
 

 
 

 

                              مـــا العمــــــل ؟ -
 حملة استعراضیة على الفساد في  -
  ونســـت
 وھةــــرار العسكرة فــھل یسدّ ق -

  ؟ ةاالحتجاجات االجتمـاعیّـ

  ! الّرجعیّـة القطریة في ورطـــة -

  النّازیّة تطّل برأسھا من جدیـــد -

   عام على استشھاد الرفیقة المقاتلة  -

  ایالم أطاش

  

                                              

 ىلإالیمن من الحرب والكولیرا  -
  الثورة

 الھند: اشتداد المواجھات بین  -
  الثوار الماویین والجیش 

  الّ ــالكری تصاعد ھجمـات:تركیا -

  تكّرم الّرفیقبالّرقـاب نقابة الثانوي  -
  محّمد الصیّاحي  
  

عالقة الدروس  -
وصیة ـــــــالخص
مني ز الزّ ــبالحیّ 

   :  راسيالدّ 
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  ؟ لــم عبء ثقیأل ــلم جمیـحُ   
؟العمــــــل مـــــا 

طالق حملة إتم في تونس مؤخرا     
البلدیة ورغم  التسجیل في االنتخابات

ذاعات شھاریة في اإلالومضات اإل
تحث  ية والجرائد التونیوالقنوات التلفزی

جابة كانت على المشاركة المكثفة فإن االست
محدودة وھو ما أقرت بھ الھیئة العلیا 

ف عن التسجیل ویعود العزو .لالنتخابات
لى انعدام الثقة في العملیة االنتخابیة بعد إ

انكشاف حقیقة ما سمي التحول الدیمقراطي 
باعتباره خاضعا لمراكز النفوذ المالیة 

المدعومة من طرف القوى  واإلعالمیة
  .والعالمیة  واإلقلیمیةالرجعیة العربیة 

 بعد حلقات متتالیة من العملیة االنتخابیةو 
(انتخابات المجلس التأسیسي واالنتخابات 

أكثر اتسعت الھوة  )والرئاسیة البرلمانیة
والشعب فقد  ین النظام التونسيبفأكثر 

ام عن وجھھ من حیث ھو فصح ذلك النظأ
وقد تم ترمیمھ بتحقیق  ينظام بن عل

واالخوانجیة بمباركة التوافق بین الدساترة 
عالقة لھ  ھ الأنوتبین للكثیرین ، االمبریالیة

یختفي وراء شعاراتھا  يلتبالدیمقراطیة ا
  .البراقة

تضاعف مع مرور الوقت الشعور  و   
لدى الكادحین الذین انتفضوا من  غضببال
 لطالبیھ الشغل سقاط النظام وتوفیرإجل أ

الجھویة والنھوض  التنمیةوتحقیق 

 ..اد والصحة والتعلیم والثقافة الخباالقتص
لى المزید من إبھم یخضعون  فإذا

 ..واألمراضاالستغالل واالستعمار والفقر 
رھاب التكفیري الذي تم وجاء تفشي اإل

لیضاعف من زرعھ في المدن واألریاف 
فضال عما خلفھ عبث  ،ذلك الغضب

الفاسدین من كبار االقطاعیین 
والبرجوازیین بثروة الوطن من شعور 
بالنقمة لدى قطاعات واسعة من المعطلین 

والمحرومین من أبسط الحقوق عن العمل 
فتكاثرت االقتصادیة واالجتماعیة 

ومست أغلب  واإلضراباتاالعتصامات 
  .القطاعات والجھات

الرجعیة في ظل ھذا الوضع تواصل    
تعمل من جھة  يالسیر في نفس االتجاه فھ

قانون  بإصدارعلى استكمال ترمیم النظام 
ن اللصوص المصالحة المالیة مما یمكّ 

فالت من المالحقات من اإل القدامى
لى إتسعى من جھة ثانیة  يالقضائیة وھ

ل تحوّ  يوضع ترسانة من التشریعات الت
  .لى مؤسسة تحمیھا القوانینإالقمع 

مقابل ذلك كلھ على الثوریین مقاطعة  و   
العملیة االنتخابیة وفضح الدیمقراطیة 

تحقیق  قاعدة على الكفاحالشكلیة وتوحید 
بما یفتح  دیسمبر المجیدة 17مھام انتفاضة 

  .أمام تحقیق الدیمقراطیة الشعبیة المجال

 

--------------------------------------------------------------------------------------  
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  فرید العلیبي لقاءات صحفیة مع الرفیق    

سؤال : قرار نداء تونس خوض االنتخابات 
منفردة ھل یعبر عن تماسك الحزب بقوائم 

اعدتھ على الرغم من االنشقاقات ثبات قو
  ؟ الصراعات السابقةو

تھ جواب : ال یستمد نداء تونس قوتھ من ذا
حكم  يبقدر ما یستمدھا من الحزب الذ

السنین ونعني الحزب تونس طوال عشرات 
أسسھ في الثالثینات من  يالدستوري الذ

القرن الماضي الحبیب بورقیبة واتخذ بعد 
ذلك تسمیات مختلفة وھو ما مكنھ مستفیدا 
من جھاز الدولة من خلق قاعدة انتخابیة 

السیاسیة المنتشرة  ومجموعة من الكوادر
یحاول نداء تونس  في الجھات وھو ما

ابات البلدیة القادمة فھو استثماره في االنتخ
 ینطلق من تقییم مؤداه أن الظروف مواتیة

حول  نشأت يلتحریك تلك اآللة الضخمة الت
أعاد  يالخطاب الدستوري ورموزه الت

 يلمیعھا وخاصة الحبیب بورقیبة الذت
لى الشارع الرئیسي إعادة تمثالھ إتختصر 

ن لنداء إفي العاصمة ھذا التوجھ ومن ھنا ف
رة في قدراتھ رغم االنشقاقات كبیتونس ثقة 

عصفت بھ خاصة انھ سرعان ما  يالت
اكتشف من خالل تجاربھ الجبھویة السابقة 

اد من اجل تونس أو جبھة سواء في االتح
ة قوة یّ أالتحالفات ال تمنحھ  نّ أنقاذ اإل

    .انتخابیة بل ربما تضعفھ

سؤال : بالنسبة لحركة النھضة كیف ترى 
خارج  ى مستقلین منقرار فتح الترشح عل

م تعبیر عن أالحركة ھل ھو تكتیك سیاسي 
  انحسار القاعدة الشعبیة للحزب؟

جواب : على خالف نداء تونس فإن حركة 
النھضة في وضع ال تحسد علیھ داخلیا 

مریكیة تتجھ لمتحدة األوخارجیا فالوالیات ا
كثر على أكثر فألى التضییق إمع ترامب 

عد الحركة فرعا ت يخوان المسلمین التاإل
التنظیم  إعالنلى إمن فروعھا وصوال 

 إرھابیةالمسلمین منظمة  لإلخوانالدولي 
ما یجري في الخلیج وتركیا من  أنّ كما 

صراعات جیوسیاسیة تدور في مجملھا 
السیاسي تؤثر  اإلسالمحول تحجیم دور 

على الحركة التي یرعبھا السیناریو 
 وھناك قوى في تونس ناآلالمصري حتى 

بغي محاسبتھا على ین إرھابیةتعتبرھا قوة 
عندما تصدرت حكم  ةما قامت بھ خاص

سار شعبیتھا بشكل الترویكا فضال عن انح
ھا تحاول التكیف مع ھذه نّ إالفت ومن ھنا ف

المتغیرات بأن تكون مشاركتھا في 
ت البلدیة مستندة على المنتسبین االنتخابا

 " من جھةلیھا من جھة وعلى "المستقلینإ
تحوم حول ھویة  ثانیة غیر أن ھناك شكوكا

یین " فقد یكونون نھضوھؤالء "المستقلین
ذا صحت إمتنكرین في ثوب "االستقاللیة" و

لن  ھذه الشكوك فمن المرجح ان الحركة
تفعل أكثر من اعتماد تكتیك "التقیة 

" الذي برعت فیھ طیلة عقود من السیاسیة
  الزمن.
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ونس ھل ھناك دیمقراطیة في تسؤال : 
  الیوم ؟

یة في تونس ال تزال الدیمقراطجواب : 
فیھ والمشھد تتحكم بالتأثیر  ،بعیدة المنال

حتى عسكریة عالمیة وإمراكز نفوذ مالیة و
ة ودولیة ال فضال عن تدخل قوى عربی

شروط التنافس  نّ إدیمقراطیة ومن ھنا ف
الدیمقراطي منعدمة لذلك فإن أبواب 

االنتخابیة سواء كانت  المشاركة في العملیة
و بلدیة تبدو مسدودة أو رئاسیة أبرلمانیة 
لى من یبتغي فعلیا تغییر األوضاع إبالنسبة 

لصالح الشعب والوطن وربما المطلوب 
اآلن ھو شرح تلك الشروط وھنا یمكن 

على  للمثقفین لعب دور مھم كما العمل
ین والنقابیین تجسیدھا فعلیا ودور السیاسی

الوطنیین ال غنى عنھ في ھذا والجمعاویین 
  المجال.

خیر ما أسباب  تصعید االتحاد األسؤال : 
  ؟ضد الحكومة 

ر االتحاد عن حرصھ ثیرا ما عبّ جواب : ك
قرطاج   على ضرورة احترام بنود اتفاقیة

ھا تنتھك أنّ لى إولفت مرارا نظر الحكومة 
في  األخیرةتلك البنود وجاءت الزیادات 

االلتزام لتعزز شكوكھ حول  األسعار
مر الحكومي بتلك االتفاقیة وعندما یتعلق األ

بالملف االجتماعي فان االتحاد یجد نفسھ 
معنیا أكثر من غیره بالتعبیر عن مواقف 

االعتبار مصالح منخرطیھ الذین  تأخذ بعین
أكبر المتضررین من الزیادة في  مھ

األسعار وان لم یفعل ذلك فإنھ یغامر 
 .جزء من رصیده الشعبيبخسارة 

وال یخفى أنھ قدم تنازالت في اآلونة 
لحكومة الشاھد وحرص على  األخیرة

دعمھ لھا خاصة في عالقة  إبراز
باالحتجاجات االجتماعیة في الجھات 

مرة  ألولالمحرومة بل إنھ تخلى ھذا العام 
عن تقلید تنظیم  2011جانفي  14منذ 

مسیرة األول من ماي وعاد في عالقتھ 
ما كان األمین العام األسبق  إلىبالحكومة 

عبد السالم جراد قد دأب علیھ في عالقتھ 
 .بحكم بن علي

و یرید المكتب التنفیذي لالتحاد في    
المقابل من یوسف الشاھد األخذ بمقترحاتھ 
بخصوص العدید من الملفات وقد ضغط 

ي ھذا االتجاه وحقق بعض ما كان سابقا ف
یبتغیھ خاصة عندما أقال رئیس الحكومة 
أحد الوزراء المقربین منھ ونعنى وزیر 

