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  ل ؟ــــــــــا العمــــــــم

المجموعات اإلرھابیة ربات ضتتــالت     
الضحایا دم  فسال تونسعلى  التكفیریةالدینیة 

واختلط بدماء أبریاء من جنسیات  التونسیین
 تلك الجرائم د أنیؤكّ  شيء الو، أخرى

رات توقف في المدى المنظور بل إن مؤشّ تس
عدیدة تفید العكس فقد استوطن اإلرھاب 

ول مھددا التكفیري الجبال ونزل إلى السھ
  .ضحایاه بالویل والثبور

إعالمیین ومثقفین   تعالت األصوات منو    
دة وجمعیات ومنظمات مندّ وأحزاب 
في  غیر أن معظمھا یحصرهباإلرھاب 

عن  امتناسیالتكفیریة المجموعات الدینیة 
وأعوانھا  االمبریالیة في ینثلمم اعھصنّ قصد 

ین یقفون بھذا القدر الذاإلقلیمیین والمحلیین 
تمویال وتسلیحا و تدریبا  أو ذاك وراءه 

 .وترویجا

 نطاقھاسع اتّ  قد وإذا كانت ھذه العملیات    
 فإنھا في قارات العالم المختلفةشرقا وغربا و

البعض تكشف عن كونھا مشدودة إلى بعضھا 
خاضعة إلى تنظیم  ھيفبأكثر من خیط وخیط 

إذا لم یكن األمر على  یوجدال یمكن أن  محكم
صلة وثیقة بدوائر نافذة في العالم تغذّي 

  منھ. تستفیداإلرھاب و

المأجور لقد سعت أبواق اإلعالم     
 إخفاء كوناالنتھازیین إلى  المحللینو

تحكم االمبریالي المفاعل الالظاھرة من إنتاج 
األمم و األوطانالبرولیتاریا و اآلن بمقدرات

 التحررتطرح مسألة حتى ال الشعوب و
 اعصنّ  یتوارىولكي واالشتراكیة   الوطني

التضلیل  خلفالدّمى وعرائس خیال الظل 
إلرھاب ضحایا  الكادحون لیسقطوالتمویھ 

غیر معلوم الھویة، أضحى یھدد وجودھم 
افعا بھم إلى اإلحساس باإلحباط ذاتھ، د

 كفاحعما مارسوه من  الشعور بالندمو
فیتحسرون على األمان في  وانتفاض شعبي

 أنفسھمعن حمایة یبحثون و ظل طغاة األمس
   .ن الكبارالصغار لدى الشیاطیالشیاطین  من

في إظھار  صناع اإلرھابیتنافس  الیومو   
من  حرمتھحماة الوطن والذائدون عن  ھمأنّ 

م أجل توظیف المآسي واالستثمار في الدّ 
الرجعیین سفوح لذلك تتعالى أصوات مال

محّولة منابر اإلعالم   الدینیین و اللیبرالیین
إلى فضاءات ندب وبكاء على المصلحة 

بینما الھدف الحقیقي ھو إغاثة الوطنیة 
الضرب عرض اإلقطاعیین والبرجوازیین و
  .وصرخاتھم الكادحینالحائط  بمآسي 

أھّم من المزارع  و تبدو النزل الفاخرة    
األقلیة أعلى و ورأس المال أغلى من العّمال

كثریة في مشھد یختلط فیھ الكذب قیمة من األ
والوعد القمع والتھدید النفاق بوالخداع و

الرجعیة ھو  إلىبالنسبة  المھمّ و ،والوعید
ه الھدف المتمثل في استقرار نظامھا ورسوّ 

ا الوسیلة فمباح األمان أمّ  برّ  على أخیرا
  .ینا تقطر دما استعمالھا حتى لو كانت سكّ 
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حون لمقاومة الكاد وفي بلدان مختلفة ھبّ    
لین لجان الدفاع مشكّ  اإلرھاب بقوة السالح

ة ومن ھؤالء لوا انتصارات مھمّ وسجّ الشعبي 

م اآلن شعوب وأوطان كیف تجیب عن تتعلّ 
سؤال ما العمل لتحقیق النصر على شیاطین 

  اإلرھاب من كبر منھم ومن صغر .
************************************************************************* 

  الشعب یقاوم والنّظام یقمع ویحـاكمس: ئأم العرا

شھدت مدینة أم العرائس المنجمیّة في    
األیّام األخیرة من شھر جویلة جملة من 
االحتجاجات االجتماعیة المطالبة بالحّق في 
التشغیل، وقد ردّت علیھا السلطات كالعادة 
بحملة قمعیّة ثّم تلتھا محاكمة للعدید من 

  الشبان والنسوة.

ثر اإلعالن عن نتائج مناظرة البیئة فإ   
ھا المعّطلون عن العمل التي اعتبر والغراسة

 ومحاولة إخراج الفسفاط خلسة غیر عادلة
وبالقّوة حیث  اعتبرھا شبّان الجھة عملیّة 

ت سرقة خصوصا بعد أن تنّصلت الجھا
شبیبة أم  نفّذت، الرسمیة عن تعّھداتھا الّسابقة

حتجاجات العرائس جملة من اال
جویلیة  23لیلة ت تمّ  . وقدعتصاماتواال

من بالقمع  ة ھذه االحتجاجاتمواجھ 2015
لغاز على نطاق واسع ل االستعمالخالل 

حیث انتشرت ھذه الغازات المسیل للدموع 
داخل األحیاء والمنازل، ثّم شنّت قوات 

شملت كل واسعة اعتقاالت حملة البولیس 
أحیاء المنطقة ولم تقتصر على الشبیبة 

مداھمة العدید من المنازل  إذ تّمتفحسب 
  ا.شابّ  20أكثر من  توقیف وتمّ وأماكن العمل 

فقد تم ولم تسلم أّمھات المعتقلین من القمع    
فراج عن تفریق اعتصامھن المطالب باإل
  . المعتقلین بالقوة و الھرسلة البولیسیة

صدر أبعد ذلك جاء دور القضاء، فقد    
نائب وكیل الجمھوریة بالمحكمة االبتدائیة 

یداع إبطاقة  2015 جویلیة 27بقفصة یوم 
بالسجن في حق جمیع الموقوفین على خلفیة 

 .الكرامة الوطنیةبالشغل والحریة و مطالبتھم
من  عددجویلیة عرض  30یوم  تمّ و

ة وقد قضت المحكمالموقوفین على المحكمة 
لفائدة  ىبتدائیة بقفصة بعدم سماع الدعواال
 ایوم 16ثنین من الموقوفین والحكم بالسجن ا

وامرأتین. وقد جرت من الموقوفین  13على 
أھالي الموقوفین ھذه المحاكمة وسط حضور 

 يسیاسیین بالجھة بما فیھم مناضل مناضلینو
  .الجبھة الثوریة

رھاب شعار مجابھة اإلالنظام  ستغلّ ا لقد   
، ولذلك احتجاجي شعبي تحّرك الستھداف كل

تخدام أجھزتھ األمنیة ال یتوانى في اس
األصوات الغاضبة سكات إل والقضائیّة

االجتماعي بعد  االضطھادوالّرافضة لسیاسة 
أن اكتشف الكادحون زیف الوعود بتحقیق 
التنمیة والتشغیل من خالل تكوین لجنة 
الجندوبي التي لم تكن سوى وسیلة الستعادة 
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النظام لمصدر مھّم من مصادر تكدیس 
   األموال المتأتّیة من عائدات تصدیر الفسفاط.

أّن الحّل الوحید الذي تلجأ إلیھ ویتأّكد    
السلطات في الردّ على االحتجاجات 

االجتماعیة والشعبیّة ھو الحّل األمني 
لدى  یقوى اإلصراروالقضائي، ولذلك 

خالل  من على المقاومة الجماھیر الشعبیة 
في سبیل  ممارسة مختلف أشكال النضال

   المنھوبة.الثروة  استرجاع

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

  على قدم و ســاق ارٍ ــجال ــــطرد العمّ 

 مصنع اآلجر الجدید بالقصور   تم غلق   
وتبعا لذلك   مالكھمن طرف  من والیة الكاف
أنفسھم مھددین  كادح 300وجد أكثر من 

ھذا المصنع  مالكبفقدان عملھم. وقد ھرب 
بطریقة فجئیة بعد أن تّم حرق أرشیف 
المعمل بالكامل.. ویرابط العمال بكل روح 
نضالیة بمقر عملھم رغم عدم سداد أجورھم 
لمدة شھرین إضافة إلى عدم تمّكنھم من 
خالص مستحقاتھم المالیة من أجور ومنح 
وضمان اجتماعي مؤكدین أّن المعمل یدّر 

ر "ویني فلوس أرباحا خیالیة رافعین شعا
  الیاجور".

وقد قـام الّرفـاق في الجبھة الثوریة بالكاف    
بزیارة تضامنیة للـعـّمال المرابطین بمصنع 

 50اآلجر الجدید بالقصور والذي یبعد قرابة 
و صّرح عّمال  .كلم عن مدینة الكاف

المصنع إلى مناضلي الجبھة الثوریة بأنھم 
سداد  قادرون على مواصلة اإلنتاج إْن تم

مستحقاتھم حفاظا منھم على مردودیة 
  المصنع وإنتاجیتھ.

