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  ل ؟ــــــا العمــــم

سقط عدد من الجنود ضحایا لھجمات    
امة ـــسمال الشعانبي وـــدیدة في جبج
ادة عاد المھاجمون الذین ینتمون ــكالعو

 اإلسالميلتنظیم القاعدة في بالد المغرب 
لغام وضع األ لقواعدھم سالمین فبعد

االشتباك المباشر بل  إلىوا رّ ــاالختفاء مو
صبحوا یھاجمون حتى الطائرات ھم أنّ إ

تقتفي أثرھم فیطلقون علیھا النار  التي
تراضھم سبیل حافالت تفید باع نباءوھناك أ

حث عن المنتسبین للبالنقل العمومي 
الشرطة بما یذكر بما الحرس وللجیش و

ن من العنف حدث في الجزائر طیلة عقدی
تطور بعد ذلك لكي تكون  الذيسود األ

ء السكنیة العامة مثل االحیا ضحیتھ المباني
جامعات و الثكنات الالمعاھد وواألسواق و

مصافي البترول حیث والمستشفیات و 
راح ضحیتھا  ارتكبت مجازر مروعة

  .ف من البشرمئات اآلال

رفضت  و في ردود األفعال الشعبیة   
 بنائھا من قبلت تأبین أبعض العائال

الرئیس المؤقت   منصف المرزوقي
 التيعرفت العدید من المدن و القرى و

الضحایا مسیرات  استقبلت رفات الجنود
شعارات تندد ا عارمة رفعت خاللھ

ل حركة النھضة تحمّ و باإلرھاب الدیني
المسؤولیة عنھ مؤكدة االستعداد التام 

 لمقاومة ھذه الظاھرة و في بعض الجھات  

ف یقاساھم مواطنون عزل من السالح في إ
  .رھابیة كانت متخفیةعناصر إ

أّما على المستوى الرسمي، فإنّھ بعد    
لجبال ثم تام لوجود مسلحین في ا نفي

االعتراف بوجودھم الحقا والحدیث عن 
كارھم و تطھیر الشعانبي منھم وتدمیر أ

قرار بوجود العشرات منھم یجري اآلن اإل
خباریة محلیة في تتحدث قنوات إ بینما

ذین تحقیقاتھا المیدانیة عن المئات ال
حیاء بعض األال وــیتمركزون في الجب

الشعبیة في مدن مختلفة خاصة في الجنوب 
الشمال الغربي حیث ینتشر الفقر والغربي 

  ن .ــؤس بین الكادحیــالبو

وقد خرجت مسیرة في العاصمة ضمت    
في "الحوار ساسیة المشاركة األ طرافاأل

 وخاصة الیمینین الدیني" الوطني
وسط شعارات  باإلرھاباللیبرالي للتندید و

و المناداة بمؤتمر لمقاومة الوحدة الوطنیة 
أثار استھجان عائالت اإلرھاب و ھو ما 

 طرافغلبھا تلك األل أتحمّ  التي الضحایا
أو البعض منھا على األقل المسؤولیة عما 

عان ما شد خر سریجري. ومن جانب آ
جمعة رئیس الحكومة المؤقت  مھدي

ا المجلس مّ حال لالستنجاد بالجزائر، أالرّ 
عیتھ القانونیة منذ سیسي المنتھیة شرالتأ

لى نفسھ لیصدر وقت طویل فقد تحامل ع



  

3                                                                           2014 أوت -جویلیة، 22العــدد  ،طریق الثّورة

رھاب المثیر للجدل في نسختھ قانون اإل
ن تعلن  وزارة الدفاع رسمیا ل ألیة قبوّ األ
نرال محمد بعد تردد عن استقالة الجو

ركان جیش البر  ي رئیس أصالح الحامد
خبار عن قرب حدوث انقالب ر أانتشاو

  .عسكري

الخوف ازدادت مشاعر االضطراب وو    
ة مع سیطرة تنظیم وّ ـــب قُ ـالترقّ الحیرة وو
اعش على مناطق واسعة في العراق د
یة اإلسالمسیس دولة الخالفة إعالنھ تأو

وضاع في طرابلس ھة وانفجار األمن ج
 األخرىو عدد من المدن اللیبیة  غازيبنو

ت المعارك دّ حیث أ أخرىمن جھة 
سیطرة تنظیمات قریبة من  إلىالضاریة 

ا ممّ  القاعدة على مواقع إستراتیجیة جدیدة
الف من اللیبیین تدفق عشرات اآل إلى أدّى

غیرھم على المعابر والمصریین و
  الحدودیة بین تونس ولیبیا .

الحركة  ھ تبدوذلك كلّ  و في خضمّ    
ن عاجزة عن مجابھة الشعبیة حتى اآل

فاالتحاد العام التونسي للشغل ال  ،التحدیات
تزال قیادتھ تصر على لعب دور الوسیط 

األحزاب المتنازعة و طرافاأل المحاید بین
لھا غیر التفكیر في  ة ال ھمّ اإلصالحی

نیابیة خالل الحصول على بعض المقاعد ال
الثوریة  ا القوىـمّ االنتخابات القادمة. أ

فضال عن تشتتھا و انقسامھا وعدم   فھي،
محاصرة  ،ة عملیة للمواجھةامتالكھا لخطّ 

ما نّ من طرف الرجعیة و یبدو الشعب و كأ
لمصیره لیواجھ الكارثة القادمة  ترك

 طى حثیثة، مما یفرض على الثوریینبخ
ین القوى العمل عاجال على  تغییر مواز

ى باعتماد شتّ  الحالیة لصالح الكادحین
  .ة بتحقیق ذلكالسبل الكفیل

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

 ابيــــاالنتخالعنف  

اسة مع مسألة ـــغلب السّ أیتعامل    
االنتخابات من باب الغنیمة، فھناك سوق 
قائمة وقع اإلعداد لھا والتھیئة مسبقا 
والشاطر من یغنم منھا النصیب األوفر 
والقدر األكبر من بائعي ثقـتھم وأصواتھم 
وبذلك ترّوج أسالیب شتّى من ألوان المخاتلة 
وابتداع الحـیل ضمن مناخ تنافـسي من 

قیعة، وال یتوّرع القائمون الدجل والریاء والو
بھ والمشرفون علیھ من الترویج لھ واعتمـاد 

فنون من الدعـایة واإلغراء بإطالق الصفات 
الحمیدة والنعوت اإلیجابیة على ھذه 
الممارسة من قبیل: المنافسة النزیھة والتعامل 
الصریح والسلوك الحضاري واإلجراءات 

 فھل الواضحة بمنتھى الشفافیة والصدق...
 ذلك كذلك  أم  أّن الحقیقة مختلفة ؟؟ أنّ 

إّن قاعدة التعامل العام مع مسألة    
االنتخابات الشكلیة في كل المجتمعات 
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والشعوب التي عرفت ھذه الظاھرة 
و مورست علیھا ال تخرج عن أومارستھا 

لیھ بما ھي في إشرنا أالعام الذي  اإلطار
صواتھم أوجوھرھا بیع وشراء لذمم الناخبین 

 خر..آ إلىھا تختلف شكلیا من مجتمع نّ أغیر 
صل المشكلة لترسو على أھا ممارسة تھجر نّ إ

سطحھا وتغرق عموم المجتمع في صراع 
ثانوي ترّكز فیھ على الجزئي متعّمدة عن 
سابق قصد إھمال القضایا الكبرى في حیاة 
المجتمعات حتى تظل تعیش في عالم من 

دروب الضیاع الوھم واألحالم وتتخبط في 
من ھذه  أطرافوالتّیھ وھو عالم تصنعھ 

 أخرى طرافالمجتمعات  نفسھا تزیّنھ أل
لتتمّكن من إبقائھا سجینة رؤاھا وتصّوراتھا 

حلبة من  إلى طرافوبذلك تتدافع ھذه األ
الصراع فیما بینھا فتخوض الغالبیة الساحقة 
من المجتمع مكرھة معارك ال ناقة لھا فیھا 
وال جمل یحدوھا سراب من أفیون العثور 

 على ینابیع الماء  في األرض الخراب.

الرازحة  األممالشعوب وكانت بعض  إذا   
تحت نیر االستغالل قد عرفت   االنتخابات 

ارة شؤون المجتمع إلد سیاسیة كممارسة
و ضیق وفي ھذا أسواء على نطاق عام 

ذاك من مجاالت الحیاة   وتمّكنت أو المجال 
من تحسین بعض شروط  أحیانابواسطتھا 

حیاتھا ضمن ظروف تاریخیة محددة فذلك ال 
طریق لحل المشكلة االنتخابات   نّ أیعني 

الت العمیقة فالتحوّ     .االقتصادیةالسیاسیة و
ھا لم نّ أالبشریة   تدلّل على  التي عرفتھا

تحدث عبر االنتخابات وصنادیق االقتراع 
فلویس السادس عشر لم  .ما عبر الثورةنّ وإ

ما نّ تخابات وإاالن یترك السلطة في فرنسا عبر

لم تطح في روسیا  و ،اروّ ــطاح بھ الثأ
ات بل االنتخاب باالمبراطور نیقوال الثاني

في غالب  نتخاباتكانت االالثورة  أیضا. و
الحاالت طریقا إلعادة إنتاج السلطة السیاسیة 

  بالتالي وسیلة لخداع الكادحین .و

ج و خالل الحمالت االنتخابیة تروّ    
نجازات الضخمة حول اإل األوھامالرجعیة 

ل و لكنھا ال تفع ،ستقوم بھا في المستقبل التي
قي طالما بماد في العیون ومن ذر الرّ  أكثر

"الشرعیة  ى حالھ فإنّ النظام القدیم عل
" تصبح قیدا تستعملھ القوى السائدة  االنتخابیة

لمحاصرة مطالب الكادحین السیاسیة 
عض بب للقیام أحیانا وھى تلجأواالجتماعیة  

موھمة الكادحین  أن ال خالص  اإلصالحات
 إلىمحّولة اھتمامھم من الرئیسي  بھالھم إالّ 

