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  مــــا العمـــل ؟     

ة التونسیة ـــولود أزمة الدّ ـتع   
فقد  ،ال نسبیّ ــلى عھد طویاصرة إــالمع

ة ــات بدایـة الستینـبدأت منذ نھای
 الحقةــرات متالسبعینات وعرفت تطوّ 

ل ـة كبرى مثــرت عنھا أحداث تاریخیّ عبّ 
انفي ــج 3و  78انفي ـج 26ة  ــانتفاض

وفمبر ــن 7الب ــلى انقوال إــوص  84
ة ـرات اجتماعیّ ـتوتّ اله من ــا تـوم 87

 17وانتفاضة  في الحوض المنجمي
سمت بشمولیتھا وجذریة ـدیسمبر التي اتّ 

 ـق منھا بالدعوةمطالبھا خاصة ما تعلّ 
اط النظام وإرجاع األراضي سقـإلى إ

ألصحابھا وتوزیع الثروة بالعدل والتنمیة 
  .ة ــالجھویّ 

األزمة  شیئا فشیئا من الیوم تقترب  و   
ام ـالحكّ ف ،طرةـیالخروج عن السّ 

اجزون عن الحكم فھم ینھبون الثروة ـع
على عجل قبل غرق السفینة وغیر 
مستعدین للتنازل عن امتیازاتھم 

لى على الغنائم مما یؤدّي إویتصارعون 
تضارب مصالح بین ھؤالء وأولئك بما 

حزب الحاكم نفسھ وال في ذلك داخل ال
ن المبادرات المتتالیة بما تمثل حتى اآل

 ـا الباجي قائد السبسيمھفیھا تلك التي قدّ 
تعید إنتاج نفس  دا فھيـأمرا جدی مؤخرا

  .ال جدیدةالمحتوى بأشك

ئح السلطة الى فضاـتتتوفي ظل األزمة 
على مختلف األصعدة مثل تزویر 

ل دول أجنبیة لمرشحین ــتمویو التزكیات
للرئاسة وتقدیم ھدایا بما في ذلك 

حة  وورود أسماء ت مصفّ اارـسیّ 
شخصیات نافذة في وثائق بنما ودعوة 

واستقالة  ـنبیوزیر للتفاوض مع المھرّ 
آخر لعجزه كما قال عن مواجھة غول 

وزراء على تدشین مقھى اد وتزاحم ـالفس
  ...لخعلى ملك أحد البرجوازیین الكبار ا

ل الح ىة طریقھا إلــلم تجد تلك األزم و  
 مھیّــأحتى اآلن بسبب أن الشعب غیر 

اء ضعفھ بعد الستثمارھا لصالحھ فجرّ 
اد ھذا ـنت الدولة في كل مرة من إیجتمكّ 

وضاع المخرج المؤقت أو ذاك وظلت األ
 نّ ومن ھنا فـإ جوھریا على حالھا

ام ـأزمة الحكّ  ، فھـية مزدوجةــاألزم
 لّ ـالح غیر أنّ سواء بسواء المحكومین  و

في ید الشعب وحده فھو إذا ما انتظم  یظلّ 
والنصر فلن تقف اح ــم على الكفوصمّ 

ة ووقتھا فقط یمكن وّ ــة قفي طریقھ أیّــ
ــاریخ تونس أن تبدأ لمرحلة جدیدة من ت

  .ا ــھا وراءھــتضع األزمة وأھوال وھي

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 اریخــالتّ  ال وبورقیبةــبین بورقیبة التمث  

الباجي  2016جوان  1 ام صباح یومــق   
مثال بورقیبة عن ت برفع الستارد السبسي ئقا

وكان في الشارع الرئیسي بالعاصمة. 
مصحوبا برئیس الحكومة ورئیس مجلس 
النّواب وذلك في ظّل وضع تعّمھ مظاھر 

  األزمة في كّل المیادین.

و یأتي ھذا الحدث استكماال لما تّم اإلعداد    
لھ مسبقا من دعایة إعالمیة وسیاسیّة على 
مدى سنوات في إطار بحث النّظام القائم، 

، على رمیم بنیانھبعد أن تمّكن من ت
مشروعیّة تاریخیّة تُضاف إلى الّشرعیّة التي 
اكتسبھا إثر االنتخابات األكذوبة وإثر 

اكھا مع حلیفھ األكبر في التوافقراطیّة التي ح
  الحكم في لقاء باریس. 

