صارت ممتلكاتھم وفي
نھم لمأحیث .یامھم ولیالیھمأترافقھم في 

مان حتى على یعودوا یشعرون باأل
بعض نّ ألى إخبار أرواحھم اذ تناھت أ

طالق النار إلىإالسرقة یعمدون بيمرتك
ھا عصابات نّ إ.لیھمإحین یقع التفطن 

ذلك انھ لم یقع وتتمتع بالحمایةمنظمة
من مرتكبي ما یزید عنيّ أالقبض على 

.مانین سرقة في حدود ھذین الشھرینالث

من بحرقد المواطنون سلطات األلقد ھدّ 
مقراتھم وطردھم وطالبوا معتمد الجھة 

التعویض لبعض المتضررین منبضرورة 
.األسر المعدمة

مام تفاقم ھذه الظاھرة وانعكاساتھا أ
حزم ، الفالحین الفقراء بالجھةالسلبیة على

ماحّك جلدك "مرھم وفق شعار أالفالحون 
لى القیام بحراسات إوبادروا " ظفركمثل

دوارموّزعین األلیلیة عن طریق التناوب
أو لتطوع فیما بینھم سواء عن طریق ا

مین حراسة ناجعةأتالمساھمات المالیة ل
شاعة طمأنینة فیما إحفاظا على مواشیھم و

الدفاع وبذلك تشكلت بعض نواتات. بینھم
ة عصابات قواعتمدت طرقا لمالحالذاتي

كسّد المنافذلیھاإذا ما تفطنوا إالسرقة 
األسرفیما بین وسرعة التخابروالطرقات

.یقاع بھواإللیاللمحاصرة من یداھمھم

بیانـــات سیاسیّــــة
انــبیــــ

3شھدت مدینة الردیف یوم الخمیس 
إضرابا عاما ناجحا  شارك 2013يجانف

التجار و الموظفین فیھ اآلالف من العمال و 
و التالمیذ وغیرھم من جماھیر الشعب 

جرحى احتجاجا على إقصاء شھداء و
انتفاضة الحوض المنجمي من قائمة

الصادر 97بحكم المرسوم" شھداء الثورة"
قد ترافق عن المجلس التأسیسي و

اإلضراب العام مع مسیرة ضخمة جابت 
ر شوارع المدینة و في عالقة بذلك یعبّ 

: حزب الكادحین في تونس عما یلي
دعمھ الكامل لھذا التحرك الشعبي : لأوّ 

االحتجاجي الھادف إلى رفع المظلمة 
لجھة المناضلة التي كان المسلطة على ھذه ا

لھا الفضل في تأجیج المقاومة ضد سلطة 
.بن على 

یرى  وجوب تكریم  شھداء وجرحى : ثانیا
وسجناء انتفاضة الحوض المنجمي 

االعتراف بحقوقھم محاسبة جالدیھم وو
.كاملة
د أن المشاكل االجتماعیة التي یؤكّ : ثالثا

انتفض الكادحون بسببھا في الحوض 
و في تونس كلھا سنة 2008ة المنجمى سن

ال تزال على حالھا و تتحمل السلطة 2010
لقائمة وحدھا المسؤولیة عنھا وعن ا

. تبعاتھا

2013يجانف3.حزب الكادحین في تونس
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الحریّةُ للوطــن والُحكُم للّشعب و الثّروةُ للمنتجیــن: في ذكرى انتفاضات جانفي المجیدة 
الخامسة الشھر الذكرى ا ي شعبنا ھذیحیُ 

1978جانفي  26والثالثین النتفاضة 
3الذكرى التاسعة والعشرین  النتفاضة و

بتصمیم عال على مواصلة 1984جانفي 
المقاومة من أجل الحریة للوطن و الحكم 

فخالل تلك ،للشعب والثروة للمنتجین
لكادحون جبروت المحطات النضالیة قاوم ا

لف المدن الرجعیة الحاكمة في مخت
استعملت فأعلنت حالة الطوارئ و،القرىو

ل بإطالق الرصاص أقصى درجات التنكی
قد سقط جراء ذلك مئات على المنتفضین و

:الشھداء و من بینھم الرفاق 
فاضل ساسي

عمار العلیبي
فتحي فالح

وبھذه المناسبة ینحني  حزب الكادحین في 
جالال لذكرى شھداء انتفاضات تونس إ

بدت الطریق المجیدة التي عّ يجانف
داعیا إلى 2010دیسمبر 17النتفاضة 

تكاتف الجھود من أجل إعادة االعتبار 
دون ھداء و تكریمھم و محاسبة قتلتھمللش

تأخیر ومواصلة الكفاح حتى تحقیق 
المطالب المشروعة التي سقطوا في ساحة 

.الشرف دفاعا عنھا 
2013جانفى4ن في تونس ــحزب الكادحی

بیـــــــان
تتواصل المواجھات للیوم الثاني على 

بین قوات ) 2013جانفى 9( التوالي 
الحرس والشرطة و المنتفضین في 

ما أسفر عن سقوط عدد من ، و ھو بنقردان
الجرحى وإیقاف العشرات وحرق 

.الممتلكات
ر حزب ریة یعبّ في عالقة باألحداث الجاو

: الكادحین عما یلي
دعمھ الكامل لمطالب المنتفضین في : أوال 

التنمیة و التشغیل و تیسیر التنقل عبر معبر 
.رأس جدیر و غیره من المعابر الحدودیة 

التندید بالقمع الوحشي  المسلط على : ثانیا 
المنتفضین الذي  سبب أضرارا بالغة لعدد 

. من الضحایا 
شجب التصریحات التي جاءت على : ثالثا 

ولین الحكومیین و فیھا لسان بعض المسؤ
مس من جھة بنقردان المناضلة التي كان 

دیسمبر 17لھا الفضل في التمھید النتفاضة 
ندما واجھت بشجاعة سلطة بن على وھي ع

بتحقیقھا يترفع نفس المطالب التي تناد
.الیوم

2013يجانف9ن في تونس ــحزب الكادحی
دسقط حـــــكم مبارك یسقط حـــــكم المرش

تواصل جماھیر الكادحین في مصر 
مطالبة بإسقاط الرجعیةانتفاضتھا ضد

النظام وھو نفس الشعار الذي نادت بھ قبل 
عمت للیوم الثالث على التواليعامین ، و

المظاھرات الشعبیة مختلف المدن و القرى
ورسعید و السویس و اإلسماعیلیة وخاصة ب

اء لشھداسقط حتى اآلن عشراتالقاھرة وو
الرصاص استعمالو مئات الجرحى جراء

تسلم من القمع ولموالرش و قنابل الغاز
األعمى حتى مجالس العزاء ومواكب تشییع 

.جثامین الشھداء

في ھذه األثناء یواجھ المنتفضون آلة و
مما ببطولةالقمع البولیسیة و العسكریة

في عدد من المواقع أدى إلى تراجعھا
السیطرة ھا التي تمتفقدان بعض معداتو

يھا وحرق بعضھا ، وعندما أعلن مرسعلی
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خرج حظر الجوالنحالة الطوارئ و
فيالمتظاھرون إلى الشوارع و الساحات

