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ل ؟ــا العمــم

إلى السلطة عودة التجمع الدستوري طبخ تُ 
في توافق مع في تونس على نار ھادئة 

برعایة االمبریالیتین حركة النھضة و
الفرنسیة واألمریكیة وبعض إمارات الخلیج 

رئیس ،حامد القرويتأكیدآخر فصولھا و
ھ أطلق مبادرة بأنّ ،األسبقيوزراء بن عل

ھناك حزبا لتجمیع كل الدستوریین و أنّ 
كان اسمھ الحزب الحر واحدا للدساترة
أصبح الحزب االشتراكي الدستوري و

الدستوري ثم التجمع الدستوري 
تشكلت الجبھة الدیمقراطي، وقبل ذلك بأیام

، كما  قام عمر صحابو بمبادرة الدستوریة
تحت عنوان أخرى لتجمیع الدساترة 

الدستوریین األحرار واحتفل بعید النصر 
إشارة إلى وفائھ لذكرى جوان في 1في 

صحابو ھو مالك  معلوم أنّ بورقیبة و
ھو من أصحاب المال دة المغرب وجری

ھو فرنسا وأقام فترة طویلة فياألعمال وو
ب من بعض دوائر القرار الدستوریة مقرّ 

.التي ال تزال تعمل في الظل 

أباطرة المال و األعمال لدعم  قد ھبّ و 
ھذه المبادرات السیاسیة المختلفة ففي 

عودة ونجاحھا نجاح لمشاریعھم االقتصادیة 
علیھ الوضع أیام بورقیبة و بن إلى ما كان 

ب أو من حیث نھب الثروة دون حسیيعل
يفي جھات مختلفة من البالد یجر، ورقیب

ت تجمیع الدساترة في جمعیات وتنسیقیا
تحت عناوین مختلفة و یضخ المال الفاسد 

.ارة استعدادا لالنتخابات القادمةبغز

ریف في األمر أن حامد القروي في الطّ و
معرض حدیثھ عن تشكیل حزبھ الدستوري 

الجدید اشتكى من قلة اإلمكانیات -القدیم 
على أمواج إذاعة الحوارالمادیة أثناء

ابقا ى الوجود سم التي بعثتھا إلأف أشمس 
.إحدى بنات بن على

في بادرة لتقریب وجھات النظر بین و
األطراف الدستوریة اتصلت اإلذاعة 

قائد السبسي الذي دخل يلباجالمذكورة  با
نھ كان في حدیث مباشر مع القروي قائال  ا

واب نداء أبأنّ دستوریا و ال یزال كذلك و
بإمكان حامد تونس مفتوحة للدساترة و

دة نداء تونس إذا أرادالقروي تسلم قیا
ــك .ذل

ان العدة و یبدو أن فرنسا و أمریكا تعدّ 
لعودة الدساترة للسلطة من خالل صنادیق 

، و في فترة أولى ضمان ةاالقتراع ھذه المرّ 
توزیع الغنائم بینھم وبین النھضویین الذین 
ربما یكونون قد عقدوا منذ اآلن مع الدساترة 

لك من عالمات ذوصفقة للغرض، 
تندرجو، يوالباجيالمصافحة بین الغنوش

أمین عام حركة النھضة يتصریحات الجبال
ضمن ھذا " تحصین الثورة"بأنھ ضد قانون 

العمل بسیاسة يفترمیم النظام یقتضاإلطار  
.المؤلفة قلوبھم 

االنتھازیة نّ إإذا صحت ھذه التوقعات فو 
التي عسكرت مبكرا تحت مظلة حركة  

لك التي تستعد لعقد تحالف نداء تونس أو ت
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معھا  بدعوى توحید القوى الدیمقراطیة في 
إللحاق الھزیمة بحركة ائتالف إنقاذ واسع 

النھضة في االنتخابات القادمة ستجد نفسھا 
في وضع حرج یعید لألذھان خیباتھا 
السابقة عندما تحالفت مع التجمع لضرب 
النھضة أو عندما تحالفت مع النھضة 

فقد كانت دائما ال تقبض لضرب التجمع 
غیر الریح و ھو ما یطرح على األطراف 

فھم الوضع في المترددة فتح األعین جیدا و
بالیقظة واختیار مقتضیاتھ و التحلي تونس و

ترك المستنقعات ألصحابھا طریق الثورة و
ئك ا أول، أمّ رقوا فیھا كما غرقوا دائمالیغ

دون يالذین ال یتركون أیة فرصة تمض
دیسمبر 17بشعارات انتفاضة كیرالتذ

االجتماعي منھاخاصة الجانب الوطني وو
یرفضون  في نفس الوقت التوحد على و

قاعدتھا متحصنین بانتمائھم لتجمعات 
سیاسیة عدیمة الجدوى النفصالھا عن 
الواقع فإن  الواجب الثوري یدعوھم للتحرر 

ضیقة  قبل فوات من الوالءات السیاسیة ال
لوم الرجعیة على وحدتھا يغاألوان  فال ینب

بقدر ما ینبغي التساؤل عن سبب عدم وحدة 
.ضعف ھؤالء قوة ألولئكيوریین ففالث

*********************************************************
ورـــــــالّدست: فصول من االلتفاف على االنتفاضة 

مثلما تّم حل حزب التجّمع ومجلسي 
رین، تّم إیقاف العمل النواب والمستشا

من خالل نّص قانونّي 1959بدستور 
صادر عن فؤاد المبّزع، ویُقّر المرسوم عدد 

مارس 23الّصادر بتاریخ 2011لسنة 14
على أنّھ كنتیجة طبیعیّة إلیقاف العمل بھذا 
الّدستور سیتّم توقیف عمل كّل المؤسسات 

مجلس التي أفرزھا ھذا الدستور وھي 
المستشارین والمجلس النواب ومجلس

االقتصادي واالجتماعي والمجلس 
. الدستوري

لكّن ھذا المرسوم تجاھل السلطة التنفیذیة 
بما فیھا رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة 
وكأنّھا لیست ولیدة نفس الدستور الذي تّم 

، لذلك بقي كّل من المبّزع تعلیق العمل بھ
والسبسي على رأس السلطة التنفیذیة إلى 

إّن بقاء ھذه . 2011حدود شھر نوفمبر 
المؤسسات بمن فیھا لكى تباشر عملھا طیلة 
تلك الفترة یقف برھانا على تواصل العمل 
بنفس الدستور وإالّ لَم تّم من جدید 
التنصیص على إیقاف العمل بھ من قبل 

المجلس التأسیسي؟

أّما بالنسبة للمبّزع والسبسي فإّن بقاءھما 
بأنّھما یمثّالن الّسیادة یعود إلى الزعم

الّشعبیّة وھذا ما یُستخلص من خالل ما ورد 
-في دیباجة المرسوم المذكور الذي أتى

استجابة لتعبیر الّشعب -حسب من أصدره
ممارسة سیادتھ كاملة في "عن إرادتھ في 

".إطار دستور جدید

أّما الّدستور المرتقب الذي ُكلّف بإنجازه 
عب في كتابتھ وفي عنصرا ینوبون الشّ 217

التّعبیر عن رغباتھ وإرادتھ ومطالبھ التي 
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ثار من أجلھا حسب ما سّوق إلیھ 
المشاركون والمنخرطون في مسار 
االنقالب على االنتفاضة الذى توجتھ 

اكتوبر  فإّن فصولھ لم تكتمل 23انتخابات 
بعد بالّرغم من أنّھ أصبح یثیر امتعاض 

تھ لیس فقط حتّى أولئك القائمین على كتاب
لطول المّدة الّزمنیّة التي تّم استھالكھا إلى 
حّد اآلن ولیس ھناك ما یشیر إلى قرب 
انتھائھا وإنّما أیضا نظرا لما بدأ یفوح من 

التي حملتھا " الّسوداء"بعض الفصول 
.  مسوّداتھ

ال نستغرب أن یرفع أحد متساكني سیدي 
تلك اللّوحة 2012بوزید في شھر أوت 

نطالب بحّل "رة التي كتب علیھا الّشھی
التأسیسي والحكومة وعدم االعتراف 

، فھو یعرف أّن الشعب "بالّدستور الجدید
انتفض من أجل الّشغل والحریّة والكرامة ال 

أّما أن ترتفع اآلن . من أجل دستور
األصوات من داخل بعض صفوف 
المعارضة التأسیسیة منّددة ببعض فصول 

ر االستغراب فعال الدستور، فھذا أمر یثی
وھو تعبیر عن قّمة االنتھازیّة السیاسیّة 
وعن أعلى درجات النّفاق والّسخریة إذ أنّھم 
أكثر من یفھمون لعبة األقلیّة واألغلبیّة 
داخل المجلس، فھل كان ھؤالء المغرورین 
ینتظرون دستورا ثوریّا أو فصوال ترتقي 
إلى طموحات الكادحین ؟ إّن أغلب ھؤالء 