 . التربیة السابق ناجي جلول
وھو یجد  الیوم الفرصة سانحة لمزید    

الضغط على رئیس الحكومة الذي یستعد 
تحویر وزاري جزئي فاالتحاد  إلجراء

ذي تتقاذفھ یدرك ضعف یوسف الشاھد ال
ریاح قادمة من جھات مختلفة  فالنھضة 
ترید حصة أكبر وبعض القیادیین في حزبھ 

منافع أوسع    إلىغاضبون عنھ ویطمحون 
حتجاجات االجتماعیة لم تتوقف واال
زمة االقتصادیة تتفاقم والدعم الدولي واأل

ما   إذایتراجع وفي مثل ھذه الظروف فإنھ 
 .   دعم االتحاد فإنھ ساقط ال محالة فقد
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السیاسیة  وال تخفى طموحات الطبوبي   
كان یلتزم بھ  يالتي تتجاوز السقف الذ

 أنّ العام السابق حسین العباسي كما مین األ
مین العا األمناءبعض من حولھ من 

 نّ أغیر  ،المساعدین لھم طموحات مماثلة
الفرصة لم تأت بعد لكي  أنّ  ھؤالء یدركون

یشارك االتحاد في الحكومة بشكل مباشر 
دفع باتجاه التأثیر على ومن ھنا یجري ال

وتوزیر بعض المقربین في  السیاسات
   .انتظار تغیر الظروف

ماذا عن مشروع قانون زجر سؤال : 
  االعتداءات على األمنیین ؟

ن المذكور واجھ مشروع القانوجواب : 
ن تمریره في الرفض سابقا ویُراد اآل

استغالل للعطلة السیاسیة التقلیدیة  غیر أنھ 
أثار مجددا ردود فعل سلبیة من طرف 
سیاسیین وحقوقیین ونقابیین ففیھ مس 

ریات وھي من المكاسب بالحقوق والح
 دیسمبر. 17أفرزتھا انتفاضة  يالضئیلة الت

مضلل مؤداه الحفاظ  ویتم ذلك تحت عنوان
منیین وزجر االعتداءات على سالمة األ

ما الغرض ھو تصفیة تلك یھم بینعل
 يّ أشھار عصا القمع ضد إالمكاسب و

اجتماعیة و وإعالمیةمطالب سیاسیة 
ھا تھدد سالمة أنّ وثقافیة مشروعة بدعوى 

منیین مما یتیح للسلطة سجن معارضیھا األ
 إطالق أمامواضطھادھم بل فتح المجال 

الشوارع وغیرھا دون  الرصاص علیھم في
عھد  إلىا تتم العودة ال وبھذ .رادع قانوني

بن على بل الدخول في عھد أشد وأنكى من 
منیین الذین الدكتاتوریة القمعیة، وحتى األ

قد یطالبون غدا بھذا الحق أو ذاك 
سیف ھذا القانون مسلطا علیھم فسیجدون 

لى مؤسسة إمر یتعلق بتحویل القمع فاأل
 .  تحمیھا القوانین

ھذا قرار إویكشف االتجاه ناحیة    
المشروع عن عجز السلطة عن تلبیة 

رفعتھا االنتفاضة التونسیة  يالمطالب الت
وعندما واجھت االحتجاجات االجتماعیة 

 نّ االمتالحقة في الجھات المحرومة وجدت 
ترید ان تدفع  يالسبیل األمثل ھو قمعھا وھ

لى المضي قدما في ھذا الطریق إباألمنیین 
نھا تجازف بتوفیر الحصانة القانونیة غیر أ

 يالت يعلن تلقى نفس ما لقیتھ سلطة بن أب
  جربت ذلك السبیل دون نجاح یذكر.

 -------------------------------------------------------------------------------------. 
  في تونسحملة استعراضیة على الفساد 

یمثّل الفساد ظاھرة مرّكبة تتداخل في    
تكوینھا عناصر مختلفة منھا السیاسي 
واالقتصادي واإلداري والقانوني الخ... 
وكل عنصر یتغذّى من بقیة العناصر ومن 

ھنا فإنّـھ ال یمكن القضاء على إحداھا 
دون القضاء على البقیة، على النحو الذي 
یمكن معھ القول باستحالة وجود مجتمع 
في المرحلة الحالیة التي تمر بھا البشریة 
خال من الفساد، غیر أن ذلك ال یعني أنھ 
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قدر محتوم ال فكاك منھ، إذ یمكن الحد 
منھ وصوال إلى استئصالھ باستئصال 
األسباب التي أنتجتھ، وھذا یتطلب تغییرا 

 جوھریا في بنیة ھذا المجتمع أو ذاك.

و بالنسبة إلى تونس فإن الفساد قدیم،    
وقد الزم الدولة التونسیة المعاصرة، ونما 

 معھا شیئا فشیئا. 

ومع االنتفاضة األخیرة استفاد من    
الظروف المستجدة ومثلما یظھر في 

جار الحرب الحروب من نسمیھم بت
وأمرائھا فإّن لالنتفاضات أیضا تجارھا 
من الفاسدین، فقد استغّل ھؤالء المكاسب 
في مجال الحقوق والحریات من جھة 
وحالة الفوضى التي سادت لبعض الوقت 
من جھة ثانیة فعبثوا باالقتصاد والسیاسة 
والثقافة واإلعالم واألمن. وقلّما نجد مجاال 

أصبحوا لم تطلھ أیدیھم حتى أنھم 
یتبّجحون على رؤوس األشھاد بأنھم 
یمّولون أحزابا ویملكون نوابا ویشترون 
صحفیین وأن السلطة عاجزة عن 
مواجھتھم، فقد زرعوا داخلھا أعوانھم 
على النحو الذي أضحت فیھ مراكز القوى 
المرتبطة بھم تتصارع فیما بینھا حینا 
وتتآلف حینا آخر داخل األحزاب الحاكمة 

ن ھنا فإن الحملة تخیم علیھا نفسھا. وم
ظالل تصفیة مراكز القوى حساباتھا فیما 

 بینھا داخل السلطة وخارجھا.

و الالفت للنظر تلك التصریحات التي    
أدلى بھا وزراء فقد استقال أحدھم معلّـال 

ذلك باكتشافھ أن الفساد أقوى منھ، أما 
رئیس الحكومة فلم یجد حرجا في القول 

دة في جھاز الدولة إن المافیا موجو
 التونسیة نفسھ.

و فضال عن ذلك أشارت تقاریر عدد    
من الھیئات الدولیة التي تفاقم الفساد في 
تونس وقدمت أرقاما مفزعة تبین مدى 
تأثیره الضار على النمو االقتصادي ومن 
المرجح أن بعضھا طالب الحكومة 
التونسیة باتخاذ إجراءات سریعة للحد منھ 

ذلك شرطا لتقدیم القروض  وربما اعتبر
والمساعدات، وغنّي عن البیان أن تلك 

  الكادحینالھیئات ال تھمھا مصالح 
التونسیین بقدر ما یھّمھا ضمان مصالح 
الدول التي تعبّر عنھا ممثلة خاصة في 

 أمریكا واالتحاد األوروبي .

و من جانب آخر تفاقمت االحتجاجات    
التنمیة االجتماعیة المطالبة بالتشغیل و

وشملت أغلب الوالیات مما أثّــر على 
وتیرة اإلنتاج في قطاعات استراتیجیة مثل 
النفط والفوسفات، كما أن قانون المصالحة 
الُمعاد طرحھ من جدید على طاولة مجلس 
النواب قد اصطدم بموجة رفض عارمة. 
ووجدت المؤسسة األمنیة والعسكریة 

خرط نفسھا في حالة ال تحسد علیھا فقد ان
في تلك االحتجاجات عشرات اآلالف من 
الناس وأضحى من الصعب السیطرة 
علیھا دون تقدیم تنازالت حقیقیة بتوفیر 
الشغل والتنمیة وھذه من مھمات السلطة 

 السیاسیة دون سواھا.
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غداة  و زاد خطاب رئیس الدولة   
االحتجاجات االجتماعیة في الجنوب من 
تأجیج ھذه المشكالت ووجد یوسف الشاھد 
حكومتھ وقد بلغت حافة الھاویة، وفي ظل 
تلك العناصر المختلفة التي تتشكل منھا 
لوحة الوضع العام في البالد فُرض علیھ 
اتخاذ إجراء ما، وعندما نظر حولھ وجد 

وھو  على طاولتھ ملفا طالما وعد بفتحھ،
ملف الفساد وسرعان ما بدأت الحملة على 
 رجال أعمال من كبار البرجوازیین

ضالعین في التھریب وربما واالقطاعیین 
في اإلرھاب أیضا، ولھم عالقات معقدة 

 مع مراكز نفوذ محلیة وعربیة ودولیة.

و قد انعكس ذلك ایجابیا على حكومتھ    
التي استعادت بعض الثقة المفقودة 

حزاب معارضة عن دعمھا لھ وأعلنت أ
غیر أنھ من الخطأ التعویل على رضاھا 
في بلد خرج فیھ الشعب نسبیا من المشھد 
السیاسي الرسمي برّمتھ، فالسلطة 
ومعارضیھا المقیمین سویا معھا تحت قبة 
البرلمان یتقاسمون بھذا القدر أو ذاك 
المسؤولیة عما آلت إلیھ األوضــاع، 

رونات الفساد یبدو واالتھام باالرتباط ببا
كما لو أنھ موزع توزیعا عادال بینھا 
وبینھم، وال تزال غضة ظواھر مثل 
سیاحة النواب الحزبیة وتمویل مرشحین 
للرئاسة بمالیین الدوالرات من قوى 
خارجیة وتلقي آخرین ھدایا عینیة، فضال 
عما ورد في وثائق "بنما" وبقاء أموال 

ت ُصرفت على مرشحین خالل االنتخابا
 السابقة دون استرجاع الخ....

غیر أن شكوكا ال تزال تحیط بحملة    
الحكومة وشعار رئیسھا: إّمـا الفساد وإّمـا 
تونس، مما یطرح أسئلة بخصوص ما إذا 
كانت اختیاریة أم اضطراریة، وغني عن 
البیان أّن في ما قدمناه قبل حین ما یشیر 
إلى طابع االضطرار، سواًء كان ذلك في 

بدوافعھا المحلیة أو الخارجیة،ھذا صلة 
من جھة، ومن جھة ثانیة فإن الحملة رغم 
مرور أیام علیھا ظلت رئیسیا حبیسة 
بعض األسماء في عالم المال مما یُوحى 
بطابعھا االستعراضي االنتقائي، كما أن 
محاولة تمریر قانون المصالحة ُمجددا 
یدفع باستنتاج توظیفھا ألھداف أخرى، اذ 

فاسدین حالیین قید اإلقامة  كیف نضع
الجبریة بینما ندعو إلى المصالحة مع 

صھر بن  فاسدین سابقین ؟ ثم ألم یذكر
عماد الطرابلسي أن الفاسدین من  علي

رجال أعمال وموظفین لم یكونوا مجبرین 
على ما اقترفوه من جرائم مالیة، بل كانوا 
مختارین ، متسابقین على تقدیم الخدمات 

 لھذا أو ذاك من أقارب بن على وزوجتھ؟

ومن ھنا التساؤل ھل یتعلق األمر    
بإستراتیجیة حكومیة تضع في حسبانھا 

سیة رز مطالب االنتفاضة التونتحقیق أب
ھا مجرد رد أنّ ونعني التشغیل والتنمیة أم 

فعل عابر على االحتجاجات االجتماعیة 
بتوجیھ األنظار بعیدا عنھا من جھة، 

استمالتھا من ناحیة أخرى ؟ وإذا ومحاولة 
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ما انكشفت تلك الحملة كمناورة فإن 
األزمة في تونس ستتجاوز حدود ما ھو 

أزمة سیاسیة مفتوحة  اجتماعي لتصبح
على احتماالت شتى لیس ھنا مجال 

 الخوض فیھا .