و عبّر الرفاق في الجبھة الثوریة بالكاف    
العّمال المعتصمین  عن تضامنھم الكامل مع

ووقوفھم ومساندتھم الالمشروطة لھم في 
ضدّ سلطة رأس المال وقد تفاعل  نضالھم

العمال مع الرفاق بعد النقاش المطّول الذي 
عھم حول إمكانیة اإلدارة الذاتیة للمعمل دار م

  .من طرف العّمال
وفي تاجروین، من والیة الكاف أیضا،    

أقدمت إدارة معمل زیوت الشمال الغربي 
بتاجروین على طرد عدد من العمال. وقد تّم 
ھذا الطرد بعد أن طالب ھؤالء العّمال 
بتسویة أوضاعھم المھنیة والمتمثلة أساسا في 

تحدید ساعات العمل واألجرة االنتداب و
القانونیة. مع العلم اّن بعض ھؤالء العّمال 

سنوات في الشغل  10لھم أقدمیة تفوق الـ 
بھذا المعمل ولم یتم تسویة وضعیتھم 

  .القانونیة

وفي القطاع السیاحي، بدأت النُّزل    
والمنشآت السیاحیّة في التخلّي عن اآلالف 
من العّمال وطردھم بدعوى تراجع إقبال 
السیاح بعد الھجوم اإلرھابي األخیر الذي 
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استھدف شاطئ سوسة. وسیجد اآلالف مّمن 
كانوا یقتاتون من النشاط السیاحي أنفسھم في 

أن  صفوف المعّطلین عن العمل دون
یحصلوا على أدنى الحقوق التي تضمنھا 
التشریعات الشغلیة. وقد عبّر العّمال داخل 
ھذا القطاع عن تخّوفھم من المصیر الذي 

ینتظرھم، وأّكد بعضھم لطریق الثّـورة أّن 
والتقّرب من األعراف لكسب مظاھر الوشایة 

ملحوظ في أخذت في االنتشار بشكل ودّھم 
ھم المھنیة في صفوف العّمال بمختلف رتب

  محاولة من البعض تجنّب مصیر الّطرد. 

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

  : األعـراف یحصدون ثمار عملیّـة سوسةاحةــیالسّ 

أثـارت عملیّة شاطئ سوسة اإلرھابیّة    
الكثیر من ردود األفعال في عالقـة بالقطاع 
السیّاحي بما أّن اإلرھابیین التكفیریین 

، بعد أن عزالاستھدفوا للمّرة الثّانیة سیّاحا 
تحف باردو استھدفوھم في المّرة األولى في م

قُصوى الھلع البالعاصمة. وقد تّم إعالن حالـة 
في ھذا القطاع من طرف المستثمرین 

دّولـة من جھتھا، بمختلف وانخرطت ال
الداعیة الى مساعدتھم  الحملةفي أجھزتھا 

تبنّت ما رفعھ مالكو المنشآت السیاحیّة ف
الُكبرى من دعـوات ومطالب بھدف ما أُطلق 

ة" و "إنقاذ االقتصاد" علیھ "إنقـاذ السیاح
التّجربـة  إنقاذ" "إنقاذ الدّولة" وو

الدّیمقراطیّة" إلى غیر ذلك من العناوین التي 
تغّطي في حقیقة األمـر تظافر جھود الدّولة 
القـائمة وأصحاب األعمال والنّزل السیاحیّة 

  الفخمة إلنقـاذ ھذه الممتلكات.

 و قد أتاحت العملیّة اإلرھابیّة األخیرة   
لمختلف ھذه األطراف الفرصة فسارعت 
القتناصھا لبّث دعایتھا حول أھمیّة السیاحة 
في االقتصاد التونسي ولجأت إلى تعداد مزایا 

مئات ب التذكیرھذا القطاع ولم تتردّد في 

اآلالف من العّمال المشتغلین في ھذا القطاع 
ومن العائالت التي تقتات منھ في محاولـة 

الّطبقات الكادحة وحتّى منھا إلثـارة شفقة 
أولئك الذین ال تلحقھم أیّة منفعة ال من بعید 

فأین تبرز  وال من قریب من ھذا القطاع.
  في تونس؟ أھمیّة قطاع السیاحة في االقتصاد

 حواليفي تونس بـیساھم القطاع السیاحي    
 ھو یشغّلمن الناتج الداخلي الخام و % 7

مباشر وغیر  عـامل بشكل 380.000
   .مباشر

وقد سّجلت السیاحة التونسیة حسب األرقام    
القیمة  ا فيارتفاع 2014الرسمیة سنة 

سنة  %2.1مقابل  %3.5ـنسبة المضافة ب
نسبة السیاحیة ب المداخیل ا فيارتفاعو 2013
إذ بلغت  2013مقارنة بسنة  10.7%

وإن كانت ملیون دینار  3.575,6قیمتھا 
ض قیمة الدینار مقابل انخفا منساسا متأتیة أ

 %1.5الرئیسیة وبنسبة  جنبیةالعمالت األ
تراجع ، وذلك رغم 2010مقارنة بسنة 

وتراجع عدد اللیالي  %3.2ـنسبة الوافدین ب
ھكذا فقد ، و2013بسنة اة مقارنة المقضّ 
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 بلغت مساھمة السیاحة في النمو االقتصادي
  .%0.2 نسبة

التي تبھر ، المعطیاتولكن ھذه األرقام    
في داخلھا عدید تحجب  المّطلع علیھا،
وصا في عالقة بالمستوى الحقائق، خص

االجتماعي. فآالف الملیارات العائدة تذھب 
إلى خزائن وحسابات مالكي المنشآت 
السیاحیة وخصوصا النّزل وھم حفنة من 

ن الذین تصّح علیھم تسمیة كبار المالّكی
بة الضخمة النسالقطاع السیاحي". أّما "مالكي 

أغلبھا فللید العاملة المشتغلة في ھذا القطاع 
أي موسمیّة وھي تفوق  )%53( وقتیة

  مجموع المشتغلین في ھذا القطاع بصفة قاّرة
وتدخل ھذه الید العاملة في ما تبقّى من 

   المواسم في بطالة مقنّعة.

وإذا كانت األرقـام الرسمیّة تستغّل من قبل    
یّة السیاحة في االقتصاد الدّولـة إلبراز أھم

والمجتمع أي في النمو االقتصادي والناتج 
الداخلي اإلجمالي وفي التشغیل فإّن الھّزة 
التي تعّرض لھا ھذا القطاع أخیرا تكشف 
مدى ھشاشتھ نظرا ألّن أقّل حدث سیاسي أو 
اجتماعي داخلي أو خارجي یؤثّر بشكل كبیر 
في توازن ھذا القطاع وفي مردودیتھ. 

لك، فإّن بناء اقتصاد یرتكز على نشیط ولذ
شدید الحساسیة بالمتغیرات واألحداث المحلیة 
واإلقلیمیة وحتى العالمیة ھو بناء سریع 
السقوط، وبالتالي، فإّن أّي اقتصاد من ھذا 
النمط ھو اقتصاد معّرض لالنھیار وھذا 
االنھیار ستكون لھ انعكاسات خطیرة على 

الشعبیة  المجتمع وخصوصا على الطبقات
من النشاط السیاحي ومن األنشطة  تعیشالتي 

األخرى المرتبطة بھ. ذلك أّن مالكي ھذا 
القطاع الذین یحصدون أرباحا طائلة أوقات 
االنتعاش لن تلحقھم أضرار كبیرة من تراجع 
أعداد الوافدین أو من غیابھم، فحتّى إن 
أغلقوا نزلھم فإّن الثروة التي راكموھا طیلة 

وعائالتھم الكادحــــون سنوات لن تتبّخر، أّما 
ا موالبطالة وما ینجّر عنھ الطرد فمصیرھم

  . من مظاھر البؤس االجتماعي 

وإذا كان الھجوم اإلرھابي على شاطئ    
من الكادحین آالف  لى طردى إقد أدّ سوسة 

، فإنّھ جعل مالكي ھذا القطاع في السیاحة
یعود  یحصدون مزیدا من االمتیازات و

الفضل في ذلك إلى التركیبة الطبقیّة للدّولة 
إنقاذ  عنلقائمة التي لم تتخلّف الّرجعیّة ا

مع أنّھم لیسوا في حالة  البرجوازیین الكبار
فھا ھي صاحبة النزل تدعو إلى اإلنقـاذ. 

مستغلّة موقعھا في الذي ھاجمھ اإلرھابیون 
ترفع مجلس النّواب عن حزب النداء، 

عقیرتھا بالصیاح داعیة إلى اتّخاذ إجراءات 
نشآت سریعة لحمایة السیاحة وتأمین الم

الحكومة  ، فقد طالبتالسیاحیة أمنیا ومالیّا
إحداث صندوق لدعم المؤسسات السیاحیة ب

وھا  .تشارك في دعمھ أیضا جھات أجنبیة
ھي رئیسة نقـابة األعراف، التي ال یفوتھا ال 
فرح وال مأتم حتّى تطّل برأسھا، تنضّم إلیھا 

من أجل  وتقدّم مقترحات ضمن نفس اإلطار
الدّفـاع عن حقوق منظوریھا الذین تضّرروا 

  . من الھجوم اإلرھابي

وجدت دعوات "االستغاثة" ھذه آذانا  قدو   
كلّھا إصغـاء من قبل السلطات الرسمیّة، 



 

7                                                                          5201 سبتمبر -أوت، 30العــدد  ،طریق الثّورة

فتناسى أصحاب القـرار تصریحاتھم حول 
الوضع االقتصادي واالجتماعي الّصعب 
وتجاھلوا الخطر اإلرھابي ومحوا األرقـام 

لتي یستنجدون بھا في كّل مّرة ترتفع فیھا ا
أصوات الكادحین مطالبة بتحسین أوضاعھم 
المعیشیّة. فالمـوارد واألمـوال تتوفّـر إذا ما 

نفر قلیل من بین أصحاب األعمال  استغاث
عن توفیر أدنى  بعجزھاالدّولـة  تعللتبینما 

حتى ال تجبر على . الكادحونما یطالب بھ 
 إذا تعلّق األمـر  إنھوھكذا ف التداین 

أصحاب الملكیّات الكبیرة، بالبرجوازیین من 
فإّن الدّولـة مستعدّة لتلبیة جمیع الّطلبات 
وتقدیم مختلف االمتیازات، إذ ال صوت یعلو 