 معتمدةالفرع  إلىالثانوي ومن األصل 
سالیب الترھیب والترغیب حتى تجعل من أ

ھي غیر  ما و ،الوسائل التي تقترحھا حلوال
قد "تشبثوا بھا. و إذاقشة ال تنجي الغرقى 

یخشى الغرقى یدا تمتد كي تنجي من 
 ).محمود درویش.." (الغرق

التناقضات  یعدّ القمع أداة من أدوات حلّ    
لیھ المتنفّـذون وذوو إداخل المجتمعات یلجأ 

السلطان كي یبقوا على نفوذھم وامتیازاتھم 
فینشئون لھ المؤسسات المادیة والمعنویة 
ویوجدون لھ الوسائل واألدوات التي تقوم بھ 
وتؤّمن أھدافھ وتحقّق غایاتھ حیث تتكامل 

علیھ ھذا  فما ال یقدر ،مھاّم الكاھن والجالّد
 أحیاناوقد تستدعي الظروف  .یؤدّیھ ذاك

 ،أخرى أحیانالقمع المادي ولالء األھمیة ـــإی
وحین ینكشف عجز القمع المادي عن أداء 
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دوره في كبح رغبات المجتمع في التطور 
الكھنة وقد عرفت  إلىتوكل المھّمة   ،والتقدم

البشریة ھذه السیرورة من القمع المتوازي 
ن صارت أطیلة تاریخھا الطویل منذ 

نسانیة منقسمة على  نفسھا اإلالمجتمعات 
قسم منھا  فیلجأعلى وقع التناقضات تعیش 

ھذه التناقضات    رھاب لحلّ واإلالعنف  إلى
ى شكاال شتّ أوقد یتخذ ھذا العنف  .وحسمھا

منھا المكشوف الواضح للعیان ومنھا ما یلقى 
علیھ رداء من اللیونة فیبدو للكثیرین سلسا 

مثل ھذه  إلىمقبوال وعادة ما یقع اللجوء 
ت داخل الّصراعا حلّ  فيشكال األ

و فیما بینھا عندما یخشى من أالمجتمعات 
مكانیة إحلھا بطرق عنیفة وعندما تكون 

  .الطریقة الثانیة متاحة اعتماد

ویكشف التاریخ الحدیث و تجارب عدید    
یة االستعمارّن القوى أالشعوب كیف 

اختیار قنوات التفاوض مع  إلىاضطرت 
حركات التحرر الوطني عندما خشیت من 

درجة من الحدة والعداء ال یمكن  إلىتطورھا 
التعویل فیما بعد على ضمان مصالحھا في 
مستعمراتھا وقد استعملت ھذه الوسیلة في 
كثیر من الحاالت وانتھت بتمییع مطالب 
االستقالل ومنح مستعمراتھا القدیمة وثائق 

بقت على أاستقالل على الورق فیما 
حضورھا الفعلي عبر عمالئھا وربط مصیر 

مثل ھذه الحال لیست  نّ إ .البلدان بھا ھذه
ما توفّرھا رھین نّ وإقاعدة وقانونا في المطلق 

جملة من الشروط من ضمنھا استعداد قوى 
النضال الحازم ضد  إلىالتحرر من جھة 

وجود قوى قابلة  أخرىومن جھة   االستعمار
جھاض عملیة إلللتفاوض والتعایش ومستعدة 

وھیمنتھ  االستعمارالتحرر الفعلي من 
ن تصبح وكیال بأواالستفادة من ھذه الخدمات 

محلیا لھ، تنوبھ في الداخل وتتّكئ علیھ 
ضمانا لمصلحتھا ومصلحتھ على حساب 

  .مصالح الشعب والوطن الحقیقیة

ویقع تمریر ھذه السیاسات وتسویغھا    
بمسمیات كثیرة مثل الواقعیة ومقتضیات 
الضرورة واالستفادة من العالقات مع 

الحروب  أزماتخارج وتجنیب البالد ال
والصراعات األھلیة والحفاظ على السلم 

من الذرائع والمبررات  وھلمجرا العالمیة
والمسّوغات وبذلك یقع التصّرف في حل 

التي تصیب ھذه المجتمعات والتي  زماتاأل
ر غیر تتأتّى في جلھا بسبب استغالل المستعمِ 

المباشر عبر وكالئھ لھذه المجتمعات من 
خالل طرق عنیفة في جوھرھا سلمیة في 

مثل لحل أظاھرھا ویرّوج لھا كاختیار 
 أوالتي یتعّرض لھا ھذا المجتمع  زماتاأل

واالستغالل  االستعمارذاك حتى یبقى جوھر 
ھ نّ إ مكرا ودھاء. أكثرقائما ویتواصل بطرق 

د وتتكفل القابلة في شكل جدی مستنسخاالقدیم 
الحیاة فیبتھج  إلىخراجھ وإالعجوز بتعمیده 

بھ الكثیرون ویقیمون لھ والئم الوالدة  
ھ ـوحفالت الختان وأفراح الزفاف غیر أنّ 

قتھ ھجینا مسخا حقیسرعان ما یظھر على 
 صالتھ.  ألفاقدا 

لیس ھذا الضحك على ذقون الشعوب  أ   
باب واستبالھھا نوعا من العنف أم ھو من 

  ؟  جبر الخواطر

األمر یتجاوز طاقتھم  نّ أسیجیب البعض   
المختصین  فتنبري  إلىالذھنیة موكلین ذلك 
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ي أقالم وأبواق تشرح وتفّسر وتوّضح ویؤدّ 
ة وعزم الكاھن وسدنة المعبد دورھم بكل ھمّ 

وتنشط نكرات وقد فتح لھا الباب على 
مصراعیھ مستفیدة من حالة التداخل المتعمدة 

على اتضاح الرؤیا  أكثرحتى یعّم التشویش 
فیحدث العزوف عن الجید لندرتھ ومحاصرة 
الرداءة لھ وتخرج من الطحالب طفیلیات 
    تخنق األشجار وتلتّف علیھا  وتحجب الرؤیا.

طفیلیات ورعایتھا أمرا لیس زرع ھذه ال و أ
مقصودا وإدماجھا صلب الصراع تمویھا 

  ؟ ونوعا من العنف

 قراطيالدیمإنّھ التنّوع  ومقتضیات المشھد   
الذي یقتضي الفرز بعد مرحلة التناسل 
واالستنساخ... عندھا تُكره األغلبیة المنتجة 
من الكادحین على مغادرة الفعل الحقیقي 

ھرسلة   ني منوھي تُعا- للتّغییر وتضطّر 
نزواء تاركة واالنكفاء اال إلى  -متواصلة

ُوالة أمرھا  آملة أن ال یكون  إلىمصیرھا 
و لیس اعتماد ھذه  "حامیھا حرامیھا".. أ

جل إبعاد الكادحین بمعنى أالطریقة من 
غالبیة المجتمع وطاقاتھ الفاعلة عن الحضور 
والمساھمة، شكال من أشكال ممارسة العنف 

  ؟  علیھا

إّن الجواب جاھز وھو أن الشعب سوف    
یقع تمكینھ من اختیار من یمثّلھ دونما 

كراھات وإنما رأفة بھ  إضغوطات أو 
 ،وإشفاقا علیھ من المتاعب و"وجع الدماغ"

فھو ال طاقة لھ بتحّمل ذلك بمشاغل السیاسة 
وأالعیبھا وإنما علیھ في اللحظة الحاسمة أن 

یمیّز بین العبین ى لھ أن وأنّ یختار من یمثّلھ، 
؟؟  دانھـدان غیر میـماھرین یتحّركون في می

لیس ذلك نوعا من إكراھھ على الدخول في  أ
معركة ال یدرك أھمیّتھا وال یعرف تضاریس 

؟ إنّـھ سوف یُـصاب بالالمـباالة  میدانھا
  ؟  ذنإفما الحیلة  واإلحباط  والعزوف،

تتحرك ترسانة الترغیب والوعود وتمتدّ    
ادي السخیة وتتحّرك آلة الترھیب فتصّور األی

نتخاب واإلدالء االلھ أّن اإلقبال على 
قتراع وحده الكفیل االبالصوت في صنادیق 

نتفاع؛ االبتحصینھ من لذع السوط وتحقیق 
نخراط في المسار العام اال إلىوكھذا یُساق 

ما أصّر على  إذاالمرسوم لھ من قبل غیره ف
ن بعید أو من قریب  أن المسألة ال تعنیھ ال م

حفّت حولھ الشبھات وصار متّھما بالخروج 
عن اإلجماع حتّى ولو كان موقفھ ھذا یمثّل 
األغلبیة، ذلك أن إجماع  أولي األمر من 
الجماعة حول مسألة ما یستوجُب القبول 

 ھي أبجـدیـات الحـریّــة.... تلك.. والطاعة
فمن شاء قبل ومن لم یشأ علیھ أن یكون كمن 

 وأن یقبل.. شاء

ة من حضور ھي ذي بعض عیّنات عامّ    
 إلى مالعنف في إكراه الكادحین ودفعھ

في ظروف لم  مممارسة غیر نابعة منھ
ا ــموإنّ  وا معالمھاتنضج بعدُ ولم یحدّد

وا وسدّ صدرت عّمن نّصبوا أنفسھم مكانھم 
  .ھمیالمنافذ أمامھم كي ال یتولّوا أمرھم بأید

تنظیم صفوف  معركة نّ من ھنا فإو   
ا عداھا ة عمّ ـولویّ الكادحین ال تزال تمثل األ

في  مفي أُطر نابعة منھ ونفعندما ینتظم
ون ؤھم سیبدــنّ إف ماستقاللیة تامة عن أعدائھ

   .ورةــــق الثّ ـــیر في طریسّ ـال
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  اإلرھــاب و االنتخــاب   

أثارت حادثة الھجوم الذي نفّذتھ عناصر    
من الیمینیین الدینیین على قوات  الجیش یوم 

نشاطا سیاسیّا كبیرا  2014جویلیة  16
واھتماما إعالمیّا ال سابق لھ في تونس. وإن 
لم تكن ھذه الحادثة ھي األولى، فإّن االھتمام 

فداحة الخسائر  إلىالبالغ الذي أثارتھ یعود 
ألحقھا ھذا الھجوم بقوات البشریّة التي 

الجیش المتمركزة بجبل الشعانبي والذي بلغ 
  جریحا.  20وما یزید عن   15عدد ضحایاه 

لكن الّظرف السیاسي الذي وقعت فیھ ھذه   
 خصوصیاتھ ألقى بكّل ثقلھ فأعطاھاالحادثة و

تكّررت  االنتفاضةبریقا غیر معھود. فمنذ 
سنة  إلىوھي تعود  المواجھات المسلحة

بحادثة الروحیة في شھر ماي  ، بدءً 2011
فة في مرورا بحادثة بئر علي بن خلی 2011
في عدّة  العملیّات ت، ثّم تواتر2012فیفري 

اطق كفرنانة ودوار ھیشر وعلي بن ــمن
عون والشعانبي... عالوة على اغتیال شكري 

  بلعید ومحمد البراھمي.