 يالنظر عن ظالل الشك الت و بغضّ    
قد تكون  يملة والحدود التتلف الح

مرسومة لھا فإنھا ایجابیة من جھة كونھا 

تفتح عین الشعب على ملفات طالما جرى 
 خفاؤھا بإحكام . وال ینبغي نسیانغلقھا وإ

أي حملة ضد الفساد یبقي  جاح فيالنّ  أنّ 
مرھونا أوال وأخیرا بمدى انخراط الشعب 
فیھا، فالحملة ضد الفساد شعبیة أو ال 

  تكون .
  

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

 االحتجاجات االجتماعیّـة ؟ھل یسدّ قرار العسكرة فوھة 
صبیحـة رئیس الدّولة في خطابھ اتّخذ    

 قرارا یقضي 2017ماي  10یوم 
بإرسال قّوات عسكریّة إلى مراكز إنتاج 

لإلشراف على  الموادّ الطاقیّة والمنجمیّة
من أجل ضمـان عدم عملیّة االستخراج 

انقطاعھا وكذلك تعثر ھذه العملیّة أو 
  لضمان نقلھا.

وقد انتظر التونسیون من الّرئیس    
خطابا أو كلمة قد تمثّل حالّ لألزمات التي 
تعرفھا البالد في مختلف المیادین والتي 

األولى الكادحون في یعاني منھا بالدّرجة 
ریاف والتي تزداد حدّتھا المدن وفي األ

  ه یوما بعد یوم. غیر أّن القرار الذي اتّخذ
  . خیب آمالھم

فالبالد تعیش أزمة اقتصادیة واجتماعیة    
تتزاید حدّتھا مع مرور الوقت، بالّرغم من 
محاوالت المسؤولین الحكومیین التّقلیل 
من خطورتھا عبر اإلعالن عن تسجیل 

تحّسن في نسق النمّو االقتصادي، ولم 
تقدر اإلجراءات المتّخذة من قبل الّسلطات 

من ذلك التخفیض في قیمة على الحدّ منھا 
الدّینار، وھي إجراءات زادت في تفاقم 
أزمة الّطبقات االجتماعیّة المتوّسطة 
الدّخل والفقیـرة إذ ارتفعت األسعار نتیجة 

. وھذه لھذا اإلجـراء وزادت نسبة التضّخم
اإلجراءات لن تقدر طبعا على القضاء 
على المشاكل االجتماعیّة التي ظلّت عالقة 

 17ببا في اندالع انتفاضة وكانت س
دیسمبر وفي تأّجج االحتجاجات وتواصلھا 
على مدى الّسنوات وھي مشاكل مزمنة 
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ألنّھا نتاج طبیعّي لسیاسات اقتصادیّة ال 
     تنتج غیر الفقر والبطالـة.

 وضععلى ال و قد أثّرت ھذه األزمة 
السیاسي. فرغم أّن حّكام الیوم یدّعون 
أنّھم یمثّلون "الوحدة الوطنیّة"، إالّ أّن ھذا 
االئتالف الحكومي وما شھده منذ تشّكلھ 
یؤّكد وجود أزمة سیاسیّة داخلھ لم یقدر 
على الخروج منھا وما االستقاالت 
واإلقاالت الوزاریّـة وكذلك االنسالخات 

لھذا التي تعصف باألحزاب المكّونة 
 االئتالف الحاكم وتشكیل شقوق داخلھا
وكذلك اختالف المواقف من بعض 
المسائل المطروحـة ومنھا مشروع 

على  یالالمصالحة االقتصادیّـة إالّ دل
  .  وجود ھذه األزمـة 

وقد لجأ الحزبان المھیمنان على الحكم إلى 
ة والنّداء) عقد اتّفـاق فیما بینھما (النھض

االنسجام والتوافق،  دكان الھدف منھ تأكی
غیر أّن مجّرد اإلقـدام على ھذه الخطوة 

، وتتنّزل یـؤّكد عكس ما حاوال اإلیھام بھ
التحویرات الحكومیة التي وقعت 
والتحویرات المرتقبـة في نفس ھذا 

  .اإلطـار

و ستتواصل ھذه األزمـة في النمّو حتّى    
تكبر، إذ ال یوجد أّي مؤّشر یوحي بعكس 

ي الوقت الذي تنفجر فیھ ذلك، وسیأت
وتكشف  وتعصف بھذه الـوحدة الكـاذبة

عن زیف شعار الدّیمقراطیة الذي یتباھى 
   . بھ ھذا النّظـام

وفي ظّل تواصل االحتجاجات   
االجتماعیّة من أجل الشغل والتنمیة 
والثروة، أتى ذلك القـرار كمحاولـة لتھدید 
جموع المحتّجین وضرب الحّق في 

   ھعتصام وإن تّم تغلیفالتظاھر واال
ببعض المصطلحات اللّینة من قبیل حمایة 
المنشآت االقتصادیة ومناطق اإلنتاج. فقد 
كان قرار العسكـرة واضحا كما كان 

ال غبـار علیھ، لذلك  الھدف من اتّخـاذه 
المحتّجون في عدد من  سرعان ما ردّ 

علیھ بمزید اإلصرار المناطق "الّسـاخنة" 
فیھ تھدیدا  قرؤواعلى المقاومة ذلك أنّھم 

مباشرا لھم. فخرجت المسیرات في أكثر 
من جھة للتعبیر عن رفض ھذا القرار 
وتمّسك المعتصمون في مناطق أخرى 
بمواقع اعتصامھم غیر مبالین بشروع 
الجیش في تطبیق ذلك القـرار وغیر آبھین 

  تھم تلك.مقاوبالعواقب التي قد تنجّر عن م

 خرج، دوز والقلعة من والیة قبلي ففي   
، 2017مـاي  10مساء یوم األربعاء 

في مسیرتین احتجاجا على القرار  السّكان
  الذي ورد في خطاب رئیس الدولة 

تمثّل في السماح للمؤسسة العسكریة موال
بوضع یدیھا على مناطق إنتاج الموارد 

وى الطاقیة والمنجمیّة في البالد بدع
 حمایتھا.

مدینة دوز، عن في  المتظاھرونقد عبّر و
التي ” التھدیدات الواضحة“من  ماستغرابھ

ولة في وردت على لسان رئیس الد
إلى أن الخطاب خلّف  ینخطابھ، مشیر
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بالنظر ” حالة من االحتقان غیر المسبوقة“
لتضّمنھ دعوة إلى استعمال القوة 

ھالي في العسكریة وعدم تفھمھ لحق األ
   . االنتفاع بثروات البالد

وفي منطقة الحوض المنجمي لم یبارح    
المعتصمون مواقعھم رغم شروع الجیش 
في االقتراب من مواقع إنتاج الفسفاط، 
ونفس الشيء حصل في تطاوین حیث 

مواصلة اعتصامھم تمّسك المعتصمون ب
غیر مبالین بما اعتبروه التھدید باستعمال 

  لمنشآت البترولیّـة. القوة العسكریّة حمایة ل

و قد اتّضح أّن ذلك القـرار كان یحمل    
تھدیدا واضحا للمعتصمین ولغیرھم من 

المحتّجین المطالبین بحقّھم في التشغیل 
وفي االنتفاع بثروات البالد وما حمایة 
مناطق اإلنتاج إالّ غطاًء لتبریر سیاسة 

وطبعا .  تجریم االحتجاجات االجتماعیّة 
القـرار ھو األّول من نوعـھ لم یكن ھذا 

في مواجھـة االحتجاجات االجتماعیة 
وبالتّأكید فھو لن یكــون األخیر في ھذا 
المجـال، لكن ال ھذا القـرار وال غیره 
سیثني الشعب الذي یتصاعد كفاحھ من 

جل الشغل والتنمیة الجھویة والحد من أ
تدھور مقدرتھ الشرائیة في ظل األزمة 
االقتصادیة المتفاقمة عن مواصلة كفـاحھ 

االنتفاع بالثّروة  حتىوشّق طریق الثّورة 
 التي تنتجھا سواعد الكادحین.  

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

  الرجعیة القطریة في ورطة

قطعت مصر واإلمارات والبحرین    
مارة إوالسعودیة العالقات الدبلوماسیة مع 

رھابیین قطر بتھمة مساعدتھا اإل
خوان المسلمین اإلداعش والتكفیریین من 

كافة  ى الحوثیین ویقضي القرار بسدّ حتّ 
المنافذ البریة والبحریة والجویة، وترى 

قطر تتآمر على أمنھا  تلك الدول أنّ 
عالمھا مثل قناة إالداخلي مستعملة وسائل 
رھاب التكفیري "الجزیرة" وتمویل اإل

جاه ـویمكن لما حصل أن یتطور في اتّ 
   دلة.أعمال عدائیة متبا

العالقات بین تلك الدول  معلوم أنّ  و   
خیرة را في اآلونة األـوقطر ازدادت توتّ 

 يمیر تمیم التیحات األثر تصرإعلى 
یران وھو ما إأعلن فیھا التقارب مع 

اعتبرتھ السعودیة خاصة دلیال على دعم 
  .المیلیشیات الطائفیة الشیعیة

م ویذكر أن السعودیة نفسھا متھمة بدع 
في  يالمیلیشیات الطائفیة السنیة وھ

یران الداعمة للملیشیات إتناقض مع 
الشیعیة وقد عملت خالل القمة الطائفیة 

مریكیة العربیة اإلسالمیة" األخیرة "األ
ت باالقتراب من ردّ  يعلى عزل قطر الت

  یران.إ

ھذا المعطى الجدید سینعكس ایجابیا    
یراني السوري المحور الروسي اإلعلى 
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الرجعیة التركیة  ا سیعقد أكثر حساباتكم
ضعاف الجماعات إوسیدفع باتجاه 