  .رأس المالفوق صوت 

وفي إطار االستجابة لھذه الدّعـوات، تتالت    
  والقرارات، إلى جانب رسائل  جراءاتاإل

الدّعم والمساندة والتشجیع ورفع المعنویات. 
أعلنت وزیرة السیاحة خالل ندوة صحفیة ف

إجراءات  عن 2015جوان  29 یوم
 "قطاع السیاحة"مالكي استثنائیة لفائدة 

  .لمساعدتھم على تجاوز األزمة المتوقعة

وتتمثل ھذه اإلجراءات في تأجیل خالص 
الممنوحة سابقا بأكثر من أقساط القروض 

مع إعادة بعنوان األصل والفوائض سنة 
حسب قدرة  ة ھذه القروض وفوائضھاجدول

 وأقّرت الوزیرة أیضا .المؤسسة على التسدید
 مدى سبعمنح قروض جدیدة تسدد على 

إمھال وتخصص لتمویل ن اسنوات منھا سنت
نشاط المؤسسات السیاحیة خالل الموسمین 

وتقبل ھذه القروض كمقابل  2016و 2015

لعملیات إعادة تمویل في السوق النقدیة مع 
  تحمیل مخاطر عدم تسدیدھا على الدولة

 .بضمان استثنائي

 إلى جانب ھذه اإلجراءات والتسھیالت    
ت اتّخاذ إجراءارة أیضا عن اأعلنت الوز

التخفیض في نسبة األداء وتتمثّل في   جبائیّة 
 %8إلى   %12القیمة المضافة من  على

إعادة جدولة الدیون الجبائیة كذلك و
للمؤسسات السیاحیة تجاه الشركة التونسیة 
للكھرباء والغاز والشركة التونسیة الستغالل 

 .وتوزیع المیاه

ھذه  و اعتبر ھؤالء البرجوازیین  
تحّمل مطالبین الدّولة ب، كافیةغیر اإلجراءات 

 وزیرة السیاحةأعلنت المزید من األعباء ف
عن حذف الطابع الجبائي الموظف على 
األجانب عند مغادرتھم للبالد التونسیة 

دینارا باإلضافة إلى التخفیض  30والمحدد بـ 
النقل الجوي أسعار في    %30بنسبة 

على ري للجالیة التونسیة في الخارج والبح
مناصفة مع شركات ذلك الدّولة تقاسم ان ت
  . النقل

أصدر محافظ البنك وبعد أقّل من شھر،    
إجراءات تحت عنوان "المركزي منشورا 

استثنائیة لمساندة المؤسسات الناشطة في 
وّجھھ إلى المؤسسات  "القطاع السیاحي
إلى تقدیم قروض من خاللھ المالیّة یدعوھا 

  السیاحیة.میّسرة ألصحاب المنشآت 

 كما یلي: ل والثّانيوقد ورد الفصالن األوّ    
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منشور إلى مؤسسات  ، 2015 جویلیة 22
  2015 لسنة   12القرض عدد

  إّن محافظ البنك المركزي التونسي،
  : قّرر ما یلي

القرض  ات: یمكن لمؤسساألّول  الفصـل
تأجیل خالص أقساط القروض الممنوحة 

لقطاع لفائدة المؤسسات الناشطة في ا
السیاحي بعنوان األصل والفوائض والتي 

  .2016 و 2015 یحل أجلھا خالل سنتي
ویمكن التسدید انطالقا من بدایة 

على فترة تأخذ بعین االعتبار  2017 سنة
  .قدرة كل مؤسسة

یمكن لمؤسسات القرض منح  : 2 الفصل 
د على مدة سبع قروض جدیدة استثنائیة تسدّ 

منھا سنتا إمھال وتخصص لتمویل  سنوات
سات السیاحیة خالل حاجیات نشاط المؤس

لى إ  2015ةجویلی الفترة من غرة
أن تتجاوز  دون و 2016 دیسمبر  31غایة
من قیمة األصول الثابتة الصافیة وفقا  10%

لقوائمھا المالیة المختومة في موفى سنة 
2014.  

لقد سارع ھذا المسؤول إلى االستجابة لما    
أقّرتھ وزارة السیاحة، وھو الذي كلّما أصدر 
بنكھ تقریرا اقتصادیا ومالیا إالّ ورّكز في 
مقدّمتـھ على مظاھر الوضع االقتصادي 
والمـالي الّصعب من قبیل تباطؤ النمو 

من عبارات البكاء ...وضعف الموارد إلخ 
  والتّباكي.

لم ینبس أّي مسؤول بكلمة مقـابل ذلك    
الذین یُطردون یومیّا  الكادحین واحدة حـول

والذین اضطّروا  المؤسسات السیاحیة من 
إلى تنفیذ احتجاجات خاّصة في جھة سوسة، 
بل إّن بعض وسائل اإلعالم التي نقلت خبر 
االحتجاج زمن وقوعھ قامت بعد وقت قصیر 

  .من حجبھ من صفحاتھا

تناغما مع منشور في نفس الّسیاق، و   
محافظ البنك المركزي، وتدعیما للدّعـوات 

من كّل الجھات من أجل إنقـاذ التي تھاطلت 
یوم  ، أعلنوأصحابھا المؤسسات السیاحیة

في وزیر المالیة  2015غّرة أوت  السبت
تكوین لجنة للنظر في عن  إذاعي تصریح

 الوزیـر وأوضح ،دیون المؤسسات السیاحیة
وزارة  أن اللجنة ستكون باالشتراك بین

  .والبنك المركزي ةالمالیة ووزارة السیاح

أّما على المستوى األمني، فقد تكفّل رئیس    
الحكومة بتوفیر الحمایة الالزمة للممتلكات 
السیاحیة الفخمة، فأعلن یعد یوم واحد من 

وضع مخطط استثنائي لمزید ھجوم سوسة 
والمواقع األثریة تأمین المناطق السیاحیة 

ونشر وحدات من األمن السیاحي مسلحة 
الشریط الساحلي وداخل الفنادق  على كامل ا

 .2015بدایة من غرة جویلیة 

مقابل كّل ھذه اإلجراءات الدّاعمة    
ألصحاب المؤسسات السیاحیة، ماذا أقـّرت 

 الذین سیتم طردھم  الكادحینالوزارة لفــائدة 
وغیرھا من بدعوى ضعف إقبال السیّاح 

   الحجج ؟

 كالمھا، في وزیرة السیاحة اكتفت لقد  
تمكین المشار إلیھ سابقا، باإلعالن عن 
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األعوان المحالین على البطالة الفنیة من 
منحة دون اشتراط توقف نشاط المؤسسة 

 توھم بھكذا إعالن بسیط  و .نھائیا لالنتفاع بھا
بضمان  الكادحینوزیرة السیاحة آالف 

تلك المنحة المجھولة  أنّ مستقبلھم  غیر 

المقدار والتي ال یعرف وقت صرفھا تظل 
ؤالء الذین عاجزة عن تلبیة متطلبات عیش ھ

الخصاصة قبل األزمة كانوا یعانون الفقر و
  .على سوء أوضاعھم سوءً  تاألخیرة فازداد

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

 الكادحین علىھجوم جدید التّحاد األعراف 

اتحاد الصناعة  جویلیة 9یوم عرض    
والتجارة ملفّا على مجلس النواب ورئاسة 

عنوان "سنة الدولة ورئاسة الحكومة تحت 
بمثابة خارطة طریق  إلنقاذ تونس" اعتبرھا

تھدف إلنقاذ االقتصاد، وقد ضّم ھذا الملّف 
 حسب زعمھ ثمانیة محاور أساسیة تكفل

  .تحقیق إنقاذ االقتصاد

 ةــثالث ضرورة توفّر حادـــاالتّ  واشترط   
 ،اح ھذه المبادرةـــأسباب نج لضمـانعوامل 

ق اإلضرابات وكل أشكال ـــوأھّمھا تعلی
الصد عن العمل لمدة سنة مع بعث ھیكل 
وطني وفاقي لفض النزاعات الشغلیة وإقرار 

 االتحادا ودع  .مبدأ تجریم كل تعطیل للعمل
 36في ھذا اإلطار إلى إیقاف العمل بالفصل 

الدستور الذي یضمن الحق النقابي ومنھ من 
  الحق في اإلضراب.

"سنة إلنقاذ المذكور  تحادالما یسمیھ اإّن    
نقاذ إل ما ھو في حقیقة أمره محاولةنّ إ  تونس".
مقابل مزید البرجوازیة الكمبرادوریة مصالح 
للكادحین وتفقیرھم المقدرة الشرائیة  الحط من

حالة جزء كبیر منھم على البطالة  وإ
وحرمانھم من أبسط حقوقھم في االحتجاج 

  . الطبقي و منھ الحق في االضراب 

العام الھجوم  و تندرج ھذه الدعوات ضمن   
الذي تشنھ الرجعیة ضد الشعب فھي تحملھ 

سبب  ھيأعباء أزمة اقتصادیة متفاقمة كانت 
ج منھا بأقل اشتعال نارھا محاولة الخرو

األضرار بنھب قوتھ وامتصاص دمھ معتقدة 
" سیمكنھا من تونس إنقاذأّن االختباء وراء "

مغالطة الكادحین غیر أن ھؤالء یفتحون 
خالل سعیھم الدؤوب الیوم أعینھم أكثر فأكثر 

من أجل امتالك ثروتھم التي ینتجونھا بقوة 
  . سواعدھم 

 

 

************************************************************************* 
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 ؟ ماذا یخفي إعالن تونس حلیفا رئیسیّا من خارج الناتو

جویلیة  10تّم في واشنطن یوم الجمعة     
المصادقة على منح تونس مكانة  2015

"الشریك الرئیسي من خارج الحلف 
 16. وبذلك تصبح تونس الدولة الـ"األطلسي

التي تحصل على مكانة "الشریك الرئیسي" 
للوالیات المتحدة من خارج الحلف األطلسي، 

ب فقد سبقتھا إلى ذلك عدید الدول مثل المغر
والكویت وافغانستان واألرجنتین والبحرین 
وأسترالیا وكوریا الجنوبیة ومصر والیابان 
واألردن ونیوزیالندا والفلیبین وتایالندا 

  .باإلضافة إلى الكیان الصھیوني

جون  األمریكیةالخارجیة  وزیروقال   
أّن ھذا اإلعالن من شأنھ  لھ كیربي، في بیان

أن یمنح تونس "امتیازات ملموسة، من بینھا 
أن تصبح مؤھلة للتدریبات ومنحھا القروض 
في إطار التعاون في مجال األبحاث 

  والتطویر".