.تحّد لقراراتــــھ

أمریكي ينفسھ كان وفد أمنوفي الوقت
یزور القاھرة لبحث ترتیبات سالمة 

السویس وضمان المالحة في قناة
لمصر الذي یمكن وان استمراریة حكم اإلخ

ضاد ھجوم ثوري مسقوطھ إلىيأن یؤدّ 
، وھو ما على امتداد الوطن العربي كلھ

المتحدة األمریكیة تخشاه الوالیات
الحریصة على ضمان نجاح مشروع 

ھو اآلن قید الشرق األوسط الكبیر الذي
السیطرة علىالتنفیذ و یستھدف رئیسیا

المة ضمان أمن وسثروات األمة العربیة و
. الكیان الصھیوني

ر النظام المصري انتفاضةصوّ لقد
دوا الشعب على أنھا من عمل إرھابیین تمرّ 

على الشرعیة معتبرا أنھا ثورة مضادة
میلیشیات ك الیجب سحقھا بكل حزم فحرّ 

الجیش وأصدرالدینیة وفرق البولیس و

بإطالق ید يمجلس الشورى قرارا یقض
المدنیینمحاكمةاعتقال والعسكر لمالحقة و

، مباركيفي سابقة لم یقدم علیھا حتى حسن
باتخاذ المزید من د السلطة الحاكمةتھدّ و

اإلجراءات القمعیة بما یمكن أن یؤدى إلى
. حمامات دم

ھو یتابع ادحین في تونس وحزب الكإنّ 
يحیّ في القطر العربي مصر یُ يما یجر
إصرارھا على الجماھیر الشعبیة وبطولة

یل انتفاضتھا إلى ثورة تحقق الشعارتحو
لنظام، الشعب یرید إسقاط ا: االستراتیجي 

الصھاینة ومعتبرا أن االمبریالیین 
الرجعیین مھما كانت قوتھم وجبروتھمو

، المقاومة العربیةفإنھم سینھزمون أمام
را في نفس الوقت من السقوط فریسة محذّ 

اللیبرالي المرتبط البدیل الیمیني
الیة والذي لیس إال الوجھ اآلخر باالمبری

.للیمین الدیني 

.2013ي جانف28سحزب الكادحین في تون

بین المطرقــة و الّسندان" الحوانتیة " أو "العطّـــارة"

التجارة خالل شھر ن وزیر أعل
وزارتھ بصدد أنّ "2012دیسمبر 

دراسة مجموعة من المطالب التي تقّدم 
لمستثمرین الراغبین في بھا العدید من ا

بعث مساحات تجاریّة كبرى سواء 
بالعاصمة أو بداخل الوالیات األخرى 

ستوفّر االستھالكیةوأّن ھذه المشاریع 
ألف موطن شغل وأّن ھذا 20حوالي 

المسعى یدخل في إطار رفع نسبة 
18الفضاءات الكبرى والمتوّسطة من 

بالمائة في أفق 50الیا إلى بالمائة ح
2016".

إّن ما یمكن مالحظتھ من خالل ھذا 
الحالیة ماضیة التصریح أّن الحكومة 

قتصادي للحكومات في نفس التوّجھ اال
السابقة باعتبارھا تمثل نفس النظام 

، ھذا التوّجھ الذي 1956الحاكم منذ 
جعل من القطر سوقا مفتوحة على 
مصراعیھا للبضائع الواردة علیھ من 

خالل اتفاقیات جمیع أنحاء العالم من 
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روبیة والشراكة مع السوق األ
ةكیمرالجتالمشتركة واالمتیازا

والجبائیة التي تمنح لھا وأصبح بذلك 
سوقا مفتوحة المجتمع التونسي 

خاصة مع للبضائع االمبریالیة 
سیطرة اإلشھار على وسائل اإلعالم 
المرئیة منھا والمسموعة والمكتـوبة 

الذي وعلى أغلب الفضاءات العامة و
یقّدم العدید من اإلغراءات التي أثّرت 

ستھالكي ألغلب سلوك االعلى ال
الجماھیر فتجاوزت مقدرتھا الشرائیة 
لتجد نفسھا مرتھنة للبنوك جراء ما 
تحصل علیھ من قروض استھالكیة 

.ذات فوائض مجحفة 
قتصادي من شأنھ إّن ھذا التوّجھ اال

المساھمة في زیادة بؤس المعدمین 
البرجوازیة الصغیرة وتفقیر

وأصحاب المھن الصغرى والمتوسطة
اي" الحوانتیة "او "العطّارة"خاّصة 
الدكاكین التى تبیع المواد أصحاب

الذین یصل عددھم الغذائیة بالتفصیل 
ألفا والذین 40الحالي إلى حوالي 

یمثلون المالذ الوحید للفئات الفقیرة 
القتناء حاجیاتھم الیومیة والضروریة 

أو الخالص " الكریدي"عن طریق 
إّن طریقة التعامل التجاري . المؤّجل 

وھي " العطارة"ذه ال توجد إالّ لدى ھ
منعدمة بالفضاءات التجاریة ، ھذه 
الفضاءات التي تقتني بضائعھا بأثمان 
منخفضة من الشركات المنتجة مباشرة 
وتعمد في بعض الحاالت إلى 
التخفیض في األسعار نظرا لكون 

رتفعا األمر الذي ال ش ربحھا مھام
الذین یقتنون " العطارة"یقدر علیھ 

سطاء وفي بعض سلعھم من بعض الو
بتزاز من الحاالت یتعرضون لال

والنتیجة . طرفھم عبر البیع المشروط 
حرفاء القادرین الحاصلة ھي أن ال
" عطّارة"ـلليعلى الخالص الحین

استھوتھم المساحات الكبرى فخسر 
فائھم مّما أثّر ھاّما من حرھؤالء جانبا

م التي بدأت في ھسلبا على مداخیل
انحدار مستمر مّما نتج عنھ إفالس 
بعضھم وانضمامھم إلى سوق 

.عملالعاطلین عن ال
من شأنھ االقتصاديإّن ھذا التوّجھ 

أیضا أن یھّدد الوضع الماّدي 
ألف عائلة 40لحوالي واالجتماعي

یحیل تعیش من ھذه التجارة ، كما س
نفس ھذا العدد من المشتغلین فیھ على 
البطالة اإلجباریة ، كما سیؤثّر سلبا 
على الحیـاة الیومیة للفئات المفقّرة 
التي كانت تقتني حاجیـاتھا عـن 