لى مكانھ  وھو إ التمثال ذن إأعاد السبسي    
نقلھ و 1975سنة  زه فیھ بورقیبة ـركّ الذي 

لى حلق الواد غیر إ 1988سنة  منھ بن علي
  .بعید عن مركز العاصمة 

مع ذكرى  رالمكرّ  ویتزامن ھذا التدشین   
لتاریخ الذي قیبة من فرنسا وھو اعودة بور

ّشن فیھ بورقیبة مرحلة الحرب ضدّ د
جوان  3الوطنیین الذین رفضوا اتفاقیات 

 وقد شّن ھذه الحرب بالتعاون مع  1955
التي واصلت احتاللھا للتراب  فرنساجیوش 

التونسي واضطھادھا للشعب في نفس 
الوقت الذي ظلّت فیھ كّل المؤسسات 

فتتح واألجھزة بید االحتالل الفرنسي. وقد ا

بورقیبة وحزب الدستور بذلك التاریخ أیضا 
بدایة مرحلة جدیدة في عالقة االستعمـار 

 شكلھال من قبمستعمراتھ مع بدایة االنت
  الجدید. شكلھالمباشر إلى 

تمثال بورقیبة وغرة جوان یلزمان    
 الذین یعتبرونھ الرجعیین في تونس

، ویلزم "المجاھد األكبر" و "أب التونسیین"
ذوي الذّاكرة المثقوبة من االنتھازیین أیضا 

الذین یشدّھم الحنین إلى جرائمھ في حّق 
الوطن وكادحیھ، كما یُلزم ذوي األفـق 
الضیّق الذین ال یرون الحّل في القضاء 
على مضطِھدیھم والنظام الذي أرسوه وإنّما 
بالعودة إلى إرثھم "المجید" أو تقدیم 

دّدا المقترحات إلنقـاذه كلّما أصبح مھ
  .بالّسقـوط

فھو ال یرى في ھذا التمثال   أّما الشعب    
 التي ،رمزا للـعمیل األكبر ولجرائمھ إالّ 

من فرط كثرتھا تغّطي صفحات التاریخ 
المعاصر للقطر التونسي، وما على 
الثّوریین والوطنیین إالّ نشر المكشوف منھا 

  .منھا والكشف عن المخفي

إزاحة الستار إّن ما قـام بھ السبسي ھو    
عن تمثال بورقیبة، وما على الثوریین إالّ 
تعریـة تاریخ ھذا الّرجل ونزع رداء 

عنھ وھو الذي ألبسھ إیّـاه  ة الكـاذبةالـوطنیّ 
في  ط االنتھازیةاالّرجعیّون وفضح انخر

التي ال یخجل رموزھا من  ذلك العمل وھي
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 ـھنّ زاعمین أ القول أنھم " أبناء بورقیبة " 
لحفاظ على ما یسّمونھ "مؤسسات عنوان ا

الدّولة الوطنیّة" التي أرساھا "الّزعیم 

سوداء من ضین بذلك صفحات مبیّ بورقیبة" 
یر بالعمالة لالمبریالیة وتفق تاریخھ المليء

  .ھـالشعب واقتراف المذابح في حقّ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  تونس: األزمـة المالیّة تحتدّ   

ال تزال األزمة المـالیّة التي تعصف    
بالدّولـة التونسیّة تحتدّ یوما بعد یوم، وإن 
كانت ال تمثّل إالّ جزءا من األزمة الشاملة 
التي ترزح تحت وطأتھا البالد ویتحّمل 
النّظام القـائم المسؤولیّة عن تفاقمھا بسبب 

لالشعبیّة سیاساتھ الالوطنیة وا
تحّمل  الكـادحون والالدیمقراطیة بینما ی

تبعاتھا وآثـارھا ویدفعون من عرقھم 
  وفقـرھم ثمن ذلك.

و تحاول الدّولـة باستنفـار مختلف    
أجھزتھا إیجاد حلول لألزمـة المالیّة 
المتفـاقمة باللّجـوء إلى اتّخاذ إجراءات 
تشّرع لھا من جھـة الّسطو على بعض 
المكاسب االجتماعیّة وإلى التّعویل على ما 

ّره علیھا المؤسسات المالیّة العالمیّة من تد
قروض من جھة أخرى وذلك لتغطیة 
العجز الحاصل في میزانیتھا مؤقّتـا وھو 

  الحّل األسھل بالنسبة إلیھا. 