وكان الرئیس األمریكي باراك أوباما أعلن   
لدى استقبالھ الباجي قائد السبسي في ماي 

شریك الماضي نیتھ منح تونس مكانة "ال
  ."الرئیسي من خارج الحلف األطلسي

ومنذ ذلك التّاریخ لم یتخلّف السبسي عن     
التصریح في كّل مناسبة بأّن الدّولة التونسیة 
غیر قادرة بمفردھا على مواجھة اإلرھاب، 

نّوه في كلمتھ األخیرة التي أعلن فیھا  و
تطبیق حالة الّطوارئ بدعم الوالیات المتّحدة 

  دّولة التونسیة في ھذا اإلطار.األمریكیّة لل

ومنذ ذلك التاریخ، وفي عالقة مع ھذا    
اإلعالن، بدأت تنتشر بعض األخبار حول 
مخاوف أعلنتھا الجزائر منذ زیارة السبسي 

 سعيحول  أنباءإلى الوالیات المتّحدة و
أمریكا تركیز قاعدة عسكریة على أرض 

أنباًء قدیمة حول وجود  ھو ما أحیى تونس و
عدة عسكریة أمریكیة بالجنوب التونسي قا

وقد نشرت بعض وسائل اإلعالم آنذاك 
صورا لتلك القاعدة رغم تكذیب السلطات 

  التونسیة لتلك األنباء.

كشفت تقاریر إیطالیة، حسب ففي ھذا اإلطار 
جویلیة  21صحیفة العرب الصادرة یوم 

في لندن، أّن رئاسة الدولة التونسیة  2015
 المشار الیھا قبلت خالل زیارة السبسي 

  ...أمریكیة   بإقامة قاعدة 

وقد كشفت التقاریر أّن األمریكیین شرعوا   
في نقل معدّات التنّصت في مرحلة أولى من 

لواقعة في جزیرة صقلیة بلدة نیشامي ا
اإلیطالیة بھدف تعویض ھذه القاعدة بأخرى 

  .في مدینة الھواریة

 علىاألمریكي لقد شدّد ھذا اإلعالن    
إالّ أّن ھذا  التعاون العسكري بین الدّولتین

التشدید یؤّشر على تطّورات جدیدة وھو ما 
یثیر مزیدا من الشكوك حول ما یخفیھ ھذا 

الدّور الذي ستتكفّل بھ  عناإلعالن خاّصة 
الدّولة التونسیة في ھذه المنطقة حتّى وإن 
كان السبب الدّافع إلى تعمیق ھذا الدّعم حسب 
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الّروایة األمریكیة ھو مكافحة الجماعات 
    التكفیریة.

إّن إعالن تونس حلیفا أساسیا أو    
ّ للوالیات المتّحدة األمریكیة من  استراتیجیا

یأتي تتویجا  خارج حلف شمال األطلسي
، اإلمبریالیّة الطرفین لمسـار طویل بین 

األمریكیة من جھة والّرجعیّـة التونسیّة من 
 ى. فقد اختارت الدّولـة التونسیةجھة أخـر

المحافظة على عالقات الوالء للقوى 
اإلمبریالیة العالمیّة القدیمة وخصوصا فرنسا 
االستعماریة والجدیدة ممثّلة في أمریكا. 

على األمریكان بھدف  بورقیبة اعتمدو
الضغط على فرنسا من أجل دفعھا إلى منحھ 
وثیقة استقال مزیّف، وھذا ما تّم لھ. فقد كان 
القنصل األمریكي في تونس وراء تھریبھ إلى 
مصر إثر نھایة الحرب العالمیّة الثانیة، ثّم 
التحق بھ في القاھرة وھناك فتح لھ الّطریق 

األمریكیة  إبّان اندالع لتمتین عالقتھ بالدّولة 
الحرب الباردة وتكّون األحالف العسكریّة 
العالمیّة. وقد شّن بورقیبة صراعا مریرا ضدّ 
كّل األصوات التي دعت إلى ضرورة 
التعویل على المعسكر االشتراكي والقوى 
الثوریة في العالم من أجل تحقیق استقالل 
وطني فعلي، وتمّكن بورقیبة من تصفیة ھذه 

وات التي علت حتّى داخل حزب األص
الدستور الذي كان یتزّعمھ. وبفضل ھذه 
المجھودات استحّق بورقیبة لقب "العمیل 
األكبر" ونظرا لھذه الخدمات التي قدّمھا 
راھنت علیھ فرنسا وأمریـكا لیكون أحد 
حرسھما في الـوطن العربي وحتّى في القاّرة 

أن  وقد واصل بورقیبة بعد اإلفریقیّة بأكملھا.
ُمنح الُحكم تنفیذ مھاّم العمیل األكبر دون أن 
یدّخر أّي جھد في ذلك ووقف ضدّ حركات 
التحّرر الوطني والحركات الثوریة 
واالشتراكیة، فكان أحد القالئل الذین ساندوا 
أمریكا في حربھا الّطویلة ضدّ الشعب 
الفیتنامي وكان یلبّي ما تطلبھ أمریكا دون 

ف بجمھوریّة الصین تردّد إذ رفض االعترا
غیّر موقفھ ھذا إالّ بعد ان جاءه الشعبیّة ولم ی

  األمـر من أمریكا أیضا.

الذي یتباھى  إّن الباجي قاید السبسي   
بفتحھ أبواب  ببورقیبیتھ یواصل ما بدأه سلفھ 

تونس أكثر فأكثر أمام االمبریالیین 
من شأنھ على المدى  األمریكیین و ھو ما
ضرار فادحة بالشعب و االستراتیجي إلحاق أ

الوطن لصالح قوة عدوانیة دولیة تحمل معھا 
  .الخراب و الدمار أینما حلت  

   

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

  ھل ستنھــار الدّولـــة ؟

كان الباجى قائد السبسي متردّدا في إعالن    
حالة الطوارئ ثم فجأة خرج على الشعب في 
خطابھ یوم أمس لیقّر تلك الحالة بل لیقول 

عملیة ذا تمت إأیضا أّن الدّولة ستنھار 
أخرى؟ ھل كان یتحدث عن عملیّـة مماثلة 

 ؟ ال نعتقد . لما جرى في باردو وسوسة
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كبر نرّجح أّن ث عن عملیة أإنّھ یتحدّ     
لى المخابرات في إبعض أخبارھا وصلت 

بعض الدول و نقلتھا إلى السبسي و ھي 
تخص السیطرة على مدینة او أكثر في نفس 

احتالل بوزید و يلوقت مثل القصرین و سیدا
مقّرات حكومیة أي عملیة مشابھة لما حصل 
في الشیخ زوید بسیناء أو أكبر بما یمكن 
وصفھ بـ "الخطر الداھم" و إذا كان الجیش 

عتاده فتمكن بسرعة المصري قویّـا بعدتھ و
ونسي ضعیف من رد الھجوم فإّن الجیش الت

لیست ھناك قدرة كما قال السبسي نفسھ و
كافیا أن یطلق  على مراقبة الحدود وكان

مسلّح النار في شاطئ سوسة لیقتل العشرات 
و ال یواجھ أّي تدّخل من طرف البولیس إالّ 
بعد حوالي نصف ساعة عندما أكمل مھمتھ 
فماذا لو اقتحم أمثالھ بأعداد كبیرة مقر 
الحكومة بالقصبة أو قصر قرطاج أو مطاره 

  الخ..؟؟؟.. یبدو أّن ھذا ما أدركھ السبسي .

ظل وضع كھذا فإّن الحركة الشعبیة في     
مقسمة و ھى تتحدث عن مقاومة اإلرھاب 

دون استعدادات فعلیة  التكفیري و لكن
المنظمات الثوریة ال یزال فاألحزاب و

النقابیون ضھا في وضع الشلل والالمباالة وبع
ارقون ملفات المطالب المادیة والمثقفون فال ی

  في غیبوبة .