، وبالتالي " الكریدي " طریـق 
وعھا وبؤسھا ألنھ وبالقضاء سیزداد ج

لن تتمكن من توفیر " العطارة"على 
من الغذاء ضروریاتھا الحیاتیة 

باعتبارھا غیر قادرة على اقتنائھا من 
الفضاءات التجاریة الكبرى التي ال 

أي أن تسلیم " بالحاضر"تتعامل إالّ 
البضاعة المطلوبة ال یتم إال بعد 

.خالص ثمنھا 
إن الجماھیر الكادحة والمفقرة ھي 
دائما الضحیّة األولى لألنظمة 
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الالوطنیة التي ال تخدم سوى مصالح 
طبقات الماسكة بزمام السلطة من ال

یینقراطووبیریینوإقطاعیینكمبرادور
وھي طبقات میسورة ھمھا الوحید 
السعي لمراكمة األرباح والثروات 
وكذلك ضمان مصالح حلفائھا 
اإلمبریالیین على حساب قوت 

.الجماھیر الیومي 
إّن المساحات التجاریة الكبرى 

في المزمع الترفیع في نسبة تواجدھا
القطر ستكون من نصیب شركات 

ن ییعالمیة وبعض السماسرة المحلّ 
الذین ال ھّم لھم سوى الربح وتكدیس 

اب جوع وبؤس الثروات على حس
كما أّن السلطة . المالیین من الفقراء

الحاكمة ال یھّمھا أیضا أن ترمي 
مجاھلألف عائلة إلى 40بحوالي 

ألف شخص إلى 40يالفقر وبحوال

ألف 20تعلّة خلق حوالي البطالة ب
.موطن عمل جدید 

إّن المنطق الّسلیم یقتضي المحافظة 
ة وعلى على مواطن الشغل الموجود

ستثمار في قوت الجماھیر الكادحة واال
قطاعات ھاّمة واستراتیجیة قادرة على 

أن تكون ركیزة لبناء اقتصاد وطني  
وذات تشغیلیة مرتفعة ومستمّرة ال في 

غیر أن ھذا المنطق . قطاعات ھامشیة
بوصفھا ال یستقیم مع الحكومة الحالیة

، ھذه معادیة لتطلعات الجماھیر
اھیر التي لیس لھا من حّل الجم

ظروف عیشھا سوى مواصلة لتحسین
النضال بال ھوادة حتى تحقیق أھدافھا 

.الوطني واالشتراكیةفي التحرر 

ال حلیب في تـــونس الخضراء
التي نشھدھا الیوم من المفارقات 

وفي ظل حكومة النھضة أّن تونس 
ـالتي كانت تعرف عبر آالف السنین ب

بمعنى مخزن " مطمور روما " 
لحبوب ، أصبحت الیوم تبحث عن ا

قوت شعبھا من وراء البحار، ھذا ما 
.ترّدده العدید من األصوات یومیّا 

لقد تّم استیراد الحبوب في السابق 
ھ أمر عادّي ، وتّم ونظرنا إلیھ على أنّ 

استیراد األعالف واعتبرنا األمر 
عادیّا ، وتّم استیراد البقول بجمیع 
أنواعھا وقلنا ھذا األمر أیضا عادّي 
وأرجعناه إلى العوامل المناخیّة التي 

أصبحت في تعاملھا معنا بخیلة ولم 
المطلوبة تمكنّا من كمیات األمطار
، األضحىكما تم استیراد خرفان عید 

استیراد الحلیب ، إلى ئلكن أن نلتج
مر یصبح مدعاة للتساؤل فاأل

، لماذا ؟ ألننا ببساطة كنّا وال والتعّجب
زلنا نضطر إلى التخلّص من كمیات 
ھامة من الحلیب وسكبھا فـي األودیـة 
وھي كمیّات لم تقـدر على استیعابھا 
مجّمعات ومركزیّات ومعامل الحلیب 

ضبط ؟ الموجودة ، فماذا جرى بال
من المعلوم أّن ھناك فترة زمنیّة 

السنة ینخفض فیھا إنتاج منمحدودة 
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ة ال تدوم الحلیب وھي فترة قصیر
لتجاء إلى ما طویال ویتّم خاللھا اال

والذي " دیليالمخزون التع"یسّمى بـ
یتّم تجمیعھ طیلة السنة باعتباره فائضا 

الیومي الستعمالھ عند االستھالكفي 
البا ما تمّر فترة انخفاض وغ. الحاجة 

اإلنتاج دون أن تؤثّر على سیر 
غیر أن . التوزیع العادي لماّدة الحلیب 

وبدایة 2012األشھر األخیرة لسنة 
ھذه الماّدة أزمة خاللھا عرفت 2013

لة رغم استعمال حاّدة ومتواص
وتورید كمیات يالمخزون التّعدیل

.ھاّمة من سلوفینیا وتركیا 
ھذه سببفي السابق أّن عتبر اُ لقد 

األزمات الظرفیة لماّدة الحلیب ھو 
توقّف اإلنتاج بمعمل تجفیف الحلیب 
بزغوان الذي كان یستوعب كل 

ویقوم االستھالكالكمیات الزائدة عن 
ھا عند الحاجة ، یلإلتجاء بتجفیفھا لال

وذھب في ذھن البعض  أن إعادة 
تشغیل ھذا المعمل سیقضي بصفة 

زمات الظرفیّة لماّدة نھائیّة على األ
الحلیب مستقبال غیر أّن األمر ازداد 
تعقیدا وتأّزما بصفة غیر معھودة ، 
فاألزمة طالت مّدتھا وزاد انتشارھا 

فما ھي أسبابھا وما ھي الحلول ؟ 
الحلیب فقدانأّن حظناه إّن أھّم ما ال

استمّر ألشھر عدیدة مع جنوح رموز 
تنصل زیر الفالحة للالسلطة وخاصة و

ورمیھا على كاھل من المسؤولیة
أطراف أخرى ، فحّمل المسؤولیة في 
بادئ األمر للمحتكرین الذین ینتظرون 

اإلعالن عن الترفیع في األسعار 
والحال وأنّھ ھو المسؤول األّول عن 
ذلك ألّن الغباء السیاسي دفعھ إلى 
اإلعالن عن الترفیع في سعر الحلیب 

ن الترفیع غیر أ. وعھ قبل أشھر من وق
وزره لالذي تحمّ في األسعار

ّل مرارة والذي الجماھیر الكادحة بك
لتر الواحد من المّر بمقتضاه سعر 

لم يم1060لیصل إلى يم970
تنفرج معھ األزمة بل زادت استفحاال 
لیقع تداول الحلیب في السوق السوداء 

