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  ل ؟ـــــــــــــــــــا العمـــم

 .ساعاحة  اتّ یزداد نشاط الجماعات المسلّ    
ال وّ أتمركزت بھا  بعد القصرین التي

اف و جندوبة انتشرت بعد ذلك في الك
مصادر  اآلن تنتشر جنوبا حیث أفادتو

ریاف مختلفة أنّھا اقتحمت منازل في أ
د بالمؤونة قفصة للتزوّ بوزید و سیدي

المحاذي  بذلك یكون الشریط الحدوديو
جاال صبح شیئا فشیئا مللجزائر قد أ

االقتراب  نّ النتشار تلك الجماعات. علما أ
في سلسلة  التمركز من جبل عرباط یعني

 جبلیة تمتد من المغرب إلى لیبیا و ھي
وسط المرتبطة المتسلة جبال الظھر سل

كانت تاریخیا الحاضنة طلس وبجبال األ
حة للمقاومین ضد الجغرافیة للعملیات المسلّ 

مار الفرنسي في الجزائر و تونس االستع
ریة و مع بلوغ العملیات العسك .المغربو

ریاف ھذا المستوى قد یُترك سكان األ
بشكل خاص لمصیرھم و یتم الدفاع فقط 

ثم و نتیجة ضغط  ،ز المدنعن مراك
العملیات الھجومیة للمجموعات المسلحة قد 

ترك الجنوب لمصیره للدفاع عن الشمال یُ 
حل حتى تضیق الحلقة شیئا فشیئا و السا

بح الدفاع فقط عن تونس المفیدة یصو
تترك تونس غیر المفیدة للجماعات و
لمسلحة و الطائرات بدون طیار التي ا

تكرار  األخرى أيتھاجمھا بین الفینة و 
في التسعینات  و الجزائريسیناریال
المالي و الیمني و یو الصوماليالسینارو
  ن .ذ اآلنفّ یُ  السوري الذيالعراقي وو

ع ذلك النشاط  من و یمكن معاینة توسّ    
ل الوقوف على مالبسات الھجوم خال

ھاجم فقد  األخیر في منطقة بولعابة،
تیبة عقبة لى كمسلحون  یُعتقد في انتمائھم إ

 ة لمنظمة داعش سیارةبن نافع الموالی
س   كانت متمركزة في تابعة لقوات الحر

 17رة من لیلة خّ متأ في ساعة تلك المنطقة
أطلقوا علیھا وابال من و 2015فیفري 

ى إلى مقتل دّ نیران األسلحة الرشاشة مما أ
متنھا  كانت على العناصر األربعة التي

انسحاب واالستیالء على عتادھم و
  . لى قواعدھمین إالمھاجم

یبة و یقع مسرح العملیة في منطقة قر   
عرفت  من جبال سمامة والشعانبي التي

ھا نّ ابق و یفترض أعملیات مماثلة في السّ 
اجد فیھا قوات من ریة تتومنطقة عسك

تستعمل عداد كثیفة والجیش والحرس بأ
لغام كاسحات األوالطائرات و فیھا الدبابات

في نفس و المجموعات المسلحة.ب لتعقّ 
حة الوقت تقریبا كانت مجموعات مسلّ 

أخرى تقتحم منازل المواطنین العزل 
بمنطقة سیدي جامع عین النشمة بجرادو 

بمعتمدیة ساقیة سیدي یوسف بالكاف  
  .  للتزود بالمؤونة

و قد تكررت ھذه العملیات في اآلونة    
حة صبحت الجماعات المسلّ االخیرة وأ

یات بقدر كبیر من الحریة في وال كتتحرّ 
، مما الكاف و سیدى بوزیدالقصرین و

ساع  كما نشاطھا في تطور و اتّ  یعني أنّ 
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تستھدف  ، وھيعلى عكس ما یعتقد ،ذكرنا
ربط نشاطھا عبر السالسل الجبلیة مع 

المتمركزة في الجزائر و لیبیا  المجموعات
   .منطقة الصحراء الكبرىو

تلك  فإنّ  ،یضاالسابق أو مثلما حدث في    
الجماعات تحرص على القیام بعملیات 

، فھي تقتل في قوّ ــنوعیة تظھر فیھا التف
ریده و المكان  الذي تختاره ت الزمان الذي

   . ة خسارةیّ د أن تتكبّ دون أ

ونس بما ا ما یحدث في تــذا قارنّ و إ  
حدث سابقا في الجزائر و أقطار عربیة 

 بدایةً  الّ لیست إ ، فإن ھذه العملیاتخرىأ
لحرب طویلة سیكون ضحایاھا رئیسیا من 

حزاب الكادحیـن، مما یطرح على األبین 
المنظمات السیاسیة و النقابیة و الحقوقیة و

ئات الشعب االستیقاظ و المثقفین وسائر ف
ضبط استراتیجیة شعبیة وان لقبل فوات األ

یھ قوى تغذّ  لمقاومة اإلرھاب الرجعي الذي
 ھــیوتسھر على تفشّ  دولیةیمیة وقلاخلیة وإد

  .خدمة لمصالحھا

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

  مكافأة صندوق النقد الدّولي لتــونس

 12یوم وافق صندوق النقد الدولي    
ملیون  104.8على صرف  2014دیسمبر 

ملیون دینار  193.5دوالر أي ما یعادل 
لفـائدة تـونس، وھو القسط الخــامس من 
القرض االئتماني المرصود لھا والبالغ 

ملیون دینار)  2.836ملیار دوالر  ( 1.15
و كان الصندوق المذكـور قد وافق علیھا في 

   .2013ان شھر جو

وتأتي ھذه الموافقة على تسدید ھذا القسط    
بعد مصادقة المجلس التنفیذي للّصندوق على 
تقریر حـول أداء االقتصاد التونسي. 
فبالّرغــم من المشاكل الحادّة والمتفاقمة التي 
یعرفھا ھذا االقتصاد، تّمت ھذه المصادقة 
نظرا ألّن تـونس نجحت في استكمــال 

سیاسي رغم الظروف الدّاخلیّة االنتقال ال

والخارجیّة الّصعبــة، حسب ما ورد في بیـان 
  صادر عن نائب المدیر العام  للصندوق.