و إذا كان الحّل األّول یكلّف النّظام القائم    
بعض التضحیات، إذ أنّـھ یثیر غضب 

یع الّطبقات االجتماعیّة المتضّررة من التّرف
في الضرائب أو في األسعار أو في سّن 
التقاعد...إلخ من اإلجراءات وھو ما یجعل 

الدّولـة تقرأ حسابا لحالة الغضب مّما 
یجعلھا تتأّھب لمواجھة أّي تحّركات 
اجتماعیّة قد تندلع في أّي وقت وقد تكون 
أعنف مّما تعّودت علیھ سابقا إذا ما ارتقت 

الثّـاني، فیبدو إلى مستوى أعلى. أّمـا الحّل 
أسھل وھو ال یكلّف الدّولـة تضحیات 
تُذكـر، فیكفیھا أن تمّرر مشاریع القـوانین 
"اإلصالحیّة" التي یملیھا علیھا صندوق 
النقد الدولي أو البنك العالمي أو الدّول 
االمبریالیة لیقوم النّواب بتحویلھا إلى 
قوانین وتحصل بموجبھا على ما یغّطي 

النّقدي ویراكم األزمـة جزءا من عجرھا 
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أكثر أو یؤّجل ساعة االنفجـار إلى موعد 
  الحـق. 

صندوق النقد یوافق على قرضھ لفائدة 
  الدّولة التونسیّة

الجمعة  یوموافق صندوق النقد الدولي    
على برنامج إقراض  2016ماي  20

ملیار  2.88 قیمتھ  الدّولـة التونسیّة بمبلغ
 دوالر على مدى أربع سنـوات.

وأعلن الّصندوق أّن ھذا القرض یتنّزل     
في إطار دعم اإلصالحات االقتصادیة 

  . والمالیة في تونس

 319.5وأضاف الصندوق أن قرابة    
ملیون دوالر من ھـذا القـرض متاحة 

  للصرف فورا.

للتّذكیر، فإّن الموافقة النھائیّة على منح    
ھذا القرض للدّولة التونسیّة جاء بعد عدید 

إلجراءات التي أقدمت علیھا الدّولة وأھّمھا ا
ما تّم في المدّة األخیرة من ضبط النظام 

أفریل ثّم  11األساسي للبنك المركزي یوم 
المصادقة في مجلس النواب على القانون 
المتعلّق بالبنوك وبالمؤسسات المالیّة، وھي 
إجـراءات تندرج ضمن مجموعة من 

ة اشترطھا مالءات االقتصادیة والمالیّ اإل
صندوق النقد الدولي على مسؤولي الدولة 

   التونسیة لمواصلة دعمھ لھا.

و بذلك، فـإّن إجابة صندوق النّقد الدّولي   
بالمـوافقة على تقدیم ھذا القـرض یأتي في 
إطـار استجـابة الدّولـة التونسیّة لشروط 

الّصندوق في المیدان المالي وخصوصا في 
 قطـاع البنوك.

  اب الشعب:مجلس نھّ 
مجلس "نّواب الّشعب" الذي انتخبتھ قلّة      

مّمن لھم الحّق في االنتخاب ال یختلف كثیرا 
عن السلطة التنفیذیّة في موقفھ من 
االقتـراض وسیاسـة التّداین. ففي عالقـة بھذا 
القـرض، دافع عضو من ھذا المجلس 
وعضو لجنة المالیّة والتخطیط والتنمیة 

سیاسة الدّولة داخلھ، وھو سلیم بسباس، عن 
القائمـة على التّداین، وتحّمل مسؤولیّة 
الدّفـاع عن ھذه الّسیاسة وعن الحكومة 
معتبرا إیّاھا مجبرة على اللّجوء إلى 

  القروض "ولیس أمامھا أّي خیار آخر".