رھابیة التكفیریة في سوریا وسائر اإل
  . األقطار العربیة وعموم العالم

ج االمبریالیون األمریكیون ـیؤجّ  و   
مون بخطوط اللعبة واألوربیون الذین یتحكّ 

التناقضات بین  يالطائفیة في الوطن العرب
رات حداث تغیّ إجعیات العربیة بھدف الرّ 

جیوسیاسیة یكون فیھا للكیان الصھیوني 
 كما أنّ  .اواسع احضورٌ  بشكل خاصّ 

لھدف األبرز وفي الثروة البترولیة ھي ا
، مارات وممالكإخضم ذلك ستختفي 

والیوم قطر في ورطة وغدا السعودیة 
لن تعقیدا و نفسھا ستكون في وضع أشدّ 

ن نفس المصیر مارات ماإل تفلت بقیة
ضرعھا كما قال  فاألبقار عندما یجفّ 

  .ترامب ینبغي ذبحھا

قدم ھل ستُ  :طرح السؤالفي تونس یّ  و   
لطة على قطع العالقات مع قطر؟ الس

ھمت مرارا بتمویل حركة تّ اُ  يالت يوھ
جزء من التنظیم الدولي  التينھضة ال
خوان المسلمین ومساعدة الرئیس إلل

 ھـااتخذ من يالت يالسابق منصف المرزوق
ى بنصب د حتّ ، وھدّ منصة لسیاساتھ

لى إلمشانق لمعارضیھ حتى لو أدى ذلك ا
اتھامات أخرى أكثر  نّ إحرق البالد بل 

لي قطر مثل دعم إخطورة موجھة 
رھاب وتمویل أنشطة رجال أعمال اإل

  . كبار ضالعین في الفساد واإلرھاب

سؤال سیطرح أكثر فأكثر خالل    
ة واألیام القادمة علما أن الدولالساعات 

الذي  "التونسیة عضو في" الحلف العربي
قترب أكثر فأكثر یتقوده السعودیة وھو 

من مصر والمشیر خلیفة حفتر في لیبیا 
وعالقة الباجي قائد السبسي الرئیس 

  .التونسي باإلمارات المتحدة غیر خافیة

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

  ورةــــلى الثّ إیرا ــمن من الحرب والكولــالی  

ة مرض تعّرف منظمة الصحة العالمیّ    
الكولیرا بأنّھ عدوى معویّة حادّة تنجم عن 

الكولیرا المنقولة بالمیاه أو ابتالع بكتیریا 
صف حاالتھ بحدوث األطعمة الملّوثة وتتّ 

إسھال مائي حادّ ومفاجئ یمكن أن یؤدّي 
وحضانة  .إلى الوفاة نتیجة للجفاف الشدید
ساعة  12ھذا الوباء القاتل تتراوح بین 

أیام لكي تظھر أعراضھ على  05و
ب في  الشخص المصاب وھو ما یتسبّ 

أشخاص آخرین مع سرعة انتقالھ إلى 
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في غضون  إمكانیة القضاء على حیاتھم
. فما ھي ساعات إن ترك بدون عالج

األسباب التي جعلت ھذا الوباء القاتل 
  ینتشر بسرعة في الیمن ؟

لإلجابة عن ھذا السؤال علینا في البدایة    
معرفة األسباب التي تؤدّي إلى ظھور ھذا 

ص في تناول الوباء القاتل والتي تتلخّ 
ألطعمة أو شرب واستعمال المیاه الملوثة ا

ببكتیریا الكولیرا ثم تحدید المناطق التي 
ل التربة الخصبة الحتضان ھذه ـتمثّ 

  . قبل أن تتمكن من اإلنسانالبكتیریا 

المتاخمة للمدن  تعتبر األحیاء الفقیرة 
ة األساسیّة والتي تنعدم فیھا البنى التحتی

وكذلك  الحاضنة الرئیسیة لھذا الـوباء،
بصفة ، ومخیمات المشردین والالجئین

عاّمة كل المناطق التي تفتقر ألدنى 
المتطلبات المتعلقة بتوفیر إمدادات المیاه 

. النظیفة وكذلك مرافق الصرف الصحي
مرض  أة الحتضانـفھل كانت الیمن مھیّ 

  ؟  الكولیرا

للحرب الرجعیة الدائرة في الیمن   لقد كان
رت ائج كارثیّة أثّ نت 2014سبتمبر  21منذ 

على الحیاة الیومیّة للجماھیر الكادحة 
وزادت في معاناتھم نتیجة لتدمیر البنیة 

ات توزیع التحتیة من مستشفیات ومحطّ 
واتھا وكذلك المیاه الصالحة للشرب وقن
، إضافة إلى تجھیزات الصرف الصحي
نھا نتیجة لعدم تجّمع أكداس القمامة وتعفّ 

لرفعھا وإضراب  ر المعدات الالزمةـتوفّ 

عمال النظافة لمدّة عشرة أیام متتالیة لعدم 
حصولھم على مرتباتھم خاصة في 
العاصمة صنعاء مّما اضطر أغلب 

ح ب الروائالسكان إلى ارتداء أقنعة لتجنّ 
، إلى الكریھة المنبعثة من ھنا وھناك

جانب تكاثر المصبات العشوائیّة غیر 
تھاطل زیادة على ، الخاضعة للمراقبة

مّما  2017رة سنة كمیّات غزیاألمطار ب
زاد في تعفن الفضالت المنزلیة المتراكمة 
في كل األماكن وانبعاث الروائح الكریھة 

في ارتفاع منسوب تلوث  وھو ما تسبّب
البیئة التي تعاني من ناحیتھا من تلّوث 

فات األسلحة  مستمر ناتج عن مخلّ 
المستعملة في ھذه الحرب الطائفیة التي 

ضھا عدّة أنظمة عربیة رجعیة تخو
وكذلك بتواطؤ مع اإلمبریالیة األمریكیة  

  والتجھیزات. الدمار الحاصل بالمباني

لقد  ساھمت میاه األمطار  بقسط وافر  
في تلّوث میاه الشرب نتیجة لتراكمھا لعدة 
أیام بأماكن لتجمیع القمامة ثم انتقالھا كمیاه 

استخراجھا ي یتم جوفیة لتختلط بالمیاه الت
ستعماالت المنزلیة ألن لغایة الشرب واال

أغلب مصادر المیاه في الیمن ھي میاه 
  جوفیة یتم استخراجھا عبر اآلبار.

، ساھمت جمیع مصادرهإضافة للتلّوث ب   
الحرب أیضا في تشرید مئات اآلالف من 

ة رھم  في أماكن غیر مھیّأالسكان واستقرا
قدانھم وتفتقر ألبسط مقّومات الحیاة وف

في لموارد رزقھم مّما نتج عنھ ارتفاع 
 26حوالي  فالیمن التي تعدّ  نسبة الفقر.
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ملیون منھم في  19ملیون نسمة أصبح 
حاجة إلى المساعدات اإلنسانیة من بینھم 

ملیون ال یحصلون على میاه  14.5

 3.3الشرب النظیفة وخدمات الصحة و
ملیون سیّدة وطفل یعانون من سوء 

الذي یجعل الجسم عرضة  ادّ التغذیة الح
  .األمراض لعدم قدرتھ على المقاومةلكل 

ضمن ھذه الظروف المعیشیّة القاسیة  و   
ظھرت العدید من األمراض حسب 
تأكیدات منظمة الصحة العالمیة التي 
ذكرت بأّن حاالت األمراض المعدیة 

مثل حّمى الضنك  2016ازدادت سنة 
والمالریا والجرب والتھاب الجھاز 
التنفسي وأمراض اإلسھال ألّن ممثلي 
السلطة في الیمن انشغلوا عن العمل على 
تحسین أوضاع الجماھیر الشعبیة 
والتخفیف قدر اإلمكان من معاناتھم بإدارة 
حرب رجعیة طائفیة طاحنة ومدّمرة 
للحفاظ على كراسیھم ومصالحھم 

ح حلفائھم من رجعیین الشخصیة ومصال
لوضع البائس . في ظل ھذا اوإمبریالیین

ظھرت أولى بؤر الكولیرا في الیــمن في 
في أحد أحیاء العاصمة  2016أكتوبر  6

وخالل شھرین فقط امتد ھذا  ،صنعاء
محافظة  15الوباء القاتل إلى حوالي 

في ظّل عجز  مئاتلیحصد أرواح ال
السلطات الصحیّة عن محاصرتھ بشكل 

 2016دیسمبر  20ل إلى حدود تام إذ سجّ 

حالة مشتبھ بإصابتھا بھذا  11061حوالي 

  حالة وفاة . 93المرض من بینھا 

د السلطات الحاكمة في نظرا لعدم تجنّ  و   
الیمن لمقاومة ھذا الوباء والتصدي لھ بكل 
جدیّة عبر توفیر التالقیح الالزمة وتركیز 
وحدات صحیة لتقدیم اإلسعافات الالزمة 

حة والمستعجلة وتوفیر المیاه الصال
، تفاقم والقضاء على بؤر التلوثللشرب 

الوضع الصحي في الیمن بصفة متسارعة 
فحسب مكتب  .2017منذ بدایة شھر ماي 

تنسیق الشؤون اإلنسانیة في الیمن انتشر 
 2017جویلیة  05وباء الكولیرا بتاریخ 
، بینما تم تسجیل بكافة محافظات الیمن

، فیما بلغ عدد األف حالة مشتبھ فیھ 270

دفع  وھو ما 1600ثر من الوفیات أك
بالمتحدث باسم األمم المتحدة إلى إرسال 
صیحة فزع وطلب المساعدة العاجلة 

، الجھود لمقاومة ھذا الداء الفتاكلتكثیف 
طن من اللوازم  400فرغم توفیر حوالي 

 30والمعدات الطبیة المنقذة للحیاة منھا 
سیارة إسعاف مجھزة تجھیزا كامال 

أالف  10ة ومجموعات أخرى لمعالج

 2350شخص في عدن والحدیدة وتركیز 

قطة لمعالجة الجفاف عن ن 600سریر و
، فقد تبیّن أّن ما تم توفیره ال طریق الفم

یكفي لمجابھة ھذا الخطر الداھم الذي 
ب مجھودات أكبر لمحاصرتھ ثم یتطلّ 

القضاء علیھ خاصة أن المجاعة أصبحت 
الیمنیین وأّن سوء جزءا كبیرا من د تھدّ 

لتغذیة والجوع یجعل جسم اإلنسان ا
عرضة لكل األمراض الممكنة ویضعف 
جھاز مناعتھ وقدرتھ على مقاومة 
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المرض. لقد أكد ممثل برنامج األغذیة 
العالمي بأّن الیمن یقترب من المجاعة وأّن 

ملیون شخص أو ثلثي  17أكثر من 
السكان ال یعرفون من أین ستأتي وجباتھم 

معنى آخر حین تتوفر ب، الغذائیّة القادمة 
وجبة ما تبقى الوجبة القادمة غیر 

لعدم توفر المخزون  الوصول مضمونة
الغذائي الكافي لدى المنظمات اإلنسانیة 
نتیجة للحصار الذي یفرضھ أباطرة 

وطرق  وأمـراء الحرب على الموانئ
. كما أّن المتحدث باسم منظمة اإلمداد

أّكد  )الیونیسیف(األمم المتحدة للطفولة 
انتشار للكولیرا في  بأسوأبأّن الیمن یمّر 

نفسھ من تعرض  العالم محذرا في اآلن
من األطفال خاصة  حیاة عشرات اآلالف

للموت مشیرا في اآلن نفسھ بأن الكولیرا 
وسوء التغذیة قد خلقا أوضاعا ممیتة مبیّنا 
أّن إمكانیّة عالج اإلسھال الذي تسببھ 

الذي یعیق  الكولیرا ممكن لكن اإلشكال
مجھوداتھم المبذولة في ھذا الشأن یكمن 
في استمرار الحاالت التي یتم إنقاذھا من 
الموت في شرب المیاه الملوثة مما 
یعرضھا مجددا لإلصابة بھذا الوباء، 
مؤّكدا على أّن الوقایة األولیّة والضروریّة 

توفیر الماء  تتطلبلمحاصرة ھذا الداء 
ح الصالح للشرب وتركیز وإصال

صرف الصحي للحد من تجھیزات ال
  .ظاھرة التلّوث

لقد أصبحت معالجة مرض الكولیرا    
سھلة متى تّم التفطن للحالة منذ بدایاتھا 

ومتى توفرت األدویة المتمثلة في محلول 
بسیط من األمالح والسكر یقدم للمصاب 

یع أنحاء ق الفم ویعرف في جمیعن طر
الج یتم وھذا الع العالم باإلمھاء الفموي.