و قد أورد البیــان بعض ھذه المشاكل من     
ذلك االختالالت الخارجیة والمالیة الكبیرة 
إلى جانب ارتفاع معدالت البطالة و الھشاشة 

قدما في تنفیذ المصرفیة التي تتطلب المضي 
 .اإلصالحات التي تسیر بشكل بطيء

وضعف نسبة النمو االقتصادي التي لم 
بالمائة، وھو رقم بعید عن  2.3تتجاوز 

توقّعات الصندوق الذي كان یأمل  تسجیل 
  بالمائة خالل ھذه السنة. 2.8نسبة نمّو بـ 

وقد أشـاد البیان الصادر عن الصندوق       
، ویبدو انّھا 2015بما تضمنتھ میزانیّة 

تتـوافق مع المقترحات والتوصیات الّسابقة 
التي رافقت منحھ أقساطا قدیمة، لذلك دعا في 
ھذا البیـان السلطات التونسیّة إلى مزید 
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التخفیض في دعم الطاقة مع رقابة صارمة 
لفاتورة األجور. كما دعا إلى التعجیل بتنفیذ 

ر اإلصالحات الھیكلیّة من أجل جلب االستثما
و إعادة ھیكلة   البنوك الحكومیة تماشیا مع 

   المعاییر الدّولیة.

ویتبیّن من خالل ھذه المــوافقة أّن    
الحصیلة االقتصادیّة لیست وحدھا المحدّدة 
في قرار منح القروض أو عدمھا، وإنّــما  

المعطیات السیاسیّة   وخصوصا  أیضاتتدخل 
إذا جرت الّریــاح بما تشتھیھ  ّسفن 

المبریالیة في المنطقة . فھذا الصندوق لم ا
یبخل على الحكومات المتعاقبة في تونس 
بأمــوالھ، وكان قد أشاد بحكومة المھدي 
جمعة معتبرا إیّاھا تحمل برنامجا یمثّل 

  خارطة طریق جیّدة بالنسبة لالقتصاد.

وإذ تأتي ھذه المــوافقة بعد إجراء محّطتین  
الرھانات التي قام  انتخابیّتین كانتا إحدى اھمّ 

علیھا تعیین حكومة جمعة، فإّن في ذلك داللة 
وتأكید لنجاح المؤشرات التي رسمتھا القوى 
المالیة العالمیة وبالتالي نجاح حكومة جمعة 
في االستجابة لتوصیات الصندوق. فالنّجــاح 
في السیاسي سیؤدّي حتما إلى النّجــاح في 

د الدولي االقتصادي وفق معاییر صندوق النق
والبنك العالمي لمصطلح النجاح. وقد حملت 
اإلجراءات االقتصادیة واالجتماعیة لحكومة 
جمعة في طیّاتھا مؤشرات الوفــاء لمقترحات 

الصندوق وتوصیاتھ الّسابقة من ذلك رفع 
الدّعم عن أسعار بعض المواد وتقلیصھ 

  بالنسبة لمواد أخرى والضغط على األجـور.

ــومة جمعة حصلت على لذلك، فإّن حك   
 أنھامكـافأة من صندوق النقد الدّولي بما 

حقّقت تقدّما في تلبیة توصیاتھ، وھي مكـافأة 
ستغرق أكثــر البالد واقتصادھا الھّش في 
أزمة الخضوع للمؤسسات المالیة النّھابة 
والقوى العالمیة المشرفة علیھا، وسترھن 
الّشعب على مدى غیر قصیر بأیدي 

مـاء الكادحین وتجعل أتعابھم مّصاصي د
ومعاناتھم موّجھة لتسدید الدّیــون المتراكمة 
وفــوائضھا. أّما الدّولــة القـائمة فإنّھا 
منخرطـة في ھذا المشروع منذ نشأتھا، وھذا 
االنخراط لیس إالّ نتاجا   لطبیعة التحالف 
الّطبقي الحـاكم الذي تلتقي مصالحھ مع 

اقض مع مصالح مصالح القوى العظمى وتتن
الشعوب والّطبقـات الكادحـة. أّمــا الكادحون 
فإّن مصالحھم ال تتوافق مع ھذه المشاریع 
والعالقات التي ترھن السیادة الـوطنیة للقوى 
االستعماریّة وتجعل االقتصاد تحت رحمة 
مؤسساتھا خاضعا لمخّططاتھا وخادما 
لحاجیاتھا وتحرمھم من  التمتع بالثروة 

ینتجونھا   بینما تكدّسھا بأیدي  جھدھم التى
عصابات كبار المالّكین ورؤوس األمـوال 
الجشعین المستثرین من فقر الغالبیّة العظمى 

  األریـاف.مدن و من الّشعب في ال

  

***************************************************************************  
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  مشروع تعطیل المعّطلین

أعلنت وزارة  2015جانفي  28في    
التّربیة عبر موقعھا الرسمي على األنترنات 

معّطال عن  561عن فتح مناظرة لقبول 
العمل في سلك القیّمین األول. وقد فتح ھذا 
البالغ بصیصا من األمل لدى عدد من 
المعّطلین عن العمل مّمن طال انتظارھم 

لّھم للیوم الذي یُدمجون فیھ في سوق الّشغل ع
یحّسنون ولو نسبیّا   من أوضاعھم 
االجتماعیّة الّصعبة أو حتّى یمتلكون عادة مدّ 
أیدیھم إلى جیوبھم بدل مدّھا إلى أولیائھم أو 
أصدقائھم إذا ما أرادوا قضاء أبسط حاجیاتھم 
االستھالكیة الیومیة. و مقابل من ھذا 
البصیص من األمل، تضاعف الشعور باأللم 

عّطلین الذین وجدوا أنفسھم لدى أغلبیّة الم
على ھامش ھذه المناظرة بعد أن طال 
انتظارھم وھم جالسین على قارعة ھذه 
الحیاة، فتجّرعوا مرارة اغتیال أحالمھم 
ببالغ لم یراع حتّى نفسیّة ھؤالء التي تعاني 
أصال من تبعات اإلقصاء االجتماعي 
والخیبات المتتالیة التي أھدتھا إلیھم 

عاقبة التي كلّما حلّت واحدة الحكومات المت
منھا إالّ وجعلت قضیّة التشغیل في طلیعة 

  . اتھا والقضایا التي تعد  بحلّھااھتمام

ھذه المناظرة التي أقصت جزءا كبیرا من    
خّریجي مؤسسات التعلیم العالي لم تكن 
مجّرد اجتھاد عمد إلیھ وزیر التّربیة في تلك 

ر أشمل كان اللّحظة، وإنّما ھي تندرج في إطا
قد وضعھ ھذا الوزیر في عالقة بالمناظرة 
الخاصة بانتداب القیمین األول لیكون قاعدة 

لجمیع المناظرات التي تخّص ھذا السلك. 
لذلك أتت ھذه الشروط منسجمة مع ھذا 
التمشي وخاضعة للقاعدة التي أراد إرساءھا 

 27فقد أصدر ھذا الوزیر قرارا مؤّرخا في 
ق بضبط كیفیة تنظیم یتعل 2014نوفمبر 

المناظرة الخارجیة باالختبارات النتداب 
قیمین أولین. وقد تّم في الفصل الثّاني من ھذا 
القرار تحدید الشروط المتعلّقة بالمترّشحین 
المخّول لھم المشاركة في ھذه المناظرة من 
 احیث السن والتخّصص التعلیمي، فورد ھذ

الفصل كالتّالي: " تفتح المناظرة الخارجیة 
باالختبارات النتداب القیمین األولین 
للمترشحین الخارجیین البالغین من العمر 

) سنة على األكثر تحتسب وفقا 40أربعین (
 2006لسنة  1031ألحكام األمر عدد 

المشار إلیھ  2006أفریل  13المؤرخ في 
 أعاله المحرزین على الشھادة الوطنیة
لإلجازة أو األستاذیة أو على شھادة معادلة 
لھا في اختصاص علم النفس أو علم 

  االجتماع أو علوم التربیة".