وذھب ھذا النّائب عن كتلة حركة النھضة    
إلى تمجید سیاسة االقتراض باعتبارھا 

حالیا" وھي التي  "أفضل الحلول المتاحة
ستمّكن من تحقیق التنمیة ومن التقلیص من 
معدّالت البطالة حسب اعتقاده. فإذا كان ھذا 
الحل ھو الحل الوحید لألزمة التي تمّر بھا 
البالد وخصوصا أزمة البطالة، فما على 
المعّطلین عن العمل إالّ االستعداد لالنخراط 
في سوق الشغل التي ستُفتح مع صرف أولى 

قساط ھذا القرض وما على المطالبین أ
بالتنمیة إالّ الكّف عن الّصیاح والّصراخ 

  "أین التنمیة ؟ أین التنمیة ؟"

ھذه التّصریحات لیست بغریبة بما أنّھا    
تصدر عن مؤسسة كانت أغلب جلساتھا 
مخّصصة للمصادقة على اتّفاقیات قروض 
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مبرمة بین الدّولة التونسیّة من جھـة وعدید 
األطراف المقرضة من جھـة أخرى سواًء 
كانت مؤسسات مالیّة أو دول. فیكفي إلقـاء 
نظرة على أخبار المجلس منذ تنصیبھ في 

أو متابعة نشاطھ ونشاط  2015شھر فیفري 
لجنتھ المالیّة وجدول أعمالھا للتأّكد من غلبة 
العناوین المتعلّقة باالتفاقیات التي تخّص 

  ا ومجـال صرفھا.القروض المبرمة وتاریخھ

  الوالیات المتّحدة تھدّد
لم یدم انتشاء حّكام تونس بموافقة    

الصندوق على القرض طویال، فقد ھدّدت 
أمریكا بعدم موافقتھا على منح القرض 
لتونس، حسب ما تسّرب من أنباء حول ھذه 
المسألـة. فالدّولة التونسیّة وجدت نفسھا في 

م مفترق طرق وأصیبت باإلحـراج أما
الصندوق وأمام "وكیلھا األّول" الذي قد 
یحرمھا من التمتّع بما تنتظره من أمـوال 
في صورة رفض الوالیات المتحدة 
األمریكیّة اإلمضاء على القرض وھذا قد 
تكون لھ انعكاسات خطیرة جدّا إذ یمكن أن 
یعصف بالحكومة القائمة أو بالنظام برّمتھ 

القسط إذا صّحت التسریبات القائلة بأّن 
األّول من القرض كان موّجھا لتغطیة 
رواتب شھر جوان... فماذا سیحصل لو لم 

  تحصل الدّولـة على ھذا القسط ؟

و یتنّزل تھدید اإلدارة األمریكیّة بعدم    
الموافقة في إطار العالقـة التي تربط بین 
الدّولتین داخل النّظام االستعماري الجدید، 

األمریكیّة ھي ذلك أّن الوالیات المتّحدة 

الّضامن للدّولة التونسیّة لدى المؤسسات 
المالیّة العالمیّة. أّما سبب الّرفض فیعود إلى 
الّطعن في دستوریّة قانون إصالح البنوك 
والمؤسسات المالیّة الذي صادق علیھ مجلس 
النواب سابقا استجابة إلمالءات صندوق 

  النقد الدولي.

 لكن ھذا التعارض على المستوى   
التشریعي الذي وقعت فیھ الدّولة التونسیّة لن 
یطول، وستنفرج األمور بالنسبة إلیھا 
لتجاوز اإلشكال، لذلك قّررت إدارة مجلس 
النواب عرض مشروع القانون من جدید 

 7على أنظار النواب في جلسة عامة یوم 
جوان، وبذلك ستتّم المصادقـة كالعادة على 

ما المشروع من جدید وسترضى "المـا
أمریكا" عن مستعمرتھا وتفرج لھا عن 

  مستحقّاتھا المالیّـة.

  خزیـــنة فـــارغة
األشھر الثالثة لت مالیة الدولة خالل سجّ    

تفـاوتا كبیرا بین  2016 األولى من سنة
مستوى المقابیض من جھة ومستوى 

  المصاریف والنّفقات من الجھة المقابلة.