والرجعیة  التكفیريو یدرك اإلرھاب    
القوى االمبریالیة الداعمة العربیة واإلقلیمیة و

في لھ كل ھذه العناصر في تقییم األوضاع 
لثمرة یانعة وینبغي یرون أّن اتونس و

لن یُـفشل الضرب بقوة وبسرعة لقطفھا و
مخططاتھم بالمعنى االستراتیجي إالّ الشعب 
الذي اذا ما ھّب للمقاومة عبر لجان الدفاع 

شعبي فإنّـھ سینتصر. ففي تونس یمثّـل ال
الشعب قوة مسیسة ومشبعة بالروح الوطنیة 
وقیم العقل والحریّــة ومعادیــة في أغلبھا 

ھل  الّســؤال ھو : لإلرھــاب التكفیري. ولكن
سیقدر في القریب العاجل على أخـذ زمام 

  األمـور بین یدیھ ؟

 

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

  منــــحرب في الیــعة الــطبی

حربا  2014یعیش الیمن منذ شھر فیفري    

مدمرة أتت على األخضر والیابس وزادت 
الذي یستورد  الكادحفي معاناة  الشعب 

بالمائة من حاجیاتھ من المواد  90حوالي 
من أفقر األقطار الیمن الغذائیة ، إذ یعدّ 

العربیة نتیجة لظروفھ الطبیعیة القاسیة زادھا 
مثل  حلفائھوتعقیدا تدخل النظام السعودي 

النظام المصري ومشاركتھ في ھذا العدوان 
ما سّمي بعاصفة  عبر ضربات جویة  في

  الحزم . فما ھي أسباب اندالع ھذه الحرب ؟



 

13                                                                          5201 سبتمبر -أوت، 30العــدد  ،طریق الثّورة

تكمن األسباب الظاھرة في رفض    
الحوثیین للقرار الذي أصدرتھ الحكومة 
الیمنیة المتعلق بالزیادة في أسعار 

عنھ المحروقات مع المطالبة بالتراجع 
والدعوة إلسقاط حكومة الوفاق المؤلفة 

علي   بالمناصفة بین حزب الرئیس السابق 
عبد هللا صالح وأحزاب اللقاء المشترك والتي 

  استثنت الحوثیین منھا . 

ورغم االستجابة لمطالبھم بإقالة الحكومة    
في الزیادة التي شملت  والتقلیص

، واصل الحوثیون محاصرة المحروقات
العاصمة صنعاء ونصب الخیام ثم تحولت 
مظاھراتھم واعتصاماتھم إلى مواجھات 
مسلحة مع الجیش النظامي وتمكنوا من 

  .على العدید من المقار الحكومیة االستیالء

لمجموعة ظلت على مدى  أمكنلكن كیف    
عشرات السنین  مھّمشة ومحاصرة  في 

نظام الیمني أن ینتشر جبال صعدة  من قبل ال
نفوذھا بمثل ھذه السھولة وفي وقت قیاسي 
وتتمكن من الوصول إلى العاصمة 

ال  علیھا رغم أّن عدد مقاتلیھا واالستیالء
الجیش أّن یتجاوز العشرین ألفا والحال 

، وفي النھایة الیمني یتجاوز النصف ملیون
الرئیس عبد ربھ منصور ھادي على  أجبرت

بالنظام  واالحتماءالیمن  الھروب إلى خارج
  السعودي ؟

لإلجابة عن ھذه األسئلة وتحدید األسباب    
الحقیقیة لھذه الحرب علینا أّوال معرفة 
األسس العقائدیة التي یرتكز عیھا الحوثیون 
والبحث في عالقتھم  بالنظام الیمني والكشف 

م الدعم ـــعن األطراف اإلقلیمیة التي تقدم لھ
  واإلسناد المطلوب . 

 االسم السیاسي و التنظیمي للحوثیین ھو   
" وھي حركة دینیة  "حركة أنصار هللا

ام ــــــــحة ھدفھا اإلطاحة بالنظعقائدیة مسلّ 
الجمھوري ( الحكم المدني) واستبدالھ 
باإلمامة المرتكزة على البیعة ، انشقت فكریا 

على ومذھبیا عن المذھب الزیدي وسارت 
نفس المنھج الذي تبنّاه حزب هللا في لبنان ، 

االثني ال یختلف الحوثیون عن شیعة إیران و
مجدون "ثورة یو ھم ، كثیراعشریة 

النبراس الذي  حزب هللا" ویعتبرون الخمیني
یرّوجون لفكرة و، ھدیھ یجب أن یسیروا علي

لخروج على الحاكم ویدعون لفكرة ا
حیاء فكرة إ بما یعنیھ ذلك من" "اإلمامة

الوصیّة لإلمام علي وأبنائھ ویحرضون على 
الحد من سلطة السنّة وقتلھم واستحالل 

هللا أكبر، " :ھوشعار حركتھم وأموالھم . 
وت إلسرائیل، اللعنة على ، المالموت ألمریكا

من الحركة ، اتخذت ، النصر لإلسالم"الیھود
عرفت بھذه و، جبال صعدة مركزا رئیسیا لھا

ة لمؤسسھا حسین الحوثي الذي التسمیة نسب
قتل على ید القوات النظامیة الیمنیة سنة 

باعتباره األب الروحي للجماعة التي  2004

للسیطرة على السلطة  1992تأسست سنة 

سنة  تّم إسقاطھ الذي  اإلمامةنظام  إحیاءو
1962  .  

اندلع الصراع بینھم وبین النظام الیمني    
تحولت مواجھاتھم   ومنذ تأسیس حركتھم 

المتقطعة مع النظام إلى صراع مستمر من 
أي زمن حكم علي عبد  2011إلى  2004
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، كما اشتبكوا مع القوات السعودیة هللا صالح
فشلت وفیما یعرف بنزاع صعدة  2009سنة 

في القضاء علیھم والحد من  السلطة
خطورتھم بسبب عدم قدرتھا على معالجة 

اد حلول م وإیجاألسباب الحقیقیة لظھورھ
، في المقابل اتھمتھم مناسبة لمشاكلھم المزمنة

الحكومة الحالیة وحزب التجمع الیمني 
والنظام السعودي  يجاالخوان لإلصالح

وكذلك الوالیات المتحدة األمریكیة بتلقي 
  الدعم من إیران رغم أنھم ینفون ذلك .

الشعبیة التي  االحتجاجاتأیّدوا  وقد   
موا بساحات واعتص 2011اندلعت سنة 

، كما اعترضوا على التغییر بصنعاء وصعدة
المبادرة الخلیجیة واشتبكوا مع أطراف 
مرتبطة بحزب اإلصالح بلغت ذروتھا ما 

  . 2014-2013بین 

من السیطرة على صنعاء  ھمنتمكّ  رو یفسّ    
في ظرف زمني ن یمنیة أخرى وعدّة مد

  فضال عن من إیران القادمالدعم بوجیز 
قوى أخرى یمنیّة تحالفت معھم  وجود

وساعدتھم على ھذا اإلنتشار السریع . فمن 
تكون ھذه القوى ؟ وكیف أصبح أعداء 

  األمس حلفاء الیوم ؟ 

اإلجابة تأتینا من المیدان من خالل    
أنصار على عبد ھم وبین التحالف الحاصل بین

هللا صالح الذین یقاتلون جنبا إلى جنب قوات 
ه . فكیف تّم  ءھادي وحلفاعبد ربھ منصور 

ضیّة بني ؟ تفید ھذا التحالف وعلى أیّة أر
أّن الصراع بین الحوثیین بعض اإلحصائیات 

والنظام الیمني بقیادة علي عبد هللا صالح 

ألف جندي  20تسبب في مقتل حوالي 

آالف بإعاقات مختلفة والقضاء  10وإصابة 

آلف مدني مع نصف ملیون من  30على 

حالة  13905لنازحین قسرا والمھجرین وا

انتھاك تعرض  لھا المدنیون في صعدة 
 قتلو، آالف منشأة حكومیة 6حّجة وتدمیر و

األب الروحي للحوثیین وھو ما یجعل 
عالقتھم بعلي عبد هللا صالح عدائیّة إلى أبعد 

ّن طبیعة أ غیر الحدود  وغیر قابلة للترمیم .
العالقة بین األطراف الرجعیة تجعل من 

على المبادئ بقدر ما  غیر مرتكزة االفاتھتح
تبنى على المصالح خاصة اآلنیة منھا ألّن 
التناقضات بینھا تظّل ثانویّة ولیست رئیسیّة 
  اوھو ما یفّسر تجاوز ھذه األطراف لعدائھ

 الحالیة تقتضي تحالفھا االقدیم فمصالحھم
األمر الذي دفع بعلي عبد هللا صالح إلى 

باإلیرانیین في  الجتماعباتكلیف إبنھ أحمد 
روما قبل عدّة أشھر من ھجوم الحوثیین على 
صنعاء وعقد صفقة سریّة معھم لتسھیل 
مھّمتھم وھو ما یفسر لماذا كانت قوات علي 
عبد هللا صالح تنسحب كلما اقترب الحوثیون 

واقعھم بأسلحتھا وعتادھا منھم وتترك لھم م
. لقد سمح علي عبد هللا صالح الحربي

یین ببسط سیطرتھم على مدینة صعدة للحوث
والتمدّد في مناطق أخرى ، كما سّھل لھم 

على معسكرات موالیة لھ  االستیالءمھّمة 
أحمد وحصولھم على معدات حربیة  والبنھ

وأسلحة ثقیلة ، كما رفع الدعم عن القبائل 
الرافضة لھیمنة الحوثیین ووضعھا في موقف 

قط ضعیف جعلھا تخضع وتترك مناطقھا لتس
في أیدیھم دون مقاومة تمھیدا للحرب 
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علي عبد هللا صالح أن القادمة، بمعنى أدّق 
  كان یمّھد لحرب قادمة ، لكن لمصلحة من  ؟ 

أّن المخابرات األمریكیة كانت عندما نعلم    
على علم بلقاء أحمد نجل علي عبد هللا صالح 
باإلیرانیین وتكتمت على ذلك ولربّما كانت 

ّم ا من فحوى ھذا اللقاء وما تعلى بیّنة أیض
أّن ھذه الحرب فاق علیھ یمكن لنا الجزم تّ اال
التمھید لھا من األطراف الرجعیة الیمنیّة تم 

  . بالتنسیق مع أطراف إقلیمیّة أخرى 

نتشار الحوثیین في االتكمن مصلحة و   
ستیالء على ما یمكن الیمن واالداخل 

ستیالء علیھ من مناطق وبسط نفوذھم اال
إلیھم على أنّھم قّوة ال علیھا حتى یمكن النظر 