وبغّض النّظر عن العدد النھائي الذي سیتّم    
قبولھ ومحدودیتھ بالنسبة ألعداد العاطلین، 
فإّن ھذا القرار ینّم عن توّجھ یحمل أبعادا 

ن. فعملیّة خطیرة سیتحّمل آثارھا المعّطلو
اإلقصاء لبقیّة االختصاصات فیھا ضرب 
لقاعدة التساوي في الحظوظ وتھمیش متعّمد 
لخّریجي بقیّة االختصاصات إذ ال یوجد أّي 
مبّرر مقنع یحتّم اختیار االختصاصات الثالثة 
المذكورة في ھذا القرار دون غیرھا إالّ إذا 



 

6                                                                               5201 جــــــانفي، 26العــدد  ،طریق الثّورة
        

 

كان   الوزیر یرى أّن خّریجي ھذه 
ھم قادرون على االختصاصات وحد

االضطالع بالوظیفة المعنیّة، وإذا كان ذلك 
كذلك فما على وزارة التعلیم العالي إالّ إدراج 
اختصاص جامعي باسم ھذه الوظیفة. كما أّن 
ھذا القرار یھدف إلى زرع بذور الخالف بین 

مختلف الخّریجین بما أّن بعضھم یتمتّعون   
ھل فّكر    بامتیازات ال یتمتع بھا غیرھم  . ثّم،

الوزیر، لحظة إبداعھ لھذا القرار، في مصیر 
خّریجي ھذه االختصاصات الثالثة في 
مناظرات غیر القیّمین األّول ؟ أم أنّھ كان 
سیلجأ، لو طال بھ المقـام في ھذه الوزارة، 
في كّل مّرة إلى منح ھذا االمتیاز لعدد من 
االختصاصات دون غیرھا في كّل مناظرة 

  في إنجازھا ؟  یتّم التفكیر

إّن ھذا القـرار ال ینّم إالّ على االلتزام    
بضرورة تعطیل المعّطلین عن الّشغل، و ھو 
یندرج في إطار سیاسة أشمل عملت حكومة 
جمعة على تنفیذھا وستعمل الحكومة الجدیدة 
على مواصلتھا احتراما المالءات صندوق 
 النقد والبنك الدّولیین، وھي الحدّ قدر اإلمكان
من االنتداب في الوظیفة العمومیّة من اجل 
الّضغط أكثر ما یمكن على اإلنفاق العمومي 
لتضمن سداد القروض الّطائلة التي تمنحھا 
تلك المؤسسات الدولیة لھذه الحكومات 

  وفوائضھا العالیة. 

في عالقة بذلك ، فإّن أصواتا من خارج 
الّسلطة التنفیذیّة بدأت تصدح بتصریحات 
معادیة للتشغیل وللعاطلین عن العمل وتدعو 
إلى إیقاف االنتدابات. وإذا كانت ھذه 
الدّعوات تعدّ سابقة باعتبار الصفاقة التي 

امتلكتھا للتعبیر عن موقفھا ھذا خصوصا من 
 غرابة فیھا داخل مجلس النّواب، فإنھ ال

باعتبار صدورھا عن نائب ینتمي إلى حزب 
لیبرالي اعتمد رئیسھ في حملتھ االنتخابیّة 
على شراء األصوات بعد أن نجح في شراء 

  جمعیّات ریاضیّة بأكملھا .

مقابل ھذه التصریحات، وھذه القرارات،    
القائمة على اإلقصاء والھادفة إلى حرمــان 

حیاة، كان ردّ مئات اآلالف من أسباب ال
  ) UDCجمعیة المعّطلین عن العمل ( 

محتشما جدّا وال یلیق بمنخرطیھا  و ال 
بالمكانة   التي اكتسبتھا منذ اندالع 
االنتفاضة. إذ، باستثناء بعض التحّركات 
المحدودة في المكان والّزمان، وبعض 
التصریحات الصحفیّة، لم تقدر ھذه المنّظمة 

اجّي وطنّي، وال على تنظیم أّي شكل احتج
على إصدار بالغ رسمّي ضدّ قرار ذاك 
الوزیر أو تصریحات ذلك النّائب. وأمام ھذا 
الّصمت الذي التزمت بھ الجمعیّة ممثّلة في 
مكتبھا المركزي، اضطّر المعّطلون في 
بعض الجھات إلى تنظیم وقفات احتجاجیّة 
علّھم بذلك یبعثون الحیاة في الجسم الذي كان 

ریب في طلیعة الحركة إلى وقت ق
عبّر جانفي  30االحتجاجیّة االجتماعیّة. فیوم 

المعطلون عن العمل بوالیة الكاف عن 
غضبھم لما اعتبروه شكال من أشكال 
 اإلقصاء الممنھج لخریجي التعلیم العالي،
وطالبوا بتشریك مختلف االختصاصات 
العلمیة في المناظرة مع مراعاة األقدمیة في 

خرج والحالة االجتماعیة. وفي السن وسنة الت
فیفري  10نفّذ یوم الثالثاء سیدي بوزید 
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أصحاب الشھائد المعطلین عن العمل  2015
بالوالیة وقفة احتجاجیة أمام مقر الوالیة 
بالجھة، وقد شارك في ھذه الوقفة االحتجاجیة 
عدد كبیر من الشبان توافدوا من كافة 

ارات معتمدیات الوالیة رافعین عددا من الشع
التي تطالب بحقھم الشرعي في التشغیل 
والكرامة لضمان العیش الكریم، و قد عبّر 

یأتي بعد مواصلة المحتّجون ان ھذا التحرك 
الحكومة إعالن عدد من المناظرات ال تتطلع 
لمستوى طموحاتھم منددین بفرض الطابع 

الموّظف علیھم دینارا و 15بـ  الجبائي المقدر
  في أغلب المناظرات. 