للتر الواحد أو يم1500بسعر قدره 
ن الحلیب لتر م: عبر البیع المشروط 

لیصل تصحبة علبتین من الیاغور
.يم1960السعر بھذه الطریقة إلى 

لقد حاولت الحكومة دائما التفّصي 
من المسؤولیة وعوض البحث عن 
حلول جذریّة لحّل ھذه األزمة ، 
عمدت إلى تحمیل المسؤولیة 
لعصابات التھریب وكأنّھا غیر 

وكذلك االتصّدي لھعلى مسؤولة 
الذین یتاجرون بالقوت للمحتكرین

الیومي للكادحین باعتبار الحلیب ماّدة 
أساسیّة في التغذیة خاّصة للصغار 
ومن أوكد واجبات السلطة الحفاظ 

ومّما زاد الطین . علیھا وتوفیرھا لھم 
بلّة استیراد كمیّة من الحلیب من 
سلوفینیا غیر مأمونة الشروط الصحیة 

يم1300وقد تّم ترویجھا بسعر قدره 
قطر ال قتصادي للرغم أّن الوضع اال

ستیراد یتحمل مزیدا من عملیات اال
حتیاطي من العملة أّن االباعتبار 
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الصعبة في تلك الفترة ال یغطّي أكثر 
یوما من التورید وھو مستوى 96من 

. متدنّي 
ستیراد ھذه لم تكن حالّ إّن عملیّة اال

ولو ظرفیا بل بالعكس مثّلت خسارة 
وقد اعتمدت العامة باعتبار  للخزینة 
الھروب إلى األمام سیاسةالسلطة 

عبر برمجتھا لتورید كمیة أخرى من 
تركیا ھذه المّرة  في الوقت الذي یطلق 
فیھ الفالحون خاصة الصغار منھم 
صیحة فزع وھم یضطرون یومیّا 
للتّخلص من كمیّات ھاّمة من الحلیب 
یتّم رفضھا من قبل مراكز التجمیع 

.د بذلك خسارتھم فتزدا
إّن الحلول الترقیعیة المتبعة من 
طرف السلطة الحاكمة أثبتت 
بالملموس عجزھا عن حل األزمة ، 

لفارطة كان إنتاج فعلى مدار السنوات ا
ستھالك الداخلي الحلیب یغطي اال

ویؤّمن جزءا ھاّما للتصدیر نحو لیبیا 
والجزائر والتذّرع بتھریب ھذه الماّدة 
لألقطار العربیّة المجاورة لم یكن 
بالمّرة السبب في فقدان الحلیب 

ألّن المسألة دواالضطرار للتوری
.أعمق من ھذا 

السبب الرئیسي ھو غالء إنّ 
في المائة مما 30األعالف بحوالي 

نتج عنھ عدم قدرة الفالّحین الصغار 
منھم والمتوّسطین على توفیر الغذاء 
الالّزم لقطیعھم من األبقار الحلوب 
ألّن نوعیّة الغذاء والكمیّة المقّدمة 
للبقرة یومیّا ھي المحّدد في إنتاجھا

رتفاع في الیومي وقد دفع ھذا اال
أسعار األعالف بالعـدید من المربّین 

قطیعھم أو التخلّص إلى التقلیص من 
.منھ تماما عبر البیع

إّن الحلول ممكنة متى توفّرت 
اإلرادة السیاسیّة وذلك عبر المبادرة 

العاجلةبالقیام ببعض اإلجراءات 
: المتمثّلة فیما یلي 

التخفیض في أسعار األعالف -
خاّصة بالنسبة للفالحین الصغار 
والمتوّسطین للحفاظ على ما یملكونھ 

طیع للحّد من عملیّات التفریط فیھ من ق
.بأبخس األثمان 

تمكین الفالحین الفقراء من بعض -
المنح لتربیة األبقار حتّى یتوفّر لھم 
مورد رزق قاّر یعود علیھم بالنفع 

وق بماّدة ویساھم في تزوید السّ 
.الحلیب

تنظیم مسالك التجمیع والتوزیع لماّدة -
الحلیب والتصدي للتھریب والبیع 
بالسوق السوداء والبیع المشروط 
لحمایة المستھلك والضغط على 

ة أصحاب المعامل للتخفیض في نسب
.تالحلیب المعّدة إلنتاج الیاغور

إبقاء عملیة التورید منحصرة بین -
یدي الوزارة المعنیة ال بید الشركات 
الخاصة مع توفیر الشروط الصحیة ، 

.يم1060على أن ال تتجاوز األسعار 
ما على المستوى اإلستراتیجي فإّن أ

: الحلول تتمثّل فیما یلي 
بعث تعاضدیّات فالحیّة في كّل -

م العون الالّزم للفالّح الجھات تقدّ 
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بتمكینھ من األعالف الضروریة 
بأثمان منخفضة وقیامھا بعملیة 

. التجمیع والتوزیع 
الترفیع في المساحات السقویة -

ّصة المخّصصة إلنتاج األعالف خا
الخضراء منھا باعتبارھا مدّرة للحلیب 
مع تمكین الفالحین الفقراء 
والمتوسطین من قروض میّسرة ومنح 

.لتشجیعھم على ذلك 
إنشاء معامل للحلیب خاّصة بالجھات -

.التي تتمیّز بوفرة اإلنتاج 
في تركیز معامل لتجفیف الحلیب-

المناطق التي یوجد فیھا فائض في 
. اإلنتاج
ثل ھـذه اإلجراءات ستمكننا ولو إّن م

آجال من الخروج بصفة نھائیة من 
األزمة الخانقة للحلیب ، كما ستساھم 

أیضا في القضاء على كل األزمات 
الظرفیّة وستمكن من التصدیر بصفة 

دون أن یؤثّر لالقطار المجاورةقاّرة 
.ستھالك المحلّي ذلك على مستوى اال

یضاأإّن ھذه الحلول ستعود بالنفع
قتصاد من خالل إحداث االعلى

مواطن شغل قاّرة وبعث موارد رزق 
تشجیعھم على التشبث للفالحین و

ستقرار بھا وكذلك بأراضیھم واال
.بتوفیر العملة الصعبة عبر التصدیر 

إّن مثل ھذه اإلجراءات الثوریّة لن 
تقوم بھا سوى سلطة وطنیة أفرزتھا 

حینالعمال والفالحین وكل الكادإرادة 
.اجذریازراعیإصالحاتنفذ

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

قف حمار الشیخ في العقبةو : التّحویر الوزاري 
راھنت العدید من األطراف 

نتھازیّة على التحویر الوزاري اال
واعتبرتھ حالّ ممكنا للمشاكل المنتظر

جتماعیّة والسیاسیّة قتصادیّة واالاال
د من أبواق العالقة خاّصة أّن العدی

الّدعایة قّدمتھ على أنّھ الحّل الجذري 
لما ترزح تحتھ الجماھیر الكادحة من 
ظلم واضطھاد واستغالل ولما تكتوي 
بھ من نار غالء المعیشة الذي أثّر 

