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ل ؟ــــــــــــــمـعــمــا ال

مفھوم اإلرھاب حتى اآلن دون  ظلّ    
تعریف. وبرغم ذلك فقد عقدت مؤتمرات 
حول اإلرھاب وشنت الحروب ألجل القضاء 
علیھ، و انعدام وجود تحدید لذلك المفھوم قد 
یكون مقصودا، إذ یسھل على القوى 

لھ المسیطرة التالعب بھ في أي وقت فتفصّ 
على قیاس كل حالة من الحاالت التي 

ل وصف أیة االلتباس یُسھّ تواجھھا. فھذا 
ل ة مشروعة بأنھا إرھاب، كما یُسھّ ــمقاوم

وصف إرھاب فعلي بأنھ دفاع مشروع عن 
الذات ، ومن ھنا أھمیة التفریق بین المقاومة 

 واإلرھاب والحذر من الخلط بینھما .

و ما نسمیھ الیوم إرھابا في البالد العربیة   
ومنھا تونس، یتمثل في نشاط عصابات 

ة ذات توجھات یمینیة دینیة تكفیریة منظم
، تستعمل السالح ادیة للشعب و الوطنمع

بھدف السیطرة على السلطة السیاسیة وإعادة 
تشكیل المجتمع وفق تلك التوجھات، وذلك 
النشاط یتسع اآلن وسیزداد انتشارا في المدى 

حكوم بالفشل بالمعنى القصیر، ولكنھ م
ون عنھ ، فصناعھ الكبار سیتخلاالستراتیجي

شیئا فشیئا متى زالت الحاجة إلیھ ، كما أن 
حاضنتھ الشعبیة شبھ منعدمة مما یفقده 
عناصر القوة التي تسمح لھ بالبقاء على 

 المدى الطویل .

و ذكر أنھ قبل أن یدرك اإلرھاب في    
معارك شرسة  ستجرينسختھ الحالیة نھایتھ 

وستقترب العملیات العسكریة من وضع 
، التي سیكون ضحایاھا الحرب الشاملة

رئیسیا من بین الكادحیـن الذین سیدخلون 
بدورھم المعركة طوعا آو كرھا، مما یطرح 

النقابیة على األحزاب والمنظمات السیاسیة و 
والحقوقیة و النسویة والمثقفین والصحفیین 

سائر فئات الشعب االستیقاظ قبل فوات و
األوان لضبط إستراتیجیة شعبیة للمقاومة 

 دفاع الذاتي .وال

ى محلیا من و إذا كانت ھذه الظاھرة تتغذّ    
سعار والتھریب غالء األالفقر والبطالة و

الثقافة الرائجة تفاھة والتفاوت الجھوي و
، أي من األزمة المعممة وانحطاط التعلیم

تلك المشكالت  حلّ  التي تمر بھا تونس فإنّ 
، وھذا مثل السبیل األمثل للقضاء علیھایُ 

السیر مجددا على الطریق الذي یتطلب 
دیسمبر بشعاراتھا  17خطتھ انتفاضة 

ومھامھما المعروفة، فقد أستعمل اإلرھاب 
الغتیال االنتفاضة وسجل على ھذا الصعید 

جال أمام ترمیم نجاحا ال یستھان بھ ُمفسحا الم
واالجتماعیة  االقتصادیةالبني السیاسیة و
ریعة أنھ قد یستعمل كذوالثقافیة السائدة، و

إلعادة الھیمنة االستعماریة المباشرة إلى ما 
ھو ما بدأت نذره تلوح سابقا، وكانت علیھ 

 في األفق بالنسبة إلى عدد من األقطار .

لقد نجحت قوى عالمیة مھیمنة جزئیا على    
األقل في إرجاع اإلرھاب الدیني إلى المكان 

ن، ـالذي جاء منھ، خاصة بعد أحداث البرجیْ 
ة ى خاصّ ذلك دمارا مروعا و أدّ و قد أحدث 

إلى لجم الجماھیر المنتفضة التي أضحت 
 تطلب أمنھا و سالمتھا أكثر من طلبھا
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أصبحت حقوقھا السیاسیة واالجتماعیة، و
با بھا في أغلب رحّ قوات حلف األطلسي مُ 

ي الطلب األقطار العربیة بل إنھا أحیانا ال تلبّ 
وتترك األطراف المتصارعة تدفن بعضھا 

 بعض وھي تطلق صیحات النصر.ال

حداث األ إنّ ــورغم ما یجري من فظائع ف   
اھنة ال تعوزھا بعض العناصر اإلیجابیة، الرّ 

فقد أیقظت مالیین البشر على الوجھ البشع 
 ،لإلرھاب الذي یتالعب بالعواطف الدینیة

األمم ال تتعلم غالبا الدروس إالّ فالشعوب و
ألّم التي ال م، مثل اــاني من األلــوھي تع

 اض عسیر.ــدھا دون مخــتنجب ولی

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

  خزینة فارغة.. فـاقتـراض.. فاستعمار مباشر

  ملیار دینار 7.5خزیـنة عــاجزة بـ 
أطلق المسؤولون الّرسمیّون في الشؤون    

المالیّة بالدّولة التونسیّة في بدایات شھر 
مارس صیحات فزع في ارتباط بما آلت إلیھ 

كانت  الحصیلة المالیّـة لخزینة الدّولـة. وإن
ھذه التصریحات تعبّر في ظاھرھا عن 
استغراب لما آلت إلیھ األوضاع، فإنّھا  في 
باطنھا، لیست كذلك، إذ أّن جمیع المؤشرات 
االقتصادیة والمالیّة كانت تسیر سیرا طبیعیّا 
نحو بلوغ ھذه النتیجة، أي أّن الحصیلة التي 
تّم اإلعالن عنھا كانت منتظرة، أم أّن وزیر 

ومحافظ البنك المركزي كانا ینتظران  المالیّة
حصول فائض بعد كّل تلك المصاریف التي 
أُنفقت على الكرنفال االنتخابي وعلى 

لى حكومات االنتقال الدّستـور وع
... إلى مشبوھةالتعویضات الالدیمقراطي و

غیر ذلك من المصاریف المعتـادة والّطـارئة 
دون أن نتطّرق إلى مسألـة االختالسات 

صوفة منھا والمقنّعة ومسألـة الفسـاد المو
المستشري في مختلف أجھزة الدّولـة، وھمـا 
مسألتـان ضاربتان في التّاریخ تعودان إلى 

عھد البایات الحسینیین، وقد حافظت علیھما 
الّسلطات المتالحقة حتّى أصبحتا مالزمتین 
  للنظام القائم وركیزتین من ركائزه األساسیّة.

لفزع ھذه في قیمة العجز تتمثّل صیحة ا   
 7.5الذي بلغتھ خزینة الدّولة، إذ وصل الى  

وبدایة سنة  2014ملیار دینار في موفّى سنة 
ملیار  29، فقد قُدّرت المصاریف بـ 2015

ملیار  21.5دینار فیما لم تتجاوز المداخیل 
  دینار. 

و الغریب في ھذه التصریحات، لیس الّرقم 
ا ھو ما أطلقھ ھذان المفزع لقیمة العجز، وإنّم

المسؤوالن حول استتباعات الّرقم الذي 
أورداه. فقد صّرح وزیر المالیّة بأّن الحّل 

، أّما الحصول على قروض أجنبیةیكمن في 
محافظ البنك المركزي فقد قال أّن الفارق بین 
المصاریف والمداخیل ال یمكن تغطیتھ إالّ 
بالسندات المالیّة الدّاخلیّة إذا أمكن ذلك أو 
باالقتراض من الخـارج (تصریحات صحفیّة 

مارس  3للمسؤولْین المذكورْین یوم 
). فالمسؤوالن لم یشیرا بتاتا إلى 2015
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حتّى یجدا إجابة على  أسباب ھذا العجز
استغرابھما وفزعھما على األقّل، بل مّرا 
مباشرة إلى اقتراح الحلول. غیر أّن وزیر 

كل المالیّة استدرك بعد یومین، وصّرح بأّن "
ھذه األرقام تعكس الصعوبات التي ورثتھا 

" في وزارة المالیة عن الحكومة السابقة
، 2015 – 03 - 05یوم  ،الصباح نیوز(
وزیر المالیة: ال ندري كیف سنغطي باقي "

"). وحتّى في ھذا التّصریح لم 2015نفقات 
یكلّف الوزیر نفسھ عناء البحث عن األسباب 
العمیقة لألزمة، فوجد في "تركة الحكومة 
السابقة"، حسب رأیھ، اإلجابة الكافیة 

اعتدنا علیھا خالل والّضافیة، وھي إجابة 
السنوات القلیلة الماضیة، ذلك أّن الحكومات 
الالّحقة دائما تربط فشلھا أو عجزھا 

  بالحكومات الّسابقة  .

ویبدو أّن وزیر المالیّة ومحافظ البنك    
المركزي قد اتّفقا على حّل واحد دون غیره 
وھو االقتراض من الخارج، بل إّن المحافظ 

غیر ما ورد على لسانھ.    نفى أّي إمكانیّة لحلّ 
و ھذا الحّل جاھز في مخیّلة المسؤولْین، فال 
مجال بالنسبة إلیھما للتفكیر وإرھاق العقل في 
البحث عن حلـول أخرى. وقد استغّل 
المحافظ لقاءه بالمدیر التنفیذي الخاص 

صندوق  بالشرق األوسط وشمال إفریقیا في
بذلك  لینطق بھذا الحّل، وكأنّھ النقد الدولي

یودّ التّأكید لھذا الّزائر  أّن الدّولة التّونسیّة 
ستبقى حریفا وفیّا لصندوق النّقد الدّولي حتّى 
وإن تفاقمت أزمتھا المالیّة وتراكمت دیـونھا 
تجاه ھذا الصندوق أو غیره من المؤسسات 

  المالیّة االمبریالیة. 