إّن ھذا الجیش من المعّطلین عن العمل    
یمثّل، في ظّل تواصل سیاسة الحدّ من 

التشغیل التي تنتھجھا الحكومات المتعاقبة 
والخاضعة لبرامج الدّوائر المالیّة العالمیّة، 
رافدا ھاّما من روافد الحركة االجتماعیّة 
الّرافضة لھذه السیاسة الممنھجة التي 

دحة بأكملھا، وھو قادر تستھدف الّطبقات الكا
على خوض الّصراع االجتماعي صلب 
الحركة الشعبیّة التي لم تستسلم لھذه 
السیاسات وظلّت تقاوم قوانین ومشاریع 
التفقیر والتھمیش، شرط أن ال یدّب إلى 

 17صفوفھ الیأس وأن یعي أّن انتفاضة 
دیسمبر التي أوقدھا العاطلون وكانوا ھم 

عالھا قائمة بعد حطبھا مازالت أسباب اشت
خاّصة وأنّھ لم یتحقّق من شعاراتھا ال الشغل 

  وال الحریّة وال الكرامة الوطنیّة.

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

  بة: ـــــــــــــــاضة ذھیــــــــــانتف

  ر ؟ــــــــــالة وتفقیـــــــــــــــاب أم بطــــــــــتھریب و إرھ

شھدت معتمدیة ذھیبة من والیة تطاوین    
احتجاجات شعبیّة تعاملت معھا قوات األمن 
باستعمـال مكثّف ألدوات القمع من استعمال 

موع إلى استعمال الرش الغازات المسیلة للدّ 
والرصاص الحّي وھو ما أدّى إلى تحّول ھذه 
االحتجاجات السلمیّة إلى مواجھات بین 
المتظاھرین من جھة وقّوات األمن من الجھة 
المقابلة. وقد انجّر عن تطّور ھذه المواجھات 

سقوط شھید، ھو  2015فیفري  8یوم األحد 
 صابر الملیان وعدد من الجرحى حالة أحدھم

أحد مستشفیات مدینة  إلىخطیرة نقل بسببھا 

صفاقس. وبعد ھذه المواجھات الدّامیة 
انسحبت قّوات األمن لتترك مكانھا للوحدات 

ونتیجة  العسكریّة التي انتشرت في المدینة.
فیفري تنفیذ  9حداث، تّم یوم لما آلت إلیھ األ

تبعھ إضراب عام ذھیبة، ثّم في إضراب عام 
، فیفري 10تطاوین یوم كامل والیة شمل 

وكذلك كان نفس الّشأن في معتمدیة بن قردان 
  .فیفري 10یوم 

ھذه المواجھات أثارت كثیرا من ردود    
الفعل في األوساط السیاسیّة، وأسالت كثیرا 
من الحبر. فقد اعتبرھا البعض احتجاجات 
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االجتماعیّة المنجّرة  األوضاعمشروعة سببھا 
في ھذه المنطقة  عن ارتفاع معدّل البطالة

وغیاب التنمیة االقتصادیة، في حین ربطھا 
البعض اآلخر بالتّھریب واإلرھـاب، وذھبت 
أطراف أخرى إلى اعتبارھا مؤامرة أعدّتھا 
أطراف خارجیّة تستھدف أمن البالد بإحداث 
فوضى على المناطق الحدودیّة وإلھاء األمن 
المضطلع بدور مراقبة المنافذ والمعابر 

ة من أجل تیسیر عملیّة دخـول الحدودیّ 
العصابات اإلرھابیّة القـادمة من التّراب 
اللّیبي في اتّجاه التّراب التّونسي. وقد وجد 
أصحاب نظریّة المـؤامرة في تزامن أحداث 
ذھیبة مع االحتجاجات التي شھدتھا منطقة بن 
قردان من والیة مدنین، وھي منطقة حدودیّة 

ین تونس ولیبیا، أیضا ونطقة عبور رسمیّة ب
وجدوا في ھذا التّزامن سندا لتبریر نظریّتھم 

  ھذه.

إّن منطقتي ذھیبة وبن قردان ھما منطقتان    
حدودیتان، وھما المعبران الّرئیسیان بین 
تونس ولیبیا، وعبرھما یتّم تنقّل المسافرین 
ومرور البضائع بین البلدین وھما منطقتان، 

فرق  وھذان المعبران محروسان من قبل
أمنیّـة مختلفة. أّما عملیّات التھریب فلھا 
مساربھا ومسالكھا الخاّصة وخصوصا إذا ما 
كانت الّسلع المھّربة ذات قیمة عالیة 
وخصوصا إذا كانت أسلحة أو مخدّرات، إذ 
من الغباء ومن الّسذاجة أن یقوم المھّربون 
بتمریر مثل ھذه الّسلع عبر المعبرْین 

التھریب ھو السبب المذكورین. وإذا كان 
المفّجر لھذه االحتجاجات، والواقفون وراءه 
ھم المھّربون، فكیف یجرؤون على إیقاد 

انتفاضة وھم یعرفـون مسبقا أنّھم "خارجون 
على القانون" ؟ قد یكون ذلك صحیحا ولكن 
في حـالة وحیدة، إالّ إذا كان كّل متساكني بن 
قردان وذھیبة، صغارھم وكبارھم، نساؤھم 

الھم مھّربین أو "ْكناْطریّة" وخارجین ورج
عن القـانون. وإذا كان ھؤالء قد كسبوا من 
جّراء "الُكْنْطرة" ثروات طائلة، إذا صدّقنا 
أنّھم محترفون في تھریب المخدّرات 
واألسلحة، فھل نصدّق أنّھم ھم من خرجوا 
لالحتجاج على غیاب التنمیة وعلى انتشار 

  الفقر والخصاصة والبطالة ؟ 

أّمـا نظریّة المؤامرة، التي ألصقتھا البعض    
بھذه االحتجاجات، فإنّھا تثیر الكثیر من 
االستغراب. فإذا كانت بعض األطراف 
الخارجیّة ستستفید من مثل ھذه األحداث، فإّن 
ذلك ال یعني أنّھا المسؤولة عن اندالعھا، أي 
أنّھا من خّططت لھا ومن حّركت منفّذیھا. 

ھذه األحداث ھي نتیجة لمـا فاستفادتھا من 
وقع ولیست سببا لھ، وإذا صدّقنا أنّھا كانت 
ھي المتسبّبة فعال فیھ، فھذا لھ داللة واحدة، 
وھو أّن كّل متساكني المنطقتین لھم 
ارتباطات وثیقة بتلك األطراف الخارجیّة 
التي باستطاعتھا أن تحّركھم في أّي وقت 
تشاء. واألغرب من ذلك، ھل أّن ھذه 

ألطراف الخارجیّة في حاجة إلى إثارة مثل ا
ھذه االحتجاجات حتّى تتمّكن من العبور، 
والحال أّن األجھزة الّرسمیّة تطلعنا في كّل 
حین ومنذ زمن غیر قصیر بأخبار إیقاف 
متسلّلین عبر الحدود من المجموعات 
اإلرھابیّة أو المتشدّدة دینیّا القادمة من 

نسبیّا، في حالة الخارج ؟ قد یصّح ذلك، ولو 
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وحیدة أیضا وھي إالّ إذا ما تعلّق األمر 
  بزحف كبیر لجیش من ھذه المجموعات.

