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مـــــا العمــــــــل ؟

لم تكن فاجعة النساء الكادحات التي وقعت 
في جھة السبالة من والیة سیدي بوزید یوم 

التي ھّزت البالد ،أفریل المنقضي27السبت 
لن وال الفاجعة األولىدناھامن أقصاھا الى أ

األخیرة التي تتعّرض لھا ھذه الّشریحة تكون
فقد وقعت على مدى سنوات . االجتماعیة

عدیدة حوادث مشابھة ذھب ضحّیتھا عدد من 
الكادحات في جھات مختلفة حیث تنتشر 
الّضیعات والحقول التي تشتعل فیھا جیوش 
من الّنســاء اللّواتي ال مفّر لھّن من امتطاء 

ومساًء من أجل شاحنات المــوت فجرا
اقتــالع لقمة العیش بسواعدھّن الّسمراء 
متعّرضات الى شّتى أشكال العذاب 

.واالستغالل الّطبقي یدفعھّن إلیھ الفقر الكافر

خیارات الكادحات لم یكن أمامھّن ؤالءھ
وتجنب السقوطلتعاطي مھن أخرىأخرى 

ضحایا لحوادث تلك الشاحنات، فالسیاسات 
االجتماعیة ومخططات التنمیة االقتصادیة و

الجھویة للدولة القائمة منذ عقود ھي 
.األلیمالمصیرالمسؤولة عن ھذا 

فالسیاسات االقتصادیة لھذا النظام القائمة 
الذي ال ھّم " االقتصاد الحرّ "على تنفیذ قانون 

للمتحّكمین في وسائل اإلنتاج داخلھ إالّ تحقیق 
مزید الّربح والذي ال یمكن تحقیقھ دون

استغالل واستعباد العّمال والعامالت، ھذه 
السیاسات لم تحّقق للغالبیة العظمى من 
المجتمع سوى مزید من التفقیر والبطالة، 
وھي سیاسات تخدم حفنة اجتماعیة محظوظة 
تعمل على تنفیذ مخططات شركات 
ومؤسسات عالمّیة وتستفید منھا وتبذل الدولة 

الى 1956من القائمة بحكوماتھا المتعاقبة 
الیوم قصارى جھدھا من أجل ضمان نجاح 
تلك المخططات من خالل االتفاقیات التي 

تستعد لعقد عقدتھا مع تلك األطراف والتي 
التي سیكون ومنھا اتفاقیة االلیكا المزید منھا

إعادة االستعمار الزراعي من بین نتائجھا 
ولن یكون من نتائج ھذه السیاسات . المباشر
ادیة غیر تھمیش جھات على حساب االقتص

مقابل مزید الكادحین جھات أخرى وتفقیر 
وتھیئة مناطق بمختلف المستغلیناستثراء 

الخدمات وأكثرھا تطّورا على حساب مناطق 
دیسمبر 17وقد كانت انتفاضة .. أخرى

واآلن تتباكى . نتیجة مباشرة لتلك السیاسات
ة الدولة بمختلف مسؤولیھا وأجھزتھا المسؤول

عن تلك الفاجعة متجاھلة اّنھا السبب مقابل 
تحمیلھ لسائق الّشاحنة الذي ذھب ھو نفسھ 

.ضحّیة لنفس السیاسة

إّن األمر ال یرتبط بمجّرد غیاب وسائل 
نقل الئقة لنقل كادحات الّریف الى الحقول 

في الریف وال بغیاب مسالك فالحّیة معّبدة 
ي وال بتسھیل الحصول على رخصة نقل ریف

للكادحات وال بالتسجیل في منظومة احمیني 
أو غیرھا ولن ُیحّل األمر بمجّرد تقدیم مّنة 
ممّثلة في عدد من رؤوس األغنام الى من 
تبّقى حّیا من القریة المنكوبة وال بتشریع 
قوانین معّینة في میادین النقل والضمان 

وإّنما المسألة أكبر من ذلك .. االجتماعي
ة منظومة اقتصادیة بكثیر، اّنھا مسأل

واجتماعیة وتنموّیة كاملة وشاملة تقطع مع 
كّل أسباب التھمیش والتفقیر والالعدالة 



3

والجدید القدیم بشكلیھلالستعمارواالرتھان 
وھذا القطع ال یمكن أن یحدث قي ظّل حكم 

الّن استمرار حكمھا السائدة الیوم الطبقات 
مرتبط باستمرار ذلك الوالء وبالتالي 

ستمرار تنفیذ نفس السیاسات المعادیة با
الكادحین في التحرر وحكم أنفسھم لمصالح 

فتلك شروط ، والسیطرة على الثروةبأنفسھم 
طریق الثورة بإالّ ولن تتحقق البد منھا 

ال بالھرولة وراء أوھام صنادیق االقتراع 
التي ال یمكن أن تؤّدي إالّ الى الحفاظ على 

.ّیرت األسماء والوجوهنفس النظام وان تغ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

یعّمق امالءاتھ صندوق النقد الدولي : تونس
إیجابیةیعتبرھامحافظ البنك المركزي و

أّدى وفد من صندوق النقد الدولي بقیادة 
استمّرت من تونسرة إلىبیورن روذر زیا

وقد قّدم . 2019أفریل 9مارس الى 27
الوفد في ختام زیارتھ إلى 

ّمھا عّدة امالءات تتمّثل أھالتونسیةالحكومة
مواصلة الجھود للتقلیص من "وأخطرھا في 

عجز المیزانیة ودعم المدخرات من العملة 
الصعبة وإرساء سیاسة نقدیة صارمة 
وااللغاء التدریجي لدعم المحروقات مع 

."سر الھشةحمایة األ

وتتنّزل ھذه الّزیارة في اطار المراجعة 
" تسھیل الصندوق الممّدد"الخامسة التفاق 

من أجل ّیةتونسندوق والّسلطات البین الصّ 
الموافقة على صرف القسط السادس والذي 

ملیون دوالر من القرض 250تناھز قیمتھ 
یصرف على فترة 2016الذي أبرم في ماي 

سنوات من قبل الّصندوق والذي یساوي 4
الر، وقد تحّصلت منھ الّدولة ملیار دو2.9

.ملیار دوالر1.4التونسّیة حّتى اآلن على 

وعقب ھذه الّزیــارة، وقعت محادثات بین 
14الى 8الّطرفین في واشنطن امتّدت من  

في اطار ما یسّمى اجتماعات 2019أفریل 
الّربیع للصندوق تّم خاللھا الوصول إلى 

ون دّیة تونسلاّتفاق بین الّصندوق والّسلطات ا
.فاصیل ھذا االّتفـــاقصاح عن تفأن یتّم اال

ظ البنك فثات، قال محادوعقب ھذه المحا
محادثات كانت صعبة المركزي التونسي اّن ال

لكن بّناءة وأضاق باّن الحلول التي تّم 
ّكن من تبدید الشكوك مؤكدا التوّصل الیھا ستم

في اآلن ذاتھ ان نتائج المفاوضات ستكون 
.ایجابیة

فعن أّي حلول یتحّدث ھذا المسؤول؟ وما 
الذي یجعلھ متفائال الى ھذا الحّد والكّل یعلم 
الكارثة االقتصادّیة والمالّیة التي تعاني منھا 
البالد جّراء سیاسة االقتراض وتنفیذ سیاسات 

أّن الصندوق قّرر أن یغّیر الصندوق؟ أم 
شروطھ ھذه المّرة مّما سیمّكن الشعب 
التونسي من تجاوز مخلفات االمالءات 

؟القدیمة وینتقل الى حالة الّرخاء والبحبوحة

التي "االجتھادات " اّن ھذه واحدة من 
المحافظ بعد تبریراتھ فاضت بھا قریحة 
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یة الذي قراره الترفیع في نسبة الفائدة المدیرل
اتخذه مؤّخرا والذي یتنّزل ھو ایضا ضمن 

.سیاسة تنفیذ امالءات صندوق الّنقد الّدولي

ال شيء یبعث على التفاؤل وال یوجد أّي 
وإّنما العكس الكادحینمؤّشر ایجابي لفائدة 

ھو الذي سیحصل ألّن المؤشرات تشیر الى 
أّن الشروط المفروضة على الدولة التونسّیة 

بل اّنھا تتعّمق في اّتجاه اتخاذ لم تتغّیر
نحو االتجاهاجراءات أكثر تفقیرا للفقراء مع 

الغاء دعم المحروقات في انتظار توسیع ھذه 
االجراءات لتشمل مواد استھالكیة أخرى 
وطبعا ستمضي السلطات التونسیة المطیعة 
قدما في تنفیذ تلك الشروط مادام الصندوق 

من سیوافق على صرف القسط الجدید 
من ھذه الزاویة فقط یمكن ان نفھم . القرض

التفاؤل الذي عّبر عنھ المحافظ في 
" الحلول"تصریحاتھ من خالل حدیثھ عن 

، فالسلطات القائمة ستزید في "ات االیجابیّ "و
عمرھا وفي عمر حكم الطبقات التي تمثلھا 
وذلك بفضل أموال الصندوق وال یھّم طبعا 

ن المتفاقمة من سیتكّفل بتسدید تلك الدیو
وفوائضھا المتراكمة فھي تعرف كیف 

دون ان تعبأ بما قد الكادحینتمتّصھا من 
قد تطیح انتفاضاتینجّر عن ذلك من 

إذا ما صّمم الكادحون والكادحات بحكمھا 
العتقادھا ھا على الّثورة وھّبوا الى دّك قالع
.ان االمبریالیة ستحمیھا الى األبد

ة لمحافظ البنك المركزي للتذكیر، بالنسب
ولغیره من المسؤولین الغیورین جّدا على 

" الوطنیة"اقتصاد البالد وعلى خزینة دولتھم 
ھر وعلى قوت المواطن الذي یزعمون السّ 

على تحقیق سعادتھ وعلى الحفاظ على 
مقدرتھ الشرائیة، وكّل ذلك من خالل 
المفاوضات الشاقة التي یتحّملونھا مع 

وب واألمم، فإّن زیادة صندوق نھب الشع
أسعار المحروقات التي اُّتخذت بلیل تمت 
أثناء زیارة بعثة الصندوق وھذا ما یدلّــل أّن 
أوامرھا قد وجدت طریقھا الى التنفیذ ھذه 
المّرة على الفور، ولعّل من یمكنھ االّطـالع 
على قرار تلك الزیادة سیكتشف أّنــھ ممضى 

ال " إیجـــابّیة"انھا فعال . من قبل تلك البعثة
قبلھا وال بعدھا تماما مثلما یتحّدث عنھا ھذا 

!!!!.جّدا" الوطني"المحافظ 

-------------------------------------------------------------------------------------
وزارة التعلیم العالي تعبث بمستقبل الطلبة

یعیش آالف الطلبة في شتى الجامعات
التونسیة تحت تھدید سنة بیضاء بسبب 
مقاطعة جزء من المدرسین لالمتحانات من 
جھة ودخول الطلبة منذ ما یقارب أسبوعین 
في اضراب متواصل واعتصامات من جھة 
ثانیة على خلفیة قرار وزارة التعلیم العالي 
احداث شعبة جدیدة لتخریج المدرسین في 

ي مما التعلیم االبتدائي واالعدادي والثانو

یعني االستغناء عن انتداب المتخرجین من 
.بقیة االختصاصات

وأمام توسع رقعة االحتجاجات أصدرت 
الوزارة بیانات متتالیة تقول فیھا أنھا لم تلغ 

وأن باب انتداب المتخرجین من " اسالكاب"
بقیة االختصاصات ال یزال مفتوحا وان 
احداث اجازة وماجستیر التربیة والتعلیم 
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رد مشروع لم یتم اقراره بعد والحقیقة أن مج
الوزارة تكذب ببساطة فقد صدر القرار في 

أفریل الجاري، كما أنّ 2الرائد الرسمي یوم 
بعض المؤسسات قد برمجت تدریس 
االختصاص الجدید بدءا من العام الدراسي 

.المقبل
لالشارة فقد شابت تحركات االتحادین 

خوان والثاني الطالبیین وأحدھما تابع لال
تسیطر على قیادتھ االنتھازیة االصالحیة 
االضطراب والتردد وعدم الفھم والنضج في 

التعاطي مع المشكلة حتى أنھما صفقا للبیان 
األخیر الذي أصدرتھ الوزارة وادعت فیھ أن 
األمر یتعلق بمشروع ال بقرار نھائي واعتبرا 

".نضالھما"ذلك ثمرة لـ 
بیة التونسیة الیوم لفي الحركة الطالانّ 
ة ممسكة الحاجة الى أطر تنظیمیة كفاحیّ أمسّ 