لعوا على فصول الّدستور الذي خطّھ لم یطّ 
أبناء الجھات المحرومة على جدران مباني 
القصبة تحت زّخات المطر وھول البرد ثّم 
أتى تّجار الّسیاسة لیمحوا ما كتبھ الثّوار 
ویستبدلوا دستورھم بآخر سینجز على 
األرائك الوثیرة في قصر تعّمھ الّرفاھیّة 

ال (عب والكمالیات متمّعشین من ثروة الشّ 
ومتخمین من جوعھ، دستور ) الّدولة

سیضمن لھم بعض أمانیھم في التداول على 
السلطة وفي تأبید المؤقّت وفي إسكات كّل 
نفس ثوري، لكن ھیھات، فالّشعب الذي 

لم یطّلع على 2010دیسمبر 17انتفض في 
ولن تمنعھ 1959جوان 1فصول دستور 

.فصول أّي دستور من الثّورة

*********************************************************
رسالة إلى الرفاق في النھج الدیمقراطي القاعدي بالمغرب

بمدینة مراكش2013يما29و 28و27قال السیاسي أیام بمناسبة انعقاد ندوتھم عن االعت
اق في النھج الدیمقراطي القاعدي الرف

.تحیة ثوریة 
الكادحین في تونس ي شبیبة حزب یّ حتُ 

كفاحكم متمنیة النجاح لندوتكم المنعقدة 
بمراكش حول االعتقال السیاسي بالمغرب 
وتضامنا مع المناضل جورج إبراھیم عبد 

في سجون االمبریالیة الفرنسیة هللا األسیر
.مساندة لحرب الشعب الثوریة في الھندو

بھذه المناسبة تؤكد شبیبة حزب الكادحین و
ط الرفاقیة بین الثوریین في على الرواب

تونس و المغرب وضرورة تمتینھا أكثر 
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فأكثر في اتجاه توحید الجھود من أجل 
.انجاز المھام الكفاحیة المشتركة 

.أیھا الرفاق 
یشھد عالمنا ھجوما شرسا من قبل 

ھا على الطبقة العاملة االمبریالیة وعمالئ
صل إلى دة واألمم المضطھَ والشعوب و

یر حروب رجعیة في بلدان حدود تفج
وفرض مختلفة بغرض نھب الثروات

یھدد احتداد ، والھیمنة على الكادحین
التناقض بین الكتل االمبریالیة المتصارعة 
بتحویل تلك الحروب الجزئیة إلى حرب 

.كونیة عامة 

وفي الوطن العربي یحتد التناقض بین 
لیة واألمة العربیة المضطھدة، االمبریا

ل موازین القوى لفائدة الرجعیة رغم اختالو
فإن المقاومة الشعبیة مستمرة وقد جاءت 
االنتفاضات العربیة لتعطیھا دفعا جدیدا مما 
جعل الرجعیة العالمیة تتحد ضدھا بھدف 
حرفھا عن مجراھا وتحویلھا إلى فرصة 

، ادة ترمیم للنظم العمیلة السائدةسانحة إلع
جل بینما تواصل قوى الثورة كفاحھا من أ

تطویرھا لكي تصبح ثورات فعلیھ تحقق 
و الحكم للشعب والثروة الحریة للوطن

، وھو ما ینطبق على الوضع في للمنتجین
تونس حیث یحتد الصراع بین الشعب من 
جھة و االمبریالیة و وكالئھا المحلیین من 

ینیین واللیبرالیین من جھة الرجعیین الد
.ثانیة

ھا الرفاقیّ أ

راع المریر تلجأ في خضم ھذا الص
یة الرجعیة إلى التصفیات الجسد

مختلف أشكال القمع للحفاظ واالعتقاالت و
على مصالحھا وھو ما یحدث للرفیقات 
والرفاق في السجون المغربیة مثلما یحصل 
لألسیر المناضل جورج إبراھیم عبد هللا في 
السجون الفرنسیة، أما في الھند فإن الرجعیة 

د الثائرین وتنفذ ترتكب أبشع الجرائم ض
حرب إبادة للقضاء على الحرب الشعبیة 

ل لھیبھا الكادحون طلبا للتحرر التي أشع
ح سبل النضال من الدیمقراطیة الجدیدة وفتو

.أجل االشتراكیة

أیھا الرفاق 
في مثل ھذا الظرف فإن للطبقات 

الشعوب و األمم الحق في الثورة غیر أن و
تنظیم قواھا كفاحھا لن یتكلل بالنصر دون 

محلیا وعربیا وعالمیا على مختلف األصعدة 
نظمة وھى تبدو كنمر فالرجعیة متحدة وم

ال سبیل لالنتصار علیھا ، ومخیف ال یقھر
بالماركسیة اللینینیة الماویة بغیر التسلح

تنظیم صفوفنا وتحقیق وحدتنا فمتى و
توفرت ھذه الشروط فإن ذلك النمر 

جیا یاستراتال یعدو أن یكونسیحترق فھو
.غیر نمر من ورق 

.ـ الحریة للمعتقلین السیاسیین في المغرب 
.ـ الحریة للمناضل جورج إبراھیم عبد هللا 

.ـ عاشت الحرب الشعبیة في الھند 
شبیبة حزب الكادحین في تونس

2013ماي 25تونس في 

*********************************************************
رصفة بین التّھمیش والحلول القمعیةباعة األ

تعّرض باعة األرصفة أو ما یعرف 
بمدینة بنزرت إلى حملة شرسة " النّصابة"بـ

من قبل قّوات الشرطة تحت غطاء تطبیق 
القرارات البلدیة الھادفة إلى القضاء على 
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االنتصاب الفوضوي الذي عّم العدید من 
كما . أنھج وشوارع المدینة وأرصفتھا

ض أیضا ھؤالء الباعة إلى حمالت تعرّ 
ممنھجة من التشویھ والتحقیر من قبل العدید 
من األطراف التي حّملتھم مسؤولیّة 
االزدحام واالكتظاظ الذي تشھده أغلب 
شوارع المدینة، كما حّملوھم أیضا مسؤولیّة 
انخرام األمن العام وتراكم األوساخ 

لقد ذھب البعض إلى نعتھم . والقمامة
وطالبوا بكنسھم وبتعبیر أدّق " حبالنزو"
".تنظیف المدینة منھم"

بل ان البعض تعامل مع ھؤالء الباعة 
وكأنّھم حشرات ضاّرة یجب القضاء علیھا، 
أو كأنّھم كائنات قادمة من كوكب آخر یجب 
التصّدي لھا أو كأنّھم مواطنون من درجة 
ثانیة لیس لھم الحّق في الحیاة الكریمة 

ھم مسؤولیّة كّل ما یقع في محّملین ایاھم 
المدن من نھب وسرقة وجرائم مختلفة 
موفّرین بذلك دعما لشراسة الحمالت 
األمنیّة التي ووجھوا بھا ، متناسین  أّن 
شرارة االنتفاضة أطلقھا بائع متجّول بسیدي 

عندما عمد الشھید 17/12/2010بوزید في 
محمد بوعزیزي إلى إشعال النار في جسده 

لى ما عاناه من ظلم متواصل احتجاجا ع
.وتھمیش وتحقیر وتجویع 

لقد ترّكز تواجد باعة األرصفة بمدینة 
سوق "بنزرت في نھج الشیخ إدریس و

منذ سنوات طویلة أي " البیاصة"و" القمل
قبل االنتفاضة، غیر أّن أعدادھم تضاعفت 
في السنوات األخیرة نتیجة للعدید من 

ھا األسباب خاّصة االقتصادیّة من
واالجتماعیّة والمتّصلة باألساس بتفاقم 
البطالة وازدیاد أعداد العاطلین عن العمل 
بسبب توقّف العدید من الشركات األجنبّیة 

عن النّشاط وتسریح عملتھا، إلى جانب 
اآلالف من خّریجي السجون الذین تمتّعوا 
بالعفو الّرئاسي والذین تّم اإلفراج عنھم 

نھم من اإلحاطة بصفة اعتباطیّة دون تمكی
والّرعایة االجتماعیّة المطلوبة أو العمل 
على تأھیلھم نفسیّا واجتماعیّا وإعدادھم كما 
ینبغي لالنخراط في الحیاة العاّمة وتوفیر 
الظروف المالئمة النصھارھم داخل 

.المجتمع 

إّن باعة األرصفة  الذین نادت العدید من 
األصوات باستئصالھم واعتبروھم بمثابة 

ورم الخبیث الذي حّل بالمدن ومن بینھا ال
مدینة بنزرت ھم فئة من فئات الكادحین 
الذین عانى و ال یزالون إلى حّد اآلن من 
التھمیش والتفقیر والبطالة والذین یتوزعون 