. مقدرتھا الشرائیّة علىسلبا 
لقد اعتبر ھؤالء  أّن اإلشكال یكمن 
في األشخاص المكلّفین ال في برنامج 

فتحدثوا عن حكومة ككل الحكومة 
أزمة تارة وحكومة كفاءات محدودة 

العدد أحیانا أخرى  وعبروا عن 
استعدادھم للمشاركة فیھا متجاھلین 

.طبیعة السلطة القائمة
أصل الّداء یكمن في طبیعة النظام ان

الحاكم الذي یمارس خیاراتھ الالوطنیة 
والالشعبیة والالدیمقراطیة وھي نفس 

1956لتي كانت تعتمد منذ الخیارات ا
والتي خبرتھا الجماھیر الكادحة 
واعتبرتھا ال تعكس إرادتھا وال 

تھا وتصّدت لھا عبر العدید من تطلّعا
. نتفاضات اال

لقد حافظ الوضع العام بالقطر على 
دیسمبر 17حالتھ منذ انتفاضة 

ء اجرّ األسوأ، بل وتغیّر نحو 2010
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ي شمل رتفاع الجنوني لألسعار الذاال
باألساس قوت الجماھیر الفقیرة 
والكادحة وحتّى المتوّسطة منھا 

الیومیة الحیاةوانعكس ذلك سلبا على 
المقدرة الشرائیةللشعب فتدھورت

بعض المواد الضروریة من فقدتو
، كما تواصل التھمیش األسواق 

الممنھج للجھات خاصة تلك التي 
مثّلت بؤر توتّر دائمة للنظام أو التي 

ت انطلقت منھا أولى شرارا
كما ازدادت أعداد . نتفاضةاال

عن العمل وعّمت الفوضى المعطلین
داخل القطر بتنامي العصابات 
اإلجرامیة بكل أنواعھا وازدھار 
تجارة السالح والرقیق وتكاثر 
الجریمة وانعدام األمن وبات القلق 
یسیطر على النفوس خاصة جراء 

ثل میتحركات الیمین الدیني الذي 
الفردیةحریات العامة والیداھمخطرا 

ولم تجد الجماھیر بدا من مواصلة 
ت بذلك اإلضرابات فعمّ المقاومة 

عتصامات رّدا على الجھویّة  واال
. السلطةالسیاسة المعتمدة من طرف

انحدارفي قتصادي الوضع االف
2012متواصل إذ وصل في نھایة 

إلى مستوى متدنّي ینذر بعدم القدرة 
ى توفیر األموال الالزمة لخالص عل

.الوظیفة العمومیةأجور 
إّن التحویر الوزاري المزمع القیام 

باعتبار أّن - بھ والذي طال انتظاره 
الحدیث عنھ انطلق منذ شھر مارس 

لن یحّل كّل ھذه المشاكل –2012

لحلول لیست فالمتراكمة والمتفاقمة 
و ال بالكفاءات بلمرتبطة باألشخاص 

باالختیارات السیاسیة متّصلة ھي 
االقتصادیة واالجتماعیة التي یجب و

أن تكون في خدمة الشعب  و ھو ما ال 
یتوفر في السلطة الحالیة التي حافظت 

.على نفس اختیارات سلطة بن على 
الذى إّن التحویر الوزاري  فومن ھنا 

لیس ھدفھ البحث یجرى الحدیث عنھ 
قدر ما بالكادحینلمشاكلعن حلول 

ئتالف الحكومي ھو محاولة من اال
-قرأ السلطة ا-الغنائم إلعادة تقسیم 

ضمان الفوز في من جھة و 
من جھة ثانیة القادمة االنتخابات

فضال عن محاولة حركة النھضة 
تشریك قوى أخرى قریبة منھا بحثا 
عن تحالفات واسعة تمكنھا من القول 
أنھا لیست وحدھا المسؤولة عن تردى 

.ألوضاع االجتماعیة خاصة ا
لقد كّرر رموز النھضة في العدید من 

" السیادة " أّن وزارات المناسبات 
وھي العدل والخارجیة والداخلیة 
والّدفاع تبقى خطّا أحمر وال یمكن 
التخلّي عنھا لفائدة أّي طرف آخر وأّن 

ربّما التحویر سیكون جزئیّا وطفیفا و
بدأت لن یقع بتاتا وھي مؤّشرات 

تطفو على الساحة خاّصة في ظّل 
احتدام الّصراع بین األطراف المكّونة 
للتحالف والذي یسعى كّل طرف منھ 
لفرض شروطھ على الطّرف اآلخر 
وباتت اختالفاتھم مجّرد اختالفات 
شخصیّة لیست لھا أیّة عالقة بمشاكل 
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الجماھیر والحال أن القطر یسیر نحو 
التي اإلفالس رغم القروض المھولة 

تّم الحصول علیھا من الدوائر المالیّة 
العالمیّة التي تسعى من خالل ذلك إلى 
مزید إحكام سیطرتھا على قوت 
الشعب وثرواتھ الطبیعیّة وكذلك 
اإلعانات التي حصلت علیھا من 
طرف الرجعیّة العربیّة خاّصة 
الخلیجیّة منھا والتي استباحت نتیجة 

العدید من المؤسسات و بسطتذلك 
. نفوذھا علیھا 

ورغم ما عمدت إلیھ حركة النھضة
من أسلوب لترغیب بعض األحزاب 

رض ئتالف الحكومي بعنضمام لاللال
بعض الوزارات علیھا ، فإّن 

ستجابة كانت محدودة في الوقت اال
الذي وصل فیھ الصراع بین الترویكا 

أشّده ، إلى جانب الصراع المستعر 
. داخل حركة النھضة نفسھا 

إّن احتداد الصراع بین التحالف 
یعكس الطبقي الماسك بزمام السلطة 

عمق األزمة التي یعاني منھا اساسا
النظام وأّن تغذیّة ھذا الصراع في 
الظروف الحالیة الھدف منھ ھو حجب 
المشاكل الحقیقیة عن أنظار الجماھیر 
وتغییر مراكز اھتماماتھا الیومیة عبر 