وبما أّن الكرنفال االنتخابي یختزل اآلن    
ھر المشھد السیاسي في تونس، فإّن ظا

استثمار الحادثة  إلىالفاعلین فیھ سعوا 
لصالحھم. فجمیع المنخرطین في الكرنفال 
االمذكور یبذل كّل طاقاتھ الیوم من أجل 
"إنجــاح االنتخابات" وبالتالي إنجاح ما 

. لذلك كانت اطىیسّمونھ االنتقال الدیمقر
قصیّر" حادثة الشعانبي األخیرة "الحمار ال

المنخرطة في  طرافالذي ركبتھ جمیع األ

ھذا المسار. فقد شحنت إعالمھا ومالھا 
ونساءھا ورجالھا من أجل البروز في ثوب 
المعادي لإلرھاب ال من موقع المتأثّرین 
بفداحة الخسائر والقضاء على أسبابھا وإنّما 
من موقع الّزیادة في رصیدھا االنتخابي، فال 

وأن  طرافیع ھذه األغرابة أن تتوّحد جم
"ضرورة  إلىتشحذ  طاقاتھا في الدّعوة 

التسجیل في االنتخابات". فھذه الدّعوة 
المشتركة التي انطلقت قبیل حادثة الشعانبي 
األخیرة كانت القاسم المشترك الذي تفّوه بھ 

ى المتنافسة على السلطة، حتّ  طرافقادة  األ
تمثّل فیھ   يلكأنّك أصبحت أمام مشھد كومید

  جمیعھا دور المستجدي.  طرافھذه األ

داء مع و قد اتسع نطاق ذلك االستج   
اء أجل التسجیل في موعد انتھ اقتراب

ى بین جمیع مّ سرت الحُ االنتخابات، و
ح ــقرائقت الـتفتّ ین واالنتھازیالرجعیین و
انات ـــالبیالیین الملصقات وـــــعلى طبع م

عات ذافي اإل ةـــاإلشھاریّ ترویج الومضات و
 الجرائد  دون أن تحمل األیّاموالتلفزیونات و

ین في معركة "االنتقال للمتنافسین المتحد
" أخبارا ساّرة. فمن جھة أولى الدیمقراطي

ظلت نسبة اإلقبال على التسجیل ضعیفة، 
 یة أوامــر المقیم العام األمریكيومن جھة ثان

ن وم كتافھم مّما یجعلھم في مـوقع حرجتثقل أ
نفسھ  في  جھة ثالثة یجد "الحوار الوطني"

  مأزق ال یحسد علیھ. 
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برز عنوانھا األوفي خضم ھذه التحدیّات و   
 فشل منظومة "قیّــد"، جاءت حادثة الشعانبي

ة االنتھازیخیرة كمنقذ فأعلنت الرجعیة واأل
الّطوارئ القصوى  متفقة على خطاب  حالة

د الجمیع الخطر یھدّ و يستثنائاواحد فالظرف 
الشارع في مسیرات بعضھا  إلىفنزلت 

مشتركة وسـار المتّھم  األخرىمنفردة و
جنب مع من اتّھمھ بذلك  إلىباإلرھاب جنبا 

وسرعان ما حصل االتفاق على القیام 
بـ"مؤتمر وطني لمكافحة اإلرھاب" سیجمع 

بعد أن كان بعضھا  طرافمختلف ھذه األ
ى "إفشال یكیل التّھم للبعض اآلخر بالعمل عل

  االنتخابات". 

أصبح اإلرھــاب ھو العدّو األّول  وھكذا،   
واألخیـر لالنتخابات، ولذلك تجنّد الجمیع في 
وسائل اإلعالم كما على المیدان للحّث على 
التسجیل في االنتخابات، فنُصبت الخیام في 
الشوارع وأقیمت السھرات التنشیطیّة 

اك المجانیّة وبزغت جمعیّات من ھنا وھن
وتعترضك حیث ما تنقّلت أو جلست عناصر 
تشبھ الباعة المتجّولین بضاعتھم "قیّــــد" 
وأعلنت أحزاب أنّھا أخذت على عاتقھا القیام 
بعملیّة تسجیل ناخبي المستقبل. وننتظر قریبا 
أن تزورنا جماعات قیّد في منازلنا أو أن یتّم 

  توظیف ضریبة على من ال "یقیّــد".

رھاب أصبح في عرف تلك اإل وبما أنّ   
ھو العدّو اللّدود ال للّشعب وللوطن  القوى

وإنّما لالنتخابات، فإّن الحّل الّسحري بالنسبة 
إلیھا للقضـاء علیھ ھو إنجاح العملیّة 

االنتخابیّة بدءا بتحقیق نسبة عالیة من 
تحقیق نسبة عالیة في  إلىالمسّجلین وصوال 

فق جمیع تّ عملیّة التصویت ، ومن أجل ذلك ی
الرجعیین ویتوافقون وھم الذین جمع شملھم 

مریكى في فیر األات السدام معدوـیّ أقبل ذلك ب
ي وحدتھم جاءت الحادثة لتقوّ فطار ودبة اإلأم

. فال مجـال لمكافحة اإلرھاب كما المقدسة
یقولون خارج إطار نجاح االنتخابات لذلك 
توّظف اآلن كّل أشكال الدّعایة لالنتخاب 

لمشھد السیاسي في ھذا الكرنفال ویختزل ا
ولم یتبّق إالّ تركیز مكتب للتسجیل في غابة 

  الشعانبي. 

 وھكذا تصبح االنتخابات سالحا فعّاال قادرا   
، ویصّح   لوحده على القضاء على اإلرھاب

القول في ھؤالء إنّھم ركبوا ظھر اإلرھاب 
. فأّي سالح تخابمن أجل النجاح في االن

الذي لم تقدر حتّى أعتى القوى فتّــاك ھذا 
اربة اإلرھاب على الحصول التي تدّعي مح

  علیھ؟ 

المنخرطة في مشروع  طرافاألإّن    
"االنتقال الدیمقراطي" الذي یقف على طرفي 

، قد دیسمبر 17نقیض مع مشروع انتفاضة 
فتحت آماال لنجاح مشروعھا من آالم عائالت 

 رافط، وقد داست ھذه األجنود الّضحایاال
على دماء ھؤالء تماما مثلما تاجرت بدماء  

میم النظام الذي الكادحین سابقا من أجل تر
، وھا ھنا یصّح القول بأّن انتفضوا إلسقاطھ

  مصائب قوم عند قوم فـوائد.

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



  

9                                                                           2014 أوت -جویلیة، 22العــدد  ،طریق الثّورة

  أبناء الكادحین ضحایا الحروب الّرجعیّة

من بناءھا استقبلت عائالت معدمة أ    
، البعض من الجثث العسكریین في ثوابیت

الء ـــشأ إلىة ـقمة تماما وممزّ تفحّ كانت م
سالت منھ صاص وخر ثقبھ الرّ اآل والبعض

الدماء بینما احتفظت المستشفیات بالجرحى 
  ھم .أطرافالذین قطعت 

ر ھؤالء الجنود من عائالت  ینحدو    
فلم تقدر على  فقّرھا النّظام الّطبقي ادحةــك

ال على ة أبنائھا على إتمام تعلیمھم ومساعد
یریدونھا فلم یجدوا أمامھم  التياختیار المھن 

المؤسستین األمنیة  إلىر االنتساب غی
  ة .ــــوالعسكریّ 

ل ھؤالء ھم ضحایا سیاسة االستغال 
یلة، والقائمة على المتواصلة منذ عھود طو
والبطالة  الجوعالتّـّـفقیر والبــؤس و

والخصاصة واألمیّة، وحمایة مصالح 
البرجوازیین المرتبطین اإلقطاعیین و

  باالمبریالیة.

لقد ُحرم  الكادحون جراء تلك السیاسة من    
الثّروة ومن التعلیم ومن الحكم، لكنّھم في 

ز ُحرمـت منھ بقیّة المقابل حظیوا بامتیا
تختصره الثقافة  الذيھو ذاك الّطبقـات، و

في تونس في لفظین ھما "العسكر" الشعبیة 
  "الحاكم". و"الدّاخلیّة" أو "الملیتار" و

الذي یحظى بھ الكادحون  ھذا "االمتیاز"و   
لیس جدیدا وإنّما قدیم فھو موروث عن العھد 

ي الفرنسي، وقد االستعمارالّسابق للتدّخل 

المباشر  االستعمارعمل بھ خالل تواصل ال
  ما بعده. و

فخالل القرن التاسع عشر، في عھد    
البایات الحسینیین، كانت الخدمة العسكریّة 

والبوادي  ادحي األریافملقاة على عاتق ك
دون غیرھم بینما كان األغنیاء و"األشراف" 
معفیین من القیام بھا  الّن قانون البایات 

كانوا (األثریاء)  یمنحھم ذلك وبموجبھ
یكتفون بتقدیم مقابل مالي أو بتكلیف من 
یعّوضھم من أبناء الكادحین ألداء تلك 

  الخدمة. 