من خالل  ویتّضح ھذا التّفاوت الكبیر   
النتائج الوقتیة "تقریر االرقـام التي أوردھا 

لتنفیذ میزانیة الدولة حتى نھایة شھر مارس 
حسب الصادر عن وزارة المالیة. ف "2016

لجملیّة مقابیض االتراجعت  ھذا التّقریر،
لت ، سجّ ، ومقـابل ذلك٪4.3 لدولة بنسبة ـل
خالل  مھـوالولة ارتفاعا لدّ لجملیّة لفقات انّ ال
  . ٪30.9ـ + رت نسبتھ بدّ قُ  فترة وقدفس الن
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و أدّى ھذا التفاوت بین التراجع في قیمة    
المداخیل والزیادة في قیمة المصاریف إلى 

عجز المیزانیة الذي بلغ رقما قیاسیا  زیادة
   .یقدر بأكثر من ملیاري دینار

تعزو وزارة المـالیّة، في تقریرھا ھذا،  و   
المداخیل خالل  أسبـاب التراجع في قیمة

ھذه الفترة إلى مجموعة من األسباب أھّمھا 
 االنخفاض المسّجل في العائدات الجبائیّة

 تراجعالو ٪2 ـوالذي قدّرت نسبتھ بـ 
المتأتیة من أمالك   المداخیل الحاصل في

  . ٪38.6 ـ والمقدّرة نسبتھ بـ الدولة

أّمـا على مستوى النّفقـات والمصاریف،    
فإّن التّقریر یوّزع أسباب زیادتـھا إلى  

النفقات المستوجبة في صلة بسیر ارتفاع 
 والذي بلغت نسبتھدوالیب الدولة اإلداریة 

العوامل  عدید نتیجـةوذلك  26.1٪ +
النفقات بعنوان  الحاصل في تطورومنھا ال
تحویالت المنح وال الزیادة فيو األجور

المخصصة لدعم أسعار المنتوجات 
النفقات بعنوان الزیادة في األساسیة  و

  .فوائض الدین العام

 تفاقـــم الدّیـون
للدّولة التّونسیّة حجم الدین العام  تفاقم   

 2016خالل األشھر الثالثة األولى من سنة 
ما مقارنـة بملیار دینار  6.3 زیادة تقدّر بـب

ثي األول من سنة بلغھ في نھایة الثال
 ھذا الدّیـن ارتفع إجمالي وبذلك فقد، 2015

نسبة  یمثّـلملیار دینار، وھو ما  47.4إلى 
  من الناتج الداخلي الخام.  54.4٪

و ھذا یعني أّن أكثر من نصف الناتج    
د سداد ما یتخلّ الدّاخلي الخام یُـوّجـھ نحو 

أي أّن ما ینتجھ بذمة الدولة من دیون. 
في ھذا البلد في مختلف مواقع  الكادحون

اإلنتـاج وسط ظروف عمل مزریـة في 
أغلبھا وفي ظّل قوانین عمل ال تنصف 
جماھیر الّشغیلة یتّم تخصیصھ لتسدید 
مستحقّات الجھات المقرضـة للدّولـة، في 
حین أّن الجماھیر الكادحة ال تتحّصل على 
أّي شيء من تلك الثّـروة التي تنتجھا، بل إّن 

لجماھیر مھدّدة في أجورھا وفي موارد ھذه ا
رزقھا وفي مقدرتھا الّشرائیّة بسبب 
اإلجراءات التي یتّم اتّخاذھا في حقّھا نتیجة 

ھا الّصنادیق العالمیّة اإلمالءات التي تفرض
  .النّھابة

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

  اجمــــــآسي عّمـال المنــــــم      

أنبوب  2016ماي  18مساء انفجر    
وحدة حامض فسفوري بالمظیلة من والیة 
قفصة وھي وحدة تابعة للمجمع الكیمیاوي 

وقد أسفر االنفجـار عن وقوع  .التونسي
عدید اإلصابات بحروق متفاوتة من بینھا 
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تسع إصابات وصفت بالخطیرة بعد أن تّم 
   نقل جمیع المصابین إلى المستشفى.

معانـاة  كانت ھذه المأساة األولى، ولم تتوقّف
  العّمال المصابین عند ھذا الحدّ.

المأســاة الثّـانیة تتعلّق بمآل المصابین 
بحروق خطیرة. فنظرا لعدم توفّر تجھیزات 
واختصاصات طبیّة لمعالجة ھذا النّوع من 
اإلصابات في جھة قفصة وال في كامل إقلیم 

تّم نقل عدد من العّمال المصابین  الجنوب،
، وھنا بن عروسإلى مستشفى الحروق ب
ء تّم رفض إیوافقد  تواصلت فصول المأساة.