ھامشیّة ال تھّم معارك وھمیّة واختالق
الكادحین بل تھّم الطبقات المسیطرة 
على الّسلطة والتي تسعى حالیّا عبر 
مسلسل التحویر الوزاري إلى إعادة 
ترتیب بیتھا من الّداخل لمزید إحكام 

و ال  ىعانالذي الشعب سیطرتھا على 
من حّل لم یبق لھالویالت ویزال

لتحقیق أھدافھبیدهسوى أخذ مصیره
.التي من أجلھا انتفض

محاولة تقییمیّــة: الحركــة الطالّبیّة في تــونس الّراھنــة
الجامعة التونسیّة الیوم ما یناھز تعدُّ 
ألف طالب وطالبة یتوّزعون 350الـ 

مؤسسة تعلیم 190على أكثر من 
وبالّرغم من أّن ھذا العدد ال . عالي

من مجموع % 27یمثّل سوى نسبة 
العمریّة المعنیّة، فإنّھ یمثّل الفئة 

بالمقابل خّزانا نضالیّا مھّما بالنّظر لما 
توفّره فرصة االلتحاق بالتعلیم العالي 
لھؤالء من مزایا  من أھّمھا اكتساب 
التكوین العلمي والمعرفة من جھة 
والتمّرس على النّشاط النقابي 
والسیاسي من جھة أخرى خصوصا 

معنویّة التي أّن األوضاع المادیّة وال

یعاني منھا أغلب الطلبة والمؤسسات 
الجامعیّة بالبالد تُعّد دافعا ھاّما نحو 

. االنخراط في ھذه األنشطة
على عكس ھذه المعطیات، فإّن حالة 

- إن لم نقل الھبوط- الّركود النّضالي 
تمیّز الیوم الّساحة الطالبیّة، وھي حالة 
لم یسبق تقریبا وأن شھدت الجامعة 

لتونسیّة لھا مثیال منذ عقود طویلة، ا
كما أّن ھذه الحالة صارت مزمنة بما 
أّن الحراك االجتماعي والشعبي الذي 

دیسمبر 17میّز البالد خصوصا منذ 
لم یؤثّر إیجابا على الحركة 2010

.الطالبیّة
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منظمتھا لقد كانت الحركة الطالبیّة و
طرفا االتحاد العام لطلبة تونس النقابیة

القوى االجتماعیّة المناضلة ضمنھمام
النضال وشریكا أساسیا للكادحین في 

جزء ال یتجّزأ من والثورة مثبتة انھا 
وھذا ما شھدتھ . الحركة الّشعبیّة

مسیرتھا عبر عدید المحطّات التاریخیّة 
التي ال تُنسى، بدءا بدورھا في الكفاح 
الوطني ضّد االستعمار المباشر منذ 

، 1952د في بدایة سنة تأسیس االتحا
مارس -1967مرورا بتحّركات جوان 

1972وبحركة فیفري 1968
والسنوات التي تبعتھا وصوال إلى 

وأھّمھا الشعبیةدورھا في االنتفاضات 
. 1984و جانفي 1978جانفي 

والنّاظر في مختلف ھذه المحطّات 
یلحظ أّن الحركة الطالبیّة لم تكن 

ا على تقتصر في نشاطھا وتحّركاتھ
القضایا الطالبیّة المحضة وإنّما أیضا 
في عالقة بالقضایا الوطنیة 
واالجتماعیّة للقطر وكذلك في عالقة 

.بالقضایا القومیّة واألممیّة أیضا
ىإّن الغایة من ذكر ھذه المحطّات ھ

للحركة الطالبیّة المھمإبراز الّدور 
واالتحاد العام لطلبة تونس في مختلف 

كفاحھ في ي تھّم الشعب القضایا الت
المساھمة في الدفاع عن النظام وضد

قضایا الشعوب واألمم المضطھَدة التي 
تبنّاھا االتحاد وعبّر عنھا في قانونھ 

یناضل :"األساسي في فصلھ الخامس
االتحاد العام لطلبة تونس إلى جانب 
شعوب وأمم العالم المضطھَدة ضد 

االستعمار والعنصریة واالضطھاد 
أّما الیوم، فبالّرغم ."دیني والقوميال

من حالة النّھوض الثّوري النّسبیّة التي 
في العالم ومنھا البلدانتجتاح عدید 

فإنّنا ال نكاد نسمع ، الوطن العربي
أو حتّى صدى لھذا صوتـا لھذه الحركة

الّصوت، فحتّى خالل أوج االنتفاضة 
الشعبیّة لّما كانت المواجھات على 

ھات عدیدة من أرجاء أشّدھا في ج
القطر، غاب دور الحركة الطالبیّة 
كقطاع منظّم ما عدا بعض التحّركات 

عـددالمحدودة في عدد ال یتجاوز 
أصابع الید من األجزاء الجامعیّة رغم 

في - كأفراد- مشاركة الطلبة 
وقد قابل حالة الغیاب ھذه، . التحّركات

حضور مكثّف والفت للتحّركات 
في أكبرساھمت بدور التلمذیّة التي 

الّشعبي عبر تنظیم اإلضرابات الكفاح
والمسیرات والمشاركة في المواجھات 
مع أنّھا كانت تفتقد إلى ھیكل نقابي أو 

. سیاسّي ینظّمھا
-أو الھبوط-ھذه الحالة من الّركود

الكفاحفي دور الحركة الطالبیة في 
یطرح العدید االجتماعي السیاسي و 

ت حول المسبّبات من التساؤال
والعوامل التي أّدت بھذا القطاع إلى 

ھذا الوضع ؟
ال أحد یشّك في أّن الجامعة التونسیّة 
خضعت، مثلھا مثل بقیة القطاعات 
االجتماعیّة، لعملیّة إخضاع ممنھجة 
من قبل النظام في إطار إحكام قبضتھ 
على مختلف روافد النشاط السیاسي 
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في أّي لحظة والنقابي الذي قد یھّدده 
من اللّحظات، وفي ھذا اإلطار جاء 

روع بن ضیاء الذي جعل من مش
في الساحات الجامعیّة حّجة التسیّس

الموّجھ ضّد الحركة لممارسة القمع 
1991في شھر مارس وتاله الطالبیّة 

محمد الشرفي الذي كان وزیرا إصدار
للتربیة والصادق شعبان الذي كان 

لیم العالي مراسیم وقتھا كاتب دولة للتع
وزاریة ُمنع بموجبھا القیام بأّي نشاط 
فكري أو سیاسي أو ثقافي في ساحات 
الكلیات ما لم یقع اإلعالم عنھ وأخذ 