وري وقادرة ــبالخط السیاسي الوطني الثّ 
على فھم األوضاع واالنخراط في تغییرھا 

..جنبا الى جنب مع بقیة قوى الشعب

-------------------------------------------------------------------------------------

راق الشعبــــاحفيدتزیــ.. أسعار المحروقاتفيادة ــــیزّ ال

لم تتأّخر الحكومة الّتونسّیة في تنفیذ أوامر 
صندوق النقد الدولي باقرار الزیادة في 

حیث استفاق الشعب .أسعار المحروقات
على 2019مارس 31صبیحة یوم األحد 

وشملت . نبأ الترفیع في ثمن مشتّقات الّنفط
بالمئة، البنزین 4الزیادات البالغة نحو 

ملیما لیصبح ثمن اللتر 80الرفیع بواقع 
الخالي المازوط/، والدیزلمي2065الواحد 

لیصبح السعر ) ملیما80(من الكبریت 
90(والدیزل العادي مي1825الجدید 

.مي1570لیصبح السعر الجدید ) ملیما
بیق قرارات الحكومة التي ال تتأّخر في تط

صندوق نّھابي ثروات الشعوب واألمم ال تأبھ 
وال اكتواء الكادحین بلھیب األسعار بأبدا 

واّنما تدھور الخطیر للمقدرة الّشرائّیة بال
تسعى الى مزید إحراقھ بواسطة مثل ھذه 

في أعقاب أربع ة دوتأتي ھذه الزیا.القرارات
للمحروقات خالل سنة زیادات متتالیة 

میزانیة الدولةذلك أّنھ تّم ضمن ، 2018

للمواد البترولیة بواقع قطفبرمجة زیادتین
، غیر أن خالل تلك السنةمرة كل ستة أشھر
ةمراقبالذي یسھر علىفریق صندوق النقد

إلجراءات الحكومیة طلب زیادة دوریةا
لتغطیة العجز، نظرا لالرتفاع المستمر أقصر

3ادة كل لسعر النفط، ولذلك تمت برمجة زی
.أشھر وإذا استمر الحال تكون الزیادات أكثر

القرارھذاالتونسیةالسلطاتاتخاذویثیر
التيالغرابةومواطناالستفھاماتعدید

.علیھأقدمتبماارتبطت
بتناقضیتعلّقلاألوّ الغرابةموطن
برامجھامععلیھأقدمتالذياإلجراء
. الّسابقةمسؤولیھاوتصریحاتالّرسمّیة

حّدد2019لسنةالمالّیةقانونأنّ حیث
لسعرمعّینلمستوىوفقاالّدولةمیزانیة
مستوىمّما كان علیھ على علىأالبترول
دھي تكون قفوبالّتالي العالمّیةاألسواق

یوجدوالي ھذا الّشأن،فاّتخذت احتیاطاتھا 
أسعارفيللترفیعالّناحیةھذهمنموجبأيّ 



6

لمالعالميالسعرأنّ بماتونسفيالبترول
المیزانیةاعدادعندتحدیدهتمّ مایتجاوز

تتذّرعذلكورغم. واقرارھاومناقشتھا
لقرارھاتبریرھافيالمسؤولةالسلطات
عالمّیا،البترولسعرشھدهالذيباالرتفاع

.أصحابھعلىمردودالتبریرھذالكن
لتالعب باغرابةویتعلّق الموطن الثاني لل

قانون ي فد، الذي ور"لــیدتع"بمصطلح 
الذي بّررت بھ السلطات ، ولھذه الّسنةالمالّیة

رات العقلیة دما قامت بھ وكأّنھا تستھین بالق
، وھي قّمة االھانة التي للكادحینّیة فوالمعر

أ الیھا ھذه الحكومة التي ال جیمكن ان تل
طة الغوء إلى المجعلھا ذاك لتبّرره باللفیھا فیك

والسؤال المطروح ھنا لَم لم تقم .ةغوالمراو
ي االسعار تماشیا فیض فھذه السلطات بالتخ

ه االسعار العالمیة دع الذي تشھجمع الترا
ترض فی"یــلدالّتع"ظ فوالحال أّن لللبترول

؟ طبعا ھذا ال یمكن یض أیضا فیع والّتخفالّتر
ث لسبب بسیط وھو أّن ھذه السلطات دأن یح

ع فاتھا إلى ردھوجراتھا ومدقتسعى بكّل 
یذا المالءات فتندعم على ھذه الموادال
. وليدالدوق النقدمتھم صندي مقفھا ودسیاأ

الّثالث بالبشائر التي الغرابة ویتعلّق موطن 
والتي الشعبتھــا الحكومة الموّقرة إلى فّ ز

حیث أعلنت أّنھ ازاتھاجیھا ببعض انفتباھت 
االقتصاديالنموة ي نسبفتحّسنتّم تحقیق

انتاجأّن وــاتراجعشھذت التضّخموأّن نسبة 
عائداتأّن وت كمّیاتھ تضاعفالفسفاط
وھذه البشائر كان من ...تدزاالسیاحة

ع بھا فأن ینت، وحسب المنطق،روضفالم
الواقع وأن یواكب ذلك تحّسن الجمیع

تماعي وخاّصة جالوضع االي وداالقتصا
تماعّیة المسحوقـة جالّطبقات االفظرو

تھ فّ ما زدنّ فیــر أّن ما حصل یغوالمتوّسطة، 
ھي تنشر أوھاما وتوّزع فوبالّتالي الحكومة 

ھ ونجم ما ینتغرالكادحین أكاذیبا لتطعم بھ 
منھا ین محرومونیظلّ ممن ثروات لكّنھ

ت كّمیات تلك الّثروة وقیمتھا أو دسواًء زا
أو حةالسیاعائداتتدسواًء زا، تقلّصت
الفسفاطانتاجت كمّیات تضاعفسواًء ، نقصت

. أو انحدرت
إلى تھــا الحكومة فّ اّن تلك البشائر التي ز

ازاتھا ال جیھا ببعض انفوالتي تباھت الشعب
ســوق دة من قواعدو أن تكون واحدتع

الحملة االنتخابّیة الّسابقة ألوانھا التي 
حمل خصوصا وأّن رئیسھا ی،یھا فانخرطت 
، من حیث االسم على ادیجدحزبیا مشروعا 

الل غل عن استغفاألقــّل، وعلیھ أن ال ی
ي فازا یتحّقق جكّل ما یعتبره انفوتوظی

ي السباق فما دا متقده حّتى یضمن مقعدعھ
.االنتخابي
علیھأقدمتمافيالّرابع،الغریبواألمر
مااسترجاعفياسراعھاھوالحكومة،

فيبسیطةزیاداتمنألجراءاعلیھتحّصل
منالیومیةحاجیاتھملسدّ تكفيالأجورھم

تقدروالاألساسّیةالعذائّیةاالستھالكّیةالمواد
تعرفالالتيالموادتلكأسعارمجابھةعلى

علىوتصّبحسعرعلىتبیتھيإذالّثبات،
رقـابةأليّ تخضعالأّنھابماأعلىسعر
ھوبھالمعمولدالوحیالقانونأصبححیث

فيالتحّكمأصبحبینما" الحـــّرةالّتسعیــرة"
فانّ وبالّتالي،. االستثنـــاءھواألسعـــار
أجلھمنكافحمااسترجعتقدالحكومة

وھاوأشھر،لسنواتوالكادحــاتالكادحــون
. بساطتھرغمالحلمذلكعلىتقضيھي

علىأخــرىمّرةالّدلیلتقیمھافإنّ وبذلك
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والمنتجةالكادحةالّطبقاتعلىتتحایلأّنـھا
والمسحوقینحرماناالمحرومینوتزید
.سحقا

وھوللغرابة،مثیرخامسمــوطنبقي
فيالّنقلتعریفةفيالّزیادةبإقـراریتعلّق
الخاّص،القطاعفيالّنقلأصنافبعض
التياالحتجاجاتعلىرّداذلكویأتي

متضّررةواسعةماعّیةاجتشرائحاجتاحت
أخذتوقدالمحروقات،أسعارفيالزیادةمن
بعضفيالتوّسعفياالحتجاجّیةالحركةتلك

بالّتراجعالحكومةمطالبةالبــالدمنالمناطق
فيالّتراجعأنّ فبماوبالّطبع،. قــرارھافي

المستحیالتمنُیعدّ قراراتھكذامثل
السلطاتدتاستفرفقد،الحكامالىبالنسبة

األجرةسّیاراتبأصحابالمسؤولـة
معلومفيبالزیادةووعدتھمالفرديوالّتاكسي

سیتكّبدونھاالتيللخسارةمراعاةالّنقــل
والغریب. المحروقاتأسعارارتفاعجّراء

الحولھاالّتفاقتمّ ماأنّ األمــر،ھذافي
أّنھإذالمدىبعیدوعــدایكونأنیعدو

ستحصلوطبعاالقادم،العامىإلمؤّجل
العـامذلكیأتيحّتىوكثیرةكثیرةمتغّیرات

أومّرةالترفیعالمتغّیراتتلكبینومن
.المحروقاتأسعارفيمّرات
المتعلّقـةالغرابـةمواطنبعضھذه

التيالمحروقاتأسعارفياألخیربالّترفیع
نیرانمنالشعبّیةالّطبقاتاكتواءفيزادت

ھذهفيبھقمناوماأصال،الملتھبةاألسعار
صوتفوقیعلوصوتال"أنّ یؤّكدالـورقة
االئتالفإلىبالّنسبة" الّدوليالّنقدصندوق
علىیستحیلشيءالوأنّ الحاكم،الّطبقي

وماُتمسّ المصالحھدامتمااالئتالفھذا
المضطَھدوالشعبلسیادتھالفاقدالـوطندام

تلكواستتباعاتأعباءحّمالنیتمنھما
كاملةسیاسةضمنتتنّزلالتيالقرارات

ثوبھتغییرفينجحوإّنمـایتغّیرلملنظام
األفقضّیقيیخدعأنلھوأمكنالخارجي

سافرین ومختفین انتھازیینوإصالحیینمن
فاجأتھمثورّیةوشعاراتبمالبسمتسّترین

خلفلیصطّفوافركضواالشعبھّبة
استعماريّ لمشروعویصّفقواالّرجعیات

عبرالّنظامبناءإعادةفيوینخرطونجدید
وأنّ سقطقدالنظامأنّ زاعمینمؤّسساتھ

الجدیدالّنظاموأنّ ثورةأنجزقدالشعب
المزعومةالّثــورةأھدافبتحقیقسیتكّفل
بعدیستفیقواولمینتظرونمازالواذلكورغم
الّرجعّیةأنّ ـــــواماألعھذهكلّ مرور

فيكالعبیناستعملتھموالخارجّیةالّداخلّیة
فلنھدفاسّجلواإنوأّنھمالتسلّــــلخّطة

أنھمبماالّشعبأعــداءسوىمنھیستفید
النظامھذامؤسساتعلىیضفون

األعداءأولئكیحتاجھاالتي" الدیمقراطیة"
صفاتعلیھایطلقونبوجوهالمشھدلتزیین

" الّثورّیة"وحّتى" التقدمّیة"و" الیساریة"
بینتخندقواقدأنھموالحال" الشیوعّیة"و

أحدھماسیضربونأنھممتوّھمینالیمینین
وفيلذاكأوالیمینلھذایتذّیلونوھمباآلخر

.حكممشروعبأّنھمیبّشرونالوقتنفس
دمناماالّشعب،نذّكروأنننسىالأنوعلینا
النظامبینالمتینةالعالقةنعالحدیثبصدد
الذيباالحتجاجالنھب،وصندوقالقائم

علىوردوقدالشعبّیة،الجبھةعنھعّبرت
سنوات،وقبلمّرةذاتقادتھاأحدلسان
صندوقببعثةااللتقــاءمنتمّكنھاعدمحول
لمأّنھاحّظھاحسنمنولعلّ . الّدوليالنقد
الىذلكافیضالحّتىالّصندوقبعثةتلتقِ 
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.دولورؤساءسفراءمن"االمبریالییناألصدقاء"معلقاءاتھاقائمة
-------------------------------------------------------------------------------------

ما مصیر الفالّحین التونسیین بعد االتفاق على تورید اللحوم األمریكّیة ؟
بدل أن الحكومة التونسّیة

تبحث عن حلول جذرّیة الرتفاع 
أسعار اللحوم عبر القضاء على 
أسباب ھذا االرتفاع ومنھا 
االرتفاع القیاسي في تكالیف 
تربیة الماشیة وخصوصا 

في حضن ارتمت.. األعالف
الشركات األمریكّیة لتغرق 
السوق التونسّیة بلحومھا وبیضھا 

..لحیوانیة وعلى مرّبي الماشیةولتطلق بذلك رصاصة الّرحمة على الّثروة ا

وزیر الفالحة األمریكي، قال مرّحبا باالّتفاق بین الحكومة التونسّیة ووزارة الفالحة 
أنا مقتنع أنھ عندما یتذوق التونسیون لحوم البقر والدواجن والبیض في الوالیات '': األمریكیة