  سیـاسة الحّل الوحیـد
ال یثیـر الحّل الذي باح بھ المسؤوالن    

المذكوران أّي غرابة بالنسبة إلیھما وال 
للفریق الحـاكم ، ذلك أّن" المؤسسات المالیّة 
الدّولیة والدّول الّصدیقة والشقیقة لن تتخلّى 
عن  الجمھوریّـة الثّـانیة" مھما بلغت بھا 
األزمة حتّى تُنجح ھذا األنموذج العربي 

في تحقیق االنتقال إلى الدّیمقراطیّة. والعالمي 
وحفاظا على تقالیدنا وعلى أخالقنا، فإنّنا لن 
نتخلّى یوما عن األیادي الممدودة إلینا 
وسنُمضي على كّل دفتر تنھمر من خلفھ 
علینا األمــوال، ولن یخذل نّواب الّشعب 
ُرعـاةَ الدّیمقراطیّة ولن یتنّكروا ألرباب 

ھا علیھم وسیصّوتون النّعمة التي أنعموا ب
بنعم حتّى تدوم النّعم، أّما من قال منھم ال أو 
لم فتلك أیضا من نعم الدیمقراطیة وأصواتھم 

  ستُحترم.  

لقد تزامنت ھذه التصریحات مع زیارة    
تفقّدیّة لممثّل صندوق النّقد الدّولي الذي جاء 
لیطمئّن على سیر تنفیذ قرارات الصندوق 

القدیمة  القروض  المتالزمة مع  أقساط
القدیمة ومدى تطّور إنجازھا في إطار 

 600اإلعداد لمنح القسط الموالي والمقدّر بـ 
ملیار دوالر. وعالوة على ھذا القرض، 

 2015مارس  4صادق مجلس النواب یوم 
وروبّي بقیمة على قرض من االتحاد األ

ملیون أورو، وفي الیوم الموالي  300
من صادق نفس المجلس على قرض 

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي للمساھمة في تمویل مشروع سد 

فقد أصبحت القروض تتھاطل  .مالق العلوي
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على البالد التونسیّة، وأصبح كّل مشروع 
تخّطط لھ أّي حكومة یتطلّب تمویال یتّم 
اللّجوء فیھ إلى االقتراض، فلن نتفاجأ إذا ما 

إقلیمي أو  صادق یوما النّواب على قرض
دولي من أجل بناء دُّكان أو تعبید مسافة 
قصیرة من طریق أو غیره من المشاریع. 
وھكذا یصبح الحّل الوحید لألزمة المالیّة 
المزید من االقتراض ومراكمة الدّیون أي 

  مزید تأزیم األزمة. 

لقد أدّت سیاسة الحّل الـوحید التي تتوّخاھا    
الحكومات المتعاقبة إلى تفاقـم قیمة الدّیـون، 

 44ما مجموعھ  2014حیث بلغت في سنة 
ملیار دینار، وقد ارتفعت نسبة الدّین 

 %53إلى  2010سنة  %30الخارجي من 
من حجم الناتج المحلّي  2014سنة 

عن اإلجمالي. وفي دراسة جدیدة صادرة 
صندوق النقد العربي، ورد في التقریر 
االقتصادي العربي الموحد أّن خمس دول 
عربیة فقط من بینھا تـونس تشّكل دیونھا 

من مجموع دیون الدّول  %80لوحدھا 
  العربیّة. 

  مالءات إلى االستعمار المباشرمن اإل
ال ھّم للحكومات المتعاقبة إالّ حّل أزماتھا    

ید تضّخم األزمة الحینیّة على حساب مز
العمیقة، فكّل حكومة تسعى إلى ضمان عدم 
الّسقوط مھما كلّفھا األمر، بینما تغّض 
الّطرف عن التّداعیات الخطیرة لھذا الحّل  

 في تعمیق الھیمنة المالیّة الّ إ الذي یزید
واالقتصادیة والسیاسیّة للقوى العالمیّة 
ومؤسساتھا وأجھزتھا على البالد. ولم یعد 

ا الیوم التّبعات الخطیرة لسیاسة الحّل خافی

الوحیـد، فتقاریر الصنادیق الدولیة وبعثاتھا 
المتتالیة وتقاریر األجھزة المالیّة األوروبیّة 
تتشابھ في استعمال نفس المصطلحات 
والعبارات إذا ما تعلّق األمر بمنح قرض أو 
حتّى "مساعدة مالیّة" على غرار اإلصالحات 

ح المنظومة البنكیة االقتصادیة، إصال
وخاصة القطاع البنكي العمومي، المؤسسات 

إصالحات حیویة لتشجیع االستثمار الكبرى، 
إصالحات ھیكلیة في ما وإحداث المشاریع، 

یتعلق بالجبایة... وال یخجل المسؤولون 
التونسیون في تردید ھذه العبارات حتّى 
أصبحت معتادة وال تثیر أّي حرج بالنسبة 

  إلیھم.

إّن ھذه العبارات المسبوقة غالبا بـلفظ    
"إصالح" ومشتقّاتھ تخّزن في باطنھا شروطا 
خطیرة ممالة من قبل القوى االمبریالیة 
العالمیّة ومؤسساتھا المالیّة وشركاتھا العابرة 
لألقطار والقاّرات وقد أصبحت معروفة في 
تونس باسم "النقاط العشر"، وتحمل في 

نة على الشعوب و جوھرھا عناوین الھیم
األمم واضطھادھا واستغالل ثرواتھا على 
نحو یضمن مزید تكدیس األربـاح لتلك 
القـوى مقابل مزید تفقیر الّشعوب ومزید 
إحكام السیطرة علیھا من خالل التدّخل 
المباشر في رسم السیاسات االقتصادیة 
واالجتماعیّة وغیرھا. ولن تكون اإلصالحات 

قبل ھذه القوى في المزعومة الممالة من 
خدمة   الكـادحین وإنّما ھي إصالحات 
ستضمن توفیر حقوق ومستحقّـات ھذه 

  القــوى المقرضة  . 
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والیوم أصبحت ھذه القوى تتدّخل بشكل    
مباشر في وضع السیاسات االقتصادیّة 
والمالیّة وتحضر على عین المكان بواسطة 
وفودھا حتّى ال تفوتھا صغیرة أو كبیرة في 

تّعاطي مع ھذا الّشأن أو ذاك، إذ لم تعد ال
تعتمد فقط على وكالئھا المحلّیین ربّما لنقص 

فزیارة ممثّل صندوق النقد . الخبرة لدیھم
الدّولي األخیرة تتنّزل، وفق ما صّرح بھ 
الصندوق، في إطار التعرف على أولویات 
الحكومة وضبط برنامج عمل لمواصلة 

ومساندتھا لتحقیق األھداف التي  تونس دعم
أّكد الصندوق وبشكل أدّق، فقد   ستضبطھا.

على ضرورة مزید تحریر التجارة الخارجیّة 
وفتح األسواق المحلیّة أمام تدفّق البضائع 
األجنبیّة تنفیذا لما ورد باتفاقیة الشراكة مع 

األوروبي ومع منظمة التجارة االتحاد 
العالمیة وتحریر قطاع الطاقة وتشجیع 
االستثمارات األجنبیّة في ھذا المجال وتطویر 
مواردھا غیر التقلیدیة عبر الطاقات المتجدّدة 

وإمكانیة التفویت في البنوك  .والبدیلة
العمومیة أو في البعض منھا وتحریر نسب 

لبنك الفائدة المعمول بھا وتحدید تدخل ا
المركزي في رسم سیاسات الدولة النقدیة 
والبحث عن حلول للصنادیق االجتماعیة 
بإعادة ھیكلتھا وإنقاذھا من اإلفالس باعتماد 
الزیادة في نسب االقتطاع والترفیع في سّن 
التقاعد وتقلیص مجاالت تدخلھا وخاصة فیما 
یتعلق بالمنظومة الصحیة والعالجیّة، والحدّ 

  .الوظیفة العمومیّة.. من االنتداب في

وال تختلف تدّخالت االتّحاد االوروبي    
والبنك العالمي وحتّى البنك اإلفریقي والدّول 

العربیّة وبنوكھا عن تدّخل صندوق النقد 
ھذا ھـو حال تونس اآلن، فكیف  الدّولي.

سیكـون الحـاُل یـوَم تُصبح ھذه الدّولة غیر 
  مة ؟قـادرة على تسدید الدّیـون المتراك

  الل ھو الحلّ ــاالستق
على خالف ھذا الوضع الذي بلغتھ درجة    

تدّخل القوى االمبریالیة والّرجعیّة وأجھزتھا 
المالیّة، یبدو أّن بعض المسؤولین الّرسمیین 
في الدّولة یعیشون خارج التّاریخ وخارج 
الجغرافیا، أو أنّھم یعتقدون فعال في استقالل 
البالد وفي سیادتھا على قرارھا، أو أنّھم 

عال أنّھم وزراء وطنیّون في دولة یعتقدون ف
مارس  3وطنیّة. فقد صّرح وزیر المالیّة یوم 

الحّل في إطار صیحة فزعھ بأّن   2015
الوحید لتلبیة المطالب المادیة لألساتذة 
وغیرھم یكمن في الحصول على قروض 

یفقد الدولة أجنبیة وھو اختیار ال یحبذه ألنھ "
ى استقاللھا ویعیدھا مئات السنین إل

قد ال یكون ھذا التصریح غریبا لو  ."الوراء
صدر عن وزیر آخر ال عالقة لھ بالمال 
وباالقتصاد، لكن أن یصدر عن وزیر المالیّة 
ذاتھ وبعد كّل القروض التي ُصرفت قبل 

توزیره والتي ستتدفّق في عھده فإّن األمر   
  مثیر للسخریة.

لكن المفید في ھذا التّصریح، ھو أّن ھذا    
سؤول یدرك أّن حّل االقتراض، الذي ال الم

یحبّذه، "یفقد الدّولة استقاللھا". وھنا فإّن 
تحقیق المعادلة بین التداین من جھة وبین 
االستقالل من جھة أخرى ھو شبھ مستحیل. 
فالتداین وفق شروط الھیمنة االمبریالیّة یؤدّي 
إلى فقدان البلدان الستقاللھا، مع أنّھ لیس إالّ 
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واجھات عدیدة أخرى لھا دور في  واجھة من
تكریس االستعمار االقتصادي وفقـدان السیادة 

  الـوطنیّة.  