أخیرا، إذا كانت احتجاجات أھالي ذھیبة    
وأھالي بن قردان مرتبطة بالتھریب 
واإلرھاب والمؤامرات الخارجیّة، فكیف 
نفّسر تنفیذ ھاتین المنطقتین، بل وكامل والیة 

ّم دعت إلیھ وصادقت تطاوین إلضراب عا
علیھ عدید المنّظمات مثل االتحاد العام 
التونسي للشغل واتحاد الفالحین... في ھذه 

  المناطق ؟

إّن خطاب المؤامرة ھذا یذّكرنا بما كان    
یقولھ بن علي وقبلھ بورقیبة، وھذا الخطاب 
لیس لھ من مبّرر إالّ تشویھ االحتجاجات 

م الخیانة االجتماعیّة وتجریمھا وإلصاق تھ
بالمنتفضین ونزع الوطنیة عنھم والتغطیة 
على األسباب الحقیقیّة الندالع االحتجاجات 

  واالنتفاضات.

إّن والیة تطاوین، أكبر الوالیات مساحة،    
وثاني أقّل والیة من حیث عدد السكان، ھي 
إحدى الوالیات األكثر فقرا واألكثر بطالة. 

ونسبة  ،%38.3فنسبة الفقر فیھا تقدّر بـ 
 2012سنة  %51.7البطالة وصلت إلى 

ورغم تراجعھا الحقا إالّ أّن ھذه الوالیة 
حافظت على أعلى نسبة بطالة في البالد. 
ولھذه األسباب نفّذ سكان تطاوین أكثر من 
إضراب عاّم شمل كامل الوالیة في السنوات 
األخیرة رافعین مطالب التشغیل والتنمیة 

طقتھم مثلھم ورفع التھمیش عنھم وعن من
مثل متساكني بقیّة المناطق التي انتفضت منذ 

من فرط ما بلغھم من  2010دیسمبر  17

خصاصة وتفقیر وحرمان وكان العاطلون 
في مختلف ھذه الجھات ومنھا جھة تطاوین 

  في مقدّمة المنتفضین.

إّن سّكان ذھیبة وتطاوین عموما وسكان    
بن قردان، یعیش جزء منھم على العالقة مع 
لیبیا، بعضھم یبادل السلع بشكل قانوني 
والبعض اآلخر یھّرب الّسلع الممنوعة، 
والبعض اآلخر ینتفع بشكل مباشر أو غیر 
مباشر بھذه التجارة المسّماة "موازیة"، 

التجارة،  والدّولة ذاتھا تعترف بوجود ھذه
وتعتبرھا متنفّسا كبیرا ألھالي المناطق 
الحدودیة شرقا وغربا وجنوبا ما دامت غیر 
قادرة من خالل سیاساتھا االقتصادیة عبر 
حكوماتھا المتعاقبة على توفیر المطالب 
االجتماعیّة واالقتصادیة لمتساكنیھا، وھي 
بالتالي تجد في ھذه التجارة امتصاصا لفائض 

كن أن یھدّدھا إذا ما ھدّدت الغضب الذي یم
ھذه التجارة وقضت على مورد عیش ھؤالء 
خصوصا أمام االرتفاع المشّط لألسعار. لكن 
ھذا ال یعني أّن كل متساكني ھذه المناطق 
الحدودیة منخرطون في التھریب ویشتغلون 
في التجارة الموازیة وھم بالفعل غیر قادرین 

كّل على ذلك، وھذا ال یعني أیضا أّن أّن 
طائلة، فالتھریب المھّربین كدّسوا ثروات 

جل توفیر لقمة العیش نوعان، واحد من أ
ویقوم بھ أفراد یعملون لحسابھم الخاّص 
ومردوده یكون محدودا، وآخر تشرف علیھ 
شبكات منّظمة وعصابات یعمل أفرادھا 
لحساب شخص أو "رأس" متخّفِ غالبا ما 

ھ تكدیس یكون محمیّا اجتماعیّا أو سیاسیّا ھمّ 
الثّروات، وھذا النّوع الثاني ھو فعال التھریب 
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الذي یضّر باالقتصاد وغایتھ الّربح األقصى 
لذلك ال یتوانى عن تمریر األسلحة 

  والمخدّرات وغیرھا.  

لقد احتّج متساكنو ذھیبة على أوضاعھم    
االجتماعیّة القاسیة، في ظّل الّظروف الحالیّة 

في ھذه البالد من  التي یعاني منھا الكادحون
عجز على مسایرة االرتفاع الّصاروخي في 
األسعار مقابل تجّمد األجور وتوقّف حلول 
التشغیل، فحضر الحّل األمني في مواجھة 
ھؤالء المحتّجین، ولّما سقط شھید وعدد من 
الجرحى، ھرولت الحكومة إلى إرسال وفد 
وزارّي ذھب للمواساة أكثر منھ إلیجاد حلول 

جیّدا أنّھ ال حّل لھ لمشاكل ھذه  وھو یعرف
المنطقة وال لغیرھا من المناطق، فوعد بفتح 
تحقیق في أحداث القتل ووعد ووعد ووعد... 

  وكّل ذلك من أجل تبرید الجراح ال أكثر.

إّن والیة تطاوین الممتدّة، تحظى بفرص    
أكثر للتشغیل لما تتوفر علیھ من ثروات 

طنیة وھي ثریّة طبیعیة كالبترول والمیاه البا
بمواد أخرى كالرخام والجبس والطین 
والحجارة والرمل واألمالح الغنیة بسولفات 
الصودیوم. وھي منطقة تتوفّر أیضا على 
فرص في مجال الخدمات والسیاحة الثقافیة 
والجیولوجیة. وھذه الثّروات والفرص 
المتاحة یمكنھا أن تستوعب قسطا كبیرا من 

ة في الجھة وأن تمتّص نسبة البطالة المتفاقم
جزءا ھاّما من نسبة الفقر لو كانت ھناك 
إرادة سیاسیّة تجعل في مقدّمة اھتماماتھا رفع 
الفقر والقضاء على البطالة، ولو تحّملت 
الدّولة مسؤولیتھا في إحداث مشاریع كبرى 
للنھوض بھذه المناطق المھّمشة التي تركت 
عبر التاریخ قصدا لتبحث عن حلول 

ھا عبر الحدود، وبدل أن تنتظر لمشاكل
االستثمارات الداخلیة والخارجیّة التي ال ھّم 
لھا إالّ استثمار ھذه الثروات الوطنیة والید 
العاملة الّرخیصة والتھّرب من األداءات 
وتھریب األموال الّطائلة المتأتّیة من قّوة 

  عمل الكادحین إلى البنوك األجنبیّة.