شھائد على فئات مختلفة، مثل أصحاب ال
یضا المعطلین أالعلیا المعطّلین عن العمل و 
ة الدنیا وكذلك من ذوي المستویات التعلیمیّ 

األمیّین الذین لم یتمّكنوا بحكم عدم قدرتھم 
على القراءة والكتابة من الحصول على 
مؤھّل مھني یمكنھم من العمل باالضافة الى 

.اصناف عدیدة أخرى 

لقد اختارت ھذه الفئة ھذا النوع من 
التجارة باعتباره غیر مكلف مادیّا وسھل 

لة وال التحقیق إذ ال یتطلب أمواال طائ
تراتیب إداریّة معقّدة وال وثائق صعبة 
المنال مثل نقاوة السوابق وغیرھا، بل یكفي 
توفیر طاولة تصنع من القضبان الحدیدیة 
وبعض القطع الخشبیة ومبلغ بسیط من 
المال لممارسة ھذه التجارة، بل إّن العدید 
من الباعة ال یحتاجون حتّى إلى مثل ھذه 

فتراش الرصیف التجھیزات إذ یكتفون با
لممارسة نشاطھم وعرض ما توفّر لھم من 

.سلع
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قد یعترض البعض على ما تّم ذكره 
بدعوى  أّن أعداد ھؤالء الباعة تزایدت بل 
وتضاعفت إثر االنتفاضة وأصبحت تمثل 
مشكال حقیقیّا للمدینة، إذ شھدت األنھـج 
والشـوارع التي انتصبـوا بھـا  االزدحـام 

لـــّوث و شلّت الحركة واالكتظاظ والت
المروریّة بھذه األماكن، كما أثّر وجودھم 
واستیالئھم على جّل األرصفة  و األنھج 
على الحركة التجاریّة وكان أكثر 

كما یمكن . المتضّررین ھم أصحاب المتاجر
أن یعترض آخرون على ھذا التحلیل بتعلّة 
سیطرة المافیا الدینیة على ھذه األماكن وھذا 

من التجارة مّما دفع البعض منھم إلى النّوع 
وقد . تركیز الرایات السوداء بمكان تجارتھم

یذھب البعض أیضا إلى ضرورة وضع حّد 
لالنفالت األمني داخل ھذه األماكن والتي 
أصبحت مرتعا لتجارة الممنوعات بجمیع 
أنواعھا ومركز ثقل للمتشددین دینیّا والذین 

یّة الھائلة من استطاعوا بحكم إمكانیاتھم المال
استقطاب خریجي السجون وتشغیلھم 
لصالحھم مقابل توفیر الحمایة لھم، إضافة 
إلى كون مصالح البلدیّة وفّرت لھم مكانا 
آخر لممارسة أنشطتھم بالمقّر الّسابق 

.لمعرض بنزرت 

غیر أن ما تّم ذكره من أسباب ال یبّرر 
اللجوء إلى الحلول األمنیّة التي تكون غالبا 

فالجمیع یعلم وأّن العدید من . تائجھا عكسیّةن
الباعة وبحكم التھمیش الذي یعیشونھ، 
اضطّروا لممارسة ھذا النّشاط لعدم تمّكنھم 

كما أّن . من الحصول على موطن شغل
خّریجي السجون ونظرا للبطالة المستشریة 
في البالد   لم یحصلوا على عمل یقیھم 
الخصاصة والفقر ویوفّر لھم السكن

لقد لفظتھم غرف السجون . واالستقرار

المظلمة لتتلقفھم عقول موغلة في الظلمات 
وتشّغلھم لفائدة مشاریعھا الخاصة فوفّروا 
لھم فرص عمل في التجارة إلحكام 
سیطرتھم علیھم ومراقبتھم من ناحیة ولكي 

النّشاط غطاء لتحركاتھم یمثّل ھذا 
.المشبوھة

صة كان بإمكان السلط الجھویّة وخا
مصالح البلدیّة حّل ھذا المشكل المزمن 
بتوفیر وتھیئة عّدة فضاءات الستیعاب ھذه 
األعداد الھائلة من الباعة عوض توفیر 
مكان وحید ومؤقّت ھو المقر السابق 
لمعرض بنزرت والذي لم یشمل كافّة 
الباعة، مّما ولّد شعورا لدى البعض مّمن لم 

معرض (یشملھم مقّر االنتصاب الجدید 
بالغضب لكونھ سیفقد بصفة نھائیّة ) بنزرت

ونتیجة لغیاب الثقة بین . مورد رزقھ
الجماھیر الكادحة والسلطة الحاكمة سواء 
المركزیّة منھا أو الجھویّة، اعتبر البعض 
اآلخر من الباعة الذین تحّصلوا على أماكن 
داخل المعرض ولو بصفة مؤقّتة   أّن 

للتّخلّص العملیّة ال تعدو أن تكون طریقة 
منھم نھائیّا مّما ولّد لدیھم شعورا بالغبن 
دفعھم إلى عدم االمتثال إلى القرارات 
البلدیة ورفضھم للمغادرة واستعدادھم 
للمواجھة بكّل الطّرق الممكنة وتركیز 
حراسة لیلیّة ألماكن انتصابھم وسلعھم 

.خوفا من المباغتة األمنیّة 

في غیر أّن المواجھة المنتظرة انطلقت
27/05/2013ساعات اللیل األخیرة لیوم 

بحلول قّوات  متعّددة من الشرطة مصحوبة 
بالجّرافات التي شرعت في إزالة كل 

ما مظاھر االنتصاب الفوضوي وتجمیع 
ھو ما و. تجرفھ لغایة رفعھ من مكانھ

تفطنت  الیھ  مجموعة من الباعة التي 
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م أوكلت لھا مھّمة الحراسة في تلك اللّیلة لتعل
البعض اآلخر وتنطلق المواجھة بینھم وبین 
الشرطة المصّرة على إنھاء العملیّة مھما 

إالّ أّن الباعة ھذه . كانت الظروف والنتائج
المّرة لم یحتّجوا على ما یتعّرضون لھ من 
قمع بإحراق أجسادھم كما فعل الشھید 
البوعزیزي بل عمدوا إلى إحراق ما تبقّى 

ذلك الحریق عّدة من سلعھم لیطال نتیجة ل
أنھج بالمدینة حتّى خال البعض وأّن المدینة 

. تحترق بأكملھا

وبین النیران الملتھبة في كّل مكان 
والّدخان المتصاعد من كّل جھة وروائح 

وأصوات طلقاتھا المدّویة قنابل الغاز
كالّرصاص عاش متساكنو مدینة بنزرت 
خاصة باألماكـن القریبة من مسرح 

نھایة لیلة عصیبة ظنّوا أنّھا المواجھات 
غیر أّن . ستنتھي بانتھاء اللیل وحلول النھار

المواجھات احتّدت أكثر فأكثر منذ ساعات 
النھار األولى بوصول بقیّة الباعة إلى 
مسرح األحداث لتتطّور إلى صدامات عنیفة 
مّما شّل الحركة بالمدینة واضطّرت بعض 

انات المدارس اإلعدادیة إلى إلغاء االمتح
المبرمجة لذلك الیوم خوفا على التالمیذ من 
االختناق خاصة وقد عّمت سماء المدینة 
كتل كثیفة من الدخان األسود بینما غمر 

المسیل للدموع األنھج والشوارع الغاز
والساحات وتّمت محاصرة أغلب األماكن 
وأقفل الشارع الرئیسي للمدینة فسارعت 

ن وغیرھا العدید من البنوك وشركات التأمی
من المحالّت التجاریّة إلى إغالق أبوابھا 
خوفا من عملیّات السطو والنّھب التي قد 

.تقع في مثل ھذه الظروف

لقد استعرضت قّوات الشرطة عضالتھا 
على مدى ثالثة أیّام متتالیة واتّسمت 

تدّخالتھا بالشراسة    بدعوى تطبیق القانون 
كّما وفرض ھیبة الّدولة مستعملة في ذلك 

ھائال من الغازات المسیلة للّدموع   
للسیطرة على المحتجین الذین تمیّزت 
مقاومتھم لھذه القرارات بالعفویّة خاّصة في 
غیاب أّي مساندة شعبیّة لھم نتیجة لعدم 
قدرتھم على تنظیم صفوفھم والتعبیر عن 
مشاغلھم الحقیقیّة مّما حدا بالعدید من 