تقدیمھ للمریض بمحل إقامتھ وتتم تغذیتھ 
بھذه المحالیل في جمیع األوقات الستعادة 

. السائلي في الجسم ولتجنب الجفاف الحجم
دواء أیضا بمحلول كما یعرف ھذا ال

ّن اإلشكال الذي أ . غیراإلرواء الفموي
تتعرض لھ المنظمات الصحیة واإلنسانیة 

في خطره  في مواجھة ھذا الداء والحد من
غیر الیمن ھو النقص في میاه الشرب 

ثة ألّن المریض یحتاج في الیوم ملوّ ال
لترات من  06ى حوالي األول لمرضھ إل

، فیما تتطلب حالة الجفاف ھذا المحلول
لترات إضافة إلى  07الحاد إلى حوالي 

بة لتخفیض مدة المضادات الحیویة المناس
ّن الكولیرا تتصف اإلسھال ما أمكن أل

االتھا الشدیدة بحدوث إسھال مائي حادّ ح
ومفاجئ یمكن أن یؤدّي إلى الوفاة نتیجة 
لجفاف جسم  المصاب وھو ما یتطلب 

الحالة ومعالجتھا السرعة في الكشف عن 
ال عدواھا انتقــــقبل استفحالھا و

  . للمحیطین بھا

، ماذا فعلت كل ھنالسائل أن یسأل و
 یمنفي الالمتصارعة الرجعیة األطــراف 

لمجابھة ھذا الخطر الداھم الذي یھـــددّ في 
مالیین ب بالفتكصورة عدم القضاء علیھ 

  ؟ البشر
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الحرب وأمراء لقد استمر أباطرة    
  في حربھم غیر عابئین ببؤس الّرجعیّون 

نتیجة للمجاعة التي  مومعاناتھ ینالكادح
  د المالیین منھم وكذلك وباء الكولیرا تھدّ 

والطرقات  الموانئاستمرت محاصرة ف
التي تصل منھا المساعدات الطبیّة 

نظمات اإلنسانیّة العاملة والغذائیّة للم
، كما تواصل مسلسل تدمیر ما بقي بالیمن

من منشآت صحیة وتجھیزات الصرف 
الصحي والماء الصالح للشرب وبالتالي 

ن والذي تأبید الوضع البیئي الكارثي بالیم
الكولیرا وانتشاره مثل حاضنة لنمّو داء 

  بسرعة.

على الشعب في  وباء ذلك الإّن زحف    
الیمن مرتبط رئیسیّا بالحرب الدّائرة 

ما یبرھن مّرة أخرى على أّن  ھناك، وھو
 ین  الكادح  ھذه الحرب لیست في مصلحة 

وإنما تدار لصالح أطراف عمیلة مرتبطة 

بقوى استعماریة وبأنظمة عربیة رجعیة 
لوطن العربي ومزید مھمتھا تدمیر ا

تقسیمھ والسیطرة على ثرواتھ وھي 
یتوجب على   رجعیةبالتالي حرب 

   مقاومتھا بالحرب  الثوریین في الیمن 
 التى تضع كھدف استراتیجي لھا  ثوریة ال

من وتحریر األرض  كنس القوى العمیلة
ستعماریّة مھما كانت طبیعتھا الھیمنة اال

مقراطیة وبناء مجتمع جدید،  مجتمع الدی
الشعبیة الذي تسوده عالقات اإلنتاج التي 

على  السیادة من  ینالكادح  ن تمكّ 
وتحسین ظروف   الطبیعیة الثروات 

على جمیع األصعدة ومقاومة كل العیش 
األمراض الفتاكة والقضاء علیھا بصفة 
نھائیّة والحد ما أمكن من التلوث 

نظیفة وسلیمة  والمحافظة على بیئة
  .العیشیستطاب فیھا 

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

  في القدس عملیة بطولیةفلسطین المحتلّة:   

اینة فقتلوا اثنین وجرحوا النار یوم أمس على جنود صھون عرب فلسطینیون یّ ئفتح فدا   
وینتمي  وذلك في أول عملیة من نوعھا منذ سنوات داخل القدس القدیمة المحتلة. آخرین

ة المثلّث داخل ما یُسّمى الخّط أم الفحم في منطق ثالثة إلى عائلة جبارین من مدینةالفدائیون ال
عاما)  19) وحامد عبد اللطیف جبارین (عاما 29األخضر، وھم أحمد محمد جبارین (

  عاما). 19وأحمد مفضل جبارین (

الخونة الذین تجنسوا بالجنسیة  أما الجـــندیان القتیالن فھما من العرب الفلسطینیین   
  ".االسرائیلیة"

لدیمقراطیة لتحریر الجبھة الى إین الذین قاموا بالعملیة ینتمون الفدائی أنّ وراجت أنباء    
 . دوال رجعیة عربیة نددت بالعملیة ومنھا سلطة عباس في رام هللا نّ أفلسطین ویذكر 
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  اشتداد المواجھات بین الثوار الماویین والجیش الھند:    

 25األحد  یومخاض الثوار الماویون    

معركة ضد قّوات مشتركة  2017جوان 
من مختلف األجھزة األمنیة والعسكریة 

  عنصر. 1500للدولة الھندیة تتكّون من 

المعركة التي دارت في منطقة    
 )Chhattisgarh(شھاتیسغار 

ساعة كاملة، وكانت  56استمّرت 
انطلقت إثر ورود معلومات عن وجود 
مجموعة من الثوار الماویین في تلك 

  المنطقة یوم الجمعة.

قد أسفرت المـواجھات حسب  و   
مصادر رسمیة عن الدّولة الھندیة عن 
استشھاد عشرة من الثوار الماویین 
وجرح ثمانیة آخرین بینما لقي ثالثة 

ات النظامیة حتفھم وجرح جنود من القو
  خمسة آخرون.

وتأتي ھذه المواجھات في استمرار    
للحملة العسكریّة التي تقودھا الدّولة 

المقاومة الشعبیّة في عدد من  الھندیّة ضدّ 
 في الھندقالیم بقیادة الحزب الشیوعي األ

(الماوي). فقبل أسبوع من حصول ھذه 

قامت فرقة من قوات الشرطة  المواجھة
ندیة باالشتباك مع مجموعة من الثوار الھ

الماویین في ھضاب بندودي وقد أدّت 
المواجھة بین الّطرفین إلى مقتل ثالثة من 

  الثّـوار حسب بیان للشرطة الھندیّة.

و تتزامن ھذه الحملة العسكریّة    
موّجھة ضدّ  واألمنیّـة مع حملة قضائیّة

تشتبھ السلطات في ارتباطھم أو حتّى 
تعاطفھم مع ھذا الحزب أو مع مجّرد 

المنّظمات المرتبطة بھ وذلك بھدف بّث 
الخوف والّرعب في صفوف الفالحین 
الفقراء والعّمـال والمثقفین الثوریین 
والّطلبة والنساء المناضالت في محاولة 
یائسة من الّرجعیة التركیة إلفقاد الحزب 

  جماھیریتھ وتنفیر الشعب من حولھ.

ة ھندیّـة في إقلیم أصدرت محكمفقد    
بھـار حكما باإلعـدام في حّق خمسة 
مناضلین من الحزب الشیوعي في الھند 

  (الماوي).

قد صدر ھذا الحكم بعد ان وّجھت  و   
السلطات الھندیّة إلى ھؤالء المناضلین 
تھما باالنتمـاء إلى الحزب الشیوعي 
(الماوي) وبالمسؤولیة على عملیّة نفّذھا 

ضدّ  2014أفریل سنة  مقاتلو الحزب في
قـّوة عسكریّـة من الجیش الھندي ما أدّى 
إلى مقتل عنصرین منھا وجرح عشرة 

 آخرین.  
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إلى جانب ذلك تلجأ السلطات الھندیة    
إلى القیام بحمالت اعتقال واسعة في 
صفوف المزارعین والطلبة واقتیادھم إلى 
جھات غیر معلومة واإلبقاء علیھم قید 

محاكمتھم بدعوى االعتقتال دون 
مناصرتھم للماویین، وأمام ھذه 
الممارسات وّجھ الحزب الشیوعي في 
الھند (الماوي) تحذیرا لألجھزة األمنیة في 
المناطق التي تتم فیھا ھذه االعتقاالت 
بضرورة الكّف عن ھذه الممارسات 
وارتكاب الجرائم في حق السكان أو أنّھ 
 سیكثّف من مقاومتھ وعملیاتھ ضدّ قوات

األمن وعناصرھا، كما وّجھ في نفس 
البیان دعوة إلى مختلف الفئات الشعبیة 
وإلى المثقفین الثوریین والشخصیات 

ثوریة الدیمقراطیة والمنظمات ال
والجماھیریة یشّجعھم فیھا على الصمود 
ودعم المقاومة التي یبدیھا الشعب في 
مواجھة آلة القمع واإلرھـاب التي 

  یة ضدّه. تمارسھا الدولة الھند

رفع  2017ومع مطلع شھر جویلیة    
مدھیا براداش من  البولیس الھندي في

قلیمي بالغات ومندال إدرجة الحذر في 

بعد ورود أنباء عن تحركات لقوات حرب 
العصابات الماویة في الجھة وكان الحزب 
الشیوعى الماوي قد وسع في اآلونة 
األخیرة من مجال عملیاتھ في المنطقة 
ویكثف البولیس وقوات الجیش الھندى من 
وجودھم لمواجھة الماویین المنغرسین في 