كانت مع العلم أّن مدّة الخدمة العسكریّة    
ھذه القوانین  م سنوات طویلة وقد وجدتتدو

رفت بـ العسكریّة وطبقت في فترة عُ 
الدستوریّة متمثّلة "اإلصالحات العسكریّة" و

"، 1861عھد األمان" وفي "دستور في "
حافظت على جوھر عالقات  التي يوھ
كّرستھا في تاج اإلقطاعیّة القائمة آنذاك  واإلن

  عسكري.مختلف المیادین بما فیھا المیدان ال

متیاز" تواصل العمل بھ خالل ھذا "اال   
غیر المباشر و المباشر االستعمار يعھد

حتّى وإن تغیّرت القوانین المكتوبة في اتّجاه 
تشمل كّل ل -أحیانا-إجباریّة الخدمة العسكریّة 

. غیر أّن األسالیب الّطبقات  بدون استثناء
واألشكال القدیمة المعمول بھا لم تتغیّر 

الل ھذه المراحل، فقد تواصل إعفاء ــــخ
الطبقات الغنیة من التجنید بینما ظّل أبناء 
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الكادحین وحدھم من یُعّمرون الثكنات 
  العسكریّة. 

وقد اتّسعت القاعدة الجغرافیّة والّطبقیّة    
التجنید لتشمل زیادة على  إلىللمعّرضین 

األحیاء  كادحي األریاف والبوادي كادحي
أحزمة الفقر  تشّكلرة التي الّشعبیّة المفقّ 

بالمدن والتي اضطّرتھا الّظروف االجتماعیّة 
الھجرة عبر موجات نزوح  إلىالقاسیة 

متتالیة من المناطق المحرومة من دواخل 
  مدنھا. إلىتونس 

ھذه ھي التركیبة االجتماعیّة للغالبیّة    
الّساحقة من الجنود وانحدارھا الّطبقي 
والجغرافي، أّما المراتب العلیا ضمن 
المؤسسة العسكریّة فھي حكر على الّطبقات 
والجھات والعائالت الغنیة  ویحصل ھؤالء 
الموظفون السامون على امتیازات مالیة 

 على وعینیة بینما ال یحصل الجنود إالّ 
رواتب ضعیفة. وھذا المشھد في المؤسسة 
العسكریّة ینطبق أیضا على المؤسسة األمنیّة. 
فالنّظام القائم حافظ على نفس قوانین االنتداب 
داخل أجھزة األمن  وعلى نفس التقالید  

  تقریبا .

وبما أّن دور الجھازین األمني والعسكري    
ات ھو حمایة الدّولة القائمة ومصالح الّطبق

التي أنشأتھا، فإّن المجنّدین داخل المؤسستین 
ھم من یقوم بھذا الدّور، وھكذا یُحشر أبناء 
الكادحین في حمایة مصالح األثریاء قسرا بما 

العمل ضمن ھذین الجھازین  إلىانّھم یُدفعون 
نظرا للبؤس االجتماعي الذي یعیشونھ ونظرا 

  "الحاكم".لسھولة االلتحاق بالـ "ملیتار" و

وبحكم ھذه القوانین والتقالید من جھة وتلك    
یتّم توظیف أبناء  أخرىالدوافع من جھة 

سیلة الكادحین كأداة لممارسة العنف وكو
، فقّوات الجیش ولةردعیّة لحمایة مصالح الدّ 

كما قوات البولیس یستعملھا النظام الطبقي   
لمواجھة االنتفاضات الشعبیّة، وفي تونس 

التي أخمد فیھا الجیش كثیرة ھي المحّطات 
الحرس انتفاضات الكادحین والبولیس و

، دیسمبر 1984، جانفي 1978(جانفي 
2010 .(  

ویُستعمل الجنود أیضا في الحروب    
الّرجعیّة، ومنھا الحرب الّرجعیّة الدّائرة اآلن 

ین المجموعات اإلرھابیّة الدینیة في تونس ب
  . وبین السلطة

وقود ھذه الحرب یمثّل ھؤالء الجنود  و   
فأغلب ضحایا المعارك یسقطون من بین 
ھؤالء المنحدرین من أوساط  الكدح  ومن 
مناطق جغرافیّة مھّمشة  فیكونون ضحایا 

رجعي ال مصلحة لھم فیھ -صراع رجعي
  تحرك خیوطھ غالبا االمبریالیة .

لرحى حروب  وسیظّل ھؤالء ضحایا 
تصنعھا اإلمبریالیّات والرجعیات للحفاظ 

ى دیمومتھا، ما لم یثر الكادحون على ھذه عل
القوى التي تستعملھم كوقود لمصلحتھا، 

الدفاع عن وینخرط الجنود الثوریون في 
  .ن ـمصالح الشعب و الوط

  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------
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  ةاسیّ ـــــات سیــــــبیان

  كفاح الشعب العربي الفلسطیني ضد المحتلین الصھاینة لندعم

وني على ــــھیعدوان الصّ ــــــــد الیتجدّ    
الجماھیر الشعبیة الفلسطینیة آخذا بالتوسع 
وموقعا الضحایا بالعشرات من الشھداء 
والمئات من الجرحى والمشردین. وتنفذ ھذه 
الھجمة العدوانیة بدعم كامل من القوى 
االمبریالیة تجسد خاصة في موقف كل من 
فرنسا وألمانیا والوالیات المتحدة األمریكیة 

ألنظمة الرجعیة وبتواطؤ مفضوح من ا
العربیة التي تفادت ھذه المرة حتى التندید 
الشكلي المعھود، والالفت للنظر في ھذا 
العدوان غیاب المد الشعبي التضامني الذي 
عادة ما تستثیره القضیة الفلسطینیة لدى 
الجماھیر العربیة. إن ھذا السكوت الرسمي 
والخمود الشعبي یبینان بشكل محسوس مدى 

راتیجیا االمبریالیة الجدیدة المتبعة نجاح االست
في المنطقة في تحقیق أھدافھا التي یجملھا 
شعار الفوضى الخالقة، حیث تحولت 
المنطقة نتیجة التطبیق الناجح لھذا المخطط 

خلیط من الفئات والطوائف المتصارعة  إلى
ونفرت فیھا الجماھیر من المشاركة السیاسیة 

التھدید بعد ما عاینتھ من عمق الفساد و
  المتواصل باإلرھاب.

إن الوطن العربي الیوم یعیش أزمة شاملة    
تتجاوز الجانب االقتصادي والسیاسي لتشمل 
البعد الثقافي والقیمي، وغني عن البیان أن 
البلدان التي مزقتھا الحروب وروعتھا 

وتوالت علیھا  ةابیّ ــــاإلرھالعملیات 
االنقالبات والتدخالت الخارجیة ستكون 

عاجزة عن رد الفعل فضال عن الفعل 
ام المبادرة، وھذا ما نرى الیوم ــــوافتكاك زم

  نتیجتھ.

إننا نعتبر المعركة من أجل االستقالل    
الفعلي والكامل والمعركة من أجل تحقیق 

قراطیة والمساواة معركة واحدة موحدة الدیم
تجري على واجھات مختلفة ونرى أن 

، مثلھا في ذلك الجماھیر الشعبیة في تونس
مثل باقي الجماھیر العربیة، لن تكون قادرة 
على تحقیق استقاللھا وبناء الدولة 

حاربت أوال  إذاالدیمقراطیة المنشودة إال 
مشاریع التقسیم الطائفي التي تفرضھا علیھ 
القوى االمبریالیة عبر عمالئھا وعلى رأسھم 
القوى الیمینیة الدینیة واللیبرالیة وأجھزة 

زتھا األنظمة تخبارات والقمع التي ركّ االس
القمعیة وتولت تكوینھا وتدریبھا وكالة 

  االستخبارات المركزیة األمریكیة.

على القوى الوطنیة التقدمیة أن ال  إنّ    
تنساق وراء الشكالنیة اللیبیرالیة وأن تتمسك 

تحقیق  إلىبمطالبھا الشعبیة في سعیھا 
االستقالل الوطني والدیمقراطیة الشعبیة. 

ضرورة العمل على استنھاض  إلىوإضافة 
الجماھیر للتضامن مع القضیة الفلسطینیة 
بكل األشكال فإن كل القوى التقدمیة مدعوة 

ترسیخ القناعة بارتباط مصیر القضایا  إلى
العربیة ببعضھا البعض مصداقا للمبدأ القائل 

یمر عبر تحریر األقطار  بأن تحریر فلسطین
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العربیة التي لن تنال أبدا استقاللھا مادامت 
الصھیونیة متحكمة في فلسطین و األنظمة 
العمیلة جاثمة على صدر الجماھیر وناھبة 

  لثرواتھا.

سائر القوى الثوریة  إلىإننا نوجھ نداءنا    
  للعمل سویة من أجل:

. دعم حق فلسطین في التحرر من 1
ھیوني العنصري وھو ما ال الص االستعمار

یتحقق إال بإزالة الكیان الصھیوني ومحاسبة 
القوى اإلمبریالیة التي أنشأتھ ودعمتھ وعودة 
الالجئین والتعویض على خسائرھم وإقامة 
دولة دیمقراطیة شعبیة واحدة في فلسطین 

  التاریخیة.

. مقاومة مشاریع التفتیت والتقسیم التي 2
أھدافھا وخاصة  بلغت شوطا بعیدا في تحقیق

في سوریا والعراق والیمن ولیبیا، مع التنبیھ 
أن كل األقطار العربیة مھددة بنفس  إلى

السیناریو، ولن تكون تونس استثناء بحال من 
  األحوال.

. ربط مقاومة الصھیونیة واالمبریالیة 3
بمقاومة مشاریع تركیع الجماھیر العربیة 
عبر قشور الدیمقراطیة الشكالنیة التي 
تفضي، في غیاب البعد الطبقي الثوري 

إعادة تنصیب رموز  إلىللصراع السیاسي، 
الفساد وبیادق االمبریالیة من ظالمیین 
ولیبرالیین على رأس الدول العربیة ومنھا 

  تونس.