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

  بیانات سیاسیة

 المجیدة اتتفاضات جانفيكرى  بیان حول ذ

حیي الكادحون في تونس خالل ھذا یُ    
كل عام ذكریات تاریخیة ال تنسى الشھر من 

في ھذه السنة تحل الذكرى السابعة و
 1978جانفي  26ثالثون النتفاضة وال
 3الذكرى الواحدة والثالثون النتفاضة و

تحت ازمة و تونس ترزح  1984جانفي 
  .حادة في مختلف المجاالت

وفھا یواصل و بینما ترمم الرجعیة صف   
الشعب المقاومة سائرا على طریق انتفاضات 
جانفي المجیدة معاھدا مئات الشھداء الذین 
حصدھم رصاص السلطة البورقیبیة الغاشمة 
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روت  لزكیة التيعلى الوفاء لدمائھم ا
القرى المنتفضة ضد األرض في المدن و

  القمع واالضطھاد.االستغالل و

 إذ اطيو حزب الكادحین الوطني الدیمقر   
ینحني إجالال لذكرى شھداء انتفاضات جانفي 

 17المجیدة التي عبدت الطریق النتفاضة 

فانھ یدعو سائر الكادحین إلى  2010دیسمبر 
مواصلة المقاومة الشعبیة من اجل تحقیق 
المطالب التاریخیة التي نادت بھا االنتفاضات 

 المتعاقبة.

 حزب الكادحین الوطنى الدیمقراطى

  2015جانفى  26تونس 

  بیان حو تشكیل حكومة  الحبیب الصید

علن الیوم عن تركیبة حكومة الحبیب أُ    
الصید المتكونة من ائتالف رباعي یضم 

دینیة وأخرى یمینیة لیبرالیة  أحزابا یمینیة
في عالقة بذلك یعبر حزب الكادحین و

  الوطني الدیمقراطي عما یلي :

أوال: تمثل الحكومة الجدیدة استمرارا 
لتوجھات للحكومات السابقة من حیث جوھر ا

ھي االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة و
س بین حركتي ثمرة من ثمرات صفقة باری

تونس ونتاج انتخابات تشریعیة  نداءوالنھضة 
م المال تحكّ التزكیات و رئاسیة سادھا تدلیسو

خلط الدین المأجور و اإلعالمالفاسد و
  لھم االقتراع. من یحقّ  بالسیاسة وقاطعھا ثلثا

ثانیا : إن المھندس الحقیقي لتشكیل حكومة 
الصید ھو االمبریالیة العالمیة الحبیب 

ألوربي اللتین خاصة أمریكا و االتحاد او
أصبح سفراؤھما یتدخلون علنا في رسم 

  السیاسات في تونس و مراقبة تنفیذھا .

ثالثا: لن تتمكن ھذه الحكومة من حل مشاكل 
البطالة و غالء األسعار و سیزداد في ظلھا 
االستغالل و االضطھاد و بیع تونس لبنوك 
النھب العالمیة مثلما ستتصاعد المقاومة 

  الشعبیة.

كشف تشكیل ھذه الحكومة مرة  رابعا :
أخرى زیف األوھام التي روجتھا الجبھة 

ھا االنتھازیة حول حركة نداء تونس باعتبار
قصر نظرھا قوة دیمقراطیة منقذة للبالد و

  الذي جعلھا تجنى المزید من الخیبات .

خامسا: دعوة الكادحین في عموم تونس إلى 
عدم المراھنة على الرجعیة مھما كان لونھا 

حل مشاكلھم و مواصلة السیر على طریق ل
الثورة من أجل تحقیق الشعارات التي رفعتھا 

  دیسمبر. 17انتفاضة 

  حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي

 2015فیفري  2تونس 
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  بیان حول المقاومة الشعبیة في ذھیبة

والیة اندلعت مواجھات عنیفة في ذھیبة من 
الحرس من تطاوین بین قوات البولیس و

ھة ثانیة، الجماھیر الشعبیة من ججھة، و
من الجرحى، عدد أسفرت عن سقوط شھید و
یأتي ذلك في إطار بعضھم في حالة حرجة و

شعبیة عرفتھا أیضا مناطق ات احتجاج
، التي ، ضد اإلتاوةأخرى، وخاصة بنقردان

فرضت مؤخرا من طرف السلطة اللیبیة 
، لتونسیین أثناء عبورھم إلى لیبیاعلى ا

كإجراء للمعاملة بالمثل بعد فرض تلك 
  . اإلتاوة على اللیبیین الوافدین على تونس

دحین إذ یقف إلى جانب و حزب الكا   
مطالبھم المشروعة فإنھ یعتبر أن المحتجین و

توجیھ الرصاص الحي إلى صدور 
المنتفضین یكشف مرة أخرى عن مأزق 

الفقر  النظام التونسي العاجز عن حل مشاكل
، جراء خیاراتھ البطالةوغالء المعیشة و

سیة المتناقضة مع مصالح السیااالقتصادیة و
مقاومة ، مما یدفعھ إلى مواجھة الالكادحین

یؤكد الحزب ، والقمع واالضطھادالشعبیة ب
أن ھذا السبیل الذي انتھجتھ قبل ذلك سلطتا 
زین العابدین بن علي و الترویكا محكوم 

  . علیھ بالفشل

 حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي

 2015فیفري  9تونس 
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  الرفیق حسن سھیل یغادرنا  

الحزن و األسى یعلن ببالغ    
حزب الكادحین الوطني 
الدیمقراطي وفاة الرفیق حسن 
سھیل لیلة البارحة  على 
الساعة الحادیة عشرة لیال 
بمستشفى األعصاب بتونس 
العاصمة بعد إصابتھ بجلطة 

  . دماغیة

ولد الرفیق حسن سھیل سنة    
مدینة المتلوي في ب 1955

درس بھا عائلة كادحة، و
انتقل إلى االبتدائیة، والمرحلة 

قفصة حیث تلقى دراستھ مدینة 
الثانویة وحصل على شھادة 
الباكلوریا، قبل أن ینتقل إلى 
تونس العاصمة لدراسة مادة 

االنكلیزیة في  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، وقد انقطع عن التعلیم الجامعي جراء ظروفھ 
اشتغل بالمستشفى المحلي بالمتلوي ، و انتقل بعد ذلك االقتصادیة للعمل في قطاع التمریض، حیث 

  . إلى تونس العاصمة، للعمل في المعھد الوطني للتغذیة حتى تاریخ وفاتھ
مى انت، وكفاح الوطني الدیمقراطي في تونسانخرط الرفیق حسن سھیل مبكرا في حركة ال   