القضاء صفوف الفالحین الفقراء أمال في 
مفرزة  لى أنّ إرب الشعبیة ویشار على الح

ن قتلت بالرصاص ثالثة من الماویی
قلیم بیھار وتركت وراءھا إمخبرین في 

منشورات تعبر عن التصمیم على 
ار ضد الرجعیة الھندیة ;وقبل ذلك االنتص

ر الماویون جسرا في طور بأیام قلیلة فجّ 
ذلك  أنّ لبناء بشیخھابیغا وزعم البولیس ا

ول دفع الضریبة تم بعد رفض المقا
  .الثوریة للماویین

جویلیة قام الماویون بحرق  13وفي    
شاحنة كانت في الخدمة بمنجم للحدید  19

فقد طوق حوالي  وذلك في منطقة باستار
 15مقاتل ثوري المنجم بینما قام  100

طار إآخرون بتنفیذ المھمة وذلك في 
قلیم من طرف التصدي لنھب ثروات اإل

  . خاصةشركة رأسمالیة 

 ----------------------------------------------------------------------------  
   الكریالّ تصاعد ھجمـات تركیــا:    
جویلیة  17یوم أعلن الجیش التركي    

عسكریا أصیبوا جراء  17أن  2017
ة استھدف عربتھم، في محافظتفجیر 

ل حمّ وقد  .ھكاري جنوب شرقي البالد
الكردستاني حزب العمال الجیش 
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وقعت  يالعملیة التعن ھذه مسؤولیة ال
أثناء مرور العربة العسكریة في ضواحي 

. وقد سارعت السلطات وفامدینة یوكسك
المصابین الجنود جمیع  التركیة إلى نقل

  .إلى المستشفى بشكل عاجل

كانت قوات الكریال قد نفّذت عملیّة و   
عسكریة نوعیّة في شھر جوان استھدفت 

  من خاللھا مروحیّة للجیش التركي.

الكردیة  أعلنت قوات الدفاع الشعبيفقد    
، 2017جوان  10یوم السبت  (الكریال)

في بیـان لھا، مسؤولیتھا عن إسقاط 
 .مروحیة حربیة تركیة قبل یومین

وقال البیان أنھ "في إطار المرحلة    
الثوریة للشھید بدران كوندك رمو 
والشھیدة نالین موش، قامت قواتنا في 
منطقة زاب بتنفیذ عملیة ضد القوات 
التركیة المحتلة، فبعد عملیة مراقبة 
للحركة الجویة للجیش التركي في مناطق 
جولمیرك قامت قواتھا في الساعة 

ن الجاري حزیرا 8من یوم  21:30
باستھداف طائرة ھلیكوبتر من نوع 

سكورسكاي التي كانت قد جاءت لتبدیل 
  عناصر الجیش."

وأضاف نفس البیان "استھدفنا    
نقاط حتى تم تعطیبھا  3المروحیة من 

وسقطت في وادي الشھید جودي، وبعد 
تنفیذ العملیة استقدم الجیش التركي المحتل 

ث طائرات استطالع وتعزیزات لحمل جث
  رة."قتاله وقطع المروحیة المدمّ 

وأّكد البیان انھ بحسب المعلومات "قتل    
 16خالل عملیة إسقاط المروحیة 

عسكري بینھم ضباط ومن ضمنھم 
ً أّن الجیش  الطیارین االثنین"، موضحا
التركي شن قصفا جویا في منطقة 

  ارتوش، بعد تلك العملیة.

ویخوض حزب العمال الكردستاني    
 ،1984بیة طویلة األمد منذ سنة عحربا ش

 خسائر جسیمة ریالكلحقت قوات الأو
رد بقمع المدنیین  يبالجیش التركي الذ

ة عواقتراف مذابح في كردستان الخاض
سعیا منھا للقضاء على  لالحتالل التركي

  الحرب الشعبیّة الكردیّة لكن دون جدوى.

-------------------------------------------------------------------------------------   
 حذف تدریس نظریة داروین في تركیا لتنشئة " جیل ورع " !!!  

حذفت السلطة التركیة نظریة داروین    
الكتب المدرسیة في من  في التطور

ر وزیر التعلیم ذلك المرحلة الثانویة وبرّ 
أنھا فوق مستوى الطالب" ورأى "بـ

معارضوه أن في ذلك إھانة لتالمیذ 
المرحلة الثانویة وأن الھدف ھو أسلمة 

التعلیم وخلق أجیال مطیعة ال تطرح أسئلة 
وكان أردوغان قد وضع آالف المعلمین 

ي السجون ساتذة والجنود وغیرھم فواأل
ح آخرین من وظائفھم بعد المحاولة وسرّ 

االنقالبیة وقال إنھ یرید تنشئة "جیل 
."ورع
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  النّازیّـة تطّل برأسھـا من جدیدأوكرانیا: 
مسیرة في  ینمشاركآالف الض عرّ ت   

، في كییفالتي أقیمت "فوج الخالدین" 
مـاي  9الثالثاء یوم  عاصمة أوكرانیا،

، بمناسبة إحیاء ذكرى انتصار 2017
الجیش األحمر على النازیة األلمانیة خالل 

للرشق بقنابل الحرب العالمیة الثانیة، 
الغاز والبیض أثناء مرورھم قرب مقر 
المؤسسة القومیة األوكرانیة في شارع 

  .إیفان مازیبا بالعاصمة األوكرانیة
وظھر  ھتافات نازیة،  وأطلق القومیون

أحدھم من نافذة المبنى حامال قاذفة 
 ."صواریخ "ار بي جي

اشتباكات بین المتطرفین  تواندلع ھذا
المسیرة قرب النصب  ن فيمشاركیالو

التذكاري لألبطال السوفییت الذین 
  .في الحرب العالمیة الثانیةاستشھدوا 

وفي عدد آخر من المدن في أوكرانیا    
ه الذكرى تعرض المشاركون في إحیاء ھذ

إلى التعنیف من قبل النازیین الجدد 
تساندھم قوات الشرطة واإلیقاف بسبب 
حملھم للرایات الشیوعیة ولشارات النصر 
وصور المقاومین لالحتالل النازي 

  شعارات معادیة للنازیة. لو

-------------------------------------------------------------------------------------    
 بیانات سیاسیّـــة 

 لى مؤسسة تحمیھا القوانینإتحویل القمع 
البرلمان في تونس مجددا  یناقش   

العتداء على مشروع قانون "زجر ا
كانت حكومة  يالقوات المسلحة" الذ

الحبیب الصید قد صادقت علیھ سنة 
وقد تم سحبھ سابقا من النقاش  2015

عندما واجھ رفضا من قبل منظمات 
ة وجمعیات سیاسیة وحقوقیة وصحافی

لى إونقابیة وطنیة ودولیة، بالنظر 
حیث  ،یمثلھا على الشعب يالمخاطر الت

یطلق ید األجھزة األمنیة والعسكریة 
د االحتجاجات الشعبیة لتستعمل السالح ض

دون رادع قانوني. وفي عالقة بذلك یعبر 
  : حزب الكادحین عما یلي

المذكور شروع القانون : یُعاد طرح مأوال
عالمیة واسعة إللمصادقة علیة بعد حملة 

  .مناھضة لالحتجاجات الشعبیة

قرار ھذا المشروع إ: یترتب عن ثانیا 
االضطھاد ازدیاد منسوب القمع و

لى اقتراف إوالتعذیب والقتل وصوال 
مجازر ضد الشعب الذي یتصاعد كفاحھ 
من أجل الشغل والتنمیة الجھویة والحد 
من تدھور المقدرة الشرائیة في ظل أزمة 

  . اقتصادیة متفاقمة

قرار ھذا إ: تحمیل السلطة تبعات ثالثا
المشروع وخاصة ما تعلق منھا بسقوط 

ء المطالبین ضحایا من بین األبریا
  .بحقوقھم السیاسیة واالجتماعیة

 2017جویلیة  14تونس   حزب الكادحین
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 یان حول الزیادة في األسعارب
 2017جویلیة  3زادت الحكومة یوم    

من  يفي أسعار المحروقات والسجائر وھ
تسھلك من طرف فئات واسعة  يالمواد الت

ر حزب بّ من الكادحین وفي عالقة بذلك یع
  : الكادحین عما یلي

لى ارتفاع إالزیادات  هال: ستؤدي ھذوّ أ
اسیة أخرى تُستعمل أسعار مواد أس

  .نتاجھاإالمحروقات في 

: استغلت الحكومة بخبث حملتھا ثانیا
  .الكاذبة على الفساد لتمریر تلك الزیادات

لى التخفیض إثالثا: تنضاف ھذه الزیادات 
في قیمة الدینار وزیادة نسبة الفائدة بما 

 يولفق وامالءات صندوق النقد الدّ یتّ 
  .والبنك العالمي

ابعا : ینكشف من خالل ھذه الزیادات ر
دیة األزمة االقتصا عجز السلطة عن حلّ 

ثقال إلى إاالجتماعیة مما یجعلھا تلجأ 
والترفیع في  كاھل الشعب بالضرائب

األسعار وإغالق باب االنتداب في 
  ... الوظیفة العمومیة الخ

الزیادات  : سیترتب عن ھذهخامسا
جراءات الالشعبیة موجات وغیرھا من اإل

ل أخرى من االحتجاجات االجتماعیة تتحمّ 
 . السلطة وحدھا تداعیاتھا

2017ة جویلی 4تونس  حزب الكادحین

بیان حول تفشى ظاھرة الصراعات القبلیة والجھویة في تونس

 17تفاضة تفاقمت في تونس ما بعد ان  
 دیسمر الصراعات القبلیة

وھزت مناطق مختلفة مسفرة  والجھویة
عن عدید الضحایا وكان آخرھا ما شھدتھ 
بئر الحفي من والیة سیدي بوزید حیث 

قتیل وعدد  2017جوان  22 سقط یوم
من الجرحى كما أحرقت منازل وجرى 
ترھیب الكبار والصغار. وحزب الكادحین 
الذي یتابع بقلق بالغ ھذه الصراعات 

 : العقیمة فإنھ یعبّر عما یلي
أوال : ال مصلحة للشعب في ھذه 
الصراعات التى تزرع الكراھیة 

 والبغضاء والحقد واالنقسام بین صفوفھ .

ثانیا : كثیرا ما تزامنت ھذه الظاھرة مع 
احتداد الصراعات الطبقیة مما یعنى أن 

ھناك قوى خفیة تعمد بین الفینة واألخرى 
لتحریكھا اجھاضا للمطالب االجتماعیة 
ومعاقبة الشعب على انتفاضتھ واجباره 
على اللجوء الى السلطة حتى توفر لھ 
الحمایة مقابل التنازل عن مطالبھ 

 ة في التشغیل والتنمیة الخ ..المشروع

ثالثا : تحمیل السلطة المسؤولیة عن 
 انتشار ھذه الظاھرة واتساع نطاقھا .