. توحید معركة الصراع ضد االمبریالیة 4
وممثلیھا المحلیین مع الصراع المبدئي 

یرفضون والدائم ضد الصھیونیة. و إن من 
موائد  إلىتجریم التطبیع ومن یسارعون 

السفارات االمبریالیة ال یمكن ائتمانھم على 
مستقبل الشعب والوطن وال تصدیق 
مزاعمھم حول تضامنھم مع القضیة 

  الفلسطینیة.

  2014جویلیة  11تونس 
  ـ القوة العمالیة النتصار الشعب.

  ـ حركة تحریر العمل .
  ـ حزب النضال التقدمي .

  .حزب الكادحین الوطني الدیمقراطيـ 

  ار في السفارة األمریكیة ـــبیان حول مأدبة اإلفط

تتالت لقاءات قادة أحزاب سیاسیة تونسیة   
بسفراء الدول االمبریالیة و خاصة سفیر 
الوالیات المتحدة األمریكیة كما نظمت 
حفالت استقبال في مقرات البعثات 
الدبلوماسیة لتلك الدول آخرھا اللقاء في مقر 
السفارة األمریكیة حیث انتظم حفل إفطار 

ي كان على شرف ھؤالء القادة في الوقت الذ
الكیان الصھیوني المدعوم أمریكیا یشن 

عدوانا إجرامیا جدیدا على الشعب العربي 
حزب الكادحین الوطني  و یھمّ  .الفلسطیني

ر في عالقة بذلك على ما الدیمقراطي أن یعبّ 
  یلي :

أوال : استھجانھ الشدید لتلك اللقاءات التي 
تشرع تدخل االمبریالیة األمریكیة في ترتیب 

السیاسیة في تونس وتحمیلھ األوضاع 
  المسؤولیة للمشاركین فیھا .
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ثانیا : إن االمبریالیین األمریكیین الذین 
دمروا العراق و لیبیا و سوریا و فلسطین 
وارتكبوا في حق األمة العربیة جرائم ال 
تنسى وكانوا على مدى سنوات حماة سلطة 
بن على ال یمكن أن یقدموا لتونس غیر 

  و االستغالل . والنھب االستعمار

 إلىثالثا : دعوة جموع الكادحین في تونس 
الیقظة و االنخراط في الدفاع عن الوطن 

  ارتباطھ باالمبریالیة . وفكّ 

  حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي
   2014جویلیة  11تونس 

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

  ةزّ ــزرة في غــمج

زرة ــاقتراف مجالصھیوني  یواصل العدوّ    
حتجاجات باالغیر مكترث  ةزّ ــفي غ

مختلفة عبر والمظاھرات التي اجتاحت مدنا 
محاكمة قادتھ  إلىعوات العالم و ال بالدّ 

ففي  المتّھمین بجرائم حرب ضد اإلنسانیة.
المدارس  كل یوم یمّر تدّمر البیوت و

ذلك مؤسسات بما في  والمساجد المستشفیاتو
یسقط المزید من وكالة غوث الالجئین و

غلبھم من األطفال الجرحى وأوالشھداء 
الشیوخ العّزل الذین تغّطي یومیّا صورھم و

جّل وسائل اإلعالم المرئیّة والمكتوبة في 
  العالم. 

 ریفسّ  الذيو یطرح ھنا سؤال عن السبب    
بكل ذلك  عدم اكتراث الكیان الصھیوني

  ومواصلتھ اقتراف المجزرة بدم بارد؟ 

 عبةصّ بالإّن اإلجابة عن ھذا التساؤل لیست  
مبریالیین األمریكیین اال نّ عرفنا أ إذا

ون  وراءه  و یتولّ  ونبیین ھم من یقفوورواأل
حمایتھ  بل و یشجعونھ على اقتراف المزید. 

، على سبیل المثال ،فاالمبریالیة   األمریكیّة
التي  ھيونفسھا راعیة اإلرھاب الدولي  ھي

دّشنت جرائمھا في حّق اإلنسانیّة بإلقاء 
ھیروشیما  تيقنابلھا الذریّة على مدین

عن المجازر الوحشیة في  فضال وناكازاكي
سوریا بودیا والوس والعراق وكمفیتنام و

األوروبي لیست  االتحادوفأمریكا ... ولیبیا
ا منخرطة فیھ ، فھيبمعزل عن مذبحة غزة

و أ اإلعالميبكل قوة سواء بالدعم السیاسي و
سلحة دخل المباشر عبر إرسال األبالت

ن في اء عسكرییمشاركة خبروالذخائر و
أمریكى حتّى المعارك و قد قتل فرنسیان و

یعملون ضمن قوات الجیش ن كانوا اآل
  الصھیوني.

 إلىوب ینحاز االمبریالیون في كل الحر   
في الوطن و ،صف الجالدین والمعتدین

الصھیونیة العربي وقفوا دائما مع الرجعیة و
بدماء العرب الفلسطینیین  فھم ال یعبؤون

 أكثرالنازفة فما یھتمون بھ ھو مصالحھم ال 
ال یمكن ان تتحقق  التيتلك  و ھي قلّ و ال أ

 لو ة العربیة و تركیعھا حتىمّ  بإخضاع األالّ إ
 الذلك نرى كل ھذ .بادتھا تماماب ذلك إتطلّ 
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تتعرض  التي تتعرض لھ غزة الذيالدمار 
  .بادة حقیقیةلحرب إ

ریكا والبلدان األوروبیّة خاّصة إّن أم   
بوصفھا قوى استعماریّة  ،فرنسا وألمانیا

تحاول البحث عن مبّررات للكیان الصھیوني 
ولجرائمھ البشعة وتعمل  قدر اإلمكان للتعتیم 
علیھا وإخفائھا مقابل التشھیر بردّة فعل 

تصفھا  التيالمقاومة الفلسطینیّة المسلّحة 
شف لنا عن زیف ، وھو ما یك""اإلرھابیّةـب

كل تلك الشعارات  التي رفعتھا وترفعھا ھذه 
الدیمقراطیّة" "حقوق اإلنسان" و" القوى حول

زالت تستعملھا  والتي استعملتھا وما
ستعانة ببعض األنظمة العربیّة العمیلة باال

خاّصة الرجعیّة الخلیجیّة كذریعة لتدمیر عدید 
األقطار العربیة من ذلك العراق وسوریا 

لتكفیریین والظالمیین لولیبیا وإطالق الید 
لتأجیج الصراعات الطائفیة و المذھبیة  
لمزید تفتیت الوطن العربي خدمة ألھدافھا 

ة رئیسیّا في استمرار اإلستراتیجیة المتمثّل
ستئثار واالسیطرتھا على الوطن العربي 

بثرواتھ الطبیعیّة والمحافظة على التفّوق 
  العسكري للعدّو الصھیوني.

یّة  التي تسیطر االستعمارإّن ھذه القوى    
على مجلس األمن والمنظمات الدولیّة تعمل 
جاھدة على توفیر الحمایة الالّزمة للكیان 

فاع الشرس عنھ فتقف بكّل الصھیوني والد
فحتّى تلك  .قواھا ضدّ أّي قرار یدین جرائمھ

القرارات الیتیمة التي صدرت  بشأنھ عن 
مم الھیئة العامة لألومجلس األمن الدولي 

المتحدة  بقیت حبرا على ورق ولم تجد 

التنفید بینما دّمرت یوغسالفیا  إلىطریقھا 
 ىإلدویالت وقدّم رئیسھا  إلىمثال وقّسمت 

محكمة الجنایات الدولیّة رفقة عدد من القادة 
العسكریّین   بتھمة ارتكاب مجازر ضدّ 
اإلنسانیّة والحال  أّن  جرائم الصھاینة 
 المرتكبة في حّق اللبنانیین والفلسطینیین

المتكررة تفوق في بشاعتھا والسوریین و
ووحشیتھا ما اقترفھ النظام الیوغسالفي الذي 

  عوقب أشدّ عقاب . 

التي یتعرض لھا الفلسطینیّون  المجزرةإّن    
حدّ  إلىوالمتواصلة   2014-07-06 منذ

 /2014-07-27حدّ یوم  إلىاآلن قد أوقعت 
شھیدا أغلبھم من المدنیین العزل  1065

جریحا دون  6037ومعظمھم من األطفال و
عتبار الجثث التي ما زالت االاألخذ بعین 

واقم الطبیة تحت األنقاض والتي لم تتمكن الط
من انتشالھا، كما تّم طرد آالف العائالت من 
منازلھا وتشریدھا  بعد أن تّم تھدیدھا بھدمھا 

المغادرة في إطار  رفضتإن  رؤوسھاعلى 
  حملة تھجیر ممنھجة. 

لقد ظّل الكیان الصھیوني یعربد داخل    
فلسطین المحتلّة دون رادع   خاصة و ھو 

وھن من ضعف و ة العربیةمّ ما علیھ األیعلم 
ھا الصراعات العشائریة ــقتن مزّ أ بعد

قسام في فلسطین في ذلك االن بما والطائفیة
 نّ كما أ .سلطة عباسبین إمارة حماس و

حتجاج والتندید التي عّمت أنحاء االموجة 
طالما ضمن وقوف االمبریالیة  ال تخیفھالعالم 

فاالمبریالیون  ،ھـــانبج إلىالرجعیة و
تبرون ما یقوم بیون یعوورألامریكیون واأل
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ة لذلك ازدادت وتیر بھ دفاعا عن النفس
بّرا وبحرا وجّوا مّما أوقع  جراميعدوانھ اإل

  المزید من الشھداء والجرحى.

إّن إدانة جرائم الكیان الصھیوني والتندید    
بھا من قبل الثوریین في  العالم ورغم 
ضرورتھا ومساھمتھا في كشف الوجھ البشع 

العدو وكسب المزید من التعاطف مع لھذا 
القضیة العربیة الفلسطینیة العادلة لن تحرر 
األرض العربیة في فلسطین المحتلة، كما أّن 

ن ـمجلس األمن والمنظمات الدولیّة لن تتمكّ 
من محاسبة الصھاینة على ما اقترفوه من 
جرائم طالما وأن أمریكا تمارس حّق الفیتو. 