لثوري بالدفاع عن قضایا الكادحین، و كان عرف عنھ التزامھ ا، ولحزب الكادحین حال تأسیسھ
اطعة االنتخابات حضور الندوة  التي نظمھا ملتقى مقس ندوة مركزیة للحزب، وؤّ ترآخر نشاط لھ 

تقلد حتى االتحاد العام التونسي للشغل، و ، كما كان مناضال نقابیا في صفوففي تونس العاصمة
ھو عضو سابق في ، واألساسیة بالمعھد الوطني للتغذیةتاریخ وفاتھ مھمة الكتابة العامة للنقابة 

 . العامة للصحة الجامعة

ضال من أجل بھذه المناسبة األلیمة  یعاھد حزب الكادحین الرفیق حسن سھیل على مواصلة النو
  .عازيالتّ  ذویھ بأحرّ حكم للشعب والثروة للمنتجین، ویتقدم إلى أھلھ والتحقیق الحریة للوطن و

  حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي
  2015فیفري  8تونس 

Impossible d’afficher l’image.
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  ارـــخبأ

  ة ــــمحلیّ 

حزب الكادحین یقدّم التعازي لعائلة  �
 :الرفیق حسن سھیل

وفد من مناضلي  2015فیفري  8انتقل  یوم 
الوطني الدیمقراطي یتقدّمھ حزب الكادحین 

الرفیق فرید العلیبي األمین العام للحزب 
والرفیق محمد الصیاحي عضو المكتب 
السیاسي إلى مدینة المتلوي حیث نُقل جثمان 
الرفیق الفقید حسن سھیل وقد قدّم الوفد إلى 
عائلة الّرفیق وأھلھ التّعازي باسم جمیع 

 .مناضالت ومناضلي و الحزب

  قرض �

دولة التونسیة على قرض بقیمة تحصلت ال
ملیار دوالر أمیركي من ثالثة مصارف ھي 

ى مورغن و سیتي بنك األمریكیین جى ب
ناتیكسیس األوروبي. ھذا القرض سیسدد و

سنوات بنسبة فائدة سنویة تقدر  10على 
  بالمائة. 5،75بنحو 

سیاسة االقتراض ھذه والتي لم تنقطع مع 
تحّل األزمة مختلف الحكومات المتعاقبة لن 

المتفاقمة للمجتمع وال للدّولة بل ستزید في 
تكبیل االقتصاد والطبقات االجتماعیة الكادحة 
بدیون وفوائض كبیرة وستزید في رھن 
القرارات السیاسیة والسیاسات في مختلف 

  المیادین إلمالءات الدّوائر العالمیة المقرضة

  رئیس الحكومة یزور قریة السعیدة: �

رئیس  2015فیفري  17الثّالثاء یوم حّل    
الصید بقریة السعیدة التابعة  الوزراء الحبیب

داریا لمعتمدیة الرقاب / والیة سیدى بوزید إ
ئة، و قد رفع السكان في زیارة مفاج

 غلبھم من الفالحین الفقراءالحاضرون وأ
توفیر بالتنمیة و تناديشعارات احتجاج 

ص العمل ومستشفى محلي وسیارات فر
 .سعافإ

ل مرة وّ ل فیھا ألجّ سُ  ة التيالسعید نّ علما أ  
استعمال الرش ضد المحتجین خالل انتفاضة 

واطنین دیسمبر و جرح منھا عدد من الم 17
لمرض و األوبئة امن الفقر و ال تزال تعاني

وباء  يخرھا تفشّ وآ سرقة المواشيو
ذھبت ضحیتھ تلمیذة في  يیر الذالبوصفّ 

  .االبتدائي

 2015جانفي  27یوم الثالثاء توفیت فقد    
سنوات تدرس بالقسم  5تلمیذة تبلغ من العمر 

التحضیري بالمدرسة االبتدائیة الغابة السوداء 
بمنطقة السعیدة من معتمدیة الرقاب نتیجة 

 إصابتھا بالفیروس الكبدي من صنف أ.

وقد أوضح المدیر الجھوي للصحة بسیدي     
منذ فترة  بوزید أّن التلمیذة أصیبت بالفیروس

وانھ لم یتم نقلھا إالّ مؤّخرا إلى أحد 
المستشفیات بمدینة صفاقس بعد أن تعكرت 

    حالتھا الصحیّة جّراء ھذه اإلصابـة.

وقد تّم اكتشاف عدد من اإلصابات في     
  صفوف عائلة الضحیة وبعض التالمیذ أیضا.
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ھذه الحــالة لیست األولى بھذه المنطقة     
ة لھا وخصوصا في وبالمناطق المجــاور

صفوف تالمیذ المدارس االبتدائیّة، ذلك أنّھ 
اكتشاف  2014تم خالل بدایة شھر اكتوبر 

إصابة بالتھاب الكبد الفیروسي من  11
صنف أ في كل من المدرسة االبتدائیة 
البراھمیة والمدرسة االبتدائیة الطاھر الحداد 
الموجودتـان في نفس المنطقة، منطقة 

 8وكانت   .مدیّة الّرقـابالسعیدة من معت
إصابات قد سّجلت في المدرسة األخیـرة 
لوحدھا، حسب ما أورده آنذاك المدیر 

  المسؤول عن ھذه المدرسة.

وتعود أسباب اإلصابة بھذا الفیروس إلى     
تزّود تالمیذ ھذه المــدارس الّریفیّة بماء 
الشراب من اآلبار الفالحیة حیث تمثّل ھذه 

الّسطحیّة المصدر الـوحید لتزوید اآلبـار 
أغلب المدارس بمیاه الّشرب. وھذه المیــاه ال 
یتّم معالجتھا للوقایة من بعض األمراض التي 
قد تنجّر عنھا، بل إّن افتقــار المدارس إلى 
أبسط الوســائل الصحیّة یزید من خطورة 
ھذه المیاه على صّحة التالمیذ وسالمتھم. ذلك 

ال تتوفّر على شبكات ربط  أّن ھذه المدارس
بالماء الّصالح للّشراب الذي توفّره شبكة 
استغالل المیاه وتوزیعھا أو حتّى المجّمعات 

  المـائیّة المنتشرة بالمنــاطق الّریفیّة.

ومازال متساكنو ھذه المنطقة، كما عدید     
المناطق الّریفیّة األخرى، یتزّودون بمیاه 

مطار اآلبار السطحیّة أو بمیاه األ
ویستعملونھا في مختلف شؤونھم من شرب 

  وطھي وغسیل ورّي حیواناتھم.