ت القادمة إلى تونس آمنة وصحیة اّن ھذه المنتجا" ، مضیفا"المتحدة، فإنھم سیطلبون المزید
!!!"ولذیذة للغایة

-------------------------------------------------------------------------------------
تمــــاعّیة جاالاتـــاالحتجاجدتصاع

اب یھّددون بحجب األعداداألساتذة النوّ 
ینّفذ االساتذة النواب في مختلف جھات 

بالد سلسلة من االحتجاجات ضّد ال مباالة ال
وزارة التربیة والحكومة تجاه مطالبھم 
المشروعة الّرافضة لسیاسة العمل الھّش 

.والوعود الكاذبة التي تّتبعھا الدولة

اجورھمخالصعدمعلىوھم یحتجون 
سبتمبرشھر(الدراسیةالسنةبدایةمنذ

خاللمنوضعیاتھمتسویةوعدم) 2018
سقفووفقدفعاتعبراالنتدابقرارنفیذت

فيذلكعلىاالتفاقتممثلمامحددزمني
.سابقةمناسبات

وقفاتتنفیذفياالحتجاجاتھذهوتمّثلت
للتربیةالجھوّیةالمندوبّیاتمامأوتجّمعات

.التربیةوزارةوأمام

19الجمعةوفي مدینة تونس تدّخلت یوم 
احتجاجّیةوقفةفیذتنأثناء2019أفریل

قّوات البولیس وقامت بقمع عشرات 
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المحتّجین والمحتّجات أمام وزارة الّتربیة 
الى اصابة عدد ىباستعمال العصّي ما أدّ 

.منھم بجروح

7850البالغ عددھم ساتذة النواب د األھدّ و 
بمقاطعة مجالس األقسام وحجب االعداد في 

البھم صورة عدم استجابة وزارة التربیة لمط
من خالل تسویة وضعیاتھم المادیة والمھنیة 

.في اجل ال یتعدى موفى شھر ماي القادم

وزارة تربیة أم وزارة قمـــــع ؟

بسیدي بوعليشعبّي احتجاجات واحتقان :سوسة
شھدت جھة سیدي بوعلي احتجاجات 

17عّمالّیة استمّرت ألربعة أّیام انطلقت یوم 
عّمال أحد المصانع المحرومین من أفریل مع 

أجورھم لمّدة أشھر ثّم توّسعت لتشمل مختلف 
سّكان الجھة الذین نّفذوا اضرابا عاّما في 
الیوم الثاني قاموا خاللھ بغلق الطریق 

مّما بأكداس من الحجارة1الوطنیة رقم 
، بینما عّطل حركة المرور بھذه الّطریق

، كما ع عدد آخر أمام مقر المعتمدیةتجمّ 
تعطلت الدروس والخدمات اإلداریة وأغلقت 

.المحالت التجاریة أبوابھا

باستعمال الغاز البولیسوقد تدّخلت قوات 
المسیل للدموع لتفریق المحتجین الذین أغلقوا 

حتجاجات اعتقال خالل ھذه االوتّم . الطریق
ّخل السلطات دبینما لم تت. عدد من المحتّجین

ت دّل للمشاكل التي االمسؤولة للبحث عن ح
، بل اّن الحّل االحتجاجاتإلى حصول تلك 

فبالنسبة الیھا ھو استعمال العندالوحی
.والقمع البولیسي

:بوزیدسیديفيیحتجونفالّحون
عدد2019أفریل17األربعاءیومقام

بإغالقبوزیدسیديجھةفيالفالحینمن
السّبـــالةمفترقمستوىعلىالطریق

االجتماعیةأوضاعھمترديعلىحتجاجاا

المستعملةالمحروقاتأسعارارتفاعنتیجة
كھربةالسلطاتورفضالفالحينشاطھمفي

.الفالحّیةاآلالتتوّفروعدمآبارھم
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یوانیةدة داثر مقتل شاب خالل مطاراالحتجاجات دتصاع: فریانة
صباح یوم الخمیس تجددت 

2019أفریل 18
ات على مستوى االحتجاج

فریانةالمدخل الشمالي لمدینة
حیث قام المحتجون باغالق 

" تابوت"الطریق ووضع 
رمزّیةحركــةفيوسطھ 

ألحدالجــھةفقــدانالىتشیر

دیوانّیةمالحقــةبسببشّبانھا
قامواومقتلھالىأّدت

حركة المرور على الطریق الرابطة إیقــافب
.قفصةوالقصرینبین 

لیلةذلك بعاشت قبل وكانت المدینة قد
سنة، 23عمره احتجاجات اثر مقتل شاب، 

خالل عملیة مطاردة شاحنتھ من قبل احدى 
وقد تناقل شھود . فرق التفتیشات الدیوانیة

خبر اصابة الشاب برصاصة في العنق انعی
. تھ فورا ثّم انقالب شاحنتھمّما أّدى إلى وفا

19الجمعة وتواصلت االحتجاجات یوم 
مواجھاتوقعت قدوریل لیالفأ
لغاز اةفاكثبالقمعت خاللھا قّوات ستعملا

.موعالمسیل للدّ 

ةــــــــــــنمیاش مطالبة بالتّ ــــــدقفيات ـــاحتجاج
معة جالیوم احتجّ 

سّكانریلفأ19
لق غقاموا بدقاش و

الطریق الرابطة بین 
وتوزر بسبب دقاش

ًء اقصاما اعتبروه 
من ھتھمجوتھمیشا ل

االمتیازات التي أعلن 
مالك أوزیر نھاع

الدولة والشؤون 
.األخـــرىھاتجلبعض الالعقاریة 

 ----------------------------------------------------------------------------------------
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2019ل ماي بیان أو

یحیي الكادحون والكادحات عبر العالم 
ذكرى األول من ماي ھذا العام في ظل 

:تتمثل أبرز مالمحھا فیما یلي أوضاع 
:عالمیا 

ازدیاد حدة األزمة االقتصادیة وتفشي 
الكساد والفقر واألمیة واألمراض واألوبئة 
واالنتحار والجریمة واستھالك المخدرات 

البیئة وانتشار الحروب حالة وتدھور 
القتل على الھویة وتفاقم الرجعیة حیث 

نھب ثروات الشعوب واألمم المضطَھدة 
المباشر وإبادة شعوب وعودة االستعمار 

بأكملھا وتلعب االمبریالیة األمریكیة في 
، كما یحتد خاصاھذا المجال دورا 

السباق قض بین االمبریالیات ویقّوي التنا
بحرب بما یھدد البشریة من أجل التسلح

.عالمیة جدیدة 
:: عربیا

غزو أقطار عربیة عدیدة واستباحة أرضھا 
وتشرید المالیین من أھلھا، وزرع الفتن 
الطائفیة والعشائریة والمذھبیة بین ربوعھا 

المجازر المرّوعة في الیمن وتنفیذ 
والعراق ولیبیا وغیرھا وتقویة وسوریا 

ینیة التكفیریة ساعد الجماعات الد
االمبریالیة واستعمالھا من طرف 

والصھیونیة والرجعیة لتفتیت األمة 
العمیلة العربیة، وتوظیف القوى اللیبرالیة 

كعجلة انقاذ لألنظمة المتھالكة بإعادة 
عن العربدة الصھیونیة ترمیمھا، فضال 

المتزایدة واالستعدادات الجاریة لفرض 

لن بین عدد من صفقة القرن والتطبیع المع
والكیان األنظمة خاصة الخلیجیة 

.الصھیوني
:قطریا 

تشتد أزمة التحالف اإلخواني اللیبرالي 
الحاكم، الذي یتكشف عجزه عن مواجھة 

واالجتماعیة فال یجد التحدیات االقتصادیة 
غیر رھن تونس لالمبریالیة من حلول 

والرجعیة بإغراقھا في الدیون وفتح أبوابھا 
ام الحضور العسكري االمبریالي أم

االقتصادیة والمالیة وتتردى األوضاع 
البطالة والسوق واألمنیة والثقافیة، بتفاقم 

الموازیة والتقّشف وانھیار قیمة الدینار 
السوق والتلویح باإلمضاء على اتفاقیة 

مع أوروبا بما یرسخ استعمار تونس الحرة 
یطان اقتصادیا ورواج ثقافة مبتذلة واست

وفي األثناء االرھاب التكفیري الجبال 
الرجعیة لتنظیم انتخابات رئاسیة تستعد 

وتشریعیة سیكون مرة أخرى صاحب 
األخیرة فیھا ھو المال السیاسي الكلمة 

. الخارجيواإلعالم الفاسد والتحكم 
في مواجھة ھذا الوضع یواصل 
الكادحون والشعوب واألمم المضطھدة 

واالعتصامات یم المظاھرات الكفاح بتنظ
والعملیات المسلحة واإلضرابات 

والحروب الشعبیة التي یقود الشیوعیون 
، مثل ما تشھده الھند الماویون معظمھا

االنتھازیة وبینما تغرق . والفلبین والبیرو
واإلصالحیة في مستنقع االستسالم 
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األوھام حول اصالح والخیانة زارعة 
نتخابات للتغطیة على النظم القائمة عبر اال

للحصول على فتات الموائد، سعیھا 
تواصل القوى الشیوعیة الثوریة والوطنیة 
عبر العالم الكفاح من أجل االشتراكیة 

الدیمقراطي على قاعدة والتحرر الوطني 
القضاء على النظام االمبریالي بمراكزه 
والسائرین في فلكھ، محققة انتصارات ھنا 

. وھناك
سیتعزز أكثر فأكثر خالل ا الكفاح وھذ

السنوات القادمة فلیس أمام العمال 

المضطھدة لتحقیق والشعوب واألمم 
تحررھم غیر الثورة، وھو ما یتطلب 
العمل بإخالص على تنظیم صفوف 

االستقالة والالمباالة الكادحین والقطع مع 
وتردید الشعارات المنفصلة عن التطبیق 

سكتاریة والتقوقع الھزیمة بالوإلحاق 
المغلقة التي بینت التنظیمي في الحلقات 

التجربة التاریخیة أنھا عاجزة عن مواجھة 
. الطبقي من تحدیات ما یفرضھ الصراع 

.حزب الكادحین
.2019ماي 1تونس 

--------------------------------------------------------------------------------------
ــــــــة الكـــــارثة االقتصـــــادّیةفّ تونس على حا

:2019قرض داخلي لتعبئة موارد میزانیة 
بنكا 12اقترضت الدولة التونسّیة من 

ما یعادل حوالي ،ملیون أورو356محلّیا 
أشرف وزیر وقد. ملیون دینار1230

المالّیة ومحافظ البنك المركزي ، مساء 
، بمقّر وزارة 2019مارس 26الثالثاء

قرض الّتفاق االمالّیة على موكب إمضاء 
.األجنبیةبالعملة

2.25وحّددت نسبة الفائدة لھذا القرض بـ 
بالمائة في صورة اختیار طریقة سداد على 

بالمائة في 2.5ثالثة أقساط سنوّیة متساویة و
صورة اختیار سداد األصل دفعة واحدة بعد 

.مضي ثالث سنوات

بھذه المناسبة أّن ھذا المالّیة زیر وبّین و
القرض مخّصص لتعبئة موارد لفائدة میزانیة 
الّدولة في إطار ما تّم إدراجھ في قانون 

.2019المالّیة لسنة 

:تونسفيبعثة صندوق النھب الدولي 
فيشرعت بعثة صندوق النھب الدولي 

القیام بزیارة للبالد التونسیة تدوم أكثر من 
إطار متابعة مدى تقّدم السلطات فيأّیام10

تنفیذ امالءاتھ حتى تّتخذ اثر ذلك فيالتونسیة 

أو ال عن جرافإدارة الصندوق قرارھا باال
دید من القرض المسند للدولة جقسط 
.التونسیة

:راجع مؤشر اإلنتاج الصناعيت
مؤشر اإلنتاج الصناعي خالل شھر ل جّ س

4،9بة بنساراجعت2019جانفي من سنة 
بالمائة مقارنة بنفس الشھر من السنة 

.إلحصاءاما نشره معھد ، حسبالفارطة
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شــــــــائخــــــــان. . الّشیخـــــــــان 

زعیما الحزبینالتقى
بقصر أفریل19یومنیالحاكمــ

عّدةطالت" قطیعة"بعدجقرطا
قطیعةإالّ تكنلم... أشھر

عالقاتالجوھرفقد ظلظاھرّیة
الرجعّیةجناحيبینالعمیقة
ذلكتأبیدإلىوالمتطلّعةالحاكمة

ذلكیكونولنقویاالحكم

القریبالمدىفياألقلّ علىممكنا،
بینوالتحالفالشراكةعبراالّ والمتوّسط
.الجناحین

یمّثلالبینھماكخالفظاھریایبدووما
علىینطليانیجبالثانوّیاتناقضااالّ 
والدینیةاللیبرالیةفالرجعیتانلثوریین،ا