ھو حّل  االشتراكیة و يإّن التحرر الوطن   
، وھو الّشرط األّول الحلول لكّل األزمـات

لتحقیق النمّو االقتصادي ومواجھة التخلّف 
وحّل المشاكل االجتماعیّة وضمان السیادة 
الـوطنیّة. فاالستقالل الـوطني یضمن إقـامة 
نظام اقتصادي وطني متكامل ال تتحّكم فیھ 
القوى اإلمبریالیة وال الصنادیق النّھابة 

 یّــاتاالتّفاق كلّ  رفضللثّروات، وھذا یفرض 
 القـوى ھذه مصــالح عن المعبّرة االقتصادیّة
 أیضا ویستوجب ومقـاومتھا وعمالئھــا

 تأمیــمتــأمیم ممتلكــات اإلمبریــالیّین و
 غیر االتّفــاقیّــات وإلغــاء الخارجیّة التّجارة
 إنّ  بالدّیــون... االعتــراف وعدم العــادلة

 ةاالستقاللیّ  تضمن وحدھـا الّشروط ھذه
 لتحقیق مقدّمة إالّ  لیست لكنّھا االقتصادیّة،

 عملھم بثمار الكادحون فیھ یتمتع  اقتصاد
 . االشتراكیة تطبیق أي  كاملة

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

  الیوم العالمي للمرأة والقضایا المنسیّة

لم یكن خروج اآلالف من عامالت النسیج   
في مدینة نیویورك األمریكیة سنة الف 
وثمانمائة وستة وأربعبن في مظاھرات 
عارمة ، سوى بدایة لتشكل حركة نضالیّة 
نسویّة تطّور وعیھا بذاتھا وآمنت بشرعیّة 
مطالبھا واقتنعت بجدوى الثورة من أجل 

ھدى بل تحقیقھا إدراكا منھا  أّن الحقوق ال ت
تفتّك وال یمكن أن یكون ذلك إالّ بالمقاومة 
التي تتطّور أسالیبھا وأشكالھا من یوم آلخر. 
فكانت تلك المظاھرات واالحتجاجات ردّا 
قویّا على الظروف القاسیة التي كانت 
العامالت تجبرن على العمل فیھا بأجور 
زھیدة وساعات عمل طویلة دون عطل 

كانت أو سنویّة.  مرضیّة أو عادیّة أسبوعیّة
القمع البولیسیّة ومواجھة ورغم تدخل أجھزة 

حتجاجات   بقّوة الحدید والنار لوأدھا ھذه اال
في المھد وللحدّ من تواصلھا وتطورھا، 
ورغم سقوط العدید من الضحایا نتیجة للقمع 

الشرس الذي جوبھت بھ ، فإّن مقاومة المرأة 
س العاملة استمّرت ولم تتوقف بل على العك

من ذلك القت التضامن من بعض السیاسیین 
الذي اضطرتھم ھذه التحركات لطرح حقوق 

  المرأة بصفة عاّمة على بساط البحث .

لقد أعلنت ھذه االحتجاجات عن میالد    
حركة نسویّة على أتّم االستعداد  للدفاع عن 
الحقوق المشروعة للمرأة  فتمكنت من تنظیم 

مدن األمریكیة صفوف النساء في العدید من ال
واستقطبت اآلالف من العامالت وضمتھم 
لصفوفھا وعادت للتظاھر واالحتجاج من 
جدید وبأعداد غفیرة یوم الثامن من مارس 

في مدینة نیویورك وقد حملن  1908سنة 
ھذه المّرة قطعا من الخبز الیابس وباقات من 
الورود في خطوة رمزیّة واخترن شعارا 

وتمحورت الحتجاجھن "خبز وورود" 



8                                                                         5201 مارس  -فیفري، 72العــدد  ،طریق الثّورة
        

 

مطالبھّن في تخفیض ساعات العمل ووقف 
  تشغیل األطفال ومنح النساء حّق االقتراع . 

احتفل الحزب  1909في سنة  و   
 االشتراكي األمریكي بالیوم العالمي للمرأة 

اقترحت  المناضلة الشیوعیة  1910وسنة 
كالرا زتكین على "األممیة االشتراكیة 

ن كل عام مارس  م 8للنساء" إقرار یوم  
وقد فرضت الحركة  عیدا عالمیا للمرأة

ن قبل أالثوریة العالمیة  ھذا العید واقعیا  
توافق منظمة األمم المتّحدة متأخرة على تبنّیھ  

وذلك بإصدار قرار یدعو دول  1977سنة 
العالم إلى اعتماد أّي یوم من السنة یتّم 
اختیاره لالحتفال وقد تّم االتفاق على الثامن 

ارس لما لھ من رمزیّة نضالیة ونظرا من م
ركة لكونھ یمثّل محّطة مضیئة في تاریخ الح

. كما أّن استمرار المرأة في النضال النسویّة
جنبا إلى جنب مع الرجل للدفاع عن حقوقھا   

دفع بمنظمة األمم المتحدة بتبنّي تلك الحقوق 
ینّص على  1993عبر قرار أصدرتھ سنة 

ال یتجّزأ من  ءً اعتبار حقوق المرأة جز
   منظومة حقوق اإلنسان . 

ورغم ھذه القرارات والتضامن الذي    
حظیت بھ الحركة النسویّة في العدید من 
البلدان، ومراكمة ھذه النضاالت للعدید من 
المكاسب خاصة في البلدان االشتراكیّة، ال 
تزال المرأة تعاني في العدید من البلدان 

ظمة رجعیّة من خاّصة التي تتحّكم فیھا أن
االستغـــالل االقتصــادي واالضطھـــاد 
االجتماعي  وھو حال المرأة العربیّة  على 
سبیل الذكر التي ال تزال تئّن تحت وطأة 
التقالید البالیة والعادات الموروثة التي تحط 

من قیمتھا كإنسان من خالل ما تتعّرض لھ 
وعنف جسدي  یومیّا من انتھاكات وإساءات

وفي جمیع مراحل حیاتھا  ل جنسي،واستغال
فمن الختان في طفولتھا إلى العنف الجسدي 
واللفظي والتحرش الجنسي واالغتصاب في 
شبابھا إلى الطالق بدون موجب أو مبرر في 
كھولتھا، إلى جرائم الشرف في مختلف 
مراحل حیاتھا إضافة لحرمانھا من التعلیم 
حتّى أصبحت حیاة المرأة العربیّة بمثابة 
السلسلة المترابطة من المآسي التي تفرض 

بضرورة التعایش علیھا فرضا مع مطالبتھا 
  .معھا والقبول بھا

وإذا كان االحتفال بالیوم العالمي للمرأة    
یعتبر جسرا للتواصل بین نساء العالم یتجّسد 
من خاللھ تضامنھّن ومناسبة سنویّة لتقییم 

ي تّم تجاربھّن النضالیّة لتثمین المكاسب الت
تحقیقھا وتحدید برامج عملھّن في المستقبل ، 
توجد فئات من النساء الكادحات في العدید 
من األقطار العربیّة الالتي ال یعرفن شیئا عن 
ھذه المناسبة العالمیّة وال یستطعن   تحدید 
حقوقھّن المشروعة وحدود واجباتھّن بحكم 

مي األمیّة المتفشیة بینھن . فإذا كان الیوم العال
للمرأة یمّكن أغلب النسوة من الخروج 
للشوارع للتظاھر واالحتجاج والمطالبة 
بحقوقھّن المشروعة ، فإّن آالفا أخرى من 
النساء ال یستطعن إلى حدّ اآلن القیام بھذه 
الخطوات المشروعة ألنّھّن حبیسات المنازل 
ومواقع العمل وھو ما یدفعنا الیوم إلى 

شاكلھّن والبحث التفكیر في وضعھّن وطرح م
عن حلول لوضعھّن البائس والعمل على 
إیجاد الصیغ الكفیلة بتمكینھّن من أبسط 
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حقوقھّن ومن ضمن ھؤالء النسوة نجد 
عامالت المنازل (الخادمات)، إذ تفید بعض 
اإلحصائیّات أن ھناك حوالي أربعین ألف 

) طفلة قاصر تشتغلن في المنازل 40.000(
اب التي دفعت ــفي تونس . فما ھي األسب

  ھّن ؟ ــبھّن لمثل ھذا العمل وكیف یمكن وقایت

تنحدر أغلب عامالت المنازل من القرى    
واألریاف الفقیرة والوالیات  المحرومة مثل  
باجة وجندوبة وسلیانة والقصرین والقیروان  
وسیدى بوزید وھّن فتیات إّما أنھّن 
اضطررن لالنقطاع عن الدراسة لعدم قدرة 

ھّن على توفیر مستلزمات الدراسة أو عائالت
أنھ تّمت التضحیّة بھّن لترك الفرصة 
إلخــوتھّن ( األوالد ) لمواصلة الدراسة في 
إطار التمییز بین الجنسین أو من فاقدات 
السند العائلي أو أحد طرفیھ إّما بسبب الموت 

  أو الطالق .

ورغم أّن مجلة الطفل الصادرة بمقتضى    
 9المؤرخ في  1995لسنة  92القانون عدد 

نّصت في فصلھا األّول فقرة  1995نوفمبر 
على ما یلي : " تنزیل حقوق الطفل في  4

الرعایة والحمایة في مجرى االختیارات 
جعلت من حقوق الوطنیّة الكبرى التي 

 ریعات..." فإّن تلك التشاإلنسان مثال سامیة
) ظلّت تاة (الطفلة، فالفظلّت حبرا على ورق

من االستغالل المفرط الذي وصل حدّ  تعاني
ستعباد وأصبحت فریسة لبعض السماسرة اال

الذین جعلوا من القاصرات مورد رزق لھم 
ووصل بھم األمر إلى إقامة سوق أسبوعیة 
بإحدى قرى أریاف بنزرت تقصدھا العائالت 
الباحثات عن معینات منزلیات صغیرات 

السّن تكون عملیّة ترویضھّن والسیطرة 
  ھن  سھلة المنال .علی

و یتّضح   من خالل ما تّم تقدیمھ  أّن    
الوضع البائس الذي تعشنھ المعینات 
المنزلیّات یرجع أساسا إلى أسباب اقتصادیّة 
واجتماعیّة وسیاسیّة ، فسیاسة االستغالل 
والتفاوت الجھوي التي سلكھا النظام منذ 

للعدید من الوالیات خاّصة بالشمال  1956
عنھا تفاوت الغربي والوسط والجنوب نتج 

واضح بین الجھات فانعدمت في العدید من 
مناطق الشمال الغربي والوسط والجنوب 
المشاریع التنمویّة التي من شأنھا توفیر 
فرص عمل لمستحقیھ فتزایدت أعداد 
المعّطلین عن العمل األمر الذي تسبّب في 
تفاقم البؤس والفقر لدى اآلالف من العائالت 

یّة التي ال زالت إلى خاّصة في األوساط الریف
الحیاة من حدّ اآلن تفتقر ألبسط ضروریات 