منیّة التي األطراف إلى مساندة الحملة األ
تعّرضوا لھا، بل إّن البعض بارك ولو في 
السّر القرارات البلدیّة وطریقة إزالة 
االنتصاب الفوضوي دون األخذ بعین 
االعتبار  مستقبل ھؤالء الباعة الذین 
ستطالھم البطالة وستؤثّر سلبا على حیاتھم 
الیومیّة وعلى وضعھم األسري الذي 

ولوج سیضطّرھم إن آجال أو عاجال إلى
عالم اإلجرام وااللتجاء إلى الّسرقة 
واالتّجار في الممنوعات لتوفیر لقمة العیش 
لعائالتھم  أو االرتماء بین أحضان 
المتطّرفین الدینیین الستغاللھم في تنفیذ 

.مخططاتھم اإلرھابیّة ومشاریعھم الظالمیّة

لقد نسي البعض أن ھیبة الدولة ال یمكن 
ة البحتة وال بالقمع فرضھا بالحلول األمنیّ 

واإلرھاب بل بتوفیر الحلول الضروریّة 
لمشاكل الجماھیر المزمنة ومن أھمھا توفیر 
الشغل لطالبیھ   ألّن من یحصل على شغل 
لن یكون في حاجة إلى القیام بأعمال أخرى 
مثل األنشطة التجاریّة الموازیة ألنّھ لن یجد 
الوقت الكافي لممارستھا، كما أّن توفیر 

شغل سیحّرر البعض من سیطرة ال
األطراف والمجموعات األخرى المتحّكمة 

.في قوتھ الیومي 

لقد خسر الباعة أو ما یعرف بالنّصابة 
معركتھم ألنّھم لم یطرحوا على جدول 
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أعمالھم مسألة تنظیم صفوفھم وتحدید 
أولویّاتھم والتعریف بمطالبھم المشروعة 

ك لغیاب من یؤطّرھم ففقدوا نتیجة لذل
لدى المساندة التي كان باإلمكان أن یجدوھا 

باعتبارھم من المھّمشین بقیة الفئات الكادحة
والمضطھدین وضحایا السیاسات الالّوطنیّة 

والالدیمقراطیة والالّشعبیّة وھو ما یطرح 
مستقبال السعي إلى تنظیم صفوفھمعلیھم

وتحدید أولویّاتھم للدفاع عن مطالبھم 
دة كفاحھم مع كفاح ق وحالمشروعة وتحقی

.الشعب كلھ

*********************************************************
مراقب: بقلم خـــــواطر                                     

....رجل كألف وألف كأف
یختزل ھذا المثل الموغل في القدم 

بیة مشروعیة األقلیة أمام شرعیة األغل
ویحیلنا إلى سخافة ھذه األخیرة حین تفقد 
مشروعیة انتصابھا سیفا مسلوال على رقاب 
الشعب المقھور بإسم الدیمقراطیة حتى وان 
خضبتھا دماء من رفعوھم إلى السلطة 

من رحاب ... وعبدتھا جماجم األحرار
وزھق المجلس التأسیسي حصحص الحق

الباطل حین اصطف أعداء الشعب عبدة 
ر لألسف طوابیر طویلة في مشاھد الدینا

مقززة زادتھا التكنولوجیا الرقمیة انتشارا 
وذیوعا؛مجموعات من ملتحفي الدجى 
والدجل السیاسي مكشرین على أنیابھم 
لنھش ھذا الجسد الواھن لشعب جائع بتعلّة 
عاھرة وھي الجھاد من أجل كتابة الدستور 

وفي.. قد ال تضاھیھا إالّ تعلة جھاد المناكحة
ھذا النفق التأسیسي المنافق المظلم یلتمع 
بصیص من الضیاء یطلقھ ابن الشعب 
الحالم بغد أفضل النائب الرحوي وبإباء 
وشموخ یفضح دسائس زمالئھ االنتھازیین 
المتاجرین بدماء وأحالم الشھداء األموات 
منھم واألحیاء؛المستمیتین في إجماع مشبوه 
وغیر مسبوق لتمریر ترفیع أجورھم 

.لخیالیة أصال ا

تبّا لسّراق الّشعب، المجد للوطن وأبنائھ 
البررة ومنھم أنت أیھا البار الرحوي، 
الخزي واالندثار لجحافل التأسیسي 

إلى مزبلة ... االنتھازیین أعداء الثورة
التاریخ یا من تاجرتم بثورة الشعب ورھنتم 

فحظیرة خنزیر أطھر من أ .. وطنا لقبیلة
...طھر أطھركم

بناء الشرعیون لألب غیر الشرعي األ
دیسمبر 17النتفاضة 

لعل تكفیر استخدام التكنولوجیا المتطورة 
ھدفھ طمس التاریخ األسود ألصحاب ھذا 
الرأي وھم یترصدون موقع حذاء لھم في 
ھذا الحراك الھادر من الماء إلى الماء غیر 
أن منارات العلم تسفھ أحالم االنتھازیین 

اھي توثق بالصوت والصورة أینما كانوا وھ
الزیجة الشرقیة بین الحزب الدستوري في 
صیغتھ البورقیبیة واالتجاه اإلسالمي عبر 
مطابع الحزب الحاكم آنذاك بالقصبة أین 
كانت تصدر مجلة المعرفة الناطقة بإسمھم 
حین انبرى على صفحاتھا مرشدھم إلى 
تحریم وتجریم التحركات االجتماعیة 

ظروف االستغالل والتي المطالبة بتحسین
.. كان یؤطّرھا االتحاد العام التونسي للشغل

وكاد نفس البوق یؤلّھ بن علي وھو یحكم 
قبضتھ على التونسیین متناسیا أو جاھال 
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لقصفھ أبناء الشعب في شوارع العاصمة 
1978جانفي 26غداة الخمیس األحمر

مسترسال في تملقھ حتى أطراف أصھاره 
ئة الموجھة من لندن إلى ولعّل برقیة التھن

وریث بن علي المحتمل صخر الماطري 
األصیل وما " الطحین " أحد شواھد ھذا 

بالعھد من قدم فإّن ھذه التكنولوجیا الحدیثة 
ال تزال تحتفظ بإجابة الشیخ المرشد من 
عاصمة الضباب بعد أسبوعین من اندحار 
رأس النظام بن علي حول موعد عودتھ إلى 

ین تھدأ األوضاع سأعود ح"تونس مجیبا 
أال . ألیست ھذه قمة االنتھازیة؟" إلى البالد

تعلم أن من أبجدیات التراث الثوري التحام 
القادة بالجماھیر في الساعة الصفر قد تكون 
اختلطت علیك الساحات بین الھاید بارك 
وشارع بورقیبة فتمسكت بالبقاء ھناك 

" أقبل البدر علینا"لتستقبلك أم كلثوم بـ
تھّزك نشوة الفرح بالزعامة لتسقط سجین و

فلول باعة الزطلة والخمرة وسفلة بن علي 
في الداخل و الخارج حتى أن حامیتكم ھي 

ما دامت " قطر والسعودیة"حامیتھم 
المصلحة واحدة والمسیرة مشتركة وھي 
تھریب ھذا الشعب إلى ما وراء الحدود 

..والتاریخ 

بجلدھاتفرّ '' الشرعیة'
راة القیم حفاة المبادئ یتسربون ھا أن ع

كالمیاه اآلسنة من المطار كل إلى حاضنتھ 
وولي نعمتھ یتمسحون على أعتاب أسیادھم 

عبد هللا 20تیمنا بمأثورة متنبي القرن 
أمیر النفط نحن یداك ونحن "البردوني 

". العطشى إلى فضالت أكوابك--القادة 
تاركین وراءھم شعبا ال یتاجر وال یزاید 

عودتنا األعراف ..ذ على انتمائھ للوطن جر
الدبلوماسیة على أن یقطع القادة زیاراتھم 
وأنشطتھم الخارجیة كلما أحدقت األخطار 
ببلدانھم لیعودوا مسرعین متحملین مسؤولیة 
البحث عن تجاوز المحن غیر أن الرھط 
الذي أبتلینا بھ یھرولون متدافعین في 

ر في المطار ھربا من مسؤولیة أخذ القرا
الساعة الصفر فھذا وزیر الرش االول 
یصطحب جنرالھ للتبرك على أعتاب حمد 
وموزتھ وذاك رئیس عقوقي یتسلل 
كالھارب من قدره متخلیا وبكل جبن عن 

یام ولیاتھ التي لم یكن في یوم من األمسؤ
وآخر القطیع .. أھال لھا رغم محدودیتھا

خارج الوطن بثروة الوطن ھو " قطُع"الذي 
الحزب الحاكم والذي أذكت رئیس 

نھا والسریة تصریحاتھ الالمسؤولة العلنیة م
نار الفتنة الوافدة وحُولت الصراعات 
الطبقیة بین الكادحین والمھمشین في 
مواجھة أعدائھم من غالة المستعمرین 
المحلیین إلى حرب وھمیة وافتراضیة بین 