بعد إن تّم ترخیص مسبق في ذلك
حرمان الطلبة من ممارسة ھذه 

.األنشطة بالمبیتات واألحیاء الجامعیّة
تشتیت الوحدة ذلك تمإلى جانب 

بصناعة االتحاد العام التونسي الطالبیّة
زمن الوزیر 1985للطلبة في مارس 

محمد مزالي ثّم منظمة طلبة األول 
وسیاسة الحصار . 1988التجمع سنة 

والتشتیت ھذه جعلت من الحركة 
الطالبیّة المناضلة التي رفعت منذ 

القطیعة السیاسیّة "شعار 1972فیفري 
" والتنظیمیّة مع طلبة الحزب الحاكم

سر إشعاعھا مع ما كانت توفّره تخ
السلطة الحاكمة من امتیازات ودعم 
لطلبتھا وھو ما جعل منظّمتھم تنمو 

ألف طالب سنة 30(عددیا بسرعة  
آالف 208من مجموع حوالي 2004
وقد بلغ  الحصار إلى حّد منع ) طالب

عقد االتحاد العام لطلبة تونس لمؤتمره 
وھذا . 2009التوحیدي منذ سنة 

الصوريحّل الار لن یتغیّر بعد الحص
الطالبیة، ومنظّمتھالدستوريللتجمع

إذ أّن صعود النھضة إلى الّسلطة 
سیدعم نشاط منظّمتھا الطالبیة أیضا 

یضاف إلى ھذه السیاسة، . في الّساحة
مخطّطات التھمیش الموّجھة ضّد 
الطالب عبر السیاسات التعلیمیة 
وظروف الدراسة والالّمركزیّة 

طة في بعث المؤسسات الجامعیة، المفر
وھي مخططات تھدف إلى جعل 
الطالب مجّرد كائن مستھلك لقدر معیّن 
من المعرفة تكفیھ مشاكلھ الیومیّة من 

.الوطن و الشعباالنخراط في قضایا 
ھذه العوامل الموضوعیّة ال تكفي 
وحدھا لتحدید المعوقات التي حّدت من 

تھا في فعل الحركة الطالبیة ومن فاعلی
إذ أن الحركة . الجماھیريالكفاححقل 

في حّد ذاتھا تحمل في داخلھا 
ربّما لم تقدر على توصیفھا معضالت

للقضاء علیھا قبل أن تقضي ھي على 
مرتبطة المعضالتوھذه . الحركة

أساسا بمحاور النّضال وبالّصراع 
فبقدر ما . داخل المنظّمة الطالبیّة

عة عموما ازدادت مشاكل الطلبة والجام
على المستویین المادي والمعنوي بقدر 
ما فتر نسق النضال الطالبي المرتبط 
بھا وھذا یعود إّما إلى تغییب وإھمال 
ھذا المحور القادر على توحید أكبر 
عدد من الطّلبة أو عزلھ عن السیاق 
العاّم السیاسي واالقتصادي 
واالجتماعي الذي یتنّزل فیھ بما أّن 

جزء من مشاكل مشاكل الطلبة ھي
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إضافة . المسحوقةالطبقات االجتماعیّة 
إلى عدم اإلمساك بمختلف محاور 
النّضال التي تبنّتھا الحركة الطالبیّة 
وخصوصا تفاعلھا مع القضایا القطریة 
والقومیّة والعالمیّة التي تجذب 

من شأنھ وھذا اوال تنفّرھاھیرالجم
الحركة إن تّم أن یُسھم في إضعاف

أّما الّصراع الّداخلي فیتحّمل . تجاھلھ
القسط األوفر مّما آلت إلیھ أوضاع ھذه 
الحركة، من ذلك مساعي الھیمنة 

من طرف الحزبیّة الضیّقة
على االتحاد اإلصالحیین واالنتھازیین 

وتكریسھا وتغلیب المصالح الذاتیة 
والشخصیّة أحیانا وھو ما یجعل 

عن تنحرفالعناصر القیادیّة غالبا ما 
لمطالب األساسیّة للطّلبة وتتّجھ إلى ا

اتّباع خطّ المھادنة مع الّسلطة مقابل 
بعض التّرضیات ال غیر، ویصبح 
بالتالي الّصراع داخل الھیاكل الطالبیّة 

النشاط الرئیسيفي حّد ذاتھ محور 
تغیب بموجبھ المحاور األساسیّة مثلما ف

ھو الحال بالنسبة لواقع االتحاد منذ 
الذي تعّمق بعد عقد و22المؤتمر 

المجموعة السیاسیّة المھیمنة على قیادة 
بإحدى 2004سنة 23االتحاد للمؤتمر 

الشقق بنھج فلسطین بالعاصمة وسط 
ورغم اإلجماع . غیاب لجماھیر الطلبة

من قبل المھتّمین بالّشأن الطالبي على 
ضرورة عقد مؤتمر توحیدي إالّ أّن 

لیّة حالة الّصراع لم تفض إلى وحدة فع
وإنّما مجّرد وحدة على مستوى النّوایا 

والّدلیل أّن ھذا المؤتمر لم ینجز إلى حّد 
إلى جانب ھذا الّداء، فإّن و. .الیوم

داءا آخر ال یقّل خطورة ال زال ینخر 
جسم االتّحاد وھو مرتبط بالقوانین 
الّداخلیّة للمنظّمة الطالبیّة التي تسمح 

لعلیا بأبدیّة الحفاظ على المناصب ا
داخلھا من ذلك األمانة العاّمة أو 
العضویّة في المكتب التنفیذي وھو ما 
یسمح للبعض بتبّوء ھذه المناصب وإن 
كان من خارج الصّف الطالبي كما ھو 

. الحال لقیادة االتحاد الیوم
ھذه بعض المعضالت التي تقف 
عائقا أمام استعادة الحركة الطالبیّة 

القوى انبجإلىلمكانھا الطبیعي 
تھا للكفاح قیاداالجتماعیّة المناضلة و

، وال نظّن أنّنا أتینا بھذا الطالبي 
العرض الّسریع على كّل المشاكل التي 

ني منھا القطاع الطالبي وحركتھ، ایع
وإنّما ھي محاولة منّا للمساھمة في 

ھذه الحركة من تعانیھرفع الّستار عّما 
نھدف من خاللھا إلى و معضالت

مساھمة في النقاش الّدائر حول سبل ال
تجاوز ھذا الوضع الّراكد الذي تعیشھ 
الحركة الطالبیّة والذي نرى انّھ لن 

ھذه المعضالت بحلیتحقّق إالّ 
وغیرھا التي تمنع بناء حركة مناضلة 

.  وثوریّة في الوسط الطالبي 
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الحرُب في مــالي و إعادة إنتــاج االستعمــار القدیــم
منذ أن نجحت االمبریالیة األمریكیة 
في إسقاط وتفتیت خصمھا اللّدود 
االمبریالیة االشتراكیة السوفیاتیة 