لم تجد العدید من إنارة وماء صالح للشرب. و
العائالت التي نھشھا الفقر من حّل للتخفیف 
من وطأتھ سوى تشغیل البنات كمعینات 
منزلیّات رغم صغر سنّھّن وحرمانھّن من 
التمتّع بطفولتھّن بعد إجبارھّن على مغادرة 

قاعد الدراسة وتحطیم أحالمھّن   لغایة م
تحصیل بعض المال لمساعدتھا على توفیر 
أدنى ضروریّات الحیاة أو لتمكین  بقیة 
األبناء من مواصلة دراستھم فأغلب األسر 
الكادحة تكون مجبرة في العدید من األحیان 
للتضحیة بالبنت وفصلھا عن الدراسة رغم 

ذكور لمواصلة تفوقھا فیھا وإعطاء األولویّة لل
  التعلّم . 
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ر ھو العامل األساسي إلجبار ــالفق إنّ    
بعض األسر على بیع بناتھا القاصرات 

ل للعمل سر المیسورة أو متوّسطة الدخلأل
عتبار سنّھن لدیھا دون األخذ بعین اال
النفسیّة ، كما وقدراتھن الجسدیّة وأوضاعھن 

 جتماعي یلعب دورا ھاّما خاّصةأّن العامل اال
بالنسبة لألطفال فاقدي السند والذین من 

 إنّ المفروض وحسب مجلّة حقوق الطفل 
الدولة ھي المسؤولة الرئیسیّة عن رعایتھم 

ص علیھ منطوق الفصل الثاني منھا: حسبما ن
تضمن ھذه المجلّة حّق الطفل في التمتّع "

دابیر الوقائیّة ، ذات الصبغة بمختلف الت
لصحیّة وغیرھا من جتماعیّة والتعلیمیّة وااال

األحكام واإلجراءات الرامیة إلى حمایتھ من 
كافّة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة 
البدنیّة أو المعنویّة أو الجنسیّة أو اإلھمال أو 

ى إساءة المعاملة أو التقصیر التي تؤول إل
ستغالل". غیر أّن ھذا الفصل وغیره من اال

لّة لم لمجالفصول األخرى التي تضّمنتھا ھذه ا
ستھالك فقط ولتلمیع یتّم سنّھا للتطبیق بل لال

صورة النظام الحاكم داخلیّا وخارجیّا ألن 
األطفال فاقدي السند وخاّصة الفتیات ال 
یجدن من یحتضنھّن سوى الشوارع أین 

اب اآلدمیّة ــئارھّن  الذّ ــدن في انتظـیج
والسماسرة نظرا لغیاب المؤّسسات الساھرة 

  .  على رعایتھنّ 

إّن الوضع البائس الذي تعیشھ عامالت    
المنازل  یجعلھّن ینتقلن من جحیم الفقر 
والخصاصة داخل أسرھّن الفقیرة إلى جحیم 
الكدح  الذي یتّم بمقتضاه معاملتھّن  على 

، مدى ساعات طویلة ومسترسلة  كعبید

فالعاملة المنزلیّة خاّصة القاصرة تعمل 
لتي تسھر على باإلقامة داخل األسرة وھي ا

راحة كافّة أفراد ھا   بل انھا   تتولّى العنایة 
حتى بالحیوانات األلیفة، فھذه الكادحة  ورغم 
صغر سنّھا في أغلب األحیان تكون  بدایة 
عملھا مع السادسة صباحا ونھایتھ مع 
منتصف اللیل بدون انقطاع أي أّن العمل 
یتواصل على مدي ثمانیّة عشر ساعة 

بذلك تقوم بمجھود كبیر یفوق مسترسلة وھي 
بكثیر قدراتھا الجسدیّة مّما یجعلھا عرضة 

الجسدیّة أو  راض سواءً ــللعدید من األم
غط المسلّط علیھا واإلھانة ـالنفسیّة بحكم الضّ 
  التي تتعرض لھا .

إّن كل ھذا المجھود الذي تبذلھ  كادحة    
المنازل لتوفیر الراحة ألفراد األسرة وكل 

لطوال التي تقضیھا في ات اھذه الساع
ستجابة لطلباتھم یقابلھ أجر زھید خدمتھم واال

ال تتمتّع بھ شخصیّا لتلبیّة بعض رغباتھا أو 
تھا عّل ذلك یخفّف اقتناء بعض مستلزما

ستعباد الذي تتعرض لھ بل علیھا وطأة اال
أو تحرم منھ إذ غالبا ما یتسلّمھ والدھا 

ذلك یستمّر ، وبوالدتھا أو الوسیط في تشغیلھا
الحرمان الذي یرافقھا ویطاردھا منذ والدتھا 
فتدفن أحالمھا التي كان تنتظر تحقیقھا وھي 
تغادر أھلھا وذویھا نحو المدینة للعیش لدى 
مشغلیھا لتجمیع قدر من المال لتوفیر بعض 
 المالبس الجمیلة وبعض اللعب وغیرھا من

  .األشیاء األخرى

للعمل رغم  لقد تّم وأد طفولتھا بدفعھا   
صغر سنّھا وھي في حاجة ماّسة إلى العطف 

ایتھا واللعب مع األبوي وحنان األم ورع
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أترابھا واكتشاف مواھبھا، غیر أنّھا 
تجد نفسھا  حبیسة بین  وبانخراطھا في العمل

. ن التي تتكّسر داخلھا كل أحالمھاالجدرا
ال یتّم التعامل معھا كإنسانة في أغلب  يفھ

الكثیر جّراء العزلة والوحدة  األحیان فتعاني
غر سنّھا التي تعیشھا والحال  أنّھا بحكم ص

ا ــ، كمفي حاجة ماّســة إلى الدفء األسري
تعاني أیضا من الدونیّة إذ تعامل في العدید 
من األسر وكأنّھا إنسان من الدرجة الثانیّة 
فال تقتات إالّ من بقایا طعام العائلة وال تلبس 

القدیمة التي یتخلّى عن سوى المالبس 
استعمالھا  بعض أفراد األسرة من الفتیات ، 
إضافة لتكلیفھا بكل األعمال المھینة. إنّھا 
تعمل في ظروف ال إنسانیّة وال تتمتّع بأبسط 
الحقوق التي ناضلت وضّحت واستشھدت من 

أجلھا المرأة في العدید من المحطات النضالیّة   
قة لھ فھي تقاضى أجرا زھیدا ال عال

بالمجھود الذي تبذلھ في العمل وال بعدد 
ساعات العمل التي تصل في أغلب األحیان 
إلى ضعف العدد القانوني بل وتفوقھ في 
أحیان أخرى، إضافة لكونھا ال تتمتّع بالعطلة 
األسبوعیة وال الراحة السنویّة خالصة األجر 

جتماعیّة  العطلة المرضیة وال التغطیة االوال
  الصحیّة . أو الرعایة

ورغم أن قانون الشغل یمنع تشغیل القصر    
الذین ال تتجاوز سنھم السادسة عشر ، ورغم 

من مجلّة حمایة الطفل یعتبر  26أّن الفصل 
یقصد باالستغالل ذلك استغالال اقتصادیّا "

قتصادي تعریض الطفل للتسّول أو تشغیلھ اال
في ظروف مخالفة للقانون أو تكلیفھ بعمل 

أن یعوقھ عن تعلیمھ أو أن یكون  من شأنھ

ضاّرا بصّحتھ أو بسـالمتھ البدنیّــة أو 
المعنویّة"، فإّن الكادحات في  العمل المنزلي 

ھّن في سوق الشغل في سّن ــیتّم الزّج ب
فصلھن من  الثانیّة أو الثالثة عشر بعد

نتھاكات الجسدیّة الدراسة فیكّن عرضة لال
لعنف وقد تعرضت العدید منھّن إلى ا

والتعذیب مّمن یشغلھّن مّما دفع بالبعض 
، كما و محاولة االنتحارمنھّن إلى الھروب أ

ستغالل الجنسي تعرضت بعضھّن إلى اال
سواء من بعض أفراد العائلة المشغلة أو من 

  المحیطین بھا .

ھذه ھي إذن صورة تقریبیة عن وضع    
كادحات المنازل وفكرة موجزة عن المشاكل 

لھا في عملھّن والسؤال الذي  التي یتعرضن
یطرح نفسھ بإلحاح ھنا ھو ھل من حّل لھذا 

التي  الوضع البائس ؟ وما ھي الشروط
  ؟تمكنھّن من تحقیق مطالبھنّ 

ّن انتظار الحلول من طرف السلطة إ    
لن توقف ھذه  ال جدوى منھ  فھيالحاكمة 

المآسي ألنّھا ببساطة ھي المتسبّبة الرئیسیّة 
اساتھا المرتكزة  باألساس على فیھا عبر سی

االستغالل، والحل ال یمكن أن یبحث عنھ إالّ 
كّل من آمن بعدالة قضیة ھذه الفئة الكادحة 
من المجتمع التي لم تجد من ینیر لھا طریق 
الخالص ومن یساعدھا على تجاوز واقعھا 

دتھا على تحقیق األلیم واألخذ بیدھا ومساع
  . مطالبھا المشروعة

تّجاه یجب خطوة األولى  في ھذا االإّن ال   
أن تبدأ بإطالق حملة واسعة النطاق للمطالبة 
بتفعیل قانون الشغل الذي یمنع تشغیل 
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األطفال دون سّن السادسة عشر مع تجریم 
ھذه األفعال وكذلك السعي لفرض حّق الطفل 

وتجریم كّل فعل من  16في الدراسة إلى سّن 
توجیھ شأنھ أن یعیق تكریس ھذا الحّق و

المقاومة الشعبیة ناحیة المطالبة بتوفیر النقل 
ومعاقبة كل من  ،طفاللألواألكل المجاني 

نقطاع یعمل على إجبار القصر إّما عن اال
بالعمل إضافة لمن لتحاق أو اال عن الدراسة

مات المنظحزاب وعلى األ. ویتولّى تشغیلھم
الجمعیات الوطنیة  القیام بواجباتھا في ھذا و

من خالل مراقبة مغادرة عشرات المجال 
اعد ــفي سّن مبّكرة مق التالمیذ اآلالف من

ال بأولیائھم والبحث في ــصتّ الدراسة واال
األسباب التي دفعتھم لذلك مع اقتراح الحلول 
الممكنة إلعادة المنقطعین لدراستھم. كما أّن 
األحزاب و المنظمات بإمكانھا أن تلعب دورا 