رابعا : دعوة سائر القوى الوطنیة 
الدیمقراطیة الى القیام بحمالت مشتركة 
سیاسیة وثقافیة لمقاومة ھذه الظاھرة 
والحد من تأثیراتھا الضارة وصوال الى 

  ستفحالھا.القضاء علیھا قبل ا

  2017 جـوان 22تونس   حزب الكادحین
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 بیـــــــــان
في  2017ماي  22جدّت یوم االثنین     

تطاوین مواجھات دامیة بین جماھیر 
المحتجیین المطالبة بالتوزیع العادل للثروة 

ھة وقوات الوطنیة والشغل والتنمیة من ج
الجیش والحرس من جھة ثانیة ، مما 
أسفر عن سقوط أنور السكرافي شھیدا في 

لى عدد إضافة إساحة المقاومة الشعبیة 
ثر ذلك انتشرت إمن الجرحى، وعلى 

االحتجاجات الشعبیة في عدة جھات 
أخرى رافعة نفس المطالب ومنددة بالقمع، 
وفي عالقة بما جرى یعبر حزب 

 : الكادحین عما یلي
أّوال: الـوقوف إلى جانب المحتّجین في 
كفاحھم من أجل تحقیق مطالبھم 
المشروعة والتّنبیھ إلى مخاطر توظیف 

  االحتجاجات من طرف الّرجعیّة.

ثانیا : تحمیل السلطة التبعات المترتبة عن 
  قمع تلك االحتجاجات .

ثالثا : تأكید أن المطالب االجتماعیة ال 
جوھري یمكن تلبیتھا دون تغییر 

للسیاسات االقتصادیة المتبعة من طرف 
السلطة في اتجاه التحرر الوطني 

  واالشتراكیة .

رابعا : دعوة سائر القوى الحزبیة 
والنقابیة والجمعیاتیة الوطنیة الدیمقراطیة 
الى رص الصفوف واالتحاد على قاعدة 

ة الشعبیة في مواجھة برنامج المقاوم
  ن .تواجھ الشعب والوط يالمخاطر الت

  2017ماي  23تونس    حزب الكادحین 

 المعركة ضد الفساد شعبیة أو ال تكون
في حركة ینظر إلیھا على أنّھا جاءت    

لصرف األنظار عن االحتجاجات 
 2017ماي  23االجتماعیة تّمت الیوم 

إیقافات قي صفوف بعض رجال األعمال 
الفاسدین ومن بینھم مرشح سابق لرئاسة 
الجمھوریة، وھم من البرجوازیین الكبار 
الذین جمعوا أمواال طائلة بسبل ملتویة 

ج بضائع منتھیة مثل التھریب وتروی
الصالحیة وعقد الصفقات المشبوھة، مما 
یلقي ظالال من الشك حول الغایة الحقیقة 
من اإلیقافات التي نفاھا مسؤولون أمنیّون 
وقضائیون، بینما ذكرت مصادر أخرى 
أّن األمر ال یتعلق بإیقافات بل بإقامة 

  جبریة.

وكان عماد الطرابلسي وھو من كبار    
طیلة سنوات والممسك بارونات الفساد 

بأغلب خیوطھ وأحد أصھار زین العابدین 
بن علي والمسجون حالیا قد كشف قبل 
أیام أمام ھیئة الحقیقة والكرامة عن جانب 
من ملفات الفساد التي تورط فیھا بعض 

  من تم إیقافھم الیوم..

و معلوم أّن تأثیر بارونات الفساد    
وة المالي والتجاري والعقاري قد ازداد ق

خالل السنوات األخیرة وشمل السیاسة 
واإلعالم مثل تمویل أحزاب سیاسیة 
وشراء صحفیین ونواب برلمانیین وقنوات 
فضائیة وإذاعات محلیة وتحریك 
میلیشیات كما أقام ھؤالء شبكة من 
العالقات المعقدة مع قوى عربیة ودولیة 
قد یكون من بینھا من ھو ضالع في رعایة 

  .اإلرھاب التكفیري 

ومھما تكن األسباب الحقیقیة لتلك    
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اإلیقافات فإنھا تأتي في وقت یقوى فیھ 
االنتفاض االجتماعي مما یعني أّن 
المقاومة الشعبیة على ھذا الصعید كلما 
اشتد ساعدھا إّال وكانت لھا مفاعیلھا 
االیجابیة ولو بصورة غیر مباشرة ومن 
ھنا أھمیة حراسة تلك االحتجاجات من 

  .الرجعیةالعبث بھا من قبل 

ئیس الحكومة وفضال عن ھذا فإن ر 
یوسف الشاھد الذي كان قد وعد سابقا 
بالقیام بحملة واسعة على الفساد واعترف 
أّن المافیا موجودة في جھاز الدولة وأّن 
الفساد اشد خطرا من اإلرھاب یغامر في 
حال تالعبھ بھذا الملف بأن یخسر على 
واجھتین، الواجھة الشعبیة من جھة حیث 

حكومتھ، سیزداد منسوب عدم الثقة في 
والواجھة التي یمثلھا الفساد الذي سیقوى 
أكثر ویعمل على إزاحتھ بطرق شتى 
ووقتھا ستتحول األزمة االجتماعیة إلى 

أزمة سیاسیة فتتفاقم التناقضات داخل 
  التحالف السلطوي نفسھ لتجھز علیھ.

وال یفوت حزب الكادحین التذكیر بما    
تم خالل األشھر القلیلة الماضیة من 

یض لعدد من رجال األعمال تبی
واإلعالمیین والساسة الفاسدین الذین تم 
إیقافھم لبعض الوقت ثم أُطلق سراحھم 
وأضحوا یسرحون ویمرحون بدعوى 
تبرئتھم من طرف القضاء ومنھم من 
انتسب لحزبي السلطة : النھضة والنداء، 
مما یطرح على القوى الوطنیة 
 الدیمقراطیة وجموع الكادحات والكادحین

التحلي بالیقظة واالتحاد في مواجھة 
الفساد السیاسي واالقتصادي واألمني 
والثقافي الخ... فالمعركة ضد الفساد 

  معركة شعبیة أو ال تكون .

2017ماي  23تونس كادحین    حزب ال

 بیــــــــــــــــــــــان
اد األزمة في تونس حدة ومع تفاقم تزد   

البطالة وغالء األسعار وانخفاض قیمة 
الدینار وانتشار الفساد وتفشي المخدرات 
واالنتحار لم یجد الكادحون في جھات 
وقطاعات مختلفة غیر تنظیم اإلضرابات 
واالعتصامات والمظاھرات تعبیرا عن 
رفضھم لسیاسات السلطة العاجزة عن 

لتلك المشاكل ایجاد حلول فعلیة 
االجتماعیة، وفي ظل ھذه الظروف جاء 

ماي  10قرار الباجي قائد السبسي یوم 
القاضي بتكلیف الجیش بمواجھة  2017

تلك االحتجاجات بالقوة بما یمھد لعسكرة 
البالد بأسرھا وتصفیة مكاسب انتفاضة 

دیسمبر وفي عالقة بذلك یعبر حزب  17
 الكادحین عما یلي:

سبب األزمة في السیاسات : یتمثل الأوّ    
المتبعة من قبل النظام ولیست 
االحتجاجات االجتماعیة إال رد فعل 

  مشروع علیھا .

: أثبت تاریخ تونس القریب والبعید ثانیا 
ري أن أسلوب القمع البولیسي والعسك

خضاع الشعب وال یمكن أن إعاجز عن 
یحول دون الكفاح من أجل الحریة للوطن 

  روة للمنتجین .والسلطة للشعب والث

: ال حل لألزمة في تونس دون ثالثا 
إحداث تغییر جوھري في التوجھات 
االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 

دیسمبر  17ووضع شعارات انتفاضة 
  موضع التنفیذ .



7201 جـوان- مــاي، 40طریــق الثّـــورة، العــدد   
 

23 

 

سائر القوى الوطنیة : دعوة رابعا
ى االتحاد في مواجھة لإالدیمقراطیة 

  تھدد الشعب والوطن . يالمخاطر الت

2017ماي  11حزب الكادحین   تونس 
-------------------------------------------------------------------------------------  

    شھاد الرفیقة المقاتلة عام على است  

  شاـــــــــالم أطأیـــــ

قبل عام أعلنت قوات التحریر المتحدة    
استشھاد المقاتلة الثوریة ایالم اطاش خالل 
معركة تحریر منبج ، یومھا كانت في مفرزة 
تقاوم فاشیي داعش عندما اصابتھا رصاصات 

 .قاتلة
صبحت أال تلمیذة في المعاھد الثانویة والتحقت الرفیقة ایالم بصفوف الثوریین وھى ال تز 

الماوي في تركیا القاضي بدعم  عضوا في قوات التحریر استجابة لنداء الحزب الشیوعي
الثورة في كردستان وتقویة الجبھة الثوریة المسلحة في تركیا وبعد أن أتمت تدریبھا 

وبعد االنتصار في تلك  2016العسكري التحقت بحملة تحریر سد الفرات في فیفري 
ر المعركة أصبحت عضوا في الفیلق األممي للتحریر وفي بیان تأبینھا أكدت قوات التحری

  .المتحدة أن ذكرى ایالم وسائر الشھداء الثوریین ستظل نبراسا یضئ طریق الثورة

-------------------------------------------------------------------------------------  
  نقابة الثّانوي بالّرقاب تكّرم الّرفیق

 محمد الصیاحي

بالّرقـاب  قامت النّقابة األساسیّة للتعلیم الثانوي    
بتكریم األستـاذ المتقاعد محمد الصیّـاحي، وھو 

عضو المكتب السیاسي لحزب مناضل نقابّي و
 .الكادحین

وقد حضر حفل التكریم، الذي انتظم مساء    
، عدد من زمالئھ 2017األثنین األّول من ماي 

السابقین في التّدریس وعدد من نقابیي جھة سیدي 
ى وأصدقائھ إضافة إلبوزید وعدد من رفاقھ 

  .عائلتھ
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التعریف بالرفیق محمد  تّحاد العام التونسي للشغل، ثمّ وتّم في افتتاح الحفل تردید نشید اال  
بعد  الصیاحي وبأھّم المحّطات في مسیرتھ الكفاحیّة منذ كان تلمیذا وإلى حدود ھذا الوقت.

كلمات   رفاقـھ ومن أفراد عائلتـھألقى العدید من الحضور من بین زمالئھ السابقین ومن ذلك 
  عبّروا فیھا عن أھّم خصال ھذا الّرجل خاصة في میدان النضال النقابي والسیاسي.

وفي خاتمة ھذه التظاھرة ألقى الّرفیق محمد الصیاحي كلمة مطّولة عبّر فیھا عن امتنانھ     
حال مستقبال على شرف لھذه اللّفتة التي تفّضلت بھا النقابة راجیا أن تصبح تقلیدا لمن سی

  المھنة.