قد ...فتاوي الشفع والوتر وإرضاع الكبیر 
ینجح وزیر الداخلیة   في تجاوز ھذا 

خارج الظرف فیجني جبناء الیوم الفارون
الوطن زرافات ووحدانا والمرتُدون إلى 
غیاھب خیام الخلیج البترولي ثمار قراراتھ 
في بسط ما بقي من سلطة القانون وان كان 

.أخرىجائرا وبولیسیا أما الشعب فلھ قصة

*********************************************************
ینیة  في تونسبعض مظاھر الصراع بین أجنحة الرجعیة الد

منذ صعودھا إلى سدة الحكم عملت حركة 
النھضة على إطالق ید المجموعات الدینیة 

مما اإلرھابیة وحمایتھا على الرغم
مارستھ من جرائم طالت عدید المجاالت  
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واعتبرت أّن . من ضرب وحرق وقتل
اإلرھابیین الدینیین ال یشكلون خطرا على 

دف البالد فھم أصحاب مشروع یستھ
إصالح  المجتمع الذي حاد عن ثوابتھ 
اإلسالمیة حسب ما حددتھ الشریعة وھو ما 
تلتقي فیھ معھم وان اختلفت التكتیكات 

.واألدوات

تغیّر ھذا الموقف وفي اآلونة األخیرة
إلى نقیضھ حیث وصل إلى حّد المواجھة 

یحدث اآلن في جبل العسكریة و ما
حداث في الشعانبي وكذلك ما وقع من أ

. القیروان وحي التضامن   دلیل على ذلك
ما : وھذا ما یقودنا بالتالي إلى طرح السؤال 

ھو السبب الحقیقي لھذا التغییر في المواقف 
واعتبار ھذه المجموعات وخاصة ما سمي 

حركة إرھابیة وجب " أنصار الشریعة"بـ
التصدي لھا ؟

ح بھ النائب عن حركة النھضة ما صرّ 
لس التأسیسي وأحد قیادتھا البارزین في المج

الصادق شورو یحمل اإلجابة الصریحة 
إذ أّكد أّن . والواضحة عن ھذا السؤال

صندوق النقد الدولي ھو الذي أمر الحكومة 
بوضع حد لھذا التیار وھو ما یقودنا بالتالي 
إلى التأكید على أّن موقف حركة النھضة 

یوم التى تقود السلطة الحاكمة في تونس ال
ھو تنفیذ ألوامر   " انصار الشریعة " من 

االمبریالیین االمریكیین  الذین یرون أّن ھذه 
المجموعة المنضویة تحت رایة التیارات 
السلفیة ال تعدو أن تكون إالّ تفریخا لتنظیم 
القاعدة  الذي بات مصدر قلق وإزعاج لھم

لتنفیذ مشروعھم المحمومھاسعیفي
مقدم تحت غطاء ما االستعماري الجدید ال

سمي بالربیع العربي فذلك التنظیم و ان 
كانت  سیاساتھ تندرج ضمن اإلستراتیجیة 

العامة لالمبریالیة فانھ یقدم حلوال دینیة 
ماضویة ال تتناسب أحیانا من زاویة تكتیكیة 
مع ما تریده االمبریالیة ومن ھنا المواجھة 
بین الطرفین اآلن بعد حالة الوئام بینھما 

. لة عشرات السنین الماضیة طی

االنتقال "مسار إنجاحترید االمبریالیة  
الذي یعنى واقعیا ترمیم " الدیمقراطي

األنظمة العربیة و إعادة تأھیلھا  ،لذلك 
تدخلت مبكرا في تونس وغیرھا من 
االقطار لتعطل  حركة المسار الثوري الذي 

دیسمبر 17افتتحتھ انتفاضة الكادحین فــي 
غیر . إلى حّد ماوھو ما نجحت فیھ2010

على المستوى الدولي وظھور أّن المتغیرات
انسجام في المواقف والمصالح  بین روسیا 

والصین أحدث حالة من التعطّل لمشروعھا   
وما یحدث اآلن في سوریا یعبّر بشكل 
واضح عن ھذه األزمة ویفسر بالتالي 
التحوالت والتغییرات في بعض مواقف 

المتحدة األمریكیة تجاه عمالئھا الوالیات
الجدد   الذین دفعت بھم كبدائل للحكومات 

. السابقة التي سقطت في أكثر من بلد عربي
ھذا دون نسیان   تأثیر حالة الرفض الشعبي  

زیادة على فشل   . التي واجھت للحكام الجدد
البدیل اإلخواني سواء   في مصر أو في 

المحافظة تونس  في إدارة شؤون الدولة و
على استقرار النظام واالبتعاد بھ عن 
مناطق الزوابع الثوریة التي كادت أن 
تعصف بھ إبّان اندالع االنتفاضات الشعبیة 

. العارمة التي فّجرھا الكادحون  

وما یجدر التأكید علیھ أّن فشل ھذه البدائل 
ھو فشل للمشروع األمریكي الھادف إلى 

لعربیة وإعادة السیطرة على كامل المنطقة ا
ا تقسیمھا بالشكل الذي یفتح  الباب واسع

وھذا ما . لنھب خیراتھا واستعباد كادحیھا
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یجعلنا نتوقّع  أن   الصراع الرجعي بین 
جناحي الرجعیة الدینیة الذي یمثل ما یجرى 
في جبل الشعانبي إحدى تجلیاتھ سوف یشھد 
تطورات أكثر حدة واتساعا برغم محاوالت 

التنازالت والترضیات ھنا تطویقھ ببعض 
وھناك  فشرط بقاء حركة النھضة على 
رأس السلطة مرھون بالضوابط والحدود 
التي رسمتھا لھا االمبریالیة األمریكیة وعدم 

الخروج عنھا وأبرزھا المحافظة على 
جوھر النظام السیاسي و االقتصادي وجھاز 
دولتھ و ھو ما تعمل القاعدة على استھدافھ 

و في غضون ذلك سوف یقدم بشكل مباشر،
الشعب من قوتھ ودمھ المزید من الخسائر 
التي ال یمكن أن تتوقف بدون تحقیق 

.كامال على االمبریالیة وأعوانھااالنتصار 

*********************************************************
؟راضطرار أم اختیا: قبول النھضة بالجولة الثانیة  من الحوار الوطني

ال تزال شریحة البیروقراطیة العبا 
التونسیة ، منافسا رئیسیا في الحیاة السیاسیة

الطبقي الحاكم مدافعا عن ضمن االئتالف
وھو ما یتجلّى في الدور الذي مصالحھ

التحاد العام التونسي للشغل تؤدیھ  داخل ا
، تلك المنظمة النقابیة العتیدة التي كانتمثال

ر مجال صراع بین الشعب باستمرا
ینما تحاول جماھیر الكادحین فب،أعدائھو

بطابعھا النضالي تحاول  طبعھ
استعمالھ كأداة في خدمة البیروقراطیة

.مصالحھا

و خالل مراحل التاریخ المعاصر لتونس  
كان لالتحاد وزنھ منعطفاتھ الحاسمةو
لكن و الیوم أیضا یبرز ذلك التأثیر وتأثیره و

ھین متضادین اتجاه الثورة و اتجاهفي اتجا
، و ھذا التفریط و االستسالم و المساومة

االتجاه األخیر یبرز كلما ضاق الخناق على 
النظام واشتّدت محاصرة الجماھیر لھ حیث 
تؤدى البیروقراطیة النقابیة  دورھا بامتیاز 

. عنھفي فّك العزلة 

لقد أّدت قیادة االتحاد العام التونسي للشغل 
بّان إھذه المھمة زمن عبد السالم جراد 

دیسمبر حیث أصدرت قرارات 17انتفاضة

بمنع االجتماعات في مقّراتھا وقامت تبعا 
لذلك بإغالق البعض منھا  في وجھ النّقابیین 
والشّغالین وتوّعدت في البدایة بتجرید 
النّقابیّین الذین یتمّردون على قراراتھا 

ید إلطفاء بوزيى سیدلإأرسلت الوفود و
نار االنتفاضة االّ أنّھا سرعان ما ركبت 
الموجة من أجل توجیھھا عن طریق 
إضرابات جھویة مبعثرة تركت حریّة 
تحدید مواعیدھا للبیروقراطیة الجھویة 
ودون ان تكلّف نفسھا عناء اتّخاذ قرار 