بة یل القّصر عبر مراقھاّما في الحدّ من تشغ
توجیھ السماسرة الذین یتاجرون بھم و

المقاومة ضدھم، والضغط على األسر 
المشغّلة لكادحــات المنــازل حتّــى تقوم 
بالتصریح بمن تتولّى تشغیلھا. و على اإلتحاد 

عتناء بھذه واجب اال العام التونسي للشغل  
الفئة من العامالت والسعي لتجمیعھّن 

على تأسیس نقابة تتولّى الدفاع  وتشجیعھنّ 
عن حقوقھّن  المتمثّلة باألساس في تحدید یوم 
العمل بثماني ساعات والحق في عطلة 
أسبوعیة وإجازة سنویّة خالصة األجر وكذلك 

مرض والرعایة الصحیة والتغطیة عطل ال
  .جتماعیة وعدم تشغیل القصراال

إّن المرأة الكادحة لن تتمّكن من تحقیق     
مطالبھا إالّ متى انخرطت في المقاومة 
الشعبیة و آمنت  بعدالة قضیّتھا وارتباط 
تحّررھا بتحّرر الرجل وبجدوى النضال من 

ة الدیمقراطیّة أجل انتصار الثورة الوطنیّ 
 شتراكیّة التي تضمن لھماالمتحولة إلى اال

  .معا التحرر الحقیقي

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

  بوكو حرام النیجیریّة والمرأة

بالیوم العالمي للمرأة حتفال في إطار اال   
الموافق للثامن من مارس الذي یعدّ مناسبة 
سنویّة للوقوف على ما حققتھ المرأة عبر 
نضاالتھا الیومیّة من مكاسب في ظّل وضع 

سم بسیطرة الیمین الدیني المتطرف في تّ اِ 
یة وعدّة بلدان العدید من األقطار العرب

را ، ھذا الیمین الذي یمثل خطإفریقیة وآسیویّة
على حقوق المرأة المكتسبة ویحاول بكل 
الطرق خاّصة العنیفة منھا حبس المرأة داخل 

ومن  ،أسوار البیت وحرمانھا من حّق التعلیم
بین ھذه الجماعات التكفیریة  بوكو حرام 

سلفیّة وظالمیّة مسلّحة  وھي منظمة دینیّة
 "عة أھل السنّة للدعوة والجھادجماوتدعــى "

أي التعلیم ة باسم بوكو  (وتعرف بالھوساویّ 
وتتبنّى تطبیق الشریعة  حرام)الغربي 

اإلسالمیّة في جمیع والیات نیجیریا وتسیطر 
ز عملھا على على جانب ھام منھا وقد تركّ 

معاداة حقوق المرأة خاصة في التعلیم إذ 
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 223اختطاف  2014-04-15ت في تولّ 
فتاة من طالبات المدارس في شیبوك من 

شمال نیجیریا لغایة إنقاذھّن من والیة بورنو 
الذنوب حسب زعم ھذه المنظمة التي تعتبر 
مزاولة الفتاة للتعلیم مصدرا للذنوب وإنقاذھن 
وتطھیرھّن من ذنوبھّن یتّم عبر إجبارھّن 
على مغادرة مقاعد المدرسة وال یقع إطالق 

د  لھم بعدم سراح البعض منھّن إال بعد التعھّ 
  .اع عن الدراسةنقطمزاولة التعلیم واال

ولھذا الغرض وسعیا منھا لفرض األمر    
ع نقطاقع على الفتیات وإجبارھّن على االالوا

، عمدت ھذه المنظمة الظالمیّة عن الدراسة
ختطاف إلى القیام بالعدید من عملیات اال

لطالبات المدارس في عدّة والیات من 
نیجیریا لغرض حرمان المرأة من أبسط 

كالتعلیم والحّق في الحیاة  حقوقھا اإلنسانیّة
مرأة ا 500اآلمنة وقد تّم اختطاف حوالي 

مع تضاعف عملیات  2009منذ سنة وفتاة 
. ففي ماي  2013ختطاف منذ ماي اال

فتاة صغیرة من  11تّم اختطاف  2014
قرى وارابي وواال النیجیریّة بینما تّم قتل  

. ین من سكان غامبور ونغاالآخر 300
ھنا ھو كیف تتعامل ھذه  والسؤال المطروح

  الجماعة التكفیریة مع المختطفات ؟ 

في البدایة كانت تتولّى بیعھّن كجواري    
ویتّم التعامل معھّن كغنائم حرب أو إجبارھّن 

ة وھو على الزواج بمقاتلین من ھذه الجماع
نت . وقد أعلما یحیلنا على جھاد النكاح

النساء " أّن منّظمة "ھیومن رایش ووتش
ختطاف على ید والفتیات الالتي تعرضن لال

جماعة بوكو حرام في نیجیریا أجبرن على 

الزواج واعتناق دین آخر غیر دینھن 
األصلي ، كما تعرضن إلى انتھاكات جسدیّة 

ري ونفسیّة إضافة إلى العمل القس
  . حتجازواالغتصاب أثناء اال

غیر أّن ھذه الجماعة غیّرت من طرق    
في المدّة األخیرة وذلك  عملھا مع المرأة

باستخدامھا كسالح جدید في صراعاتھا 
الدینیّة والعرقیّة فیتّم إجبار المختطفات 
وأغلبھّن فتیات صغیرات تتراوح أعمارھّن 
بین الرابعة عشر والسادسة عشر على إخفاء 
المتفجرات تحت أثوابھّن الطویلة وعند 

ھدف المحدّد یقع تفجیرھّن عن وصولھّن لل
قد تّمت ھذه التفجیرات وسط محالت . وبعد

حرفاء وفي مركز لتأھیل تجاریة مأھولة بال
. إذ تّم اعتقال فتاة تبلغ من العمر المعلّمین

سنوات تحمل حزاما ناسفا والتي دّعمت  10
ھي  ھادتھا فكرة أّن جماعة بوكو حرامبش

ختطفات على تنفیذ عملیات التي تجبر الم
  . التفجیر

من عیّنات تعامل  تلك ھي إذن عیّنة   
الحركات الدینیّة المتطرفة مع المرأة التي 
تستعملھا تارة للمتعة الجنسیّة لتلبیة رغبات 
مقاتلیھا وتارة أخرى كسالح تحارب بھ 
أعداءھا أو كطریقة لتجمیع األموال عبر 

  بیعھا في أسواق النخاسة . 

إن جماعة بوكو حرام ال تتعامل مع المرأة    
تسعى بكل الطرق إلى انتزاع كإنسان بقدر ما 

إنسانیتھا وسلبھا حریتھا وتطویعھا لخدمة 
ركات والجماعات الح تشترك مصالحھا و

عي في معاداة المرأة والس الدینیة المتطرفة
  .المحموم لفرض سیطرتھا علیھا
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  أساتذة التعلیم الثانوينافذة على نضال 

یشّن مدرسو التعلیم الثانوي في تونس    
إضرابا عن إجراء الفروض التألیفیّة 
لألسبوع المغلق الخاصة بالثّالثي الثاني. 
وكانوا   قد دخلوا في تنفیذ ھذا اإلضراب منذ 

، ولم تفِض الجلسات 5201مارس  2یوم 
التفاوضیّة بین النقابة العاّمة للتعلیم الثانوي 
من جھة ووزارة التربیة من جھة أخرى الى 
حصول أّي تقدّم، وھو ما جعل المدرسین 
یتمّسكون بحقّھم النّقابي ویواصلون إضرابھم 

  اإلداري. 

ومع نھایة الثالثي الثاني وحلول العطلة    
لتعلیم الثانوي بالدخول ھدّدت النقابة العامة ل

في حركات احتجاجیة غیر مسبوقة قد تصل 
حدّ التوقف عن التّدریس في مختلف المدارس 
االعدادیة والمعاھد الثانویة في صورة عدم 
التوصل الى حل مع سلطة االشراف. ومن 

تتخذ الھیئة اإلداریة لقطاع   المنتظر أنّ 
مارس  19التعلیم الثانوي التي ستنعقد یوم 

جاري   الخطوات النضالیة المتاحة بما في ال
  . ذلك مقاطعة التدریس

وكان المدرسون قد نفّذوا سابقا عددا من    
اإلضرابات ودخلوا في نھایة الثالثي األّول 
في إضراب إداري، ومختلف ھذه األشكال 
النضالیة التي خاضعا القطاع تتمحور حـول 
نفس المطالب المادیّة والمعنویّة. غیر أّن 
تعنّت وزارة اإلشـراف دفع المدرسین إلى 

في الدّفاع عن  مزید اإلصرار والّصمود
مطالبھم، ومع غیاب الجدیّة من قبل الوزارة 
وممثّلیھا بات مؤّكدا   لدى جمھور المدرسین 
أّن ال حّل لمشاكلھم المتراكمة إالّ بمزید 

المقاومة والتّصعید في معركة قد تطول مدّتھا 
وجوالتھا، ولذلك فإنّھم یستعدّون لمزید 

ي التّضحیة وربّما تدفعھم ھذه المعركة ف
إحدى جـوالتھا إلى تنفیذ إضراب مفتـوح عن 
العمل مع بدایة الثالثي الثالث واألخیر من 

  العام الدّراسي. 