یمكن  ستھانة بھا وبالتالي الیمكن اال
استثناؤھم مثلما تّم في السابق من أیّة تسویة 
یمكن أن تتّم في المستقبل ، إنّھم یسعون لنیل 
نصیبھم من السلطة ، بینما تكمن مصلحة 

في الدفع بالمد الشیعي  حلفائھم اإلیرانیین
إلى أقصاه على حساب السیطرة الطائفي 

السنیّة ، إلى جانب بحثھم عن موطئ قدم في 
الخلیج العربي نظرا لموقعھ اإلستراتیجي 
خاصة فیما یرتبط بالتجارة الخارجیة وكذلك 

 ھم "أكثر ما یمكن من  " عدوّ  لالقتراب
السعودیة الداعم الرئیسي  المملكة الطائفي

یار الوھابي المعادي للتیار الشیعي والسعي للت
لح  لمحاصرتھا . أما أھداف علي عبد هللا صا

نتقام أّوال من من ھذا التحالف فتتمثل في اال
خصومھ السیاسیین الذین تآمروا علیھ في 
السابق  مثل اللواء علي محسن األحمر الذي 

وعبد ربھ منصور ھادي   انشق على الجیش 
أھداف   ھذهو. رئیسھ الذي خرج عن طاعة 

مقارنة مع ما لعلي عبد هللا صالح  ةثانوی
یخطط  لبلوغھ من السیطرة على السلطة من 

اعدة الحوثیین الذین ربما كان جدید وبمس
تقاسم السلطة فیكون على تّفاق معھم على اال
على  أحمد نجلو عبد الملك الحوثي سھارأ

بینما تسعى الوالیات المتحدة  عبد هللا صالح
ألمریكیة إلى الدفع بالصراع إلى أشــدّه ا

مصالحھا ومزید تغذیتھ تماشیا مع متطلبات 
مشروع الشرق األوسط الجدید اإلستراتیجیة (

) مرتكز على سیاسة الفوضى الخالّقةال
د شیعة ضغییر وجھتھ لیتخذ طابعا طائفیا (وت

الجنوب ضد الشمال ) لمزید السنة) وجھویا (
خاصة وأّن التقریر الذي  تقسیم الیمن وتفكیكھ

نشرتھ منظمة األمم المتحدة مطلع ھذا العام  
 26یفید أّن الیمن التي یبلغ عدد سكانھا 

ملیون  60إلى  40ملیون توجد بھا ما بین 

أّن التربة خصبة لتأجیج قطعة سالح بمعنى 
قتتال بین أبناء الشعب الواحد في ھذا اال

  الجزء من الوطن العربي . 

أّن الوالیات المتحدة األمریكیة وم من المعل   
استغلت الھجوم الذي نفذه تنظیم القاعدة سنة 

بشواطئ مدینة عدن على المدمرة    2000

نیة على الموافقة إلجبار الحكومة الیم  كول 
" في على اتفاقیّة "الحرب على اإلرھاب

بما یعني فتح  2011و 2004الفترة ما بین  

تطالع الطائرات األجواء الیمنیّة لتحلیق واس
. ریكیة بحجة مالحقة عناصر القاعدةاألم

كان و، ان المزید من التنازالت لفائدتھاولضم
الھدف  األول ألمریكا من تأجیج الصراع في 
الیمن ھو تشتیت  صفوف الجیش الیمني 
الذي كان یعد في المرتبة الخامسة عربیا عن 
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طریق دعم ارتباطاتھ بوالءات لزعامات 
متعددة ومتناحرة وتغذیة  رجعیة وعمیلة

اإلقتتال بین صفوفھ لیزداد ضعف النظام 
الحاكم في الیمن وتزداد بذلك حاجتھ الملّحة 
للحمایة من طرف قوى خارجیة وبالتحدید 

اھن على تمكینھا من المزید أمریكا التي تر
متیازات وھو ما عبر عنھ الرئیس من اال

ھادي عند تأدیتھ للیمین الدستوریّة أمام 
مؤكدا  2012- 02-25برلمان الیمني في ال

محاربة القاعدة باعتبار ذلك عزمھ على 
نھ على مواصلة واجبا دینیا وطنیا كبرھان م

ب على اإلرھاب" الحرالعمل باتفاقیّة "
تعبیرا منھ على والئھ لحلفائھ السابقــــــة و

األمریكیین وھو ما أّكده فیمـــــــــا بعد 
جیراد  ریكي في صنعاءالسفیر األم
الیمن برئیسھا عبد ربھ منصور فایرستاین "

عاونا من نظام علي عبد ھادي تعتبر أكثر ت
. إّن ھذا التصریح یؤّكد ما ذھب هللا صالح"

إلیھ البعض من متابعي الشأن الیمني بأّن 
الحضور العسكري األمریكي في العدید من 
المحافظات الیمنیة أصبح واقعا وحقیقة ال 

ادت في تدعیمھا تصریحات یرقى لھا الشك ز
ردّا   2012السفیر األمریكي في سبتمبر 

على الجدل الذي أثیر في ھذا الشأن بأّن 
مجموعة صغیرة من المارینز وصلت 

شاورات تّمت مع الحكومة صنعاء وفقا لم
بیان نشرتھ السفارة  . كما أضاف فيالیمنیّة

سیعمل عدد قلیل من القوات األمریكیة "
ة وبشكل مؤقّت على األمنیة اإلضافیّ 

المساعدة في جھود األمن وإعادة الوضع إلى 
، ي سفارة الوالیات المتحدة بصنعاء"طبیعتھ ف

فأمریكا تعمد في كّل مّرة إلى إشعال الحرائق 

ثّم  تناور فیما بعد بإبداء استعدادھا للمساعدة 
على إطفائھا خدمة لمصالحھا اإلستراتیجیة 

ینھشھ الفقر ؟ ال كا في بلد فأیّة مصالح ألمری
قوى الھیمنة یتحكم فیھ أّن الصراع بین شّك 

على أشدّه  الخالفقتصادي وأّن الجانب اال
بین ھذه القوى من أجل السیطرة على 
التجارة الخارجیة والمنافذ البحریة وھو ما 
یوفر لنا جانبا من اإلجابة عن السؤال 
  المطروح حول أھمیة الیمن بالنسبة ألمریكا .

الموقع الجغرافي للیمن المتمیز بحدود إّن    
كلم ومطلّة  2500بحریة تمتد على طول 

ن الجنوب على بحر العرب وخلیج عدن م
، إضافة إلى العدید والبحر األحمر من الغرب

من جزره المتناثرة سواء ببحر العرب أو 
البحر األحمر یجعل منھ موقعا استراتیجیا 

ضائق اب المندب أحد المزاده أھمیة مضیق ب
الذي یعتبر ثالث مضیق عالمي بعد المائیّة 

مضیق ھرمز وماالقا والذي یمّر عبره یومیّا 
بالمائة من الطلب العالمي للنفط  4حوالي 

 10ألف سفینة بما یعادل  21وتعبره سنویّا 

فموقع  ة من الشحنات التجاریة العالمیةبالمائ
الیمن الجغرافي الھام یجعلھ عرضة لألطماع 

مّما یزید في حدّة الصراع بین قوى  الخارجیة
الھیمنة العالمیة على المزید من تركیز نفوذھا 
داخل ھذا القطر العربي الذي یمّكن الجھة 

من لعب دور أساسي في  علیھ المسیطرة
المنطقة ویعطیھا القدرة على التحكم بمدخل 
أھّم المعابر المائیّة في العالم . إّن الھدف 

من خالل  األمریكیینلالمبریالیین الحقیقي 
اع الدموي في الیمن ھو تأجیجھم للصر

للسیطرة على فیھ   تمركزھم المزید من 
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جزء ھام من التجارة البحریّة وتركیز مناطق 
عسكریة تكون قریبة من الجزء الجنوبي 

روسیا  للقاّرة اإلفریقیة وكذلك لمراقبة
الدول الدائرة في فلكھما و خاصة و الصینو
ائلة التي ألموال الطّ ا فضال عن یران إ

ع األسلحة لكل األطراف ستجنیھا من خالل بی
  .المتصارعة

إّن تحدید أھداف األمریكان من إشعال    
فتیل الحرب في الیمن یحیلنا إلى الكشف عن 
طبیعة السلطة التي كانت تحكم الیمن والتي 
فّر رئیسھا عبد ربھ منصور ھادي إلى 

ملة العسكریة التي تقود الیوم الح السعودیّة 
التي أطلق علیھا "عاصفة على الیمن و

. ھذه السلطة التي مكنت األمریكان "الحزم
في القطر العربي الیمني ل من مزید التغلغ
إضافة لتنسیقھا    العسكري  موتدعیم تواجدھ

مع العدید من األنظمة الرجعیة العربیة بقیادة 
منشآتھ وبناه سكانھ والسعودیة لتدمیر الیمن ب

  حتیة . الت

الطرف األول في الصراع  أنّ  یتّضح إذن   
الذي یضّم الحوثیین وأنصار علي عبد هللا 

یتكون من أطراف رجعیّة وعمیلة  صالح
ھدفھا تحالف بین الكمبرادور واإلقطاع) (

یالء على السلطة  في الیمن ستالرئیسي اال
) (تركیز إمارة مستقلّة إلحیاء فكرة اإلمامة

بھا بمعنى أن تكون أو الحصول على نصی
ممثلة في أّي تسویة یمكن أن تتّم مستقبال 
خاّصة وأّن المحادثات التي تتّم حالیا بین 
األطراف المتصارعة والتي ترعاھا أمریكا 