.إضراب عام وطني 

وبعد ھروب بن علي  عمدت مباشرة إلى 
مؤقتة من اتباع اقتراح تشكیل حكومة

النظام ثم أوعزت إلى أطراف إصالحیة 
حمایة جانفي و مجلس14بتكوین جبھة 

نت حركة كايالثورة على اثر ذلك الذ
ثم تتالى سعي ...النھضة طرفا أساسیا فیھ

نقابیة واألطراف المرتبطة البیروقراطیة ال
ى لجم اندفاع الجماھیر الشعبیة إلبھا 

قاط النظام وتمییع وتشتیت تركیزھا على إس
تحركاتھا الثوریة و الحیلولة دون استغالل 
الفرصة التي أتیحت للكادحین لمواصلة

الثوري حتى كانت االنتخابات المسار
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وما أفرزتھ من نتائج كارثیة الصوریة
.تعّززت بموجبھا سلطة الرجعیة الدینیة 

رغم كل محاوالت كبح النضال التي 
لم وراءھاة واإلصالحیةوقفت الرجعی

تتوقف جماھیر الشعب عن المضي باتجاه 
تحقیق مطالبھا في الشغل والحریة والكرامة 
الوطنیة التي رأت أّنّھا لن تنجز بدون  

وقد عمدت البیروقراطیة إسقاط النظام
النقابیة قصدا إلى عرقلة تأطیر ھذه 
النضاالت من طرف النقابیین الثوریین على 

كل خاص  بشيو الجھويالمحلالمستوین
واستنفاذ  بھدف ھدر طاقة الجماھیر

قدراتھا وإرباكھا أمام عدّوھا الذي ھزتھ 
،  تھا واستماتتھا في مواصلة النضالمقاوم

بل األدھى من ذلك أنھا كانت تغازل 
ا من اغلب الرجعیة الحاكمة بإعالن تبّرؤھ

التي خاضتھا االحتجاجات والنضاالت
.قطاعات واسعة من الشعب 

كي تجھض حركة الجماھیر الثوریة ول
بادرت إلى الدعوة إلى ما أطلقت علیھ 
مؤتمر الحوار الوطني  حیث دعت إلیھ كّل 

األطراف السیاسیة المنخرطة في انقالب   
عن الوفاق مھما بحثا2011كتوبرأ23

كان الثمن من أجل نزع فتیل الثورة 
بین الشعب والقضاء على الھوة الفاصلة

سیر في الطریق الذي رسمتھ والوأعدائھ
مبریالیة بحرف االنتفاضة عن الّدوائر اال

وتزییف التناقض الرئیسي بین مسارھا
الجماھیر وأعدائھا الطبقیّین والوطنیین 

.المساھمة بحصتھا في ترمیم النظام و

جولة األولى و قد قاطعت حركة النھضة ال
دعت إلیھ قیادة يمن مؤتمر الحوار الذ

قراطیة وھو ما عاتبتھا علیھ البیرو االتحاد

خالف بین الطرفین فحّركت واحتد الالنقابیة
ذرعھا العسكریة للسیطرة على أالنھضة 

حتفال بذكرى اغتیال االتحاد بمناسبة اال
ھو ما قاومھ النقابیون  فرحات حّشاد و

. بصالبة وسقط من بینھم عدد من الجرحى 

و خالل الجولة الثانیة كانت شروط 
ترویكا الحاكمة واضحة و ھي االعتراف ال

بشرعیة المؤسسات التي جاءت بھا 
-المجلس التأسیسي(أكتوبر 23انتخابات 

وضرورة التمدید في ) الرئاسة-الحكومة
أيّ التشكیك فیھا تحت ھذه الشرعیة و عدم

التوقف عن دعم اإلضرابات مبرر كان و
الجھویة والقبول بھدنة اجتماعیة  والقطاعیة 

ما قبلت بھ البیروقراطیة  فقررت ھوو
النھضة وتوابعھا االلتحاق بالحوار 

.استثماره لصالحھا و

و جاءت تلك المشاركة  بعد مصافحة 
راشد الغنوشي زعیم حركة النھضة للباجي 

حركة نداء تونس وھو قائد السبسي رئیس 
الرجعیة الدینیة أساسا على أمر استثمرتھ

عب والمعارضة انّھ انفتاح على مطالب الش
أّدى وقد ،التي تزعم أنھا تمثل ھذه المطالب

ل المعارضة بھذا المناخ إلى مقایضة من ق
اإلصالحیة االنتھازیة التي خفت صوتھا 
أكثر مّما كان خافتا فقلّت جعجعتھا 
وتراجعت مطالبھا إلى مستوى تحدید 
خارطة طریق تتمثل في ضبط روزنامة

أما المطالب ، لالنتخابات القادمة ال أكثر
األخرى على الصعید السیاسي واالقتصادي 
واالجتماعي فشأن ثانوي وباإلمكان التنازل 
عنھا مقابل المھمة األولى وبذلك یقع مجددا 
االنصراف بشكل أكثر وضوحا عن 
المھمات الثوریة الحقیقیة لعموم الشعب 
والتّغاضي عن مطالب الكادحین و انخراط 
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ل الدیمقراطي  الجمیع في معزوفة االنتقا
والمحافظة على مؤّسسات الدولة وتحصینھا 

الدیني وتمتینھا و ھذا لیس مستغربا فالیمین
ن حول الخیارات احدو الیمین اللیبرالي متّ 

.الكبرى

االنخراط في ھذا المسار الحواري باسم إنّ 
الشعب ومصلحة الوطن   لن یستفید منھ إال 

حتى  تظل الیمین الدیني و الیمین اللیبرالي 
بلد خاضع للسیطرة :دار لقمان على حالھا 

یادة   االمبریالیة وشعب مسلوب السّ 

. وطبقات منتجة غیر متمتعة بثمار إنتاجھا 
و ھو ما یفسر انخراط النھضة فیھ كما 

ھ  ذكرنا  فاستمرار الشعب في مقاومت
البرامج یفرض على أعدائھ  وضع الخطط و

مكن ان یتم للقضاء  على كفاحھ وھو ما ال ی
كما أن ھناك ، دون حصول توافق بینھم

الفرقاء "ضغطا امبریالیا  یفرض على 
االتحاد حتى ال تغرق السفینة " السیاسیین

مدن بھم جمیعا فشبح الثورة ال یزال یراود 
.أریافھاتونس و

*********************************************************
طویل ومردود ضئیلعناء: موسم حصاد الحبوب 

كلّما اقترب موسم جني محصول زراعّي 
ما إالّ واشرأبّت األعناق تنتظر ما قد تدّر بھ 
األرض على المنتجین وعلى المستھلكین 
في آن واحد وأیضا عل االقتصاد بشكل 
عاّم، وذلك نظرا لألھمیّة التي یحتلّھا قطاع 

. الفالحة في االقتصاد والمجتمع في تونس
فصل الّصیف قد حّل ومعھ یحّل وھا أنّ 

موسم جني أصناف عدیدة من المزروعات 
والمغروسات إضافة إلى المنتوجات 
الحیوانیّة، وتعتبر الحبوب بمختلف أصنافھا 

.أھّم ھذه المنتوجات

یبدو مؤّشر االنتاج في مجال الحبوب لھذه 
الّسنة ضعیفا في مقارنة بمحاصیل الّسنة 

لرسمیة  فإن نسبة الماضیة، فوفق االرقام ا
2012االنخفاض في اإلنتاج مقارنة بموسم 

حیث أّن محاصیل % 35و 30تتراوح بین 
قنطارا 15و14ھذه الّسنة تتراوح بین 

.ملیون قنطار للموسم الفارط22.2مقابل 

غیر أّن نسب النّقص في اإلنتاج تختلف 
حسب المناطق والجھات، ففي مناطق 

اج شبھ منعدم، الوسط والجنوب یبدو اإلنت
" معقل"ولكّن ھناك مناطق أخرى تعتبر 

إنتاج ھذه الماّدة أصیبت ھي أیضا بداء 
محدودیّة اإلنتاج الذي بلغت نسبة تراجعھ 

بل إّن األمر یبدو مفزعا في ، %50فیھا 
بعض المناطق مثل المناطق الجنوبیّة من 
والیة الكاف التي تفید التقدیرات  باّن 

یتعّدى عشر محصول ھذا الّصیف لن
ذلك أنّھ . محصول السنة الفارطة) 1/10(

القلعة الخصبة وتاجروین في مناطق مثل 
وقلعة سنان والكاف الغربیة والدھماني وجد 
الفالّحون أنفسھم مجبرین على تحویل 
الّصابة قبل أوانھا إلى أعالف بعد أن توقّف 
نمّو منتوجاتھم من الزراعات الكبرى وبذلك 

ق قد حسمت فیھا األمور تكون ھذه المناط
. مبّكرا لغیر صالح االقتصاد والفالحین
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وتعود ھذه األوضاع إلى حالة الجفاف التي 
تضّررت منھا لیس فقط مناطق الوسط 
والجنوب   وإنّما أیضا منطقة جنوب والیة 
الكاف ھذه الّسنة ومناطق أخرى من الّشمال 