لقد أبدى ھؤالء في معركتھم ھذه تماسكا    
غیر مسبوق في الوقت الذي عّولت فیھ عدید 
األطراف وخصوصا المسؤولون الحكومیین 
على انفراط عقدھم إذا ما طالت مدّة 

فوزارة التّربیة  راھنت على عامل  المعركة.
الّزمن آملة أن یؤدّي إلى إصابة جزء من 
القطاع بالملل وقصر النّفس فیتراجع عن 
قرار اإلضراب اإلداري وھكذا تنجح في شّق 
صفوف القاعدة األستاذیّة أو تستطیع إحداث 
خالف وعدم ثقة بین ھذه القاعدة وھیاكلھا 

عد استنفاذ النقابیة وخاّصة العلیا منھا  ب
أشكال نضالیّة متعدّدة دون بلوغ أیّة نتیجة بل 
وحتّى التقدّم في تحقیق بعض المطالب. غیر 
انّھ لم تتحقّق أّي من أمنیات الوزارة ولم 
تنجح خّطتھا المرتكزة على سیاسة المماطلة 
في إحداث أّي فجوات ال في صفوف 
المدرسین وال بینھم وبین نقابتھم العاّمة  بل 

 ن أصبحوا  أكثر تمّسكا بمطالبھملمدرسیإّن ا
وأشد تماسكا بل وأصبحوا ینادون بضرورة 

في مواجھة الـوزارة والحكومة.  التّصعید
األھّم من ذلك، ھو أّن القاعدة االستاذیّة و

 ن خالل نضاالتھا المتواترة حقیقةاكتسبت م
وھي االرتباط بین مطالبھا المشروعة من 

ءات صندوق جھة وبین رفض تحقیقھا وامال
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النقد الدولي والبنك العالمي من الجھة 
المقابلة. وقد فتح ھذا الّرابط جملة جدیدة من 
المطالب التي كان المدرسون یطالبون بھا 
دون ان یخّصصوا لھا حیّزا مستقالّ من 

رف قد حان نضاالتھم، ویبدو أّن الظّ 
مطلبا طالما قدمت من أجلھ األجیال  لیطرحوا

ت في سبیل تحقیقھ إلى التضحیات وتعّرض
أشكال متنّوعة من القمع واالضطھاد، إنّھ 

ویّة برّمتھا بما مطلب إصالح المنظومة الترب
ّول خطوة فیھا الدّفاع عن یخدم الكادحین وأ

التعلیم العمومي وضمان مجانیتھ أمـام 
الھجمة الّشرسة للتعلیم الخاص  ، وقد شرع 
المدرسون في عدید الجھات في إمضاء 

  ض في ھذا الّشأن. عرائ

إّن وضع مطلب إصالح النّظام التعلیمي    
یُعدّ في حدّ ذاتھ بدءا بالمدرسة العمومیّة 

مكسبا ھاّما ألنّھ سیفتح معركة كبرى لیس 
ساتذة والـوزارة فحسب بل بین بین األ

مجموع الكادحین  وبین النظام الذي یسعى 
إلى التخلّص من ثقل ھذا القطاع الذي لم 

  وصفھ بأنّھ قطـاع غیر منتج.  یخجل في

لم یكن عامل الّزمن ھو العامل الوحید    
الذي عّولت علیھ سلطة اإلشراف إلفشال 

خیر نضال األساتذة، بل إنّھ كان العامـل األ
بعد فشلھا في   إلى حدّ اآلن. وقد لجأت إلیھ

التعویل على أسالیب أخرى كانت تھدف منھا 
إلى تألیب التالمیذ وأولیائھم باعتبارھم 
الّطرف الّرئیسي المتأثّر بأّي تحّرك لألساتذة. 
واعتمدت الوزارة على المتعاونین معھا 
وأیضا على وسائل اإلعالم المأجـورة التي 
صّورت التّلمیذ في صورة الضحیّة والخاسر 

حید من إضراب المدّرسین وصّورت الو
المدّرس في صورة الجشع الذي یضّحي 
بالتلمیذ وبمستقبلھ ومصیره من أجل الزیادة 
في المرتب وشحنت األولیـاء والتالمیذ ضدّ 
المدّرسین، غیر أّن الّسحر سرعان ما انقلب 
على الّسـاحر، إذ كانت رسالة األسـاتذة 

ـاء أقوى من المباشرة إلى التالمیذ وإلى األولی
ادّعاءات الوزارة وكان صوتھم أقوى من 
جمیع أصوات مرتزقة اإلعالم. وقد جّربت 
الـوزارة أیضا سالح الدّروس الخصوصیّة 
في محاولة منھا إلثارة الّرأي العام ضدّ 
المدّرسین ومطالبھم لكن ھذا الّسالح، 

  كسابقیھ، ارتدّ على حاملیھ  . 

زیر في حدّ وعالوة على ذلك، استغّل الو   
ذاتھ موقعھ في السلطة التنفیذیة لیرسل 
التھدید تلو التّھدید، لكّن تھدیداتھ صدّتھا 

ة التي أبداھا األساتذة، فصّرح المقاومة العاتی
نّھ سیقتطع أجور األساتذة إذا نفّذوا بأ

إضرابھم اإلداري ثّم تراجع عن ذلك بنفسھ 
مصّرحا بأّن األساتذة غیر مضربین عن 

ا أنّھم یدّرسون وإن كانوا ال ینجزون العمل بم
االمتحانات. وھذا التراجع كشف ضعفا فادحا 
لدى ھذا الوزیر في التعامل مع ھذه المسألة 
وفضح تصّرفاتھ االرتجالیّة حتّى جعل من 

) وقال 15ندّر (جھلول + نفسھ مصدرا للت
ّن المعاھد التونسیة تنتج في مّرة أخرى أ

للشفقة. ثّم تخلّى الدّواعش حتّى أصبح مثیرا 
الحقا عن وعیده وأصبح مقتنعا باألمر 
الـواقع الذي فرضھ المدّرسون بنضالھم غیر 
مبالین بتھدیده، فدعا إلى إجراء االمتحانات 
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في حصص التدریس االعتیادیّة لكنّھ لم 
  یقبض من األساتذة غیر الّریح.

أّما الجـوقة الحكومیّة فقد انخرطت ھي    
ھذا العنصر من الجوقة ذاتھا في مؤازرة 

خشیة أن یلحقھا ھي نفسھا نفس المصیر 
. فتتالت التصریحات  الذي أصبح یتھدّد ه

، المناوئة لألساتذة والھادفة إلى تشویھھم
فتحّجج البعض بالوضع االقتصادي المتأّزم 
للبالد و  البعض اآلخر بالـوضع األمني 
والتھدیدات اإلرھابیّة وغیرھا من المسائل... 

غ األمر بالبعض إلى حدّ إلصاق تھمة وبل
الخیانة بقطاع األساتذة، فقد صّرح وزیر 

الحّل الوحید لتلبیة الخزینة الـوطنّي جدّا بأّن 
المطالب المادیة لألساتذة وغیرھم یكمن في 
الحصول على قروض أجنبیة وھو اختیار ال 
یحبذه ألنھ "یفقد الدولة استقاللھا ویعیدھا 

ولم تصدر األسھم  .وراء"مئات السنین إلى ال
المعادیة لمطالب القطاع األستاذي ولنضاالتھ 
عن وزیر التربیة وال عن عناصر جوقة 
الحكومة فقط، بل إّن أحد نّواب قصر باردو 
الذي نسي أنّھ یمثّل إحدى نوائب الدّھر التي 
أبتلي بھا الشعب في ھذا العصر، وانطالقا 
من وطنیّتھ الفائضة وحرصھ على مصلحة 
البالد، نصح األساتذة بالتحلّي بالّروح 

الـوطنیة ومراعاة مصلحة البالد. ھذا النّائب   
یبدو  أّن قیمة الوطنیة لدیھ تتحدّد بقیمة ما 
یقبضھ من أجر في نھایة كّل شھر، لذلك 
یتوفّر لدیھ فائض كبیر منھا بینما ال یتمتّع بھا 

  األساتذة بمأ أّن رواتبھم ال تؤّھلھم لذلك.  

إّن ھذه التصریحات وغیرھا تؤّكد أّن    
الحكومة بأكملھا، بل والنظام بثقلھ الكامل 
یقف إلى جانب وزیره، واّن ما یرّوجھ 
البعض حول ترك الحكومة لھذا الوزیر 
یصارع مصیره بیده ھو مجانب للحقیقة، 
فالنظام لم یتخّل عن احد عناصره مھما 
 صغر شأنھ ولن یتخّلى عنھ إالّ إذا ما بلغ

األمر درجة علیا من المقاومة التي قد تھدّد 
الحكومة برّمتھا وذلك ال یكون إالّ في صورة 
حدوث تصعید مھّم في شكل النضال أو في 
حالة اتساع دائرة المقاومة الشعبیة  إلى 
قطاعات اجتماعیّة أخرى، خصوصا وأّن 
ھذه الحكومة مازالت في شھورھا األولى 

ن احد ولیس من صالحھا أن تتخلّى ع
رموزھا من أّول أزمة تعترضھا فیظھر 

  وكأنّھا بدأت تتھاوى بسرعة.

لقد افتتح األساتذة أولى جوالت المقـاومة    
ضدّ الحكومة الجدیدة، وھم مدعّوون إلى 
مزید تصلیب عود ھذه المقــاومة، فنضالھم 
ھو جزء من نضال الحركة الشعبیة 
ومقاومتھم ھي جزء من المقاومة الشعبیة 
للنظام القائم ولخیاراتھ االقتصادیة 

بر واالجتماعیة المتعارضة مع القسم األك
واألوسع من المجتمع والذي یمثّل األساتذة 
والمدّرسون عموما والتالمیذ أیضا جزءا من 
ضحایاه. لذلك فإّن عدید القطاعات 
االجتماعیّة ساندت نضال األساتذة، وبدأت 
في تنفیذ تحّركات احتجاجیّة وانخرطت في 

لون حركة النضال والمقــاومة من ذلك المعطّ 
  .ات عن العمل في عدد من الجھ

************************************************************************  
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  لوطن العربي في عین العاصفةا

دائر حالیا بین الوالیات بحكم الصراع ال   
من  وبيورواالتحاد األ مریكیةاألالمتحدة 

الصین من جھة وجھة وروسیا االتحادیة 
طار إخرى الذي یتنزل موضوعیا في أ

التناقض بین االمبریالیات یعیش الوطن 
العربي الیوم حالة من الوالدة المتعسرة 
والدامیة لواقع جیوسیاسي جدید یعید رسم 

ى وحتى یتسنّ  النفوذ العالمیة.خارطة مناطق 
من  طرافھا ال بدّ ألة وتحدید المسألنا فھم ھذه 

بة والمتداخلة تفكیك بنیة العالقات المتشعّ 
 فیھا.