  ؟ الصھیونيلعدو فكیف السبیل إذن لدحر ا

إّن المقاومة المسلّحة ھي الكفیلة بإلحاق  
ى ن علبالعدّو. وقد مّرت  اآلالھزیمة 

انطالقتھا عشرات السنین مسطرة أروع 
ن من ـھا لم تتمكن حتى اآلنّ البطوالت غیر أ

تحقیق تلك المھمة بسبب التخریب المتواصل 
غرقتھا في أ التيمن طرف الرجعیة العربیة 

حد االن نالحظ  إلىو  .الي خاصةالفساد الم
ان انظمة خلیجیة رجعیة ال تزال تبسط 
ھیمنتھا على فصائل بعینھا في المقاومة 
ا العربیة الفلسطینیة و تستعملھا لصالحھ

  .واشنطنبیب وولصالح أسیادھا في تل أ

نجاحھا في المسلحة  و تطور المقاومة نّ إ   
ن مرتبطا بتنظیم الكادحی ھدافھا یظلّ تحقیق أ

الفلسطینیین و العرب عامة على قاعدة ثوریة  
من   بیا و جبھویا و عسكریا بما یمكنحز

 خوض غمار الحرب الشعبیة طویلة األمد
تمثل الطریق الوحید لتحریر فلسطین  التي

عیة و الصھیونیة ن العربي من الرجـوالوط
  .مبریالیةواإل

  

  

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

  داعش أداة االمبریالیة األمریكیة لمزید تفتیت الوطن العربي

في الوقت الذي تستغّل فیھ القوى الظالمیّة    
الظروف السائدة في أغلب األقطار العربیّة 

العراق، سوریا، ( للسیطرة على السلطة
الیمن، لیبیا) وتأسیس إمارات خاّصة بھا 

زید توفّر لھا الدعم اللوجستي المطلوب لم
نتشار وكسب األنصار، ترابط أغلب اال

الیساریّة" منھا في أبراجھا " األحزاب خاّصة
العاجیّة لمراقبة األحداث وكأنّھا فّوضت 

الحلول محلّھا في مواجھة  أخرىلقوى 

الخطر الظالمي الذي بدأ یتوّسع نطاقھ 
یزداد  الذيوینتشر انتشار النار في الھشیم و

  معھ تفتیت الوطن العربي .

 ،ن الكادحین العرباآلد ھذا الخطر و یھدّ   
فالظالمیون التكفیریون یریدون تحویل 

 إلىعبید طیعین خانعین و النساء  إلىالرجال 
ا و حریم و مصادرة كّل ــایــو سب جواري

مھما كانت الحریّات الفردیّة منھا والجماعیّة 
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لتأسیس ، فقد نّصبوا أنفسھم بسیطةجزئیة و
قة لھ بالحریة ال عالمجتمعي  نمط

 الیومھذا ما یمكن معاینتھ  و ،الدیمقراطیةو
في  في المناطق التي سیطروا علیھا سواءً 

  العراق. في سوریا أو 

الوقوف سدّا منیعا أمام  إلىإنّھم یسعون  
حركة التاریخ والرجوع بالمجتمع العربي 

تلك العصور الغابرة، عصور العبودیّة    إلى
والناطق باسم هللا حیث الخلیفة  الحاكم بأمره 

ونھ یجلّ و رسولھ والناس من حولھ یطیعونھ و
  حون ببركاتھ .و یسبّ 

و لفھم ھذه القوى الظالمیّة سنتطّرق ھنا   
ـراق العیّة في اإلسالمتنظیم الدولة  إلى

وجیزة رت قبل فترة غیّ  التي داعش"" والشام
القّوة  ھيویة  اإلسالماسمھا لتصبح الدولة 

المسیطرة حالیا على عدّة مدن وقرى حیث 
وتطّور قدراتھا  النتبیّن نشأتھ ،تطبق شریعتھا

العسكریّة والمالیّة والكشف عن عالقاتھا مع 
الوقوف على و اإلمبریالیّة األمریكیّة خاصة

ن قبل أمرتكزاتھا العقائدیّة ومواقفھا السیاسیّة 
نجیب عن سؤال ما العمل عربیا لمواجھة 

في الذي تنفذه داعش و مشروع التفتیت الطائ
  ؟ أمثالھا

یّة في العراق اإلسالمظھر تنظیم الدولة   
عندما  2013أفریل  9داعش" في " والشام

 "جبھة النصرة حل اديعلن ابو بكر البغدأ
" ذراع القاعدة في سوریّة ألھل الشام

 لیھ  و ھو ماالمشار إسیس تنظیم الدولة وتأ
بو محمد أمیر جبھة النصرة رفضھ الحقا أ

الجوالني مّما تسبّب في اندالع معارك بینھما 
حدّ اآلن . كما اعترض  إلىما تزال مستمّرة 

داعش" علنا على سلطة زعیم تنظیم " تنظیم 
ستجابة االالقاعدة أیمن الظواھري رافضا 

كیز على العراق وترك لدعوتھ القاضیة بالتر
  سوریّة لجبھة النصرة.

مارس التنظیم في بدایاتھ نشاطھ في    
جماعة التوحید " العــراق تحت تسمیّة

تنظیم القاعدة في "  إلىوالجھاد" ثّم تحّول 
بالد الرافدین" بعد أن تولّى أبو مصعب 

ومبایعتھ  2004الزرقاوي قیادتھ سنة 
لتنظیم تحت ألسامة بن الدن، وقد اشتھر ھذا ا

قیادة الزرقاوي ببّث مقاطع فیدیو على شبكة 
األنترنات تظھر عملیّات خطف وإعدامات 
تتم بقطع الرؤوس. وإثر تصفیة  الزرقاوي 

انتخب التنظیم أبا حمزة المھاجر  2006سنة 
قائدا لھ والذي أعلن بعد أشھر قلیلة عن 

یّة" بزعامة أبي اإلسالمدولة العراق " تشكیل
دي الذي تمّكنت القّوات األمریكیّة عمر البغدا

صحبة  2010یضا في أفریل تصفیتھ أمن 
معاونھ أبي حمزة، فآلت الزعامة ألبي بكر 
البغدادي الذي أنفق الملیارات من الدوالرات 
إلعادة تشكیل میلیشیاتھ واستقطاب العدید من 
العناصر خاّصة أّن التنظیم تّم إضعافھ خالل 

من   2010-2006الفترة الممتدّة ما بین 
تمّكن التنظیم   .طرف الحكومة العراقیّة

 بواسطة الحملة التي أطلق علیھا  تسمیّة
كسر الجدران" والتي استھدفت أھّم السجون "

العراقیّة من تحریر المئات من منتسبیھ 
غریب  وأبيوخصوصا من سجني التاجي 

لتحاق االمّما مّكن المئات من العناصر من 
  . تھفي قوّ  ھو ما زادو ھبصفوف
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ندماج الذي لم یكتمل مع االوبعد إعالن   
 إلىجبھة النصرة نقل البغدادي نشاطھ 

سوریّة وتمّكن من السیطرة على مناطق في 
الرقّة ودیر الّزور مستعیدا أسلوب الزرقاوي 
بتنفیذ إعدامات بحّق عناصر من جماعات 

منافسة لھ وقطع رؤوسھم في  أخرى
المناطق  تساكنيمالساحات العاّمة لترھیب 

التي یتمّكن من السیطرة علیھا. كما بدأ 
من  أكثرالتنظیم في خوض معارك على 

جبھة في سوریا إلضعاف صفوف 
كجبھة النصرة والجیش  األخرىالمجموعات 

واستطاع بذلك  ،الحر والتنظیمات الكردیة
ضّم المزید من المرتزقة العرب وغیر 

صفوفھ خاّصة بعد تمّكنھ في  إلىالعرب 
من اغتیال ممثّل القاعدة في  2014فیفري 

سوریّة المدعو أبو خالد السوري في حلب. 
مدینتي الفلوجة  إلىبینما تسلّل جزء من قّواتھ 

والرمادي العراقیتین واحتلتھما. ورغم أّن 
القّوات الحكومیّة العراقیّة استعادت سیطرتھا 

لوجة تحت سیطرة على الرمادي فقد بقیت الف
مقاتلیھ الذین واصلوا زحفھم في شھر جوان 

احتالل  إلى أدّىبشّن ھجوم مفاجئ  2014
نتباه باعتبارھا لالمدینة الموصل بصفة الفتة 

ثاني أكبر المدن العراقیّة بعد انسحاب القّوات 
الحكومیّة منھا تاركة مقراتھا وعتادھا 
الحربي مّما شّجع ھذا التنظیم على مزید 

تقدّم وتوسیع مناطق نفوذه فاستولى على ال
مدینة بیجي أین توجد أكبر مصافي النفط 

قتراب من مدینة كركوك االالعراقیّة، وحاول 
الغنیّة بالنفط غیر أّن قّوات البشمركة الكردیّة  
التي تقیم حكما ذاتیّا استغلّت الفرصة 

احتاللھا بعد انسحاب الجیش  إلىوسارعت 
  العراقي منھا. 