، إضافة الھدفلحّل األزمة تتجھ نحو ھذا 
لكون علي عبد هللا صالح الرئیس السابق 

للیمن لم یكن سوى عمیل لألمریكان 
بل األنظمة العربیة الرجعیة ومدعوما من ق

خاصة النظام السعودي الذي آواه إثر 
تعرضھ لمحاولة اغتیال ومكنھ من تلقي 
العالج الالزم ثّم أعاده للیمن من خالل 
المبادرة الخلیجیة التي وفّرت لھ الحصانة 
القانونیة والقضائیّة ولمن عملوا معھ طیلة 

سنة   33فترة حكمھ التي امتدّت على مدى 

فصل الثالث من المبادرة) . فما ھي طبیعة (ال
  الطرف الثاني في الصراع ؟ 

من خالل الكشف عن أھداف أمریكا من    
الصراع الدائر في الیمن ، أمكن لنا التعرف 
على طبیعة الرئیس عبد ربھ منصور ھادي 

 وھو. ني في الحربالذي یقود الطرف الثا
یضّم و .من بیادق األمریكانآخر بیدق 

 مختلفةمجموعات التحالف الذي یقوده ھادي 
ومجموعات  اللجان الشعبیة  تحت مسمى

 إلىالساعیة مسلّحة من الحراك الجنوبي 
بناء جمھوریة الیمن الدیمقراطیة  إعادة

تجربة الوحدة بین الشمال  إفالسالشعبیة بعد 
قد وجد و. إضافة لمجموعات قبلیّة الجنوبو

حالة انقسام فھناك الحراك الجنوبي نفسھ في 
حالف مع ھادى و قسم قسم منھ منخرط في الت

الحراك سلیل  أنعلما  ،آخر یرفض ذلك
العشائریة جربة تاریخیة معادیة للطائفیة وت
ذات مضامین ثوریة عرفت أزھى فتراتھا و

ویطرح على  ،تحت قیادة سالم ربیع على
الثوریین فیھ الوفاء لتلك التجربة وعدم 

ف من األطراف الرجعیة االرتھان ألي طر
  . المتقاتلة
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  إّن ارتباط ھذا التحالف بالرجعیة السعودیّة    
إالّ  التحّرك في أّي اتّجاه ھاالتي ال یمكن

بتعلیمات أسیادھا األمریكیین یجعل منھ أیضا 
تحالفا رجعیّا ھدفھ السیطرة على السلطة 
مھما كانت التكالیف حتّى لو أدّى األمر إلى 
تدمیر الیمن بالكامل وھو ما قامت وتقوم بھ 

مقاتالت السعودیّة عبر ما إلى حدّ اآلن ال
سّمي "عاصفة الحزم" ثّم "عملیّة  إعادة 

  . األمل"

حرب  أنھاكما  رجعیّة  حرب إذنھا إنّ    
یغذّیھ التنافس  إیران والسعودیةبالوكالة بین 

من  الطائفیة بین النظامین على السیطرة 
أجل الفوز بمھّمة شرطي الخلیج العربي 

الكادحون  مھ أھّم متضرر من ھذا الصراعو
إلى طوائف الذي قّسمتھ الحرب  في الیمن

من التحتیة   وقبائل متناحرة ودمرت بناه
مدارس جسور وطرقات ومطارات وموانئ و

ومعاھد ومستشفیات ومحمیات سكنیّة 
وتجھیزات وقنوات الصرف الصحي والماء 

ب مّما زاد في تفاقم وضعھ الصالح للشر
 شعبھ ، كما ساھمت في مزید تفقیرالصّحي

وتجویعھ عبر الحصار الذي طال الموانئ 
ساعدات عّطل وصول الم والبحریّة والجویّة 

علیھا من  االستیالءإلى مستحقیھا أو عبر 
طرف المیلیشیات المتصارعة ودفعت 
باآلالف المؤلّفة إلى الھجرة القسریّة وترك 
منازلھم وأمالكھم عرضة للنھب إضافة إلى 
مقتل وجرح اآلالف من المدنیین خاّصة 
األطفال جراء مضادات الطیران التي غالبا 

یّة وكذلك نتیجة ما تسقط على األحیاء السكن
قصف ی لطیران السعودي الذيلقنابل ا

المنازل اآلھلة بالسكان ومخیّمات النازحین 
وكذلك الغارات التي طالت مواقع عسكریّة 

ة قریبة من بعض األحیاء ومخازن أسلح
مع استخدام أسلحة محّرمة دولیا  السكنیّة

  . (قنابل عنقودیّة)

كما ساھمت ھذه الحرب الرجعیة في    
 عالمیا تدمیر التراث الیمني الفرید من نوعھ

والذي یرمز لھویّة الشعب وتاریخھ عبر ھدم 
وصفتھا منظمة األمم  قدیمةعدّة مباني 

المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة بأنّھا من أقدم 
وكذلك جزء من  العالمیةجواھر الحضارة 

قلعة القاھرة التاریخیة التي تقع في أعلى قّمة 
ز والخراب الذي طال مدینة في جبل تع

صنعاء القدیمة التي تعتبر من الثروات 
النادرة ألنّھا من أھّم المواقع التاریخیّة 
والثقافیّة في الیمن والمأھولة منذ حوالي 

سنة، إضافة إلى تدمیر سد مأرب  2500

  الذي بني منذ القرن الثامن  .

أغلقت بسبب ھذه الحرب حوالي لقد    
یة أبوابھا مّما أجبر مؤسسة تعلیم 3600

حوالي الملیون وثمانمائة ألف تلمیذ عن 
عن الدراسة والزّج بالعدید منھم في  االنقطاع

. إذن فالحرب في الیمن الطائفي االقتتالھذا 
لم تكن ولن تكون لصالح الشعب بل ضدّ 

ال تھدف  مصالحھ اآلنیّة والمستقبلیّة ألنّھا 
 ةلتوحید صفوفھ وتحریر أرضھ من الھیمن

أطراف رجعیة  حرب بین ھيو االمبریالیة
تسعى لمزید  مرتبطة  بأنظمة رجعیة 

وتحویل الكادحین  جماھیر السیطرة على
المشروعة  إلى صراعات  اوجھة نضاالتھ

لتشتیت صفوفھا وإضعافھا  عشائریةدینیّة و
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ما أمكن حتّى ال تتمّكن من مواجھة 
المؤامرات التي تحاك ضدّھا األمر الذي 

تحّمل  في الیمن الثوریین لى یطرح ع
في قیادة قدما مسؤولیاتھم التاریخیّة والمضّي 

ھذه الجماھیر وتخلیصھا من تأثیرات 
األطراف المتصارعة التي تستعملھا كحطب 

  .  في معاركھا

إّن الوقوف إلى جانب طرف من أطراف    
النزاع الحالي لن یفید الجماھیر الكادحة في 

تقویتھ و شيء بل سیؤدّي بالضرورة إلى 
بما یمكنھ من التفوق على خصمھ  دعنھ

وحال سیطرتھ على السلطة سیوجھ سھامھ 
مباشرة لھذه الجماھیر التي ساندتھ وبالتالي 
 فإّن الموقف الصحیح ھو الوقوف ضدّ 
الحرب الرجعیّة عبر كشف أطرافھا 

وتوضیح أھدافھا الحقیقیة التي   المتصارعة 
ال تخدم مصالح الشعب والسعي لمقاومة 
التدخل األجنبي مع طرح مسألة تحریر 

ة مكمھ  االستعماریةاألرض من الھیمنة 
والتي تمّر باألساس عبر القضاء  إستراتیجیة

  على الرجعیّة المحلیّة .

فاع الشعبي التي تأسست في إّن قوى الد   
 أھلھاالعدید من القرى والمدن لحمایة 

وممتلكاتھا والتي لم تنخرط في الحرب إلى 
جانب أّي طرف من األطراف والتي ترفض 

تمثّل النواة األولى   رفضا تاّما ھذا الصراع 
لقیادة ھذه الجماھیر وتطویر وعیھا ورّص 

تحریر أرضھا  والقضاء  من أجلصفوفھا 
الحرب الرجعیة وإلحاق الھزیمة على 

  بأعدائھا.

************************************************************************* 
  بیـــانات سیاسیّــة

 بشأن الجزائر حول تصریحات ساركوزي بیان

یس الفرنسي السابق نیكوال ى الرئأدّ    
 21و 20 یوميتونس   إلىزیارة  يساركوز

وفد من حزب  رأسجویلیة الجاري على 
مجلس  يف أعضاءالجمھوریین الفرنسي و 

نیة الفرنسیة والبرلمان الشیوخ والجمعیة الوط
تلبیة لدعوة من حركة نداء ، يوروباأل

عقد خالل تلك الزیارة ندوة صحفیة تونس، و
أسفھ ألن تونس تقع جغرافیا غبر خاللھا عن 

مھددا  الجزائر بان   لیبیاوالجزائر بین 
تطورھا ووضعھا موضوع مستقبلھا و

جل المتوسط التخاذ أسیناقش في االتحاد من 

عبر ی في عالقة بذلكو  ،إجراءاتما یلزم من 
  :عما یلي حزب الكادحین

مجرم حرب و ھو ال  يساركوز إن:  الأوّ   
ینكر ما قام بھ في لیبیا وسوریا حیث اقترفت 

من  آالفراح ضحیتھا عشرات  التيالمذابح 
   األبریاء

بعد زیارة مماثلة  تأتىتلك الزیارة  إنثانیا :  
لجریمة جدیدة  اإلعدادھدفھا ھو للمغرب و

 التيالجزائر تكون ضحیتھا ھذه المرة 
طائفیا تسعى  اقتتاال األخیرة اآلونةعرفت في 

االمبریالیة الفرنسیة و حلف الناتو لتغذیتھ 
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بغرض السیطرة على ھذا البلد العربي 
  الزاخر بالثروات .