بحّجة  المذكور بالمستشفى العّمال المصابین
والحال أّن وضعھم  عدم وجود أماكن شاغرة

ولذلك ، الصحّي یتطلّب تدّخال عاجال وخاّصا
باتت سیّارة اإلسعاف تتنقّل من مستشفى إلى 

آخر من فصول ھنا فتح فصل  و.. آخر
عرض علیھم نقلھم إلى إحدى  إذالمأساة، 

المصّحات الخاّصة وكّل ذلك في إطار 
متاجرة بصّحتھم.. ابتزاز أھالي المصابین وال

  ساة عند ھذا الحدّ أیضا..ولم تتوقّف المأ

أیّام لفظ أحد المصابین أنفاسـھ  10بعد 
األخیرة متأثّرا بالحروق البلیغة التي أصیب 

ولسان حالھم بھا، فشیّعھ رفـاقھ إلى المقبـرة 

یقول: "إّن نفس مصیر منیر الدّالي ینتظرنا.. 
  فما ترانا فاعلون ؟؟؟"

بعد الجنازة وبعد لوعة الفراق دخل    
العّمال في إضراب عن العمل ونّظموا 
مسیرة غاضبة رفعوا فیھا شعارات تعبّر 
عن وضعھم البائس وعن االستغالل الذي 
 یتعّرض لھ الكادحون في المناجم والمنشآت

المرتبطة بإنتاج الفسفاط التي تدّر األموال 
الّطائلة على الحّكام وناھبي الثّروة بینما ال 
یحصل منتجوھا إالّ على الفقر والجوع 
والحرمان واإلھمال والفواجع والموت 

  ـ:بالمریع. وقد طالب العّمال المحتّجون 
دراج النشاط المھني للمجمع ضمن إ -

  .عمال الخطرةاأل
   .للحروق البلیغة بقفصة مركزبعث  -
   .بعث فرع للحمایة المدنیة بالمظیلة -

تجھیز كل الوحدات الصحیة بالتجھیزات  -
ساسیة وسد ما یشوبھا من شغورات األ

طارات شبھ االختصاص الطبي والحاجة لإل
   .ةطبیّ ال
مواصلة تفعیل اتفاق التقاعد المبكر  -
  .عوان المجمعأل
إلى حدّ وال تزال األوضاع في الجھة،   

كتابة ھذه األسطر، متّسمة باالحتقان 
  والغضب وھي مرّشحة للتوتّر أكثر.

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

  في المغرب: مواجھات بین الّطلبة و قـّوات القــمع  

شھد الحي الجامعي بمدینة مّراكش في    
ماي  19المغرب األقصى یوم الخمیس 

ھجوما قمعیّا عنیفا من قبل قّوات البولیس 

ضدّ طلبة الحّي الذین خرجوا في مسیرة 
سلمیة احتجاجا على تأخر صرف المنحة في 
الـوقت الذي كانوا یستعدّون فیھ الجتیاز 
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االمتحانات. وقد واجھت قّوات القمع الّطلبة 
المتظاھرین خارج الحّي الجامعي وأجبرتھم 
باستعمال خراطیم المیاه على العودة إلى 
داخل الحّي وحاولت اقتحامھ وھو ما دفع 
بجماھیر الّطلبة إلى الدّفـاع عن حرمھم 

  الجامعي مستعملین الحجارة.

 6وقد أدّت المواجھات التي دامت    
اعات بین الّطلبة وقّوات البولیس إلى س

بجروح من  من األفراد إصابة عدد
طالبا واالحتفاظ  13الّطرفین وإلى اعتقال 

بھم رھن اإلیقاف في انتظار عرضھم على 
المحاكمة. ومنذ ذلك التّاریخ لم تتوقّف 
المسیرات الطالبیّة التي أخذت تتوّسع إلى 
أجزاء جامعیّة أخرى للمطالبة بإطالق 

راح المعتقلین. ومنذ ذلك الیـوم مازالت س
قّوات القمع ترابط في الشوارع الرئیسیة 
المؤدیة إلى الحي الجامعي بمراكش وكلیتي 
  الحقوق واآلداب وتتزاید أعدادھا وألـوانھا 
وھو ما حّول محیط ھذه المؤسسات 
الجامعیّة إلى ما یشبھ المناطق العسكریّـة 

  المغلقـة.