وجھانلھاكانوانواحدةعملةتمّثـــالن
تعدوانالقطیعةاعتبرماوان. مختلفان

منحالةنتیحةقصیرةجفاءفترةتكون
.معّینةظروففرضتھاالنشنج

فرضتالتياألساسّیةالعواملأنّ وبما
ھذافإنّ قائمةمازالتسابقاالتحالف

ولیسقائما،سیظلّ یسّمونھكماتوافقال
وأنجدیدمنالشیخانیلتقيانإذنغریبا
" فقاوتال"ـبتمّسكھأحدھمایعلن

واّنمااللّقاءذلكخالللیس" شراكةال"و
معتبرا أّن األوضاع أیضاوقبلھبعده

دوق".وحدة وطنیة"بالبالد تقتضي العاّمة 
أصحاب الّذاكرة المثقوبةالغنوشيذّكر 

الحكومة القائمة ال "أنّ والتكتیكات المقلوبة 
" تزال حكومة توافقیة بین النداء والنھضة

جوھرة "الذاعة وذلك خالل تصریح لھ
.2019-04-20یوم "أف أم

 ---------------------------------

الشیخان شائخان
ي قصر من رخامف

رّخان كأّنھما 
لسان على ركامجی

مرتعشةدأیا
خانفمنتان ھجو و
الحطامي فقان دّ یح

شعب ضاعحطام 
خاندبین نار و

ابن الشعب

-------------------------------------------------------------------------------------
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!ي تـــونسف" اللّذیذ و الصّحي"مریكيّ حم األــــاللّ القمح والبذور، دبع

قّررت "تعدیل السوق"شعار تحت 
بقار األتورید لحوم التونسّیةحكومةال
.واجن من الوالیات المتحدة االمریكیةدّ الو

أعلنت وزارة الفالحة وعقب ذلك 
لت إلى اتفاق مع األمریكیة، أنھا توصّ 

الحكومة التونسیة لتصدیر لحوم األبقار 
وبھذه .والدواجن والبیض إلى تونس

الصادرات ات دالّصققة سترتقع قیمة عائ
المتاتیة من السوق التونسّیة مریكیةاأل

ملیون دوالر 264أكثر من لتنضاق الى  
الصادرات ات دھي قیمة عائأمریكي

التونسّیة وكلّھا دإلى البالاألمریكیة
.اّما أّولّیة أو محّولةمنتوجات فالحیة

الممثل التجاري عّبر، اثر ذلك،و
ھ جعن ابتھااألمریكي روبرت الیتزر، 

الوصول إلى "إّن بقولھ قةفبھذه الص
السوق التونسیة یعد خطوة مھمة للفالحین 
ومرّبي الماشیة األمركیین لزیادة 

كما ."صادراتھم من المنتجات الفالحیة
ترحیب الرئیس األمریكي دونالد عّبر عن

ستیراد اترامب بموافقة تونس على بدء 
منلحوم األبقار والدواجن والبیض 

.الوالیات المتحدة
فلم یخا وزیر الفالحة األمریكي، فأمّ 

قال معلقا على ھذا رحتھ وفسروره و
ق أنا مقتنع أنھ عندما یتذوّ '': االتفاق

التونسیون لحوم البقر والدواجن والبیض 
في الوالیات المتحدة، فإنھم سیطلبون 

وبّشر المستھلكین التونسیین ، "المزید
م التي ستحصل لھ" یةفالعـــا"و" اللّــذة"بـ

اّن ھذه المنتجات القادمة إلى تونس ": قائال
على ف."ة ولذیذة للغایةآمنة وصحیّ 

ا بما دصاعفالتونسیین أن یھنأوا من اآلن 
ي مطابخھم من أطعمة أمریكّیة فر فسیتو

". الكسكسي األمریكي"خالصة وخاّصة 
یثا بحزب دتنا الملتحق حفالحبینما وزیر 

ة او فلم ینبس ببنت شھ وولّي نعمتھ فعر
عائّیة دحملة داداعفي ك ملعلّھ منھ

ملة جي فقة یختزلھا فاشھارّیة لھذه الص
ھو من فكلوا الكسكسي االمریكي "ة دواح
" اتنادعا

أ حكومة جان تلدفولیس من باب الص
إلى السوق " یل السوقدتع"ي فدالشاھ

االمریكیة، ذلك أن رئیس الحكومة الحالي 
برنامج لى سنوات ع5ة داشتعل لمدكان ق

تروییج البذور االمریكیة المعدلة جینیا في 
ائمدّ الهءوفاالیوم یؤكد ، وھوتونس

.وأصحاب النعمة علیھسیادهأل

اللحوم " صحّیة"وھذه لمحة بسیطة عن 
مریكیة الشركات األعتمدت: األمریكّیة

تربیة الحیوانات وصناعة في المختّصة 
على الذرة المعدلة جینیا اللحوم 

تثبتأھرمونات في تسمین االبقار ووال
العدید من الدراسات خطورة ھذه المواد 

حتوائھا خاصة العلى صحة االنسان و
الشركات رفعتدوق.لمواد سرطانیة
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العدید من القضایا الى لجنة االمریكّیة 
تسویة النزاعات في المنظمة العالمیة 

منع باالتحاد االوروبي بسبب قیامللتجارة 
االمریكیة الى اسواقھ منذ دخول اللحوم

سنةالمغرب منذعل وكذلك ف1989سنة 
2014.

ھنیئا لنا باللحم األمریكي الصحي ف
وزیر ت انتباه فبقي لنا أن نلقط، فواللذیذ، 

ان الذي كان علیھ الحة األمریكي فال
ذلك ات فصة الحــالل إلى فصفیضی

ینیة لالخوان دالمشاعرللاللّحم مراعاة 
. ي الحكمفدھشركاء الشا

 -------------------------------------------------------------------------------------- ----------

علیھالمحكومسایباباالّدكتورالّثوريالمثّقفسراحإطالقأجلمنعالمّیةحملةتّم إطالق 
ویعاني. الماویینالثّوارمعتعاطفھبتھمةالھندّیةالرجعّیةالّسلطاتقبلمنالحیاةمدىبالّسجن
.تعمیقھافيالحبسظروفزادتعدیدةأمراضومنبالمائة90بنسبةإعاقةمنسایبابا

سجون الرجعّیة الھندیةي ـــفجمیع المساجین الثوریین الحریة ل،الحرّیة لسایبابا
الّنصر لحرب الشعب
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العـــالميـــفاومة ـــــالمقنبـــــــاءرة أــنش
جنود6الماویون یقتلون : ینبالفل

23یوم الثالثاء قام مقاتلون ماوّیــون
بتفجیر قنبلة یدوّیــة في أحد ریــلفأ

المناطق الجبلّیة في وسط البالد عند 
مرور دورّیة عسكرّیة كانت بصدد 
مالحقة المقاتلین وتلى ذلك تبادل إلطـالق 

ین الّنــار استمّر ألربـع ساعات ب
وقد أّدت المـواجھة إلى سقوط .الّطرفبن

سّتة قتلى وتسعة جرحى في صفوف 
.القّوات العسكرّیة الّنظامّیة

ھذه المواجھة إثر احتفال الحزب تأتي 
الشیوعي في الفلبین بالّذكرى الخمسین 
النطالقة جیش الشعب الجدیــد وانطالق 

حرب الّشعب الّثــوریة في ھذا البلد من أجـل 
.تأسیس جمھورّیة الّدیمقراطیة الّشعبّیة

عملّیة ناجحة للثوار الماویین: الھند
خالل مواجھة مسلّحة بین عناصر من 
الجیش الھندي ومجموعة من الثّوار الماویین 

عناصر من القّوة العسكرّیة مصرعھم 4لقي 
وذلك في 2019أفریل4یوم الخمیس 

وتأتي .مقاطعة كنكار من والیة شاتیسغار
ھذه العملّیة الّناجحة للثوار الماویین خالل 
حملة المقاطعة التي یقودھا الشیوعیون 
.الماویون ضّد االنتخابات التي ستقام بالوالیة

من عناصر القوات الھندیة6الثوار الماویون یجرحون 
أسفرت مواجھة وقعت بین عناصر من 
الثوار الماویین وقّوات أمنیة وعسكریة 

عن 2019مارس 18كة ھندیة االثنین مشتر
من القّوات النظامّیة بجروح، وقد 6إصابة 

وقعت المواجھة بعد انفجار قنبلة یدوّیة 
الصنع بطریق عربة أمنیة كانت تقوم بعملیة 

.تمشیط في منطقة ساتیسغار

في الّسجون الّتركّیة قـــاتل إضراب جوع
ن الّتركّیة یصل الخمسة خالل أسبوع بعد أن عدد شھداء إضراب الجوع في الّسجووصل 

التحقت الّسجینتان زھرة 
سغالم ومادیا سینار 
بموكب الّشھداء، االولى 

مارس والثانیة یوم 24یوم 
.2019مارس 25



17

الرجعیة"سمادھان" حملة مقاومة
الماوي الشعب -دعا الحزب الشیوعي

" سمادھان"الھندي إلى مقاومة عملیة 
، وھي أحدث حملة تشّنھا الدولة )"الحل("

.الھندیة الرجعیة
الحمــلة و على عكس أھدافھا المعلنة، فإن 

مثل الرّي والتعلیم " حلوالً "لن تجلب المعلنة
والصحة وغیرھا من الخدمات للمجتمعات 

وبدالً . الھندیة كما تّدعي الّسلطات الرجعیة
من ذلك، سترّحـــل عملیة سمادھان السكان 

لیین من األراضي التي تستھدفھا المح
الشركات األجنبیة بعیدا عن أراضیھم إلى 

.مالجئ
تغطي ھذه الحملة مناطق تشھاتیسجاره 
وبیھار وأودیشا وماھاراشترا وأندرا برادیش 
وتیالنجانا والبنغال الغربیة ومادیا برادیش 
وجھارخاند، وكل ھذه المناطق ھي مناطق 

.أو أقلیات أخرىاالدیفازي
كما تنظر الدولة الرجعیة إلى الحزب 

" تھدید داخلي"الشیوعي الماوي على أنھ 

كذریعة لنشر قوات األمن على نطاق واسع 
ومع ذلك، ذكر . وعسكرة تلك المناطق

الالشیوعیون أنّ الحزب الشیوعي الماوي
دون المجتمع، ولكن الشركات األجنبیة یھدّ 

ھذهستخدمھاتوقوات أمن الدولة التي 
الّشركات لالستیطان في ھذه المناطق 
واالستحواذ على األراضي وثرواتھا 
وتحویلھا إلى مناجم ومصانع ھي التي تمّثل 

.تھدید للمجتمع
، ھناك على ذلكالواقعیشھد والّسابق، في 

" التصنیع"مجتمعات تم تھجیرھا باسم 
الدولة ھمتّ وكانت الدولة الرجعیة ت". التنمیة"و

الحزب ان بأنھم أعضاء فيالسكالرجعیة
ھ تھمة یجقامت بتووالشیوعي الماوي 

التحریض على الفتنة وغیرھا من التھم ملفقة
وھكذا، أجبروا على ترك مجتمعاتھم . إلیھم

شمل تو. ھرًبا من انتھاكات الشرطة والجیش
القتل واالغتصاب والضرب تلك االنتھاكات

.وغیرھا من االنتھاكات
 ------------------- ---------------------------------------------------------------------

ميدحین وحزب النضال التقدوة لحزب الكادنفيغماركس وروزا لكسمبور

2019مارس 31اقس، فص
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الوعـــود الزائفة

عندما كنت تستمع لتلك الخطب الرّنانة 
والوعود الوردّیة التي أطلقتھا كل األحزاب 

البلدیة الماضیة بما التي ترشحت لالنتخابات 
في ذلك ما اصطلح على تسمیتھ بالمستقلّین، 
تخال  أّن مدن تونس وقراھا النائّیة وأریافھا 
الشاسعة ستصبح بقدرة ھؤالء جّنة على وجھ 
األرض یطیب فیھا العیش وسیقع إصالح ما 
تّم إفساده طیلة عقود من الزمن وسترتعد 
فرائص تلك الحفر والمطّبات التي تمأل جلّ 
الشوارع والطرقات واألرصفة وكذلك 
المسالك الفالحّیة خوفا من ھذه الوعود التي 
تھّدد بزوالھا وتتوّعد بالقضاء علیھا نھائّیا 
لینتفي خطرھا الداھم لتصبح كل الطرقات 
واألرصفة وغیرھا من البنى التحتّیة عبارة 
عن بساط مفروش یحلو التنقل عبره، وستفّر 