عد سیطرتھا على مناطق واسعة من وب  
العراق شملت باألساس معظم محافظة األنبار 

-29 داعش" في" في غرب العراق، أعلنت
دولة الخالفة " عن قیام 06-2014

خلیفة" المسلمین أبى بكر " یّة" بقیادةاإلسالم
الدولة  إلىسم التنظیم االبغدادي  وعن تغییر 

راق یّة فقط وألغت الحدود بین العاإلسالم
" دولة  إلىوسوریة ودعت المسلمین للھجرة 

سئلة عن األ الخالفة " مما طرح العدید من
لعبتھ  الذيخاصة الدور حقیقة ھذا التنظیم و

ة  نفوذه تقویالوالیات المتحدة األمریكیّة في 
   وتسھیل عملیّة انتشاره بمثل ھذه السرعة ؟

لفھم طبیعة العالقة بین داعش وأمریكا،    
تلك الوثیقة التي تّم  إلىعلینا الرجوع أّوال 

 إلىتداولھا في المدّة األخیرة والمنسوبة 
مریكیة السابق  والتي رئیس المخابرات األ

تمثّل تلخیصا موجزا للخّطة األمریكیّة التي 
أعدتھا لمزید السیطرة على الوطن العربي  

  : ما یلي على نصّ وتفتیتھ والتي ت

ع لھم سنضع لھم إسالما یناسبنا، "سنض
إسالما جدیدا یمكننا من الوصول ألھدافنا، 
إسالما یبیح القتل وسفك الدماء ونشر 

ة الطائفیّة ثّم نقوم بتغذیالفوضى، سنقوم 
قتتال وبعدھا یتّم تقسیم االبتسلیحھم فیبدأ 

الوطن العربي على أساس طائفي دیني 
ة القتال الداخلي ونضمن فنضمن استمراریّ 

عدم النمّو واألھّم من ھذا وذاك أنّھم 
سیحاربون جیوشھم بدال منّا مّما یوفّر لنا 

  . "الكثیر من الجنود واألموال
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مریكیة عن   أدوات تبحث االمبریالیة األ  
تنفیذ لمخططھا الذي رسمت خارطتھ منذ 

ى مشروع الشرق األوسط المسمّ و 2005
یتّم تنفیذه إالّ بتفجیر الجدید والذي لن 

  الفوضى الخالّقة.

غیر أّن السؤال الذي یطرح نفسھ بإلحاح    
داعش" دون " وقع االختیار على ذاالم

  ؟ غیرھا من التنظیمات التكفیریّة

لقد صنعت أمریكا سابقا األصولیّة   
  ،في نسختھا "القاعدیة"یّة اإلسالم

العرب " بریجنسكي ھو مصمم مشروعو
الجھادیین" الذي تّم تنفیذه ضدّ نظام األفغان 

نجیب هللا في أفغانستان ولمحاربة الروس 
وقد كانت    ،وتقلیص نفوذھم في تلك المنطقة

 إلىالنتائج في مجملھا إیجابیّة بالنسبة 
األمریكیین  الذین دّعموا بذلك نفوذھم في 

ة السابقة یّ أفغانستان والجمھوریات السوفیات
أّن الجھادیین العرب قد  . وطالمالھاالمجاورة 

أنجزوا بمھارة ما طلب منھم فال فائدة من 
تغییرھم مع ضرورة إدخال بعض التحسینات 
على الصناعة الجدیدة ألّن المھام الموكولة 

شراسة  أكثرلھا ھذه المّرة تتطلّب تنظیما 
ختیار على التنظیم الذي كان االوعنفا فكان 

قة یقوده أبو مصعب الزرقاوي في إطار صف
  يأبرمت بین المخابرات األمریكیّة وبین أب

 في أبي بكر البغدادي عندما كان سجینا
والتي تتمثّل خطوطھا العریضة في  غریب

إطالق سراحھ مقابل مساعدتھم على القضاء 
على  أبي مصعب الزرقاوي ثّم تعبید 
 الطریق لھ  فیما بعد للسیطرة على تنظیم

ه بالتمویالت یّة" مع مدّ اإلسالمدولة العراق "

الالزمة والسالح. وبالفعل تّم اغتیال 
الزرقاوي بعد خروج أبى بكر البغدادي من 
السجن بأیّام قلیلة والذي أنفق أمواال كثیرة 
لتجنید المرتزقة وضّمھم لتنظیمھ وتكدیس 
السالح. كما تّم أیضا اغتیال أبى عمر 
البغدادي ومساعده أبى حمزة من قبل القوات 

م مامھ لیتزعّ أبذلك تّم فتح الباب األمریكیّة و
ز میالتافصحیفة . دمویّة كثرالتنظیم األ

البریطانیّة مثال أّكدت  أّن القّوات األمریكیّة 
یّة في اإلسالمأسھمت في خلق أمیر الدولة 

العراق وبالد الشام الملقّب بأبي بكر 
البغدادي. إضافة لما تّم التأكید علیھ من قبل 
الدیبلوماسي األمریكي مایكل سبرینغمان من 
أّن منظمة داعش ھي من آخر منتجات 

فضال عن ما واشنطن في العراق وسوریا 
  . بھ ادوارد سنودنسرّ 

فة قد تداخلت عناصر مختل نّ د أمن المؤكّ و  
ومنھا العنصر الذي  ،نشاء التنظیمفي إ

خابرات تالعب الم نينعنتحدث عنھ و
مریكیة بالتنظیمات التي شكلتھا القاعدة في األ

تتدخل  أخرىكن ھناك عناصر لو .العراق
ثیر التأقلیمیة وأیضا ومنھا دور القوى اإل

فظائع فغانستان وأمارستھ الحرب في  الذي
عراق: مریكیة في الب العدوانیة األالحر

   .نظریة المؤامرة كراد / التقسیم /األ البعث /

  ؟ "سنّي"ختیار على تنظیم االتّم  ذاالكن لم   

یقتضي المخطط األمریكي زیادة تأجیج     
الصراع الطائفي في العراق  وبالتالي دفع 

االقتتال باستغالل ما  إلىالسنة والشیعة 
فرضتھ سلطة المالكي من ظلم وقھر  
واالستعانة بفتاوى شیوخ الوھابیّة المنتشرة  
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ر تكفّ  التيو في عشرات القنوات الفضائیّة 
قتل الشیعة والمسیحیین " الشیعة معلنة أنّ 

والعلویین أمر مباح وأّن المجاھدین الذین 
یقتلون في ھذا الطریق یصبحون جلساء 

كفر الشیعة أكبر " هللا في الجنّة" وأنّ رسول 
    .وأخطر من الكفار المسیحیین والیھود"

داعش" لھذه المھمة لم یكن " ارـــیتاخ إنّ   
بل كان مدروسا من قبل أمریكا  ،اعتباطیّا
 الفجئينتشار االنت ھذا التنظیم من التي مكّ 

واحتاللھ للعدید من المناطق العراقیة وإقامة 
یة وإلغاء الحدود بین إلسالمادولة الخالفة 

اء ــــة حتّى یسھم في إرســـراق وسوریّ ــــالع
ة من ناحیة ولتقسیم ـقائم الفوضى الخالّ ـــدع
عربي على أسس عرقیة ودینیّة  ـــوطن الـــال

اق ـــمن ناحیة ثانیة، إضافة لتضییق الخن
على المالكي إّما لدفعھ لتقدیم مزید 

ازالت أو استبعاده عن السلطة وعند ـــالتن
ما تبیّن أّن صلوحیتھ قد انتھت  إذاالضرورة 

وال بدّ لھ من بدیل وھو ما أمكن فھمھ من 
خطاب أوباما ردّا على استغاثة المالكي بھ 

 ،اھتمام  أيّ  إلنقاذ العراق والذي لم یعره
أّن أمریكا ھي التي تقف  یؤكداألمر الذي 

اللھا  لعدّة مدن وراء داعش خاّصة في احت
دولة " عراقیّة وبسط سیطرتھا علیھا وإنشاء

في  التمدد اإلیرانيبعد  یّة"اإلسالمالخالفة 
  .مریكیةلعراق إثر خروج الجیوش األا

یطرح أیضا ھو كیف ستدیر  السؤال الذيو  
ما ھو إذن الدستور الذي  مارتھا؟داعش إ

قتصادیة االھي برامجھا  تحكم بمقتضاه وما
  ؟ والثقافیة جتماعیة والسیاسیة واال

قھ ھو الشریعة ــإّن الدستور الذي تطبّ   
یّة الذي یبیح لھا قطع الرؤوس اإلسالم

واألیدي واألرجل والرجم والصلب والجلد 
وإقامة الحد بمعنى أدّق مصادرة كّل الحقوق 

ونظام حكمھا ھو الخالفة أي تمركز  ،المدنیّة
خلیفة هللا في ( لط بین یدي الخلیفةكّل السّ 

أرضھ) والذي ال یجوز عصیان أوامره وال 
قتصادي فیرتكز االالخروج علیھ، أّما نظامھا 

باألساس على  ما یوفره الخراج والجزیة 
التي تّم فرضھا على المسیحیین والمسلمین، 

حین للمنازل عنوة ـویتّم ذلك عبر اقتحام المسلّ 
وجمع ھذه اإلتاوات بالقّوة وفي صورة عدم 

رة األھالي مادیّا على دفعھا یتولّى قد
المسلحون أخذ مقابلھا ما یجدونھ بالبیوت من 
منقوالت ثمینة وفي صورة عدم العثور على 
ممتلكات غیر ذات قیمة یتولّون سبي الفتیات 
والنسوة واعتبارھّن جواري وكّل من 
یعترض على ذلك یقتل على الفور وكذلك من 

ات بیع الرسوم التي تّم فرضھا على محط
الوقود بالتفصیل وعلى المركبات والشاحنات 

مناطق نفوذه  إلىالتي تتولّى نقل البضائع 
وكذلك من غنائم الحرب وعائدات النفط  

ستیالء علیھا االالمتأتّیة من المصافي التي تم 
والتي یتّم بیعھا للشركات العالمیّة بأثمان 

، إضافة للتمویالت خاصة عبر تركیابخسة 
من بعض البلدان الخلیجیة مثل قطر المتأتیة 

وكذلك تركیا والعدید من المنظمات األمریكیّة 
نھا من والجمعیات الخیریة العربیة مّما مكّ 

تجمیع ثروات طائلة تقدّر  بالملیارات من 
الدوالرات ولتصبح داعش أغنى تنظیم على 

  اإلطــــــالق .
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ة" غیر معنیّة بتوفیر ـــولالدّ " إّن ھــــذه    
العمل وإنشاء المعامل والمصانع وغیرھا من 

الید العاملة ألّن  إلىالمنشآت التي تحتاج 
 لشراءھّمھا الوحید ھو توفیر المال الالزم 

المرتزقة وتوفیر السالح الالزم الذي سیساھم 
في بسط نفوذھا مستقبال والمحافظة علیھ 

  وتدعیمھ.