لطة في تونس تزج بالشعب السّ  نّ إثالثا :   
في طریق محفوف بالمخاطر  من خالل 

یالیین االمبر أماممزید فتح ابواب البالد 
ذكرة التفاھم مع الفرنسیین و التوقیع  على م

عن تركیز  جما یروّ ن ویمریكیاالمبریالیین األ
مسؤولیتھا  تتحمل يقواعد لحلف الناتو وھ
  أيّ فتیل  إشعالفي  الكاملة عن االنخراط

تلك  أنحرب رجعیة في الجزائر علما 
لھا عواقب  وخیمة في تونس  الحرب ستكون

ترتبت  عن تورط  التياشد ضررا من تلك 
السلطة في الحملة االستعماریة لحلف الناتو 

  على لیبیا  .

الھجوم على األمة  أن الحزب عتبریرابعا :  
العربیة  تحت عناوین الفوضى الخالقة و 
الشرق األوسط الجدید لم ینتھ بعد و ھو آخذ 
في التصاعد باستعمال شتى الوسائل و من 

على یفرض  بینھا اإلرھاب التكفیري مما
الوطن العربي االتحاد الثوریین في تونس و

التحلي بقدر عال من الیقظة لمقاومتھ و
إلفشالھ و االنتصار علي القوى الرجعیة 

  .تنفذه التيواالمبریالیة 

 حزب الكادحین

 2015جویلیة  23تونس 

  المالیة و االقتصادیة المصالحة قانون حول بیان

 إصدار ةمدّ  قبل السبسي قائد الباجي اقترح 
 والمالیة، االقتصــــــــــادیة المصالحة قانون
 نھب في الضالعین عن بالعفو یقضي الذي
 مقدّ ویُ  علي بن حكم خالل الشعب ثروة

 لالقتصاد فوائد سیجلب أنھ على القانون
 وتدعم أزمتھ، من إخراجھ في ویساھم

 المشروع ھذا واللیبرالیة الدینیة الرجعیتان
 من االستفادة   أجل من فتناور االنتھازیة أما

 قانون من  بموقفھا یذكر بما مردوده،
 القانون ھذا مشروع إقرار وسیتم اإلرھاب،

 وافق أن بعد البرلمان طرف من أیام خالل
 یرى بذلك عالقة وفي الوزراء، مجلس علیھ

   :یلي ما الكادحین حزب

  یتوقف لم الشعب ثروة نھب إنّ : الأوّ    
 17 انتفاضة تلت التي السنوات خالل

 مظاھره آخر ومن اتساعا ازداد بل دیسمبر
 رلمانالب نواب أجور في الترفیع نحو التوجھ
 لرأس الكبار المالكین لمساعدة بحملة والقیام
 في اإلرھابیة، سوسة عملیة ثرإ على المال
 وترتفع البطالة نطاق فیھ یتسع الذي الوقت
 بین الفقر وینتشر االستھالكیة المواد أسعار

  .الكادحین صفوف

  خالل من  نفسھا الرجعیة تناقض :ثانیا   
 االنتقالیة العدالة عن حدیثھا فبعد القانون ھذا

 ملفات في بالحكم القضاء تكفل وضرورة
 الملفات تلك إغالق على اآلن تعمل النھب
  . سیاسي بقرار نھائیا

 إفالت نزعة المذكور القانون یرسخ: ثالثا   
 أغلب غلق تم أن فبعد العقاب من المجرمین

 قتلتھم ذمة وتبرئة االنتفاضة شھداء ملفات
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 في المجرمین ذمة لتبرئة الرجعیة تسعى
    .واألعمال المال مجال

 ھذا خالل من أخرى مرة یتأكد:  رابعا   
 علي بن سلطة خلفت التي السلطة أن القانون

 جاءت ھاوأنّ  ومطالبھا باالنتفاضةلھ  عالقة ال
  .لتصفیتھا

 من غیره مثل القانون ھذا فقدان: خامسا   
 عن یصدر  فھو للشرعیة السابقة القوانین

 رئاسیة انتخابات اثر على جاءت مؤسسات
  السیــــــــاسي المال بھا تحكم وبرلمانیة
 وتزویر السفارات وتدخل المأجور واإلعالم
   .التزكیات

  2015 أوت 15 تونس   الكادحین حزب

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

  بةــیـال بورقــأطف

 مریكيأ فرنسي عمیل بورقیبة الحبیب   
 الصھیوني بالكیان قویة عالقة ولھ مشھور

 على مجده بنى والعالمیة العربیة والرجعیة
 والتخلص التونسیة الوطني التحرر ثورة وأد
 جنبا ضدھم بادةإ حمالت فنظم المقاومین من
 وكانت الفرنسیین العساكر مع جنب الى

 تالحق الرعایة لجان المسماة میلیشیاتھ
 التي ھيو لتصفیتھم الجبال في المقاومین
 كان حیث الظالم صباط بجرائم اشتھرت

 وتتم الصور بابشع المناضلون یعذب
 یوسف بن صالح باغتیال ذلك جوتوّ  تصفیتھم

 رھابيإ و حرب مجرم فبورقیبة المانیا في
 المجاھد" صبحفأ دعمتھ االمبریالیة ولكن

 الولد" فھو ساطیراأل حولھ جتوروّ " كبراأل
 الدول فیھ و المستیر من یطلع اللي الدنفیر
   ."تحیر

  والنار بالحدید تونس بورقیبة  حكم    
 فیھا یتصرف وضیعة خاصة ملكیة واعتبرھا

 والجنوب الشمال في قصوره بنىو یشاء كما
 صباح كل تتغنى اإلذاعة وأصبحت والوسط

 اإلدارات كل وفي توجیھاتھ تبث و ببطوالتھ
 الساحات في كما تماثیلھ وضعت الحكومیة
 ظلھ في الكادحون وعانى  المدن في الرئیسیة

 مقابل یتقاضون كانوا فالعمال  یناألمرّ 
  األمریكي والجبن والزیت  الدقیق عملھم
  فقد الفقراء الفالحون اما اغلبھ في الفاسد
 من لینفرھم البسیطة أراضیھم افتك

 اشتراكیة" علیھم ویفرض الحقیقیة االشتراكیة
 زلزلت البورقیبیة، وعندما "التعاضد

 باالخوانجیة جاء عرشھ الشعبیة االنتفاضات
 وأعطاھم التونسیة الثوریة الحركة لتدمیر
 الحزب مقر في وطبعھا تومجالّ  جرائد

 مجلة غرار على بالعاصمة الدستوري
  .ةالمعرف

 مئات بورقیبة حكم خالل ستشھداُ    
 وتذكر دقیقة ارقام ھناك ولیست المناضلین

 جانفي 26 انتفاضة خالل انھ المصادر بعض
 انتفاضة وخالل 324 وجرح 400 استشھد

 .900 وجرح 100 حوالى استشھد جانفي 3
: بورقیبة قمع نتیجة استشھدوا من بین من
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 طالبیون ومناضلون قاقي سعید مثل نقابیون
 فتحي و ھماني ومحمد ساسي فاضل مثل

 ومقاومون العلیبي عمار مثل وكادحون فالح
 مثل العمالة نظام وجھ في السالح أشھروا

 ساكريعبد المجید و المیرغني أحمد
   ..الشریف وعزالدین

 عام كل من أوت 3 الیوم ھذا مثل في   
 على تجبر كامل شھر وخالل تونس كانت

 وتنظم األكبر المجاھد بمولد االحتفال
 من الوفود وتأتي والمھرجانات العكاظیات

 الدینارات مالیین وتصرف أیضا الخارج
  . جوعا یتضور الشعب كان بینما

 أصبح وقد إال السلطة بورقیبة یترك ولم   
 لوحده الوقوف على یقدر ال ھرما شیخا

 األمریكیون االمبریالیون فاستبدلھ
 العابدین زین وھو خدمھم بأحد واألوربیون

   ي.عل بن
 تسعى التي االنتھازیة تخجل ال الیوم و   

 عن متحدثة األسود  بورقیبة تاریخ لتبیض
 حدأ وذھب التاریخیة نجازاتھإو" الزعیم"

 بورقیبة؟؟؟؟ أبناء نحن: القول حدّ  إلى قادتھا
 ال وھي شيء كل تسجل الشعب ذاكرة ولكن
  .تنسى

************************************************************************* 
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  ابن الّشعب                أرى قمامة مكدّسة فوق المقاعد   قصیدة:      

  أرى مقــاعـد

  فوق المقـاعد

  أرى جثثا منتفخة

  تتحلّق حـول الموائد

  كؤوسا ..أرى رؤوسا

  أواني ومالبس بّراقة

  أرى روح الّصداقة

  تفوح بین المقـاعد

  أرى النّھم یتصاعد

...  

  وما یا تُرى فوق الموائد ؟؟؟

  الكادحین یُسكب..أرى عرق 

  في أواني لم یرْوھا 

  وتُشرب..

  من ُجثٍث ما أحیلت على التقاعد

  أرى دماء الكادحات

  أرى وجوھھّن الكالحة

  من ریاح الشھیلي الالفحة

  أرى األقدام الحافیة

  أرى العیون الحالمة وسود الّسواعد 

  وقد جّمعوھا 

  وقد قّطعوھا 

  وقد وّزعوھا

  بین األواني الفاخرة

  األفواه الفاجرةأرى 

  تنھش في نھم لحم المزارع

  وخبزھا وبیضھا وحلیبھا

  وعناقید العنب وأسماك الصیادین

  وال تشبع

  أرى األحشاء تنتفخ أكثر

  من جوع عّمـال المصنع

  وال تشبع 

  أرى في ھذا المجمع

  كّل الفـوائد تجّمعت في أحشائھم

  أرى قمامة مكدّسة فوق المقاعد

  ــاعدأرى مقاعد آن لھا أن تتق
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