ثرة والمتراكمة في كل أكداس القمامة المتنا
مكان خاصة بالمساحات الخضراء بجلدھا 

ف عمال الّنظافة وقسوتھم في خوفا من صل
التعامل معھا وھم یالحقونھا في كّل مكان 
لتكون كّل األحیاء خاّصة الشعبّیة منھا 
واألماكن العامة نظیفة بشكل یغري 
متساكنیھا على مالزمتھا واالستقرار فیھا 
دون التفكیر في مغادرتھا، وسینسحب الظالم 
الدامس الذي اكتسح جّل الطرقات واألنھج 

حیاء السكنّیة خوفا من بطش األنوار واأل
الساطعة التي ستغمر كل مكان نتیجة للجھود 
الجّبارة التي سیبذلھا كّل المترّشحین لھذه 
االنتخابات حاّل فوزھم بھا لتتألأل األنوار في 
كّل مكان خاّصة في القرى واألریاف التي تّم 
إلحاقھا بالدوائر البلدّیة والتي سیتّم أیضا 

الماء الّصالح للّشرب مع فّك تزویدھا ب

عزلتھا عن محیطھا الخارجي بصفة نھائّیة 
لتصبح مناطق جلب للّسكان بعد أن كانت 
مصدرا للنزوح نحو المدن خاصة الكبرى 

.منھا

تلك ھّي عّینات من الوعود التي أطلقت 
بمناسبة االنتخابات البلدّیة، غیر أّن الواقع 

ى وعود المعیش یثبت لنا أّنھا لم تكن سو
زائفة الغرض منھا استقطاب أكثر عدد ممكن 

ورغم أّن . من الناخبین في ظّل مقاطعة كبیرة
ھذه االنتخابات  انتھت منذ أشھر وتّم تركیز 
مجالس البلدیات، فإّن الوضع لم یتغّیر نحو 
األفضل سواء بالمدن أو القرى واألریاف، 
بل على العكس من ذلك ازداد سوًء خاّصة 

ر الغزیرة التي اجتاحت معظم بعد األمطا
والیات الشمال الغربي والوطن القبلي فالحفر 
والمطّبات في الشوارع واألنھج واألحیاء 
ازداد عددھا وتوّسعت رقعتھا، بینما تكدست 
وتناثرت القمامة في كّل مكان وتطایرت 
القطع البالستیكیة في الفضاء تستقبل الماّرة 

ات كما تكاثرت االنھیار. بكل ترحاب
واالنزالقات الترابّیة بالطرقات والمسالك 
الفالحّیة بشكل أصبحت معھ حیاة بعض 
المتساكنین في خطر خاّصة أّن العدید من 
القناطر المقامة على األودیة أصبحت مھّددة 

.باالنھیار والتسّبب في الكوارث 

إّن الوضع البیئي المترّدي والبؤس الذي 
األریاف یخّیم على جّل المدن والقرى و

واھتراء البنى التحتّیة  یكشف لنا زیف تلك 
الحمالت التي سعت بكل الطرق الملتوّیة 
وعبر الكذب والنفاق وإطالق الوعود غیر 
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القابلة للتحقیق حالّیا إلى جّر الكادحین 
للمشاركة في االنتخابات مستعملة في ذلك 
سالح اللعب على وتر الجھوّیات المقیتة 

ة والدینّیة وتخوین وتكفیر والوالءات العشائریّ 
. كّل من یرفض المشاركة فیھا

كما یكشف ھذا الوضع أیضا زیف 
اّدعاءات البعض من األحزاب والمجموعات 
التي انتقدت بشّدة الموقف المعّبر عن مقاطعة 
ھذه االنتخابات واعتبرت أّن كل من التزم 
بھذا الموقف  كمن یقف على الّربوة مكتوف 

مجریات الصراع دون أن األیدي یراقب
یكون فاعال فیھ أو ساعیا لتغییره لصالح 
المھّمشین والمفّقرین أو مدافعا عن مواقفھ 
وخیاراتھ ووصفھ بالموقف السلبي الذي 
یساعد أعداء الجماھیر الشعبّیة على التفّرد 
بالسلطة وإدارتھا لصالحھم وصالح حلفائھم، 
معتبرین أّن الحل األنسب لتغییر الوضع 

صالح الكادحین یمّر عبر المشاركة في ل
االنتخابات خاّصة البلدّیة  منھا باعتبارھا 
ستركز السلطة المحلّیة التي ستكون قریبة 
منھم ومتعایشة مع مجمل مشاكلھم وأّن ھذا 
التغییر ال یتّم إالّ من الّداخل متناسین أّن ھذا 
الطرح ال یعدو أن یكون سوى عملّیة ترمیم 

وتوفیر الظروف المالئمة للسلطة القائمة
الستمرارھا باعتبار أّن التغییر حّتى وإن تّم 
فلن یكون سوى في الحدود التي ترسمھا 
وتسمح بھا السلطة القائمة ولن یغّیر من 
وضع الجماھیر ألّن التغییر الحقیقي 
والجذري لن یتّم في ظّل سیطرة السلطة 
الرجعّیة المعادیة لتطلعات المھّمشین 

ن وإّنما بعد تغییرھا بصفة كلّیة والمفّقری
وتركیز سلطة العّمال والفالّحین مكانھا وھذا 

التغییر ال یتّم عبر صنادیق االقتراع وإّنما 
.عبر الثورة 

إّن دعاة المشاركة في االنتخابات والتغییر 
من الّداخل رغم حصولھم على العدید من 
المقاعد في   الدوائر البلدیة ومشاركتھم في 

لسھا لم یغّیروا شیئا ولم یتمّكنوا حّتى من مجا
الحّد من تدھور الوضع البیئي المستمّر ولم 
تختلف بذلك ممارساتھم عن ممارسات 

بل . االئتالف الیمیني الماسك بزمام السلطة
إّنھم قّدموا لھ خدمة ھو في أمّس الحاجة إلیھا 
وھي تحّملھم  لجزء من مسؤولّیة الفشل  التي 

ى عاتق ھذا االئتالف وبرھنوا كانت ملقاة عل
بذلك للجماھیر التي منحتھم ثقتھا بأّنھ ال فرق 
بینھم وبین تلك األحزاب التي سیطرت وما 

.تزال تسیطر على السلطة

إّن ھذا الوضع الذي یزداد سوًء یوما بعد 
یوم یكشف زیف األطروحات المنادیة 
بالتغییر عبر صنادیق االقتراع ویرسخ في 

ة الموقف المعّبر عن المقاطعة األذھان صحّ 
باعتبار أّن التغییر لوضع الجماھیر الشعبّیة 
نحو األفضل ال یمّر عبر صنادیق االقتراع 
وال عبر ترمیم صفوف السلطة المتداعیة 
وإّنما بتغییرھا تغییرا جذرّیا عبر إزاحتھا 

.وتركیز سلطة الدیمقراطّیة الشعبّیة

مواقف اآلن إّن الھدف من التذكیر بھذه ال
ھو التصدي للدعایة المغشوشة التي شرعت 
كالعادة كّل األحزاب والمجموعات الرجعیة 
واالنتھازیة في إطالقھا مبّكرا استعدادا 
لالنتخابات التشریعّیة والرئاسّیة القادمة والتي 
تحاول من خاللھا إقناع الجماھیر الشعبّیة بأّن 

عن االنتخابات ھي الحّل الختیار المدافعین 
مصالح الشعب وأّن المشاركة في االنتخابات 



20

ھي حق یكفلھ الدستور ویجب ممارستھ وأّن 
المقاطعة تعّد تخلّیا عن ھذا الحق وھو ما  
سیفتح الباب على مصراعیھ أمام القوى 
الیمینّیة للسیطرة على السلطة من جدید، 
والحال أّن ھذه األحزاب والمجموعات 

ة التي ترّوج وأخّص بالذكر الجبھة الشعبیّ 
لمثل ھذه التّرھات جّربت ھذه االنتخابات 
واعتبرت أّن نتائجھا مغشوشة وطغى علیھا 
المال السیاسي الفاسد وطالھا التزویر أیضا 

" الشعب"وھي تشارك أیضا في مجلس 
بخمسة عشر نائبا، إالّ أّنھا لم تتمــــّكن من 
تغییر أّي شيء كما لم تتمّكن من الحّد من 

ضع االقتصادي واالجتماعي تدھور الو
والسیاسي والثقافي أیضا، فقیمة الدینار في 
انزالق متواصل وتدھور المقدرة الشرائّیة 
مستمّر نتیجة  الرتفاع األسعار واستشراء 
الفساد وترّدي الخدمات في جّل القطاعات 
الحّساسة كالصّحة والّتعلیم والّنقل، إلى جانب 

واّتساع رقعة ارتفاع وتیرة الجرائم الیومّیة 
ترویج المخّدرات وكّل الممنوعات وتھدید 
صّحة الكادحین عبر استمرار بارونات 
الفساد والتھریب في ترویج مواّد استھالكّیة 
مضّرة بالصّحة سواء كانت غیر مطابقة 

أو منتھّیة ) األدویة مثال ( للمواصفات 
.الصلوحّیة

إلى جانب ھذا تّم إغراق تونس بالّدیون 
زاد في ترسیخ  نفوذ صنادیق النھب مّما 

اإلمبریالّیة ومزید إحكام سیطرتھا على 
السلطة وتوجیھ سیاستھا حسبما تقتضیھ 
مصالحھا اآلنّیة والمستقبلّیة عبر فرض 

عدم االنتداب في (بعض التوّجھات والقوانین 
الوظیفة الحكومیة مع العمل على التخفیض 
في كتلة األجور، الحّد من تدّخل صندوق

الدعم خاّصة في المحروقات مع التخفیض 
والخالصة تمریر العدید ...) في قیمة الدینار

من القوانین واالتفاقیات والقروض 
المتضاربة مع مصالح الكادحین،  والتي 
بیعت من خاللھا خیرات تونس بأبخس 

" البرلمان"األثمان، كّل ذلك تّم عن طریق 
داخل التغییر من ال"ولم یتمّكن أصحاب مقولة 

من فعل أّي شيء، كما لم " وعبر الصندوق
یتمّكنوا أیضا من الحّد من ترّدي الوضع 
االقتصادي واالجتماعي والسیاسي وأصبح 
الشعب نتیجة لذلك یئّن تحت وطأة الفقر 
والخصاصة، إلى جانب استمرار التھمیش 

لقد . واستفحال النھب والسرقة بشّتى الطرق
ھذه السنوات كانت الجماھیر الشعبّیة خالل 

ضحّیة للعدید من الكوارث نتیجة لتفّشي 
بعض األمراض الوبائّیة التي تّم القضاء 

وباء ( علیھا في السابق أو الحّد من انتشارھا 
الذي انتشر أخیرا بجھة ) الحصبة مثال 

القصرین وصفاقس ثّم القیروان والذي أّدى 
إلى وفاة عّدة أطفال نتیجة لعدم حصولھم 

الضرورّیة في الوقت المناسب على التالقیح
وكذلك ضعف الخدمات الصحّیة في 

رضیعا 15المستشفیات الذي أّدى إلى وفاة 
في مستشفى الرابطة 2019مارس 9و8بین 

كما طالت التسّممات عّدة . بتونس العاصمة
جھات خاّصة بالمدارس االبتدائیة نتیجة 
لترویج مواد استھالكّیة مضّرة بالصّحة 

صلوحّیة أو غیر مطابقة ومنتھّیة ال
كمّیات الحلوى التي رّوجتھا (للمواصفات 

، إضافة لتعّرض )شركة منتصبة بالساحل
الطفولة إلى شّتى أنواع اإلستغالل بما فیھ 

ما اصطلح على تسمیتھ بمدرسة (الجنسي 
الرقاب، الكشف عن تعرض مجموعات من 
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التالمیذ والتلمیذات إلى اإلستغالل الجنسي 
كما تواصل ..).المربینمن طرف بعض 

ضرب منظومة التعلیم الحكومي لصالح 
التعلیم الخاص بجمیع فروعـھ خاّصة بعد 

على قانون " مجلس الشعب " موافقـــــــة 
یمّكن من تركیز وإنشاء معاھد وكلّیات أجنبّیة 
خاّصة الفرنسّیة والدفاع المستمیت لبعض 
النّواب عن ھذا القانون بتعلّة  أّن التالمیذ 

ستتوّفر لھم الفرصة لمزاولة "والطلبة 
تعلیمھم بھذه المعاھد والكلّیات األجنبّیة دون 

والسؤال ". الّلجوء إلى الھجرة خارج البالد
الجوھري المطروح ھنا، ھل تمّكن نّواب من 
اعتبر مقاطعة االنتخابات موقفا سلبّیـا من 
مجریات األحـداث من تغیـیـر األوضـاع 