ر القذافي واالستیالء   بسقوط نظام معمّ    
مریكیین األعلى لیبیا من طرف االمبریالیین 

ناقوس الخطر عالیا في  وروبیین دقّ األو
وس   ك القادة الرّ تحرّ روقة الكرملین وأ

ى لھم من موطئ بسرعة إلنقاذ آخر ما تبقّ 
للحیلولة دون سقوط قدم في الوطن العربي 

سوریا وذلك العتبارات عدیدة لعل  النظام في
سوریا تمثل نقطة ارتكاز  أنّ ھا ھمّ أ

استراتیجیة في مخطط الھیمنة الروسیة 
روسیا نفسھا لیست في منأى عن  أنّ ة خاصّ 

ومخطط ضربھا وتدمیرھا من االستھداف 
مریكیة غیر  األطرف الوالیات المتحدة 

  .خفيّ 

صبح الصراع في سوریا عنیفا أوعلیھ    
اذ تجاوز حالة المواجھة بین الشعب  ،ودمویا

رت خرى كما عبّ أمن جھة والنظام من جھة 
لى إل عنھ االنتفاضة الشعبیة في بدایتھا وتحوّ 

تحت فیھا ساحة المواجھة فُ  رجعیةحرب 

طار إمام قوى عدیدة في أعلى مصراعیھا 
قلیمیة والدولیة على اإلشبكة من العالقات 

لكن مع ذلك كانت  ،غایة من التعقید والتشعب
دت ن تعدّ وإحدود الخنادق واضحة حتى 

ن اإلقلیمیتان القّوتابرزھا ھنا أ ولعلّ  روافدھا
 د كلّ حیث یقو، یرانوإفي المنطقة ھما تركیا 
مجادھما االستعماریة أمنھما حلم استعادة 

الخالفة العثمانیة بالنسبة لألتراك  :القدیمة
 ،واالمبراطوریة الفارسیة بالنسبة لإلیرانیین

دتھا لكن بالتزام تام بالخطوط الكبرى التي حدّ 
استراتیجیة كل من قطبي االمبریالیة 

ذ تتحرك تركیا الواقعة تحت إ المتصارعین،
حالیا ضمن ما ھو مرسوم  الدیني ینحكم الیم

مریكیة والذي األلھا من طرف االمبریالیة 
في نظمة الحاكمة األیتلخص في تفكیك بنیة 

 شدّ أخرى أواستبدالھا بأنظمة  الوطن العربي
خوان اإلساسا في حركة ألة عمالة ممثّ 

المسلمین وھو ما حصل في تونس ومصر 
عان خالل السنوات القلیلة الماضیة والتي سر

لى الفشل ولو بنسب متفاوتة زیادة إما انتھت 
ریع في كل من سوریا ولیبیا خفاقھا الذّ إعلى 

مر الذي استدعى البدیل الثاني لإلخوان األ
ي مّ و ما سُ أ"داعش" ـالمسلمین المعروف ب

ال سالمیة" الذي استدعى كذلك تحوّ اإل"الدولة 
ة السلطة واالنتقال مساك بدفّ اإلسلوب أفي 

ن كانت وإمن المسارات االنتخابیة حتى 
رھاب الدموي  كقطع اإلسالیب ألى إصوریة 

وصال األجساد وتقطیع األالرؤوس وحرق 
ر ضمن منظومة ایدیولوجیة وكل ھذا یؤطّ 

  .سالم السیاسياإل ونعنيواحدة لكال البدیلین 
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مارات الخلیج وخاصة السعودیة إوتلعب    
في تنفیذ ھذا المخطط  رادورا مؤثّ  وقطر

االستعماري حتى وان شابت العالقة بینھما 
بعض التوترات نتیجة لتناقض حاد یحكم 

ل آام ذ یحاول حكّ إالعالقة بین ھذین الطرفین 
سعود تفادي السقوط والحفاظ على مكانتھم 
كطرف مھیمن عربیا وفي المقابل تسعى 

اجھ دعم نفوذ اإلخوان وتولى إمارة قطر إ
طار ھذا إ وفي .مارات المتحدةجزئیا اإل

قذر الوسائل   أالصراع المحموم تم استعمال 
رھاب الدیني التي عاثت في اإلمثل تنظیمات 

المنطقة تخریبا خدمة للمشروع االستعماري 
ال وثانیا لنیل منصب الوكیل وّ أمریكي ھذا األ

  الحصري والوحید لالستعمار في المنطقة. 

یران وفق رؤیة استراتیجیة إكما تنشط    
عادة مجدھا القدیم المتمثل إساس أتنبني على 

ویساعدھا في ، في امبراطوریة فارس الغابرة
قطار عربیة أة ھا الطائفي في عدّ دذلك امتدا

لبنان و بسوریا مرورا تمتد من العراق و
ویرتبط ھذا  لى دول الخلیج والیمن.إوصوال 

لى یران بالحرص عإلقلیمي اإلالحضور 
البروز كطرف ممانع و مقاوم للمشروع 

مریكي من خالل ما أ-االمبریالي الصھیو
یقوم بھ ذراعھا العسكري حزب هللا في لبنان 

ات فعل تي كردّ تأمن مناورات محدودة 
یھا الزماني والمكاني ضد جة في حدّ مسیّ 

لى مستوى الفعل إالعدو الصھیوني وال یرقى 
زیادة على دائم، الثوري المقاوم الشامل وال

ن یكون ألصبغتة الطائفیة التي ال تؤھلھ 
طرفا ثوریا في معادلة الصراع العربي 

  الصھیوني.

ذ بسقوط إ ،وال یتوقف األمر عند ھذا فحسب 
النظام البعثي في العراق وانحسار سلطة 
الدولة في سوریا انفتح المجال إلیران  واسعا 
للتدخل وإعادة تشكیل المشھد حسب ما یخدم 

حھا ویحقق أھدافھا زیادة على ما یمكن مصال
مكانیات تكون بمثابة إن یوفره لھا من أ
وراق ضغط في إطار ملفھا النووي الذي أ

تعتبره خیارا استراتیجیا فزیادة على 
حضورھا الواضح عسكریا في سوریا 

كثر أخیرة األم في اآلونة والعراق الذي تدعّ 
حضورھا یمتد  نّ أبحجة محاربة "داعش" ھا 

لى الیمن عن طریق حركة أنصار هللا     إ
التي استولت على السلطة جزئیا عبر 
اجتیاحھا العسكري للعاصمة الیمنیة صنعاء 
ووضع یدھا على مؤسسات الدولة قاطعة 

وھذا ما جعل  ،الطریق بذلك على السعودیة
الیمن تعیش حالة من االضطرابات ربما 
تتحول الى حرب رجعیة طویلة حیث تساعد 

امل الداخلیة واإلقلیمیة وكذلك الدولیة   العو
ھ في ارتباط نّ دون نسیان أ على ذلك

 ــواستراتیجيراع الجیــوعي بالصّ ـموض
- االیرانى واالقلیمي الروسي األمریكي

الیمن مثل سوریا أصبحت  التركي -السعودي
العراق مجاال لتصفیة الحسابات  بین تلك و

عبیة و ش ال تخلو الساحة من مقاومةو .القوى
تتخذ شكل  خاصة في جنوب الیمن التي

  .  فاح المسلح المعادي للرجعیةالك

ن ھو عدوان اآلة العربیة مّ األما تعیشھ  إنّ   
عادة تقاسم ثرواتھا   إاستعماري جدید یستھدف 

صبحت الخارطة القدیمة التفاقیة أن أبعد 
بیكو غیر قادرة على مواكبة  -سیكس

للقوى طماع المتنامیة األاستیعاب 
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االستعماریة القدیمة والجدیدة على حد سواء 
قوى إقلیمیة جدیدة قد ظھرت  نّ وأخاصة 

عت لنفسھا ھي األخرى على الساحة شرّ 
ن انخرطت أبسط نفوذھا علي المنطقة بعد 

نى االستعماریة  القدیمة   في  عملیة  تفكیك البُ 
من  ویأتي ھذا تحت غالف إیدیولوجي واحد 

تلفت التسمیات وھذا ما ن  اخحیث جوھره وإ
في  یفسر صعود نجم اإلسالم السیاسي سواءً 

و في جلبابھ أخواني والوھابي ثوبھ السني اإل
ن ینتج أعشري الذي ال یمكن  يْ ثَن اإلالشیعي 

  مزیدا من الخراب .الّ إ

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

 ران من الوطن العربي ؟ـیإماذا ترید 

قال مستشار الرئیس اإلیراني للشؤون    
الدینیة واألقلیات، علي یونسي أن إیران 
إمبراطوریة عاصمتھا بغداد، وذلك خالل 
منتدى" الھویة اإلیرانیة" في طھران، األحد 

 .2015 مارس 8

"إیسنا" للطلبة  ونقلت وكالة أنباء   
اإلیرانیین عن مستشار الرئیس اإلیراني، 
حسن روحاني، تصریحات قال فیھا: 
"جغرافیة إیران والعراق غیر قابلة للتجزئة 

تفكیك، لذا علینا أن نقاتل وثقافتنا غیر قابلة لل
 معا أو نتحد".

وأوضح یونسي، أن "إیران أصبحت    
إمبراطوریة كما كانت سابقا وعاصمتھا 
بغداد، وھي مركز حضارتنا وثقافتنا وھویتنا 

  .الیوم كما كانت عبر التاریخ"

وتابع یونسي قائال: "العراق لیس جزءا    
.. من نفوذنا الثقافي فحسب، بل من ھویتنا

یران ال إ أنّ ھو عاصمتنا الیوم" و معلوم و
و في المدة ترف بعروبة الخلیج العربي تع
سمتھ الخلیج أخیرة صنعت صاروخا األ

 :تحتل الجزر العربیة الثالث يوھ الفارسي
وسى ابو مطمب الكبرى وطمب الصغرى و

وتعتبر البحرین تابعة لھا واالن جاء دور 
 غدا ربما ستطالب بالمھدیة فيالعراق و
 تونس ؟؟؟

جواء أھذه التصریحات في ظل  تأتي   
تركیا یران وإیتزاید فیھا الصراع بین 

ساسیتین على السیطرة قلیمیتین األین اإلالقوتـ
یران إبینما تدعم  على الوطن العربي و

نصار هللا أالجماعات الشیعیة مثل حزب هللا و
رة وذلك لتمزیق النصتدعم تركیا داعش و

حروب الطائفیة قھ في الغراإالوطن العربي و
طع مع القوى تتقا يخدمة لمصالحھا الت

  .االمبریالیة العظمى

  

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

  العالمي: تفاقم المعاناة و انخراط متزاید في الكفاح و الثورةالمرأة في عیدھا 

مارس من  8تحتفل البشریة المناضلة في     
و تأتى ھذه كل عام بالعید العالمي للمرأة 

االمبریالیة ترتكب جرائم المناسبة ھذا العام و
األمم لعمال والشعوب وامروعة ضد 

المضطھدة في مختلف القارات من خالل 
الحمالت العسكریة المباشرة وتوظیف 
العصابات الیمینیة المسلحة التي ال تتورع 