إعادة تقسیم العالم ومّد إلىسعت 
نفوذھا االستعماري على جمیع مناطقھ 
وخاّصة منھا الغنیة بالثروات الطبیعیة 

، وفي العربيالوطنكما ھو الحال في 
رج القاّرة اإلفریقیة ھذا اإلطار ال تخ

عن ھذه االعتبارات إذ ھي موطن بكر 
للثروات وسوق استھالكیة مترامیة 

…األطراف
وھذا ما أثار حفیظة اإلمبریالیة 

أّن قسما كبیرا من ترىالتيالفرنسیّة 
إفریقیا ھو میراثھا االستعماري القدیم 
ومجال حیوّي ھام لمصالحھا 

مھما االقتصادیة ال یمكن التنازل عنھ
.كانت النتائج

ولعّل الصراع أو الحرب التي عاشتھا 
الجزائر طیلة عشریة التسعینات من 
القرن العشرین بین السلطة الجزائریة 
وتنظیم القاعدة وتوابعھ من عصابات 

للتناقضاإلرھاب الدینیة إالّ تجسیدا 
بین ھاتین االمبریالیتین لكنّھ صراع 

یا اآلن كما ھو الحال في سوربالوكالة
فسعي الوالیات . وإن اختلفت األطراف

المتحدة األمریكیة الى تركیز قاعدة 
التيبإفریقیالقواتھا الخاصة عسكریّة 

United :أفریكوم(2007سنة أنشأتھا
States Africa Command ou AFRICOM(

لتكون بعض البلدان اإلفریقیةفي
الذراع العسكریّة لتنفیذ أطماعھا

ى إفریقیا جوبھ برفضوالھیمنة عل
من طرف االمبریالیة الفرنسیة قاطع 

ة لوعیھا بأّن السماح بذلك ھو خسار
لمستعمراتھا القدیمة وعلى رأسھا 

بسط سیطرتھا التي تریدالجزائر
. المباشرة  علیھا من جدید

وفي ظّل عدم تراجع أمریكا عن 
التيالمشاكل مشروعھا ھذا رغم 

أفغانستانو في العراق تواجھھا 
وبعد أن تمكنت من تحویل وجھة 
االنتفاضات العربیة الى مسارات 
خادمة لمشروعھا االستعماري 

فإنھا باستعمال الیمین الدیني اإلسالمي 
وبأقل أمامھا المجال مفتوحترى أن  

التكالیف للسیطرة على إفریقیا وفرض
كأمر واقع وھذا ما یفّسر نفوذھا 

الفرنسيبریالياالمالتدّخل العسكري
التخلص السریع في مالي تحت غطاء 

مساعدة النظام و من خطر القاعدة 
الشرعي علما انھ جاء على اثر انقالب 
عسكري تقف وراءه المخابرات 

في الحقیقة وھو ما یمثل ،الفرنسیة 
ضربة استباقیة لقطع الطریق أمام 

منطقة جنوب على ةاألمریكیالھیمنة
بوابة رئیسیة الصحراء التي تعدّ 

للھیمنة على معظم القارة وإستراتیجیة
أّن معرفتھا الدقیقة لاإلفریقیة وذلك 

القاعدة وما یدور في فلكھا من 
إالّ ھيتنظیمات اإلسالم السیاسي ما 
جیش للصناعة أمریكیة ومرتزقة 
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یتمثل دورھا في توفیر األمریكي 
.الذرائع لتدخل واشنطن العسكري   

تباه في تونس وجود و الالفت لالن
موقفین صلب السلطة الحاكمة موقف 

لھرافضآخرو ماليمؤید للتدخل في 
ما یعبر عن صراع مكتوم بین وھو

مریكیین حدھا مصالح األأطرفین یمثل 
اآلخربینما یمثل الدینيونعنى الیمین 

.ح فرنسا و نعنى الیمین اللیبراليمصال
خالصة القول إذا، إّن التناقض بین 

یستفحل في العالم الیوم اإلمبریالیات 
وال یجب االغترار بالكلمات 

المتبادلة ومساعدة الطیران الدبلوماسیة
إلىالفرنسیة القواتفي نقل األمریكي

فحتى روسیا ماليساحة القتال في 
، عبرت عن استعدادھا للقیام بھذا الدور

أشدهالصراع على أنالیوم المؤكد و
في ضوء خاصة إفریقیاعلى ثروات 

تعیشھ ھذه االمبریالیات من أزمات ما 
دھا وجواقتصادیة عمیقة تھدد

أّن واستقرارھا الداخلي مع العلم
روسیا صاعدة مثلامبریالیات 

والصین تطالب بنصیبھا من خیرات 
بما في ذلك األمم والشعوب المضطھدة 

وھو ما ینبئ بتفّجر إفریقیا بشعو
في صراع عسكري على نطاق واسع 

ما بینھا شبیھ بالحربین االمبریالیتین 
األولى والثانیة غیر أنّھ سیكون مختلفا 

طالما ھذه المرة في الشكل و المضمون 
األمر یتعلق بقوى نوویة عظمى أن

ن تفنى بعضھا البعض ومعھا أیمكن 
.قاطبة البشریة

************************************************
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بقلم ابن الّشعب/ لیتنـــي أصیُر غْیمـــــة                                  
كلّما رقص نجٌم في الظّالم

قلت جاء وقت آخر
لتودیع اآلالم

ھا جمیع القطارات مّرت 
وغابت أسراب الحمام

لیتني كنت غیمة 
ألمتّص ما في الجّو من أملٍ 

ن أحالمْ وما في األرض م
...

لیتني أصیر غیمة 
تمتّص أحالم الناس

وتحجب عنھم ضوء النّجمة
حتّى إذا ما اشتاقوا

إلى خیط ضوءٍ 
یأتي من بعید

وإلى نوٍر جدید
وأفاقوا على ریح
تقلع أوتاد الخیمة

استجمعوا كّل قواھم
وفتحوا بابا في العتمة

...
لیتني أصیر غیمة

تزرع الّسماء ُكحال 
األرض الّصواعقوتنشر في 

لیعّم الكون نیران الحرائق
وتھّب من كّل الجھات عواصُف 

تنتُج أحجارا وأشواكا
ال یاسمینا وزنــابق

لیصحو أھل البلِد من الغدِ 
على لھب بركانيّ 

یلتھم جنانا وحدائق
فیا لیتني أصیُر غیمة

ألعانقْ 
دربا یعلو فیھ صوت المطارق
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،ونســتن فيــالكادحیصوتُ ،ورةــق الثّ ــجریدة طری

ھاساھموا في الكتابة فیھا و توزیعھا و شرح محتویات