اعیة والسیاسّیة نحو االقتصادیة واالجتم
األفضل أم ازدادت سوءا ؟ الواقع المعیش 
یثبت لنا  أّنھم لم یقدروا على ذلك ولم یتمّكنوا 
حّتى من الحّد من تدھوره المستمّر فكانوا 
بذلك مجّرد شھود زور على إغراق تونس 
. بالدیون وبیع ثرواتھا للرأسمال األجنبي

ورغم تأكید بعض النواب الذین یعتبرون 
نفسھم معارضة بأّن المجلس فقد شرعّیتھ أ
، بینما ذكر زھیر المغراوي )نزار عمامي(
أّن المعارضة عجزت عن الدفاع عن حقوق "

داعیا الشعب إلى الدفاع " الشعب التونسي 
وجود "عن نفسھ، ذكرت مباركة عواینّیة 

رجال أعمال فاسدین یتجّولون داخل مبنى 
دد من المجلس، عقدوا مؤّخرا اجتماعات بع

" النّواب ویمكن أن یكونوا قد قاموا بإرشائھم
أّن "فیما شّدد الجیالني الھّمامي على 

المدافعین عن الفصلین قبضوا مبالغ مالّیة 
ورغم إقرار ". لتمویل حمالتھم االنتخابیة

ھؤالء النّواب بھذه الحقائق المفزعة فقد 
تمّسكوا ببقائھم بالمجلس عوض انسحابھم 

ـوم یسیرون على  نفس وھاھـم الی. منھ
الطریق الـذي سلكوه في السابق یقودھم في 
ذلك  وھم التغییر من الداخل وعبر صنادیق 
االقتراع  رغم أّنھم لم یكونوا في التجارب 
الّسابقة سوى دیكور لما أسموه زورا 

" .االنتقال الدیمقراطي"بـ

إّن أطروحة مقاطعة االنتخابات مستنتجة 
ظروف الذاتّیة من قراءة صحیحة لل

والموضوعّیة للواقع المعیش الذي یسیطر 
علیھ المال السیاسي الفاسد والذي یساھم 
بدوره في الحمالت االنتخابیة للقوى الیمینّیة 
سواء الدینّیة منھا أو اللیبرالّیة، إلى جانب 
تدّخل بعض األنظمة العربّیة الرجعّیة، كذلك 
القوى االستعماریة لضمان بقاء االئتالف
الكمبرادوري اإلقطاعي والبیروقراطي في 
السلطة حمایة لمصالحھم وھو ما یجعل 
النتائج محسومة منذ البدایة مع ترك ھامش 

كدیكور، " معارضة"بسیط  لما یطلق علیھ 
وھي اعتراف ضمني بأّن طریق االنتخابات 
لن تغّیر أوضاع العّمال والفالّحین وكّل 

بل المفّقرین والمھّمشین نحو األفضل،
بالعكس ستسوء أوضاعھم أكثر فأكثر وھو 
ما سیدفعھم إلى مزید تنظیم صفوفھم لتغییر 
وضعھم بصفة جذرّیة عبر تركیز سلطتھم 

.الدیمقراطّیة الشعبّیة

 ------------------------------------------------------------------------------------------
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الملغومبورقیبة أو األصل التجاري 

یخوض الدساترة بأحزابھم المختلفة 
صراعا فیما بینھم لالستحواذ على إرث 
زعیمھم األوحد العمیل الحبیب بورقیبة، فكل 
حزب من ھذه األحزاب یّدعي أحّقیتھ بھذا 
اإلرث معتبرا  بورقیبة   ملھمھ وأّن حزبـھ 
ومرجعّیتــھ ھي استمرار لحقبتـھ وتطبیـق 

ومنھجھ السیـاسي، فـــــعلي ألفـكاره
بالنسبة الیھم مثل " البورقیبّیة"فأصبـحت 

األصل التجاري الذي یتنازع حولھ جّل 
ورثتھ وكل واحد منھم یسعى بكّل السبل 

. واألسالیب لالستئثار بھ لوحده 
نعلم أّن القانون التجاري یفرض على كّل 
من یوّد  امتالك أصل تجاري أن یقبلھ برّمتھ 

نوع نشاطھ وغیر ذلك، وبالتالي أي بدیونھ وب
على أصحاب ھذه األحزاب القبول بما أتاه 
بورقیبة ونظامھ من جرائم في حّق الكادحین 
وما علیھم سوى االستعداد للمحاسبة عّما 
اقترفتھ أیادي ملھمھم ومن بعده الجنرال بن 
علي من قتل المئات من المناضلین  وتعذیب 

. جونھماآلالف منھم والزّج بأغلبھم في س
سنة من 54علیھم أن یتحّملوا مسؤولّیة 
.تھمیش وتفقیر الجماھیر الشعبّیة

إّن التاریخ لن یخفي الحقائق مھما حاولوا 
طمسھا أو تزییفھا وھو یخّط فصول العمالة 
والخیانة التي سلكھا النظام   منذ صفقة 

، ھذا النظام الذي تلّوثت أیادیھ بدماء 1956
دید من االغتیاالت التي الشھداء بدءا بالع

طالت معارضي سیاسة المھادنة وإبرام 
الصفقات المشبوھة مع المستعمر إذ عمد  
لتمریر ھذه الصفقات  وبالتعاون مع 
المستعمر الفرنسي إلى تصفّیة رموز 

المقاومة المسلّحة التي رفضت أوامر 
بورقیبة بالتوّقف عن الكفاح المسلّح والنزول 

لحتھا والقبول بما سّمي من الجبال وتسلیم أس
فتّمت محاصرتھم " االستقالل الداخلي"زیفا بـ

والقضاء على العدید منھم في مرحلة أولى 
وتصفّیة البقّیة في مرحلة ثانیة وإیداع من 
بقي منھم على قید الحیاة السجون بتھمة 
التآمر على أمن الدولة واإلعداد النقالب 

ام إذن كانت بدایة جرائم ھذا النظ. عسكري
التصّدي للمقاومة المسلّحة لالستعمار 
الفرنسي وتركیز كل جھوده للقضاء علیھا 

التي ألقى من " " الجالء"مرورا بمسرحّیة 
خاللھا  بخیرة الشباب األعزل والذي لم 
یتدّرب على القتال أو استعمال الّسالح في 
أتون معركة غیر متكافئة مع الجیش الفرنسي 

اتھ وأسلحتھ المتطّورة بطائراتھ الحربّیة ودّباب
والنتیجة مئات الشھداء والجرحى، وصوال 

خالل اإلضراب 1978إلى أحداث جانفي 
العام أو ما اصطلح على تسمّیتھ بالخمیس 
األسود الذي سعى من خاللھ  بورقیبة إلى 
تصفّیة حساباتھ مع البیروقراطّیة النقابّیة 
ممّثلة في الحبیب عاشور األمین العام لإلّتحاد 
باغتیال بعض النقابّین والعمال والزّج 
بالبعض منھم في السجون عبر محاكمات 

كما مارس نفس األسلوب في جانفي . صورّیة
مع مناضلي ما سّمي بعملّیة قفصة إذ 1980

تّم القضاء على العدید منھم عبر مطاردتھم 
بینما تّم إعدام  جّل من قبض علیھم وألقي 

غیر أّن . ونبالبعض من تبّقى منھم في السج
جرائم النظام البورقیبي لم تقف عنـد ھذا 

تاریخ 1984الحـّد بل امتّدت إلى جانفــي  
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انتفاضة الخبز إذ أعطى أوامره لقّوات القمع 
للّتصّدي للمنتفضین بقّوة النار والحدید ، كما 
دعا الجیش إلى النزول لشوارع المدن لنفس 
الغرض والنتیجة سقوط  مئات  الشھداء 

الف الجرحى  والمعتقلین وقد لعب آنذاك وآ
الجنرال بن علي دورا محورّیا في إخماد 
االنتفاضة ّما أكسبھ خبرة في سفك الّدماء 
والتصّدي ألصحاب الحقوق والمطالب 
المشروعة بالرصاص الحّي والسجون وھو 

2008ما مارسھ في الحوض المنجمي سنة 
عندما كان على رأس السلطة وھو نفس 

الذي تعامل بھ في مواجھة انتفاضة األسلوب
. 2010دیسمبر 17

إّن الدساترة  بكّل  تلویناتھم، الذین استتّب 
لھم  األمن بتواصل سیطرة االئتالف 
الكمبرادوري اإلقطاعي على السلطة منذ 

والذي وّفر لھم الحمایة الالزمة 1956
والظروف المناسبة الستمرار نشاطھم، 

ترمیم صفوفھم خرجوا من جحورھم بعد
وھم اآلن بصدد القیام بالتعبئة العاّمة استعدادا 

لالنتخابات التشریعّیة والرئاسّیة المقبلة في 
خطوة الستعادة مكانتھم على رأس السلطة 
ظّنا منھم أّن الجماھیر الكادحة صفحت عنھم 
وتناست جرائمھم المتواصلة باعتبار أّن جزًء 

لالئتالف ھاّما منھم یمّثل مكّونا رئیسّیا
الیمیني الحاكم حالّیا المتسّبب الرئیسي في 
تواصل سیاسة التفقیر والتجویع والتھمیش 

إّن . التي سلكھا النظام زمن بورقیبة من قبل
المطروح على الكادحین الیوم القیام بعملّیة 
الفرز لتحدید األصدقاء واألعداء والتصدي 
لمناورات الرجعیین ومحاسبتھم عن كل 

لمرتكبة في حّقھم سواء في الماضي الجرائم ا
أو الحاضر، دون نسیان أّن الفعل الجماھیري 
سیظّل غیر ذي جدوى طالما ظّل عفوّیا أو 
مناسباتّیا وستظّل كّل القوى الیمینّیة اللیبرالّیة 
منھا أو الدینّیة تتحّكم في مصیرھم وساعتھا 
لن یقدر الكادحون على محاسبة المجرمین 

تنظیم ورّص الصفوف في ومن ھنا أھمیة ال
.مختلف مجاالت العمل الثوري

-------------------------------------------------------------------------------------
ــــــاتفــــات و منعطجمنعر: ودانــــــفي السّ الّشعبّیة اضة ــــــاالنتف
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سقط رئیس العسكر
العســـــــكردصعـــ

ات الشعبّیة المتواصلة ومن التضحیات جاجأكثر من ثالثة أشھر من االحتدوأخیرا، وبع
تحقیق في ورھا الكبیر داضة فرا، ولئن كان لالنتغأصبح كرسي االخواني عمر البشیر شا

األضرار فّ بأخجیذھا للخروفتنبیرھا ودتتّم داخل القصر قداّن عملّیة انقالب فة، جھذه النتی
.  وھرهجعلى ظةفــل المحـــاجمن أالنظام یة برأسوتّمت الّتضح

ات جاضة منعرفّ االنتدتشھ" ظ على رأس الّنظامفّ التح"ریــل تاریخ اعالن فأ11ومنذ 
علھا ال تسیر بخطى جخیوطھا مّما جي نسفة فمختلفة تشترك عوامل وأطرادیدوتقلّبات ع

.بّیةماھیر الشعجعتھا الفالشعارات التي رثابتة نحو تحقیق

الّنظــــامفـــــوفصفيانقــــــــالب 
بیان االنقالب في السودان الذي قرأه 
وزیر الدفاع عوض بن عوف وھو من 

د من أركان النظام وعصاه العسكریة، یؤكّ 
حیث محتواه أن األمر یتعلق بانقالب قصر 
یقف وراءه عمر حسن البشیر نفسھ وھو 

ومن محاولة لوقف االنتفاضة السودانیة 
.المرجح فشلھ في ذلك

ركز البیان على الجانب الدیني في 
مخاطبة الشعب مستعمال بعض اآلیات ثم 
مر الى الجانب االجتماعي بالحدیث عن 
الفقر وغازل المنتفضین باالشارة الى 
اعتقال البشیر والتحفظ علیھ في مكان آمن 
واطالق سراح السجناء السیاسیین لیمرر 

ة لمدة عامین السیطرة على السلط
ستتحول بعد ذلك الى عشرات السنین التي

.من االستبداد واالستغالل والقھر
ما یشھده السودان ھذا الیوم ظاھره 
انقالب عسكري وباطنھ االلتفاف على 
االنتفاضة في بلد عرف انقالبات كثیرة من 