فقد مارست  ،عيجتمااالأّما على الصعید   
ري التي طالت باألساس سالقسیاسة التھجیر 

المسیحیین الذین أطردتھم بعد أن استولت 
على ممتلكاتھم العقاریّة منھا والمنقولة وعلى 

 إلىملة، كما عمدت ثرواتھم من الذھب والعُ 
التفرقة بین أبناء الشعب الواحـد على أساس 
طائفــي، وفرضت غلق محال الزینة الخاص 

رجال بحجة مخالفتھا للشرع في محاولة بال
منھا لمنع السكان من قص شعر الرأس أو 

ار" ومخالفة ـالذقن لما فیھ من " تشبّھ بالكفّ 
ي، كما تّم تحجیر التدخین اإلسالمتعالیم الدین 

الشیشة) وفرض عقوبة الجلد ( رجیلةنوال
على المدخنین والمتاجرین بالسجائر 

اء كانوا إناثا والمرتدین لسراویل الدجین سو
أو ذكورا، إضافة لمنع أطباء النساء من 

التوجة  إلىمباشرة أعمالھم ودعوة النسوة 
للعیادات الخاّصة التي تعمل بھا طبیبات 

 إذااء ـست الخیاطة الخاصة بالنّ وإغالق محالّ 
لم تكن تعمل بھا نسوة فقط مع فرض عمل 

كما تّم  النسوي.النسوة فقط بمحال بیع اللباس 
تطبیق الحدود باألماكن العاّمة كقطع أیدي 

(تّم صلب طفل بتھمة  السارق وصلب المرتدّ 
اإلفطار بدون عذر شرعي) والرجم حتّى 

ن بمدینة الرقة (حالتا الموت للزانیة
  .)السوریّة

رض على الفالحین فُ  فقدأّما في الریف    
نع على الرجال حلب تغطیة ثدي البقرة ومُ 

خصیص النسوة فقط للقیام بھذه األبقار وت
المھّمة. كما تّم إنشاء سوق للنخاسة تباع فیھ 
الجواري وملك الیمین من الفتیات والنسوة 
الالتي یتّم سبیھّن في المعارك كغنائم حرب 
أو اللواتي یتّم اختطافھّن من الطوائف التي 
تعتبرھا داعش من األعداء كالطائفة العلویّة 

حیین، فنساء الشیعة والشیعیة وكذلك المسی
مثال یتّم بیعھّن تحت مسّمى زواج المتعة 
لتلبیة رغبات المرتزقة األجانب، كما یتّم 
إجبار النسوة على الطالق من أزواجھّن 
الكفرة  لممارسة ھذا النوع من الزواج مّما 

  نتحار.اال إلىدفع بالعدید منھّن 

الدولة" شھادة غیر كافر " وأصدرت ھذه   
نعلمكم واّن –لمن یھّمھ األمر"ھذا نّصھا: 

إمارة، قد  –المدعّو..بن..من أھالي والیة
المقصود بھا التوبة) ( حضر دورة استتابة

وأتّمھا بتقدیر جیّد وبناء على ما تقدّم قد 
منحناه ھذه الشھادة التي تثبت أنّھ غیر كافر 
ویمنع جلده أو صلبھ إن لم یكن ھناك عذر 

أو ثبت أنّھ  شرعي یجیز ذلك لجنود الخالفة
وھذه الشھادة  "عاد للزندقة وطالب بالحریّة

ھي عبارة عن صّك توبة ووالء للخلیفة وھي 
صالحة لمدّة ثالثة أشھر، كما أنشأت فرق 

ت الّ المحــكتیبة نسائیّة) القتحام ( تفتیش
السكنیة والتجاریّة والمھنیّة لمراقبة مدى 

الدولة" وإحصاء عدد " لتزام بتطبیق أوامراال
لنسوة الموجودات بمناطق نفوذھا وإلزامھّن ا

جند الخالفة) ( بتلبیّة رغبات المقاتلین
  الجنسیّة.
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فقد حّرمت كل  ،أّما على المستوى الثقافي   
الفنون وكذلك المسرح والسینما ومجاالت 

وم ـــإذ حكمت على فط ،جتماعياالالتواصل 
جم اسم من مدینة الرقّة السوریّة بالرّ ـــــالج

إضافة  .الموت بتھمة استخدام الفایسبوكحتّى 
قیامھا بھدم العدید من المعالم التاریخیة  إلى

من ذلك  ،األثریة التي تمثل مخزونا حضاریا
حرق كنیسة عمرھا حوالي ألف  وثمانمائة 
سنة وتفجیر مرقد النبي یونس وھدم وحرق 
أقدم وأكبر مكتبة في تلعفر غرب مدینة 
الموصل العراقیة والتي تحتوي على آالف 
المخطوطات والوثائق والكتب النادرة والتي 
كان یؤمھا المئات من الباحثین وطالب 

خل وخارج ستیر والدكتوراه من داالماج
فقد تّمت  ،أّما سیاسیا .ىنینومحافظة 

مصادرة كل الحریات السیاسیة الخاصة 
زاب ــــوالعامة مثل حق التنظم  في أح

ات والترشح واالنتخاب ـــابات وجمعیّ ــــونق
ا ــــحقوق ة التعبیر باعتبارھاـــــوكذلك حریّ 

ارض ـــافرة التي تتعـــتھا الدیمقراطیّة الكأقرّ 
  ة . ـــیّ اإلسالمة ـــریعمع الشّ 

الفة ـــھذه ھي إذن طبیعة دولة الخ   
على جزء  "داعش"ستھا ة التي أسّ ــیّ اإلسالم

ة ـــراق وسوریّ ـــمن األرض العربیة في الع
معلنة بذلك عن بدایة تطبیق مشروع الشرق 

رت خریطتھ األوسط الجدید الذي سطّ 
الوالیات المتحدة األمریكیة كما ذكرنا والذي 

 إلىینّص على إعادة تقسیم الوطن العربي 
حدّ  إلىالعراق مثال قّسم ( أقالیم وإمارات

ثالثة أجزاء: جزء للبشمركة  إلىاآلن 
د، وآخر لدولة الخالفة وثالث للحكومة ااألكر

العراقیة أو الشیعة ولربّما رابع في القریب 
  ل للمسیحیین).العاج

عراق یمكن أن ــام بھ في الــّم القیــا تــوم   
ن أو ــا أو الیمــا أو لیبیــیتّم أیضا في سوری

أّي قطر عربّي آخر بعد أن تّم تقسیم 
  ال.ــــومابق وكذلك الصّ ـــودان في السّ ـــالسّ 

اعش  في دتضطلع بھ  الذيذلك ھو الدور    
ن ــن الذیـــیاألمریكیّ عالقتھا باالمبریالیین 

ة مّ یوم من تعمیق جراح األیزیدون یوما بعد 
 مستعملین الظالمیة الدینیة  التي ال العربیة

بل  العلمانیینر فقط الشیعة والمسیحیین وـتكفّ 
المعارك  نّ البعض حتى أر فرقھا بعضھا ـتكفّ 

لمثال قد النصرة على سبیل ابین داعش و
یقافھا تنفع إللم مئات الضحایا و إلىأدت 

  .رةرّ ـالمتك دعوات الظواھري

یطرح ھذا الوضع على الوطنیین    
   ،ةا ملحّ ــمھامّ  العربوالدیمقراطیین 

 تضيفمجابھة مخطط التفتیت الطائفي تق
أدوات تنفیذه مقاومة صناعھ االمبریالیین و

من الظالمیین الدینیین بتفعیل برنامج الثورة 
االشتراكیة  إلى راطیة المتحولةالوطنیة الدیمق

إحدى نقاطھ األساسیة  تحقیق الوحدة و
العربیة الدیمقراطیة الشعبیة في تناقض 

عمالئھا  وما یفرضھ یسي مع االمبریالیة ورئ
ذلك من توحید صفوف الثوریین العرب 

استنھاض الكادحین في مختلف األقطار و
 الدین والطائفة والمذھب بغض النظر عن

فتحررھم لن یكون إال  للتعویل على الذات
  .من صنعھم
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 ة أنّ ــــوقد أثبتت التجربة العراقیّ    
ل على الجیوش النظامیّة للقیام بھذه ـــعویالتّ 

المھّمة یمثل رھانا خاسرا فقد  فّر الجیش 
ان ـــواقعھ وترك السكّ ــــالنظامي من م

یواجھون مصیرھم لوحدھم مّما وفّر الفرصة 
ستتكرر  وبشع الطرق ألعدائھم للتنكیل بھم  بأ

 رىــأخ ةار عربیّ ـــاة في أقطـــتلك المأس
  .اھل تلك المھمةـــطالما تم تج
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  عبد الرحیم الماجرى بقلم:                               نازیون          قصید    

ر في أقبیة الُجّھال الَمَردَه                                                               كثنازیّون 
                            ن كل فصیل منھم باأللوان جمیعا                                  یتلوّ 

  ناحیبلون الدین النفطّي 
  حیناوبدین  عذاب المحرقة النازیة 

  أحیاناوبدین الثأر األقدم 
  بلحي ننازیو

  ونازیون بغیر لحى 
  فیھم ھیجان الثور اإلسباني

  وجوع الذئب الثلجي
  أعماُر الفقاعات الصابونیھْ  أعماَرھملكْن 

  ینسفون ذلك المقام في العراق ذا األلف سنھ
  یُخرجون إخوةً لنا ُعربا مسیحیین من دیار ألفین من السنین

  لنا یُخرجون إخوةً 
  مسلمین ومسیحیین من دیارھم من عام سبعة وأربعین

  في فلسطین األنین
  مخادعون

  شھورا أو سنینا...ثم یفتكون متناومون كالضواري یوما أو
  یا أیھا الشعب الجریح

  ال تنم ُمَمِغطا صبرك حتى یوم یُبعثون
  كن صارما كثقة بالنفس ال تلین
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  ةجعیّ ون ضحایا الحروب الرّ ــالكادح