بعد موت التلمیذة بیوم، تنقّلت قافلة متكونة     
من اطباء وفریق تابع إلدارة حفظ الصحة 
رفقة معتمد الجھة وإعالمیین ومسؤولین عن 

وذلك للقیام  نظافة المحیط إلى منطقة السعیدة
ع الصحیة بالجھة، بالتحالیل ودراسة االوضا

فوجدت في استقبــالھا أھالي الجھة واإلطار 
التربوي بمدرسة الغابة السوداء في وقفة 
احتجاجیّة ردّا على االستفاقة المتأّخرة 
للسلطات المسؤولة وتعبیرا عّما وصلت إلیھ 
األوضاع بھذه المنطقة جّراء سیاسة التھمیش 
المتواصلة وھم یعلمون أّن ھذه الّزیارة 

ّرسمیّة لن تغیّر من أوضــاعھم شیئا ال
خصوصا وأنّھم قد خبروا ھذه السیاسات منذ 

  زمن بعید.

 ة الرش في السعیدة لمقضیّ  ،یضاللعلم أ   
تجد من اإلعالم المأجور أّي تغطیة، 

مام المحاكم والقضیة ال تزال إلى حد اآلن أ
  .نصافھم بعدالجرحى لم یتم إو

 ----------  

 ةــــعربیّ 

استشھاد عدد من مقاتلیھ ھو رد فعل على وھذا جید و الصھاینة حزب هللا یقتل عددا من الجنود
  في القنیطرة السوریة.
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دائیة یكبد خاللھا مكانھ القیام بعملیات فإذا كان بإ؟ الحزب الفعل فقط السؤال ھو لماذا یردّ و    
  فلماذا ال تكون مقاومتھ مستمرة ؟  ،خسائر العدو الصھیوني

بتوقیع المقاومة كانت المقاومة في الجنوب اللبناني یومیة وحزب هللا  ، قبل مجيءللعلم   
  و الحركة الوطنیة اللبنانیة. الفلسطینیة

 حلّ الحركة الوطنیة اللبنانیة ویة وتمت تصفیة المقاومة الفلسطین ،سباب یطول شرحھاوأل   
العملیات على الحدود اللبنانیة الفلسطینیة تحدث قطرة قطرة منذ ذلك الوقت وحزب هللا. ولّھما مح

ما ھو في صالح  ح لحزب هللا كبیر جدا في كل ذلك و من المؤكد ان دور ایران الممول و المسل
ست رد فعل بین الفینة واألخرى وھذا ما ال یمكن لیدائمة و ن تكون المقاومةاألّمة العربیة ھو أ

  .الطائفیةالصھیونیة وعادیة لالمبریالیة و حركة وطنیة ثوریة مالّ ان تقوم بھ إ

 ----------  

  :ةــــــعالمیّ 

یفوز باالنتخابات  يحزب سیریزا الیسار   
 .في المائة 40في الیونان بنسبة تقترب من 

و للتذكیر فان الیونان حكمھا العسكر فترة    
تفشى فیھا ینات ویلة حتى منتصف السبعطو

ذھب ضحیتھ عدید  الذي اإلرھاب الیمیني
ھى عضو شھداء و بھا قواعد لحلف الناتو وال

  .األوروبيفي االتحاد 

 أزمة األخیرةونة و عرفت في اآل   
 أغلقتاقتصادیة حادة فمئات الشركات 

 واألثمانالعمال تم تسریحھم  أالفو  أبوابھا
البطالة بین نخفضت وا واألجورتصاعدت 

معدل خمسین في المائة و إلىالشباب وصلت 
تبلغ  ھيفي العالم و  األكبرالدیون فیھا ھو 

  .ملیار یورو 320

 أصبحتالیونان  نجاح سیریزا ال یعنى أنّ    
 وإنما یعنى أنّ بین یوم و لیلة اشتراكیة 

الیونان ضاقوا ذرعا بنھب الكادحین في 
بطبیعة الحال ستعمل قوتھم وسرقة ثروتھم و

مریكیة األبیة ووورة واألالبرجوازیة المحلی
كل ما في وسعھا لقمع تطلعاتھم بمختلف 
الوسائل بما فیھا االنقالبات العسكریة 

كون الدیمقراطیة في فالبرجوازیة عندما ال ت
  .صالحھا تعوضھا بالفاشیة

  

  

 ---------------------------------------------------------  
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  المجیدة 1972ة ذكرى حركة فیفري بمناسب

  نشودة من تراث الحركة الطالبیة التونسیةأ

  یا مجید یا أول شرارة فیفري

 ناره على الدرب المجید اللي تكوي

  و التاریخ یطول

 یولیكشف برشة ذ

  وراخوان و یمین حالفوا الدست

  و خانوا المسیرة الطالبیة

  

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

  طریــــــــــــق الثّـــــــــــــــــورة

  صحیفة الكادحات والكادحین

  اُطلبوھا

  طالعوھا

  ناقشوا محتویاتھا

  واُنشروھا

 ----------------------------------------------------------------------------  
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  عارف لحمر/ بقلم :                             إلى سھیل             قصید

  التقینا ذات یوم
  على رصیف الحلم األحمر...

  لمع فرح طفولي أبیض
  في عینیھ                 

  كلون معطفھ الّطویل
  قال لي:

  "من أین أتیت ؟
  وھل عشقك ھو عشقي ؟

  أم أّن وجع األیّام دلّك عنّي"
  قلت:

  العشق لیس یخطئ "دلیلي في
  وبوصلتي إلى یسار القلب تشیر

  فمدّ شراعك اآلن 
  واتّجھ نحو الیّمة
  فإنّك لست وحدك
  وشدّ وثاق الّریح

  إلى ھامتي               
  وامسك الدفّة.. ال تتعبْ 

  فالفجر أرسل نجمھ
  ینبئ بالوصول              

  لكنّي أراك تسقط

  فآه.. آه.. آه
  ھل أتعبك الّطوح

  قلبك استسلم للّرحیل أم أنّ 
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...  
  أنادیك من وجعي ومن ألمي

  ال ترحلْ 
  وأنزع عن جسدي ھذا األلم المر

  أما كنَت تداوي جروح النّاس
  تغرق في صمتك وحیدا

  وتصّر على الّرحیل رغم العتاب
  ویلفّك بیاض الموت

  ویبقى معطفك األبیض على الجدار بكرا
  وما یبقى لي غیر دمعة 

  احترقت عند النّزول                   
  فعذرا یا صدیقي  

  عذرا یا رفیقي
  إن كنُت ال أقوى على وداعك األخیر

  ألنّك في القلب حیّا
  وفي الفكر حیّا

  حتّى وإن ُوریت التّراب
  الحضور علیكوتعذّر 

  

  

  

  

  

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



20                                                                             5201 جــــــانفي، 26العــدد  ،طریق الثّورة
          

 

   2012الرش في  سلیانة سنة 
  2015و الّرصاص في ذھیبة سنة 

  