ھذا النوع وقف وراءھا االسالم السیاسي 
الھدف وخاصة االخوان المسلمین وكان 

منھا خداع الشعب بأن تحوال وتغیرا قد 
وقع ولكن الحقیقة ان النظام یغیر جلده 

.لیس أكثر
ویتوقف اآلن مصیر االنتفاضة على 
تحررھا من وھم التغییر المصطنع ویبدو 

المھنیة / ان القوى السیاسیة واالجتماعیة 
والشبابیة والنسویة والحقوقیة مدركة لھذا 

خداعھا بانقالب جدید األمر ومن الصعب 
بعد أن خدعت بانقالبات سابقة فذاقت 

وما یؤكد ذلك قول تجمع . األمرین
المھنیین السودانیین، أنھ لن یقبل إال 
بحكومة مدنیة تضم شخصیات من 

ال سبیل سوى تسلیم السلطة "اذ .المعارضة
لحكومة انتقالیة مدنیة وطنیة بناًء على ما 

إعالن تواثقت علیھ جماھیر شعبنا في 
."الحریة والتغییر
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ةـعیّ جالرّ القــــوى ل ــــخّ دذار من تــــح
في ع ھؤالء الشّبــان فیر

االنتفاضة ى ساحات داح
الفتة تحّذر من جزء من 
األخطار التي تتھّدد االنتفاضة 
في الّسودان وتترّبص بھا، 
وھي األخطار التي تمّثلھا كّل 

یة عبر دمن االمارات والسعو
عم سیاسّي دنانھ من ما تعل

غیر أن تلك الالفتة . يّ دوما
نسیت التحذیر من التدخل 

.القطري التركي
االنتفاضات العربیة كانت 

وال تزال عرضة لتدخل القوى االمبریالیة والصھیونیة والرجعیة وحتى تنتصر علیھا التعویل 
.على الذات أوال وأخیرا

، ومن ملیار دوالر3منحة بلغت قیمتھا رتافّ ودقیةداالماراتّیة والسعوتانالرجعیّ وكانت 
عمھما لھ وعملتا على دسابقا عن تانالرجعیّ یذ منھا ؟ طبعا المستقیذ ھو النظام الذي عّبرت فسیست

دانقاذه لّما كان یرتكب المذابح ض
النظام سفنفي ظل استمرارضینفالمنت

.في السلطة
!تنازالت العسكـر ال تكفي: السودان

ال یبدو أّن التنازالت التي أقدمت علیھا 
قیادة المؤسسة العسكرّیة التي أعلنت 
استیالءھا على الحكم یوم الخمیس ستحدث 
تغییرا یرقى إلى تلبیة الحد األدنى من 

فھذه التنازالت . مطالب الجماھیر المنتفضة
شكلّیة في ما یتعلّق بتغییر األسماء وبإقالة 

السوداني صالح قوش، رئیس المخابرات
الذي كان التقى رئیس الموساد قبل شھر 
لمناقشة خطة خالفة البشیر في أطار 
االعداد لالنقالب الذي حصل، أّما في 
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عالقة بتقلیص مّدة الفترة االنتقالیة واعالن 
فاضة فإّن اطالق سراح المعتقلین خالل االنت

بعضھا ناتج عن الضغوطات الخارجّیة من 
القوى المنادیة جھة ومحاولة كسب تعاطف

ومقابل ھذه التنازالت كانت . مدنّیةبحكومة
القیادة قد استعملت في بیاناتھا لغة التھدید 
تجاه الجماھیر التي اعلنت رفضھا عملّیة 
االلتفاف على انتفاضتھا التي قّدمت خاللھا 
عشرات الشھداء واعلنت تمّسكھا بمواصلة 
االحتجاج خارقة بذلك حالة الطوارئ ومنع 

ویتبّین اّن . جوالن حّتى تحقیق مطالبھاال
السلطة العسكریة تحاول من جھة امتصاص 
الغضب الشعبي عبر تلك التنازالت الشكلیة 

مع عدد من " الحوار"وعبر الدعوة الى 
القوى السیاسیة والمھنیة وتھّدد من الجھة 
المقابلة بسحق االنتفاضة اذا ما فشلت 

عدا اآلن محاولتھا االولى وھذا ان كان مستب
.فاّنھ لن یكون كذلك على المدى المتوّسط

مام ھذه السیناریوھات المحتملة، فاّنھ ال أو
حّل امام الجماھیر المنتفضة سوى تصعید 
أشكال احتجاجھا على المیدان والسعي الى 
توحید قّوتھا في جبھة ثورّیة تتمّسك بالھدف 
الذي ُرفع خالل االحتجاجات التي انطلقت 

.وھو إسقــاط الّنظام2018یسمبر د19منذ 

وقد توقد الجماھیر الشعبّیة في الّسودان 
أمام الجماھیر العربّیة شمعة األمل وترسم 
أمامھا طریقا حقیقّیة للثورة واالنعتاق اذا ما 
نجحت في القضاء على النظام القائم وقضت 
على الرجعیات الحاكمة والمحتكرة للثروة 

.ادیة واالجتماعیةوضاعھا االقتصأوغّیرت 

للحزب الشیوعيجماھیريبیان

حول مشاركة المنسلخین من النظام الھالك
االنتفاضة التي اذھلت العالم بسلمیتھا 

ور شبابھا عاریة في مواجھة رصاص وبصد
یل امن النظام المجرم ، ھي نتاج لنضال طو

وھبات جماھیریة ضد نظام الجبھھ االسالمیة 
القومیة ، نظام االسالم السیاسي طوال ثالثة 
عقود من الزمان ، ضد السیاسھ التي اذاقت 
وجرعت اجیال من شعب السودان مرارات 

یھ سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وامن
واورثتھا الفقر والجوع والتخلف وھددت امن 
الوطن وسالمتھ ووحدتھ ورھنت ارادتھ 

.للقوى الخارجیة

ان النظام الھالك وصل السلطة عن طریق 
انقالب عسكري مدني قوامھ الجبھة القومیة 
االسالمیة وھم یتحملون جمیعا كل المسئولیة 
بكل ماحاق من دمار بالسودان واھلھ وما 

ھم , ن شظف العیش والمھانة یعانونھ م
انفسھم المسئولون عن تمزق الوطن وفصل 
الجنوب واشعال وتائر الحروب في مناطق 
عدة من السودان مازالت مآسیھا تعیش بیننا ، 
كذلك یتحملون مسئولیة تأجیج الصراعات 
القبلیة واالثنیة وما ترتب عن ذلك من مآسي 
االبادة الجماعیة والجرائم ضد االنسانیة 
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وجرائم الحرب وتداعیاتھا من نزوح المالیین 
.بحثا عن مناطق آمنھ داخل وخارج السودان

وانھم مسئولون عن تبدید ممتلكات الدولة 
وعن , ومرافقھا وعرضھا للبیع لالجانب 

تصفیة المؤسسات الصناعیة والزراعیة 
وغیرھا من مؤسسات النقل البري والبحري 

ا وتجرید والجوي وتشرید االف العاملین بھ
المواطن من مقومات االعتماد على الذات 
والعیش على التسول من القروض والمنح 
مما اغرق السودان في الدیون وترك البالد 
تحت رحمة سیاسات البالد االجنبیة ، وعانى 
المواطن في حیاتھ الیومیة األمرین بعد ان 
رفعت الحكومة یدھا عن المؤسسات الخدمیة 

یم والنقل العام ، وقد ودمرت الصحة والتعل
كان النظام البائد راعیا لالرھاب ، واصبح 
المواطن السوداني مشروع ارھاب في اي 
بقعھ من بقاع االرض، واصبح مشكوك فیھ 
ولم یستعد وضعھ الطبیعي اال بانتفاضتھ التي 

.ابرزت عنصره الحقیقي

صبر شعب السودان على ھذا النظام وقدم 
ر وتصحیحة فرصا لصیاغة مشروعھ المدم

اال ان النظام وحلفاؤه وقفوا دائما حجر عثرة 
بالقفز على المواثیق وااللتفاف على مواده 
ونقض العھود، وھذا دیدن كل فئة الرأسمالیھ 
الطفیلیة التي ساندت النظام وعلیھم جمیعا 
تقع مسئولیة ما آل الیھ السودان من ھذا 

.الوضع المذري

كل اجھزة كل ذلك كان عبر التمكین وتحویل
الدولة من مؤسسات قومیة لخدمة الوطن الى 
اجھزة تخدم الحزب والنظام وتنفیذ كل 

.المخططات االجرامیة عبر ھذه االجھزة

ان المجلس العسكري جاء من صلب ھذا 
التمكین ویعمل على احتواء االنتفاضة 
وانحرافھا عن غایاتھا العادة انتاج النظام 

السلطة وحلفاءه من جدید واشراكھم في
الجدیدة للقوى المنتفضة ، بدعوى انھم 
انسلخوا من النظام ووقفوا في صف 

.المعارضة لھ

ان اي محاولة لمشاركة المنسلخین في شكل 
احزاب او تیارات او جماعات او افراد في 
السلطة االنتقالیة یعتبر اجھاضا الھداف 
وغایات االنتفاضة قبل ان تبدأ اذ انھم 

م البائد مما یتطلب تقدیمھم مشاركین في النظا
للمحاكمات ولیس اشراكھم في سلطة انتقالیة 
من ضمن مھامھا تقدیم كل من ارتكب جرما 
في حق الشعب یقدم لمحاكمة عادلة وھذا 
یعني محاولة ایقاف المحاكمات ومحاسبة كل 
من اقترف جرما ضد الشعب ، وعرقلة 
محاكمة الفساد وجرائم الحرب واعادة انتاج 

م وبرنامجة المتمثل في المشروع النظا
الحضاري الذي اودى بالبالد الى الھاویة، 
والمحاولة باسلوب ناعم وماكر ومخادع 

.اجراء انتخابات تھیمن علیھا قوى التمكین

على الجماھیر ان تواصل االنتفاضة 
والحراك الجماھیري واستكمال االنتفاضة 
باالضراب السیاسي والعصیان المدني لشل 

القوى التي تعمل على احتواء قدرات 
.االنتفاضة وانحرافھا

وان تطالب جماھیر الشعب السوداني العظیم 
بتسلیم السلطة لقیادتھا المتمثلة في قوى 
الحریة والتغییر غیر منقوصة لكي ال تذھب 
دماء ارتال الشھداء ھدرا والحدیث عن 
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رئاسة مجلس الوزراء سابق ألوانھ قبل تسلیم 
.السلطة
والخلود لشھداء الثورة السودانیةالمجد

الشفاء العاجل لجرحاھا
الصمود حتى النصر لثوارنا شبابا وكنداكات 

رجاال ونساءً 

عاش نضال الشعب السوداني
المكتب السیاسي

الحزب الشیوعي السوداني
2019ابریل 21

 -------------

تصام الخرطوم مع تصعید أمام محاوالت قوات القمع والمیلیشیات االخوانیة فض اع
المجلس العسكري الملتّف الى حّد اآلن على انتفاضة الشعب للھجتھ داعیا الى فتح الطرقات 
وإزالة المتاریس، یتزاید توافد الجماھیر على ساحات االعتصام في الخرطوم وفي غیرھا 

.من المدن

؟الحریةوالتغییر قوىمغالطةفيح االنقالبیون جھل ین
لیلةالحریةوالتغییر وى إعالن ققالت 

فقت مع المجلس ھا اتّ ــنّ أ2019ریل فأ24
العسكري على تكوین لجنة مشتركة لبحث 
النقاط الخالفّیة خالل االجتماع الذي وقع 

بین الطرفین ھذا المساء ؟؟؟

یبدو أّن ھذه القوى تعطي شرعّیة 
ومشروعّیة للمجلس العسكري الملتف على 

یواصل حكمھ وانقاذ انتفاضة الشعب ل
النظام رغم ما قّدمھ من تنازالت حّتى اآلن 
وھي ال تعدو ان تكون ذّرا للّرماد في 

.العیون
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إثــرجاءالّطرفینبیناألّولاللّقــاءھذا
كقائدالحریة والتغییر بقوىاعتراف

العسكريالمجلسعنصدر" ّثــورة"للـ
اقلاللتحالقـوىھذهلممّثليدعوةوتوجیھ
منقلیلةسویعــاتقبلالجمھوريبالقصر
التغییرقوىوكانت. اللّقاءھذاحصول

تصّورھاأّیــامقبلوّجھتقدالحریة و
ماوأھمّ االنتقالّیةالفترةحولومقترحاتھا

بإقـامةالمطالبةالمقترحاتتلكتضّمنتھ
العسكرّیةللمؤسسةفیھایكونمدنّیةسلطة

طالالعسكريجلسالمردّ أنّ غیرنصیب
معالقطیعةالقوىتلكأعلنتلذلك

فيالجماھیرتحشیدالىوسعتالمجلس
ماوھذاالعسكرعلىللّضغطالّساحات

االعترافذلكالىبالسلطةالماسكیندفع
.اللّقاءذلكبتحقیقوالتسریع

الّراھنةالّسودانفيلمحة عن الخارطة السیاسّیة 

دان طرف اجتماعي ع المھنیین بالسوتجمّ 
متین العالقة بھموم الشعب ولھ تاثیره في 

.الشارع
قوى التغییر والحریة تحالف قوى سیاسیة 

.تقدمیة ذات رؤى واضحة
لعسكري سلطة قائمة المجلس االنتقالي ا

الذات ولكنھا تسعى الى توفیر ركیزة تعاطف 
.شعبي او سیاسي

ھذا الثالوث یواجھ صعوبات وامتحانات،

فتجمع المھنیین على اھمیة حضوره شعبیا 
یفتقر الى الوحدة والتاطیر السیاسي المنظم 
والمجلس االنتقالي العسكري یغازلھ لیتفرد 
بالسلطة تحت شرعیة الشارع القصاء 