".الّشمال الحبوبي"الغربي أو 

إنّھا تتوّزع على عّدة أّما انعكاساتھا ف
فالفالّح ھو المتضّرر . مستویات وأطراف

األّول من ھذه األوضاع، فھي ستزید في 
تعمیق األزمة المادیّة للفالّحین وخصوصا 
الّصغار منھم، ذلك أنّھم سیجدون أنفسھم 
أمام أرقام طویلة من الّدیون المتخلّدة بذّمتھم 
لن یكون في مقدورھم تسدیدھا أو حتّى 

وھذا الوضع . ید فوائضھا المتراكمةتسد
بدوره سیدفع بھؤالء الفالّحین نحو اللّجوء 
إلى حلول أخرى أكثر خطورة مثل التّفویت 
في أراضیھم والنزوح إلى المدن أو 

وفي . االلتحاق بصفوف العاطلین عن العمل
مستوى ثاٍن، فإّن قلّة المحاصیل الّزراعیّة 

تعتمد أو انعدامھا في بعض المناطق التي 
بدرجة أولى على ھذا النّشاط سینعكس سلبا 
على تنشیط الحركة االقتصادیّة بتلك 
الجھات وسیحرم متساكنیھا من عدید 

مواطن الّشغل ولو كانت موسمیّة عادة ما 
.تجد في موسم الحصاد مصدرا للّرزق

أّما على مستوى ثالث، فإّن قلّة اإلنتاج 
تنعكس سلبا على الوضع االقتصادي 

دھور بطبعھ وخاّصة إنتاج الحبوب المت
% 40الذي ال توفّر الفالحة التونسیّة منھ إالّ 

.مّما یحتاجھ سّكانھا سنویّا

وإذا كان الجفاف ھو العامل المباشر المؤثّر 
في ترّدي اإلنتاج في بعض المناطق، فإّن 
غیاب أخذ التّدابیر لتجاوز تأثیرات ھذا 

ول العامل الطّبیعي یُعّد مسؤوال عن حص
ھذه النتائج وعن انعكاساتھا على االقتصاد 

فعدم التدّخل من قبل المصالح . والمجتمع
المختّصة  حتّم ھذه النتائج نظرا ألنّھ كان 
باإلمكان تجنّب ھذه الحصیلة لو تّم حّل 
مشاكل الرّي بتلك المناطق وذلك بإقرار 
إجراءات عاجلة لفائدة الفالّحین مثل توفیر 

إعفائھم من بعض التكالیف الّدعم المادّي أو
كتوفیر األدویة أو بإسقاط الّدیون التي 
أرھقت كواھلھم ومنعتھم من التدّخل 
لمعالجة أوضاع محاصیلھم الزراعیّة التي 

. خسروھا ولم تربح منھا البالد شیئا

*********************************************************
حداث و دالالتأ

خوان المسلمین یحرق في ظل حكم اإل
: نفسھمأالكادحون 

نفسھم في تونس في ظل حكم أحرقوا أمن   
حرقوا أضعاف من أضعاف أالنھضة 

يسھم في ظل حكم التجمع الدستورنفأ
خر ما سجل حرق كادحین لجسدیھما في آو

في دینة السواسي من والیة المھدیة وم
زة تحدیدا یواصل في غفلسطین و

في ظل یضاأم جسادھأالمحرومون حرق 
خرھم كادح آحكم حركة حماس االخوانیة 

ھل.لسطینى احرق نفسھ   في مدینة رفحف
؟؟؟ لــادھم  ھو الحــجسن ألــحرق الكادحی
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ط بھؤالء الذین لم طبعا ال و لكنھ تشھیر فق
و تنظیم ،الفقر و القمعالّ إیقدموا للشعب 

منظمات حزاب وأنفسھم فيالكادحین أل
يالتحرريالكفاح الوطنثوریة و خوض

.ھو الحل

انزعاج السفارة األمریكیة  في تونس ؟
أصدرت السفارة األمریكیة في تونس 
بالغا تضمن احتجاجا على األحكام  

14الصادرة ضد المتھمین في أحداث 
جمت السفارة عندما ھو2012سبتمبر 

األمریكیة في تونس وأحرقت بعض 
م دّ وقتھا و قُ قد حصلت اعتقاالتأجزائھا و

لىإالمنتمین إلى التیارات السلفیة عدد من
المحاكمة وجاءت األحكام بتأجیل التنفیذ 
وھو ما ردت علیھ سفارة الوالیات المتحدة 
األمریكیة في تونس بقوة معبرة انزعاجھا 
باعتبار ان األحكام كانت خفیفة و غیر 
متناسبة مع خطورة األعمال المقترفة 

التونسیة المسؤولیة عن محملة الحكومة 
.حمایة بعثتھا الدبلوماسیة 

ولم تحتج الحكومة التي یقودھا الیمین 
الدیني على بیان السفارة األمریكیة باعتباره 

ما أشار یمثل تدخال في شأن داخلي و ھو
يمرصد الوطني الستقالل القضاء الذإلیھ ال

.استنكر صمت وزارتي الخارجیة و العدل

تقوم يالتطورات في الوقت الذھذه يتأوت
نھضة بزیارة فیھ بعض رموز حركة ال

مریكیة ومن بینھا راشد للوالیات المتحدة األ
ھناك سباقا بین نّ أوالواضح يالغنوش

رالي والدیني لكسب رضا الیمینین اللیب
الیمین الدیني بصدد نّ أواشنطن وال شك 

خسارة بعض رصیده لدى االمبریالیین 
.األمریكیین

واقع حقوق االنسان في ظل حكم الیمین 
:الدینى

العفو الدولیة حول كشف تقریر منظمة
2013نسان في العالم لسنة حالة حقوق اإل

ة من غرة الذى تم اعداده في الفترة الممتد
ولى من شھر األلى غایة األإ2012جانفي 

السنة الجاریة عن تواصل ممارسة التعذیب 
من قبل الشرطة تونس واستعمال العنففي

یز في لى جانب التمیإضد المتظاھرین 
ة واستمرار أالقانون والممارسة ضد المر

أشخاص دون 9عدام في حق الحكم باإل
یود المفروضة لى القإشار أكما .تنفیذه بعد

ونة یالحظ في اآلعلى حریة التعبیر و
التلویح بتطبیق قانون مكافحة خیرةاأل
ين علان حكم ببّ إب الصادر رھااإل

صدار قوانین جدیدة تفرض واالستعداد إل
تعرض للشرطة على من یعقوبات قاسیة 

تجھیزاتھا والمساواة بین مقراتھا وو
ضرابات اإلاجات واالعتصامات واالحتج

.رھابیةعمال اإلاألو

:وضع اقتصادى ینذر بكارثة في تونس 
مودیز انفستورز "خفضت وكالة 

تصاد التصنیف االئتماني لالق" سرفیس
مما ، معتبرة ان مستقبلھ سلبي  التونسي، 

یعنى ان التصنیف سینحدر الى درجات اقل 
وكالة ھذه الاعتبرتو. في االشھر القادمة

إلى ىتونساالقتصاد التخفیض تصنیف ان
Ba2 الیقین السیاسي"یفسر بانعدام "

الوضع المالي الضعیف وغیاب االستقرارو
ارجیة للبنوك الحكومیة والضغوط الخ

فادت وأ. الكبیرة على میزان المدفوعات
نّ أب2013يما29الوكالة في بیان مساء 

.تونس تعیش اضطرابا سیاسیا 
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یا  ـــــــتركياضة فــــانتف

بدأ عدد من الیساریین الثوریین األتراك 
اعتصاما في ساحة تقسیم في قلب  مدینة 

ى مشروع اسطنبول قبل أیام  لالحتجاج عل
إقامة مشروع تمثل في اقتالع أشجار وی

تجارى في المكان وعندما فضت قوات 
القمع التركیة االعتصام بشراسة صرخ 

واخرجأ"القمعقواتوجھفيالمعتصمون
فيلیستالمقاومةبالغاز،ناورش،مھراوتك

. "مكانكلفيإنھاوحدھا،تقسیم

فعال سرعان ما  تحول االعتصام إلى و
معظم مدن تركیا وقراھا انتفاضة عمت 

وارتفع سقف المطالب االجتماعیة 
السیاسیة لكي یبلغ المطالبة باستقالة و

أردوغان الذي تم وصفھ بالمستبد الدیني 
الدولة   سلمة المجتمع والذي یعمل على أ

ة من تفقیر وتجویع الكادحین لصالح حفنو
بیع تركیا إلى سماسرة المال و األعمال و

.األوربیین مریكیین واألناالمبریالیی

تفضون بشجاعة مستعملین قاوم المن
الزجاجات الحارقة وأقاموا الحجارة و

سائل المتاریس في الشوارع مستنبطین و
عرقلة تقدم  لحمایة أنفسھم من الغازات و

قوات القمع  بینما استعملت األجھزة 
مدافع قنابل الغاز وولیسیة الھراوات والب

.مطاطي الماء الساخن و الرصاص ال

التي انطلقت في البدایة مواجھاتكانت ال
مما الوطیس حامیةفي مدینة اسطنبول 

إن : یصرح قائال التركيالرئیسجعل
أما یطاقالحدإلىوصلتالمظاھرات

رئیس وزرائھ فبدا مصمما على إغراق 
السلطة": المنتفضین في الدم  متوعدا 

ھافیوستبقىأمس،تقسیمساحةفيكانت
التقسیمساحةألنغداً أیضاً وستكونالیوم
أنالمتطرفونیستطیعمكاناً تكونأنیمكن
كادحيإرادةلكنو، "فیھیشاؤونمایفعلوا
رجب الجالدإرادةمنأقويكانتتركیا