اقتراف مجازر اإلبادة الجماعیة ویجرى عن 
من خالل إثارة  تفتیت كیاناتھاتقسیم بلدان و

یمثل الوطن العربي الحروب الرجعیة و
سیة لتلك الجرائم التي ذھب الساحة الرئی

دحین في العراق ضحیتھا المالیین من الكا
  . غیرھالیبیا والیمن ووسوریا و

تتفاقم في ظل ھذا الوضع معاناة المرأة و    
التي تستباح حقوقھا وتھدر كرامتھا التي 
وصلت إلى مستوى ال سابق لھ حیث عادت 
مظاھر سبي النساء وبیعھن في أسواق 

  .ت معدالت االستغالل والقمعالنخاسة وارتفع

و في تونس تتبارى الرجعیتان الدینیة     
واللیبرالیة في خداع المرأة والتجارة 
بقضایاھا في نفس الوقت الذي تغرقانھ فیھا 

 تعانيفي االضطھاد، وفي المدینة والریف 
البطالة والتجارة النساء الكادحات من الفقر و

نھن الجنسیة والطرد من العمل وتزداد بی
نسبة االنتحار التي طالت حتى الفتیات 

  . الصغیرات

في مواجھة ھذا الوضع تھب الشعوب و    
المناضلة إلى المقاومة و تنخرط المرأة في 
الكفاح والثورة بأعداد متزایدة محرزة 
االنتصارات ضد أعدائھا مسطرة أروع 
صفحات البطولة في بلدان مختلفة مؤكدة أنھ 

طریق الثورة لتحقیق ال بدیل عن السیر في 
وطني واالشتراكیة وھو الشرط ــالتحرر ال

  . الذي ال غنى عنھ لنیل المرأة حقوقھا كاملة

  حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي    
  2015مارس آذار  7تونس     

مینھ العام الرفیق أالثوري الفلسطیني في وفاة  الشیوعيالحزب  یعّزيحزب الكادحین 
  عربي عواد

في العاصمة االردنیة عمان یوم  يتوفّ    
الرفیق عربي  2015مارس  21السبت 

لثوري عواد األمین العام للحزب الشیوعي ا
كان قد ولد عاما و 86الفلسطیني عن سن 

لفیت الواقعة في في مدینة س 1929عام 
درس في القدس التى نال الضفة الغربیة و

 فیھا شھادة الباكلوریا .

انتمى الرفیق عربي عواد منذ سن الشباب    
ة الشیوعیة في األردن وفلسطین إلى الحرك

المركزیة للحزب انتخب عضوا في اللجنة و
نة صبح سو أ 1955سنة  يردنالشیوعي األ

اء جرّ عضوا في مكتبھ السیاسي و 1979
ون عاما في السج12نشاطھ الثوري قضى 

رض العربیة األردنیة كما تم إبعاده عن األ
و انتخب عضوا في  1973الفلسطینیة سنة 
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 1974المجلس الوطني الفلسطیني سنة 
 فضال عن عضویة المجلس المركزي .

رفیق عربي عواد وفاءه رف عن الـعُ    
خط الثورة الوطنیة الدیمقراطیة للشیوعیة و

العربیة فكان أن انفصل عن الحزب 
الشیوعي الفلسطیني لیؤسس مع عدد من 
رفاقھ الحزب الشیوعي الثوري الفلسطیني 
الذي أكد على أن القضیة الفلسطینیة قضیة 

مبریالیة كفاح وطني دیمقراطي معاد لال
ھ ال مجال انّ والصھیونیة والرجعیة و

 نّ أراف بوجود الكیان الصھیوني والعتل

واصدر الحرب الشعبیة طریق االنتصار 
خاض الحزب جریدة المقاومة الشعبیة و

م عددا قدّ في فلسطین ولبنان و الكفاح المسلح
من الشھداء من بین الشھید فھد ابن الرفیق 

 عربي عواد .
لیمة یتقدم حزب ألو بھذه المناسبة ا   

لى إفي تونس  يالدیمقراط يالكادحین الوطن
 يالثور يلحزب الشیوعالرفاق في ا

مؤكدا وحدة الكفاح  يالتعاز حرّ أب يالفلسطین
بین الحزبین على طریق الثورة في تونس 

  .وفلسطین

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

  صفاقس: حول دور الشباب في المقاومة الثقافیة

احتضن المسرح البلدي بصفاقس مؤخرا    
محاضرة حول دور الشباب في المقاومة 
الثقافیة نظمتھا رابطة النضال الشبابي والتي 
حضرھا عدد ھام من المثقفین والطلبة 
والنقابیین رغم سوء األحوال الجویة بسبب 
الریاح وبرودة الطقس واألمطار القویة وقد 
قدم الدكتور فرید العلیبي أستاذ الفلسفة بكلیة 
اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس ھذه 

ت بالتحلیل مفھومي المحاضرة التي تناول
الثقافة والمقاومة قبل حدیثھ عن الدور 
الموكول للشباب في المقاومة الثقافیة في 

  تونس والبالد العربیة.

أوضح المحاضر أن الثقافة لیست كال مغلقا 
وقالبا موحدا وإنما ھي ثقافات سواء ما ھو 
متصل بالثقافة العربیة أو بالثقافة اإلنسانیة 

د ضمنھا عناصر یمكن أن منبھا إلى أننا نج

توظف لصالح التنویر والتحرر والتقدم 
وأخرى معطلة وكابحة مشیرا إلى أن الشباب 
معني بامتالك معرفة تلك العناصر المختلفة 
بتوسل العقل والنقد والتوجھ بما یراكمھ من 
معرفة إلى المعنیین بھا، أي إلى عموم 
الشعب الذي یتعرض إلى قصف الثقافة 

خالل وسائط اتصال شدیدة  الرائجة من
التأثیر وقد بین أن االنتفاضات األخیرة 
واجھت مشكلة الثقافة منذ البدایة حیث وظفت 
القوى المتنفذة العناصر السلبیة في الثقافة 
لعرقلة العمل االنتفاضي من خالل إثارة 

ة وتقسیم الشعب على أسس قضایا الھوی
 بیة وعشائریة إلغراقھ في الفتنمذھطائفیة و

بالتالي إضعافھ، فعوضت المعارك الدینیة و
الوھمیة المعركة السیاسیة و االجتماعیة 
الحقیقیة، وفي ما یخص الشباب أشار إلى أنھ 
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تم تحریك الثقافة السائدة لدفعھ إلى المحرقة 
  الطائفیة في حروب ھمجیة.

وأكد المحاضر على ضرورة عودة الشبیبة 
للبحث  إلى الثقافة العربیة التي فیھا نشأت

داخلھا عن عناصر المقاومة، فضال عن 
انفتاحھا على الثقافة الكونیة، وقدم صورة 
عن تاریخ الثقافة العربیة الذي یسیر على 
قاعدة الصراع بین الخطین العقلي والنقلي 
محیال على بیت الحكمة في بغداد وترجمة 
كتب الیونانیین ونشأة الفلسفة والمدرسة 

دي وما كان بعد ذلك االعتزالیة واألدب النق

من انتصار الحنبلیة وتحریم الفلسفة التي 
انبعثت بعد ذلك مجددا في األندلس ولكنھا لم 
تلبث أیضا أن واجھت التحریم مع محنة ابن 
رشد وھو ما استمر قرونا طویلة بعدھا حیث 
ساد االنحطاط مع الھیمنة العثمانیة 
واالمبریالیة الغربیة حتى ظھور حركة 

عربیة المعاصرة وما مھد لھا وما التحرر ال
رافقھا من نشأة ثقافة تنویریة حدیثة ال تزال 
تحاول شق طریقھا رغم العوائق 

  والمصاعب.

  2015فیفري  27الجمعة جریدة الصباح/

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

  ایفـــانا ھوفمان    

إفریقیة  لمانیة من أصولأ  مناضلة شیوعیة 
استشھدت في تل التمر شمال شرقي الجمھوریة 

عندما  2015مارس  7العربیة السوریة یوم 
كانت تقاتل مجرمى ما یسمى الدولة اإلسالمیة، 

من أب  1995ھوفمان سنة  ولدت ایفانا
لمانیا قبل أشھر غادرت ألمانیة وم أأطوغولى و

لتلحق بقوات الحزب الشیوعي الماركسي اللینیني 
لكل الثوریین في العالم  صدر نداءً أ ي الذيالترك

اتخذت اسما حركیا وھو رھابیین التكفیریین ولاللتحاق بصفوف المفارز المقاتلة ضد اإل
افاسین تیكوسین غوناز وشاركت برباطة جاش في معارك مختلفة تحت الرایة األممیة حتى 

  . تاریخ استشھادھا

حدھما استرالي و الثاني بریطاني حاربا في كان قد استشھد مقاتالن شیوعیان أ و قبلھا   
  صفوف قوات حمایة الشعب الكردیة.

  

************************************************************************
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  یا ولدي ... ال تكبر                                     قصیدة :

  سلطان الوصابي أبو المجد .   و نسبھا آخرون إلىنسبت القصیدة إلى  أحمد مطر        

  فھمت اآلن یا ولدي لماذا
  قلت ال تكبر؟!

  فمصٌر لم تعٌد مصرا
  لم تعد خضراتونس  و
  بغدادٌ ھي األٌخرى و

  تذوق خیانة العسكر.
  إن تسأل عن األقصى و

  فإن جراحھم أقسى
  بني صھیون تقتلھم

  مصٌر تغلق المعبر.. و
  حتى الشام یا ولدي و

  تموت بحسرةٍ أكبر
  ھنالك لو ترى حلبا
  فحق الطفل قد ٌسِلبا

  وعِرض فتاةُ یٌغتصبا

  ونصف الشعب في المھجر
  أرجوك ال تكبرصغیري إنني 

  فأُمتنا ٌممّزقةٌ 
  وأٌمتنا مقّسمةٌ وكل دقیقةً تخسر

  وحول الجید مشنقةٌ 
  وفي أحشائھا خنجر

  ھنا سیسي
  ھنا سبسي
  ھنا حوثي
  ھنا حفتر.

  إسرائیل أمریكا و ھنا ایران و
  وابن عمر

  ھنا عربي یخذلنا ومسلم جاء ینحرنا
  وإرھابي یفّجرنا وال ندري ِلم فّجر؟

  تكبر لدي لماذا قلت الو ن یااآلأتدري 
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