.خصومھ السیاسیین وتھمیش حلفائھ
ثمة تحالف التیارات ،مقابل ھذا الوضع

تمر االسالمیة السیاسیة واساسا حزب المؤ
الشعبي الذي یطل براسھ بذریعة عدم 
االقصاء لالطراف السیاسیة كلھا الیجاد 
موطئ قدم للرجعیة والتنفیس على المجلس 
العسكري االنتقالي الذي الیرغب في الذھاب 
بعیدا في سن قرارات وقوانین واضحة 

.وحاسمة

ورةـــــــــثرأةــــالمصوت

عنیتخلّفنالالّسودانفيالكادحات
المجلسضدّ االحتجاجاتمواصلة

االنتفاضةعلىالملتفّ العسكري
الشعبّیة
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!ِاْخرســـوا..أیتـــام بورقیبة

أبناء بورقیبة والتجّمع والقانون القائم على 
االضطھاد واالستغالل واالستعباد اّیھا 
المتعّطشون لمّص دماء الّشعب وألكل 

قد تمّكن كادح من ل.. لحمھ، اّیھا العمـالء
أوالد الحفیانة من ھّز عرشكم رغم أّنھ 

كما تقولون احتقارا طبقّیا وتمییزا " سارح"
جھوّیا وسیظّل یؤرقكم في نومكم ویقظتكم 

لقد أّكد أّن عرشكم قد بنیتموه .. أّیھا الجبناء
.. من قّش وورق لذلك سرعان ما احترق

ومنذ ذلك الوقت والى الیوم تحاولون 
لتحالف مع االسالم السیاسي ترمیمھ با

الذي یشاطركم نفس المشروع القائم على 
ولن .. االضطھاد واالستغالل والعمالة

یطول الوقت حّتى یعصف بكم الشعب 
الكادح وبمشاریعكم المعادیة لھ في مزبلة 

.الّتاریخ

-------------------------------------------------------------------------------------
اإلسالم السیاسي ضالع في االختراق:فرید العلیبي

2019/04/17: تاریخ النشر -صدر ھذا المقال بالنسخة الورقیة للشروق 

یستند االسالم السیاسي الى ایدیولوجیا تبّرر 
البعیدة اختراق المجموعات السیاسیة األخرى 

عنھا والقریبة على حد السواء بغرض 
تفید تمكین وفي تونس ھناك أمثلة كثیرة ال

ذلك ومنھا اختراق حزب المؤتمر من أجل 
الدستوري كانت الجمھوریة بل حتى التجمع 

داخلھ عناصر محسوبة على اإلسالم 
مؤسسات السیاسي فضال عن اختراق 

وأجھزة حكومیة، ونداء تونس لم یفلت من 
یعود أساسا الى ذلك االختراق واذا كان تفتتھ 

تناقضاتھ الداخلیة فإنھ یفسر ثانویا باالختراق 
داخلھ حركة النھضة زرعت المشار إلیھ فقد 

نشأتھ وھي ال تكتفي بذور االنقسام منذ 
داخلھ مثل اللعب واستبعاد ذاك بتقریب ھذا 

على التناقض بین حافظ قاید السبسي ویوسف 
الشاھد وانما من المرجح أیضا أن عددا من 

مناورات رسم سیاساتھ وحبك المؤثرین في
أجنحتھ مرتبط بتلك الحركة بشكل من 

اخترقت األشكال مثلما ھناك قوى أخرى 
.نداء تونس

یتكون حزب أو حركة على عجل وعندما 
لیصعد وتكون العوامل الخارجیة في صالحھ 

الى سدة الحكم فإنھ یمارس إغراء لالنخراط 
ستار استعمالھ كفیھ واختراقھ بل حتى 

لممارسة الحكم وبالتالي توجیھھ ناحیة ھذه 
یحكم تتباعد المصالح الغایة أو تلك وعندما 

وتظھر الشقوق وتكون األزمة العمیقة التي 
منھا وھو حال نداء تونس یصعب الشفاء 

الیوم لذلك كانت محاوالت تجاوز تلك االزمة 
وتستعمل في عملیة . حتى اآلنعبثیة 

ختلفة، منھا توزیع االختراق تلك سبل م
كالوزارة والسفارة المناصب السیاسیة 

والوالیة وغض البصر عن ملفات الفساد ھنا 
والتصویت في البرلمان لصالح ھذا أو ھناك 

زبائن مما خلق ... التیار وحجبھ عن منافسھ 
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.ینتمون إلیھبغض النظر عن الحزب الذي سیاسیین ال یھمھم غیر البقاء في السلطة 

-------------------------------------------------------------------------------------

ة حلول ـیّ أتحمل نتخابات الاال
ھا وسیلة الدامة انّ للجماھیر

دواالضطھاستبداداالوالقھر 
كتاتورّیة طبقة أو دوشرعنة

طبقي على الّطبقات فتحال
األخرى

ـــھ جّ كّل شيء موالیــوم تونس في
دّ مـــة وكّل شيء معدالقالالنتخابــات
امكانیات .. ــاح االنتخاباتجمسبقــا الن

ھــا دوعبادھزتھــا وثروات البالجولة وأدّ ال
دنّ جھ وأشكــالھ مفأصنافبمختلواالعــالم 

دعی"وخطاب .. مة االنتخاباتدلخ
وحّتى .. وكلمة شھر رمضــان"االستقـالل

ة لصالح فموظّ ــعجـــع والمواجوافال
فالمنھــار وُضعدواالقتصــا.. االنتخابات

ة لھا غــارفینـــار والخزینة الدّ قیمة ال
واضراب .. مة االنتخاباتدخفينصیبھا 

سّواق التاكسي واعتصام عملة الحظائر 
ة جاجدقریة نائیة وموت فيوقطع طریق 
كّل شيء، كّل شيء یصّب .. بسبب العطش

.. مــةدلقاوق االنتخابات ادصنفي
مـــة التي رّبما ال تأتي داالنتخابات القا

ّر عن األوضاع القــائمةجیندبسبب  ما ق
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جیش الشعب الجدیدلتأسیس 50الذكرى ال 

جیش الشعب الجدید في الفلبین في قلب العاصمة مانیاللتأسیس50ل بالذكرىافاالحت
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الشعب والثورةس جیش الشعب الجدید من اجل خدمةسّ أت1969مارس 29
یومالفلبینفيالشیوعيالحزبأعلن

منمارسشھرأنّ 2019ريفیف26
" جیش الشعب الجدیدشھر"ھوالسنةھذه
جیش لتأسیس50البالذكرىاالفاحت

. مارس29یومالشعب الجدید
الفلالحتالمناسبةھذهوستخّصص
كليفالشعبّیةالحربمدّ وتقبانتصارات

ھذهشعارالحزبردأصدوق.یندالمیا
التشكیالتةفكاإلىھھجّ وواالتفاالحت
!"الّنصرإلىالشعبیةبالحربمدّ لنتق"وھو

تشكیالتھةفكاالشیوعيالحزبعادو
عملّیاتفتكثیإلىومنخرطیھوقواه

شھرطیلةفوالتثقیوالتكوینعایةدّ ال
منددعأكبرإلىالوصوللجأمنمارس

الحضرّیةالمراكزيفبّیةالشعماھیرجال
فوفبصااللتحاقمنوتمكینھاالقرىيفو
شعارنشرإلىعاھادو. الشعبیشج
على!" الثورةمدلنخ! الشعبمدلنخ"

ھذهاستعاللإلىایضاعادو. نطاقأوسع
االمكانیاتلتقویةالّیةفاالحتالمناسبة

ةدللقاوالتنظیمیةوالسیاسیةیولوحیةداالی
.الحمروللمقاتلین

 -----------------------------------------------------------------------------
بعض االنجازات.. ورةــــسنة من الثّ 50

ي بمناسبة لبینفالمقتطقات قصیرة من نّص مطّول لمؤسس ورئیس الحزب الشیوعي
2018اوت -عاما على تاسیس الحزب الشیوعي50

لبین یوم فالفي یوعيشالزبالحتأّسس
كحزب ثوري 1968دیسمبر26

تقودهوللشعب الفلبینیةللبرولیتاریا 
الماویة حتى یواصل الماركسیة اللینینیة 

الكاتبونان أطلقھایر المكتملة التي غالثورة 

من احل التحرر كافحتوالتي 1896سنة 
االمبریالیةضدوالدیمقراطیةالوطني 
لكبار الرجعیةالمحلیة والطبقاتاألمریكیة

األرضوریین ومالكي دالكمبرا
.الرأسمالییننالبیروقراطییو

فالتاریخ حقق الح الش الكومنذ ذل
والسیاسة االیدیولوجیاي فكبیرة انجازات

الصراعات الثوریة بفضلوالتنظیم 
ومتجاوزا.الفلبینيللشعب الداخلیة

االحتالل ضدالكاتیبونان انجازات
الفلبینیةزر جُ اني والحزب الشیوعي للاالسب

بین الحزبین الشیوعي االندماجوحزب 

واالشتراكي خالل المرحلة االستعماریة 
الیاباني والنظام الفاشيواالحتالل 

الرجعیةللطبقات جدیداالستعماري ال
.األمریكیةلالمبریالیة الخادمةالمحلیة 

الشعب جیشیوعيالشزبالحیقود
1969مارس 29ي فتأسسالذيجدیدال
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الجیشھذا . الثاني لتارالكاإلقلیمي ف
110من أكثرالیوم عملیات قي یجري
قيمھما جزءیال یعطي بذلك رللكجبھة
المقاطعات ال مجموعمن مقاطعة 73
دونمنطقة 17لبین قي فمن ال81

الحزب تساعد. احتساب منطقة العاصمة
ووحداتقي ذلك المیلیشیات الشعبیة 

. الجماھیریةالذاتي من المنظمات الّدفاع
لحرب الشعب االستراتیجيع الخط بانھ یتّ 

لثورة الزراعیة از ج، ویناألمدطویلة 
.الشعبیةالدیمقراطیةویؤسس حكومة 

الوطنیة الجبھةیوعيالشزبالحیقود
ي فبشكل رئیسي تتجّسدوالتي المتحدة
ذ ح و-لبینفللالدیمقراطیةالوطنیة الجبھة

وھي . 1974أفریل24ي فالمؤسسة -ق
الثوریة الوحدةترتكز خصوصا على 
وعلى والفالحینالعمیقة بین الطبقة العاملة 

من وتستفیدالمتوسطة البرجوازیةالفئات
لعزل الرجعیینفوفي صفالصراعات 

.واالنتصار علیھالعدو
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حمرألاعارف. بقلماعصارلغتي
غیوماالحزنمنتكثفومابرقالقلبفي

اشعارالصفحةبیاضىعلانھمرت
المنسیةؤىالرقنادیلزیتت

حراراألوالعشاقمنساروامندربوأضاءت
رفضصھوةولغتي
غضبقدحسنابكھاتحت

وناردمامتزجوصھیلھا
جسوراالكتمیھابالشجاعوالحرف

الثواركھمماءبالكبریطافح
طموحاالمجدیعانق
قداراألویروضالموتینازع

ومتراسيحيالسانتلغتيفیا
الحصینةعيالوق

عصاراالینفجرحینئيوملج
فكرمنقدّ فیھافالحرف.. ھویتيوانت
واستعمارشعببینطبقيصراعسلیل

عقیمةتبقىوالمفاھیم
جدیدلبناءورافعةللھدممعاولتكنلمإن
جباررتفعم
والصرفوالنحوالشرحمعاجمفيتبحثوالف

عاریةالطریقفيتمشيفھيلغتيمعانيعن
نتصاراالرایةترفعخرىاألوبوضوحيتحملبید

معرفتيجواھرقوليوارصع
ئقالالخبینالوعيطاقتيقدرعلىوانشر

تستناربھالعقوللعل
المعاركفيدلیليوقلمي

الطریقتھديوبوصلة
واراألویشتدّ دىالرّ یعتملینح
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في سنة من الحرب الشعبیة50
الفلبین

الشعبّیةیمقراطّیة دّ مھورّیة الجل تأسیس جمن أ