وطریق الثّـورة، التي حضرت فعالیات ھذا الحفـل، تعبّر عن أخلص تھانیھا للّرفیق محمد     
ساسیة للتعلیم الثانوي ونقابیي الجھة الذین ذا التكریم، كما تشكر النقابة األالصیاحي بھ

  أشرفوا على إنجاز ھذا الحفل وإنجاحھ.
-------------------------------------------------------------------------------------  

  م عبء ثقیل؟أجمیل حلم : عالقة الدروس الخصوصیة بالحیز الزمني الدراسي  

 بقلم محمد بن البشیر الصیاحي
و أ"حلما"  -من المدرسینیرى الكثیر    

ضافة عدد ساعات التدریس إأن  -وھما
ن مستواھم للتالمیذ یساعدھم على تحسی

من الشيء  كثاراإل أنّ المعرفي معتقدین 
و قصد ان ذلك أیجوده متناسین عن جھل 

قي یضّر بنوعیة المعارف و یثقل كاھل متل
 للذین الّ إالمعرفة و ال فائدة تحصل منھ 

یبیعون لھؤالء ساعات من الدروس 
  ة فكیف ذلك؟الخصوصی

سبوع كامل في أیتقبل التلمیذ طیلة 
المؤسسة التعلیمیة جملة من المعارف ال 
 تقل عن معدل ست ساعات یومیة

ع ربأتستوجب منھ مراجعة یومیة بحدود 
مضى أھكذا یكون التلمیذ قد ساعات و

یوم مرتبطا بواجباتھ  ساعات كل 10فعلیا 
ھي مدة زمنیة تقتطع من یوم الدراسیة و

حیاة كامل. فماذا بقى لھذا الكائن البشري 

مني لممارسة ھویاتھ من من حیز ز
الریاضة والتربیة االجتماعیة والنفسیة 

الترفیھیة.. ھل ما تبقى لھ من والفنیة و
الوقت كاف ألن یمكنھ من االنخراط فیما 

االنخراط فیھ كبشر لیكون  یجب علیھ
ن ألزمن محدود وا نّ أظن أسویا. 

لى ما إمكان تمطیط ساعات الیوم باإل لیس
/ یحتاجھ في نموه وتكوینھ غیر المعرفي

ولھذا تحصل المعادلة التالیة:  الدراسي،
المفروضة  لى الحاجاتإا االستجابة مّ أ

بالتالي نحصل علیھ كواجبات مدرسیة و
لى جوانب من إي یفتقر غیر سو على بشر

لم یتمكن  -توقلضیق ال -خرالتكوین اآل
ابھا وھذا ما اكتسمن الحصول علیھا و
ھا فال تخلو توازنیؤثر على شخصیتھ و

ر بالملل ھ یشعنّ أو أاضطراب من ارتباك و
"المعرفة" خالل حصص تلقي الدروس و

یصیر بلید فع بھا وال ینتفیحید عنھا و
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الذھن عدیم الذكاء في نظر من یعلمونھ: 
في و مھتم بواجباتھ/ المفروضة علیھ/غیر 

كون النتیجة تربیة غیر كلتا الحالتین ت
و شخصیة أا معرفة منقوصة مّ أمتوازنة، 

مھزوزة متبلدة ومتھورة. حین ذاك یلتجأ 
لى العالج التالي: المزید من حصص إ

التدارك لتحسین المردود المعرفي ھذه 
العالجیة الھجینة وبذلك ینضاف  الوصفة

  .لى الھم القدیم ھم جدیدإ
ساعات  6ات الدراسة من تزداد ساع   

  او اكثر بحسب المواد 8او  7یومیا الى 
تحسین مستواه الدراسیة التي یرغم على 

  :سئلة التالیةفیھا و ھنا تطرح األ

ھل إضافة ساعات تدریس كفیلة بتحویل  -
  .لى عبقري؟! اسأل علماء النفسإالغبي 

ھل قیمة الشيء/ المادة/ تكمن في نوعھا  -
  سأل أساتذة الفیزیاء؟اِ ي كمھا؟! أم ف

دة الطرح من نفس العدد تنقص ھل زیا -
ساتذة أل أسم تزید فیھ؟! اِ أمنھ 

  .الریاضیات
  .فقماذا لو خمشنا صرة األ"

   قد یخمش الغرقى یدا تمتد
 )محمود درویش( "من الغرق يكي تنج

  2010، أفریل 2نشریّة "الجسر"، عدد 

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

 فرید العلیبيبقلم               الثقافي والتطبیع والصھیونیة بوجناح میشال عن
 شباك من التسلل الصھیونیة تحاول   

 قرطاج مسرح خشبة على للعبث الثقافة
 میشال: الثقافیة رموزھا من رمز عبر

 الكومیدي عن والمدافعون بوجناح،
 تونسي أصل من الفرنسي الصھیوني

 خلف الثقافي التطبیع كالعادة یحجبون
 الخ الفن في والحریة الدیمقراطیة ستائر

 األفكار مواجھة بضرورة كالقول...
 االطالع من الجمھور وتمكین باألفكار

 فنیة مباراة في وكأننا" فني" عمل كل على
 یؤمھ عریق مسرح في وأین الصھیونیة مع

 .التونسیین آالف
 انتھاك على یتناوب أن البلد ھذا قدر ھل

 ومرة التكفیریون الدعاة مرة الثقافیة حرمتھ
 ومسرحیون سینیمائیون ممثلون أخرى

 القناة بث فبعد ؟صھیونیون وصحفیون

 ھبت تونس من المباشر الصھیونیة الثانیة
 الصھیونیة الجندیة" غادوت غال" عاصفة

 حتى تھدأ كادت وما الحقا، والممثلة سابقا
 یستعد الذي بوجناح میشال عاصفة ھبت
 وكأنما تونس، في مسرحي عرض لتقدیم
 شریط توزیع منع من بالثأر األمر یتعلق

 "مبین" صھیوني بفتح" الخارقة المرأة"
 . نفسھ قرطاج لمسرح

 توزیع منعتم: القول الصھیونیة ترید
 یقتحم بوجناح میشال ھو ھا حسنا، الشریط
 یھودي" ھو!!!  مسارحكم أشھر علیكم

 فھل أكثر وربما مثلكم بالده یحب "تونسي
 معادون فانتم فعلتم إن ؟؟؟ أیضا ستمنعونھ

 وخاصة عسیرا حسابا وستحاسبون للسامیة
 .یدي بین فمفاتیحھ االقتصاد في
 وھو تونس غادر الصھیوني الكومیدي   



7201 جـوان- مــاي، 40طریــق الثّـــورة، العــدد   
 

26 

 

 عاما عشر حدىإ عمره یتجاوز ال طفل
 لذلك مانّ وإ لتونس ال دوما والؤه وكان

 رعبّ  وقد شعب بادةإ على القائم لكیانا
 واحدة شفة ببنت ینبس ولم ھذا عن مرارا
 من القاتلة الصھیونیة تقترفھ ما یشھد وھو

 ببطوالت اعتزازه كان ھل تُرى مذابح،
 مثال وشاتیال صبرا سفاح شارون ألایر

  ؟؟ تونس حب عن تعبیرا
 التونسیین حب أن الصھیونیة تنسى   

 حبھم غیر آخر حب یضاھیھ ال لبلدھم
 التطبیع أن أخرى مرة وتتوھم .لفلسطین

 خاصرة عبر الشعب لىإ سیمرر معھا
 مرة یتبدد وھمھا ولكن الرخوة الثقافة
 المحاولة تكرار من یمنعھا شيء وال أخرى

 في نفسھا ستجد أنھا غیر المستقبل، في
 السیاسیین من واسع طیف مع مواجھة

 التونسیین فینوالمثق والنقابیین والحقوقیین
 السامیة بمعاداة وصفھم تحاول عبثا الذین

 عدة جورج رفاق من أغلبھم فھؤالء
 نفسھ یسمي بكیان الكافر التونسي الیھودي

  " .اسرائیل"

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

في ذكرى صاحب أرض البرتقال 
     الحزین والرّ جال والبنادق

ت اغتال منذ خمس وأربعین عاما   
، كان ان كنفانيالصھیونیة المجرمة غسّ 

ومناضال نجح في المزج بین غسان مثقفا 
النظریة والتطبیق، بین الفكرة والممارسة، 

 ،لتزام الفكري وااللتزام السیاسيبین اال
جا على ما یجري لست متفرّ " :ومما قالھ

   ".فأنا منخرط في تغییره

حركة فكریا وسیاسیا وتنظیمیا ب مرّ    
ة لى الشیوعیإالقومیین العرب قبل التحول 

لجبھة ي لنالماركسي اللینیوكتب البرنامج 
كان عضوا  يالشعبیة لتحریر فلسطین الت

سمھا اب في مكتبھا السیاسي ومتحدثا رسمیا
سس ورئیس تحریر مجلتھا الشھیرة ومؤ

 ." الھدف"
 1936أبریل  8یوم  ولد غسان في عكا   

لى حیفا قبل أن یجبر على إوانتقل بعدھا 
الھجرة مثل غیره من آالف العرب 

ین متنقال بین لبنان والكویت الفلسطینی
كتب الروایة والمقالة الصحفیة  .وسوریا

كتابا جمعت في أربعة  18وأصدر حوالي 
مجلدات ضخمة وترجم بعضھا إلى سبع 

بلداً،  20عشرة لغة ونُشرت في أكثر من 
وتّم إخراج بعضھا في أعمال مسرحیة 

ذاعیة وتحولت اثنتان من روایاتھ وبرامج إ
  .سینمائیینلى شریطین إ

جویلیة  8استشھد غسان في بیروت یوم    
ضعت في بتفجیر الموساد لقنبلة و 1972

  س.ختھ لمیأسیارتھ وكانت صحبتھ ابنة 
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كم أنت بــاھي                     بقلم ابن الشعب       

  الّرفاهِ أنت ھناك تعیش في 
  وأنا ھنا..

  قطعوا الماء عنّي
  وعن شیاھي..
  ھنـا في قریتي

  الكھرباء تنقطع أحیانا
  والمیاه تنقطع لیال ونھارا
  والّظالم یعّم لیال ونھارا

...  
  ھنا في قریتي المنسیّة
  العطش وجھنّم یستبدّان

  والمخبرون یحتلّون المقاھي
  یسّجلون أسماء العطشى

  حرقاویعدّون قائمة الموتى 
...  

  ھنا الفضائیات تردّد أغنیة وطنیّة
  "یا سیّْد لسیاد .. یا محارب ِلْفساْد"

  وتظّل الجوقة تردّدھا بصوت ال متناھي
  فتثیر انتباھي

  حتّى تبلغ مسامعي "یا سیّْد.. ِلْفســاْد"
  وتصعد من صدري آه
  ال أحد یسمعھا سواي

  فیا سیّد..
  قد صرت أغلى من شیاھي

  وأعلى من إلھي
  أیّھا القابع في الّرفاهیا 

  یا حامي الفسفاط والبترول
  كم أنت حلیم
  يوكم أنت باھ
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