علىالقمعقواتمجبرةطیب أردوغان 
وسط أھازیج  الساحةمناالنسحاب

. المنتفضین و فرحتھم 

انتشرت شرارة االنتفاضة في طول وعندما 
حا عرضھا بدا الجالد یتراجع مصرّ تركیا و

بل نقتلعھا فقط األشجارنحن ال نقطع "
متجاھال أن " أخرىأماكنوسنغرسھا في 

األمر لم یعد یتعلق بأشجار مقطوعة بل 
بدماء عدد غیر محدد حتى اآلن من الشھداء 

كعادة الیمین و. و المعتقلینوآالف الجرحى 
دیني في كل مكان حاول اللعب على وتر ال

اإلیمان و الھویة   فقد  كان یرید بحسب ما 
عثمانیة مكان ح بھ إقامة مسجد وثكنةصرّ 

.األشجار المقطوعة 

ي انطلقت منھا مدینة اسطنبول الت
بمقاومتھامعروفةاالنتفاضة التركیة

وفیھاسواء كانت لیبرالیة أو دینیة للرجعیة
بمناسبةالشیوعیینلشھداءامنعددسقط
وخاللقبل سنوات يماأولىرذكإحیاء

مواجھاتفیھا جرتالعامھذاالعمالعید
ھا تمتلك تاریخا كما أن تركیا كلأیضادامیة

و لھا قادة المقاومةزاخرا بالكفاح و
ومنھم شھید الشیوعیینتاریخیون

ھناك و، كادحین األتراك إبراھیم كایباكیاالو
مسلحة ثوریة تركیة وكردیة عات مجمو

شبیبیة ونسائیة اتحادات عمالیة ووعربیة و
قد أعلن اإلضراب العام لمدة یومین وقویة 
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في رد مباشر على الجرائم المقترفة ومنھا 
تل شاب بالرصاص في مدینة ھاتاى ق
دھس آخر بسیارة في اسطنبول بینما و

حصل اشتباك مسلح بین مقاتلي حزب 
الجیش التركي في العمال الكردستاني و

ةسلسلة الجبال الواقعة على الحدود التركی
.العراقیة

قتصاد كان لالنتفاضة الاعلى صعید
التركیة تأثیرھا السریع إذ سجل انخفاض 

وصل إلى حاد في بورصة اسطنبول 
في سعر اللیرة ھبوٍط كما سجل 10.5%

وألغیت %16التركیة، وصل إلى نحو 
أن تركیا ، علمااحوّ العدید من حجوزات الس

ملیون سائح 30یزورھا سنویا حوالي 
بتھ ما نسھاقطاع الخدمات فیویشغل 

، ویساھم من مجمل القوى العاملة% 33.7
، الخاممن الناتج القومي % 58.5بما نسبتھ 

ما نسبتھ ع الصناعةبینما یعمل في قطا
العاملة، لیساھم من مجمل القوى % 20.5
. فقطناتج القومي من ال% 29.5بنحو بذلك

ھو ما یشیر الى ھشاشة ما یسمى المعجزة و
االقتصادیة التركیة القائمة في جوھرھا على 

.و معاناتھم نحساب شقاء الكادحی

فیالحظ سرعة أما على الّصعید السیاسي
اللیبرالي الیمینین الدیني والتصدع بین

و الحزب ةممثلین في حزب العدالة و التنمی

تبادل التھم بینھما كما وري والشعبي الجمھ
بي مما واألورمریكي واأل" القلق"یالحظ 

تیجیا استراحلیفا فتركیا تمثل يیجر
عضوا مھما في حلف الناتو وبالتالي و

في الصراع مع روسیا قاعدة متقدمة 
إعادةدورھا في إلىباإلضافةوالصین

ھو ما ورسم خریطة الوطن العربي 
بیا وسوریا في ترجمتھ عملیا خاصة في لی

لف متین مع الرجعیة الخلیجیة وھيتحا
تمثل اآلن سندا للیمین الدیني الحاكم في 

، األقطار العربیة و من بینھا تونسبعض 
كما أنھا ال تزال تحتل أرضا عربیة وھى 

.سكندرونةاء اإللو

إلى أيّ ما یجرى اآلن في تركیا یبین إنّ 
ن یستعمل الیمین الدیني یمكن أحد
لقمع الكادحین وخدمة " دیمقراطیةال"

االمبریالیة غیر أن  األھم من ھذا ھو 
الموجة الثانیة من االنتفاضات التي بدأت 

لتي تستھدف الیمین مالمحھا في التشكل و ا
موجة األولى  استھدفت الالدیني بعد أن

إذا ما تطورت ھذه الیمین اللیبرالي و
ي الموجة فإنھا یمكن أن تشكل تقدما كبیرا ف

لثورة في الوطن العربي وتركیا اتجاه ا
ھو ما سیساھم في وبلدان محیطة أخرى و

التأثیر على مجرى التغییر الثوري في 
.العالم برمتھ 

جریدة كّل الكـــادحین، ـورةــــدة طریـــق الثّـجریـ

ھا و توزیعھا ومناقشة محتویاتھافي إثرائساھموا 
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ابن الشعب: بقلم ماذا تریـــــْد ؟ 
ماذا تریُد ؟

وقد سّمینا ما حدث ثْورة
بعد أن خلناھا فوضى
وصلیناھا نارا حمراء

ملعون من لم یسّمھا ثورة
وكّل ملوك الغرب

وبعض ملوك العرب
وقفوا إجالال لجاللتھا

وأصحاُب الّشركات الكبرى
في أمریكا وأوروبّا

ي آسیا الّصغرىوحتّى ف
ونحن طبعا نُطیُع األمرَ 

فماذا تریْد ؟
...

ماذا تریُد ؟
والتّاریُخ غیّرناهُ 

الّسابُع صار الّرابع عشرَ 
وجعلنا ذاك الیوم عیداَ 
حتّى أسماء الّساحات
غیّرناھا بإسم الثّورة

ومحّمد صیّرناهُ شھیداَ 
بعد أن خلناهُ انتحرَ 

علّیناهُ ووّسمناهُ ألف مّرة
افتنا صارت ُحّرةوصح

حتّى صارت دول أخرى
تستورد ثورتنا العظمى

فماذا بعد ھذا تریْد ؟
...

قُلَت تریُد رأس النّظام
فطیّرناهُ عبر الّصحَراء

ثّم أردَت سلیما وصخراَ 
فشتّتنا شمل العائلة

غربا شرقا جّوا وسجنا
والبعض أركبناهُ البحرَ 

فھل مازلَت تریْد ؟
...

لّدكتاتورقُلت بعد رحیل ا
أریُد كّل النّظاِم یغورْ 

نظاٌم بائدْ : فتعّجلنا وسّمیناهُ 
نظاٌم قدیم ورثنا عنھُ 

بدل القصِر ثالثة قُصورْ 
تربّع في كّل قصر ثوريٌّ 

ووّزرنا باقي الثّوار
حتّى كاد البالط یثورْ 

فھل بقي لك ما تریْد ؟
...

قُلَت بقي ینقصك دستورْ 
حقّا ھو ینقصنا مْذ عطّلناهُ 

وعطّلنا حزب الّدستورْ 
لكن نحن لم ننس ذاكَ 

بل إنّا سبقناكَ 
فقط إنّا نریُد أن نتمھّلْ 

حتّى ال نترَك ثغَرة
ینفذ منھا عدوُّ الثّورة

ال تتعّجلْ .. فیا شعُب 
بإذن هللا غدا ننجزهُ 

وإذ نصدُرهُ 
تتسّجُل كّل األھدافِ 

ونقضي على كّل مقھورْ 
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http://tpitu.blogspot.com: نترنت موقع حزب الكادحین على اال

alkadehinparti@gmail.com:اتصلوا بنا  