لبة في مسیراتھم عن و قد عبّر الطّ    
عزمھم على االستمرار في تنظیم 
االحتجاجات ضدّ الّسلطة إلى حین 
استجابتھا لمطلبھم في إطالق سراح 
المعتقلین معتبرین أّن مكانھم الّطبیعي في 
مقاعد الدّراسة ال في أقبیة الّسجون، 
واعتبروا أّن معركتھم ھذه تصّب في إطار 

الّطبقات المعارك الّطبقیّة التي تخوضھا 

االجتماعیّة الكادحـة التي تتعّرض إلى 
مختلف أشكـال االضطھاد واالستغـالل من 
قبل النّظام الحاكم الذي یمثّل مصالح 
الّطبقات المالكة لوسائل اإلنتاج والمتحّكمة 

  في مصائر الكادحین والمحتكرة للثّـروة. 

في نفس الّسیاق، قامت قّوات القـمع    
ة بینھم ثالث طالبات في باعتقال ثمانیة طلب

مدینة مكناس على خلفیّة احتجاجات طالّبیّة 
شھدتھا المؤسسات الجامعیّة التّابعة لھذه 
المدینة. وقد شرع النّظام في عرضھم على 

وشملت حملة االعتقال باألساس  محاكمھ.
عددا من المناضلین النّاشطین صلب االتّحاد 

  الوطني لطلبة المغرب.

ھذه الھجمات البولیسیّة العنیفة جعلت    
الّطلبة في المغرب یطلقون على یـوم حدوثھا 
"الخمیس األسود"، فیما أطلق آخرون علیھا 
اسم "الخمیس األحمر" في إشارة إلى 
المقـاومة التي أبداھا الّطلبة في مواجھة 
اآللـة القمعیّـة للنّظام الكمبرادوري االقطاعي 

   .الحاكم 
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رع عدد من الّطلبة المعتقلین في وقد ش   
تنفیذ إضرابات مفتوحة عن الّطعام داخل 
الّسجون المغربیّة احتجاجا على إیقافھم 
ومحاكمتھم بینما تتواصل االحتجاجات 

الطالبیّة في ساحات الكلیّات وأمام المحاكم 
في إطار مواصلة المطالبة بإطالق سراح 
زمـالئھم وبحقّھم في الجلوس داخل قاعات 

  الدّرس ال في زنزانات النّظام.

  
  
  
  

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

  كازاخستان: الفالحون ینتفضون  

خرجت أعداد كبیرة من الفالّحین في    
كازاخستان في مظاھرات احتجاجیّة ضدّ 
إقدام الحكومة على إعداد مشروع قانون 
جدید یمنح المستثمرین األجانب الحّق في 

عاما  25كـراء األراضي لمدّة تصل إلى 
ھذه  البولیسكاملة. وقد واجھت قّوات 

االحتجاجات التي عّمت عددا من المدن 
ّر عنھا اعتقـال العشرات من وانج

  .بالقمع المحتّجین

یدخل مشروع القـانون الجدید الذي و   
أعدّتـھ الحكومة في كازاخستان في إطـار 

 فھمھابرنامجھا لإلصالح الّزراعي وفق 
الذي یعطي األرض لرأس المـال األجنبي 
في إطار سعي النّظام القـائم إلى حّل األزمة 

ة التي یتخبّط فیھا االجتماعیّة واالقتصادیّ 
صغار ومتوّسطي  من معاناةوھو ما سیزید 

   الفالّحین في ھذا البلد.

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

  كولومبیا: تصاعد احتجاجات الكادحین   

نفّذ المزارعون في كولومبیا یوم األثنین    
إضرابا قاموا على إثره  2016ماي  30

بإغالق الّطرقات الّرئیسیّة التي تربط بین 
عدد من المدن وتمّر عبر المناطق الّریفیّة. 
وقد دعت إلى ھذا اإلضراب المنظمة 

ا منھا الوطنیة األھلیة لكولومبیا وذلك رفض
للسیاسة الحكومیّة واإلجراءات المتّخذة في 
المیدان الفالحي المعادیة لمطالب وتطلّعات 

  المزارعین.
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و إثر الشلل الذي أصاب حركة المرور    
تدّخلت قّوات القمع لفتح الّطرقات، وقد 
حصلت إثر ذلك اشتباكات بین ھذه القّوات 
والمزارعین المضربین وأدّت المواجھات 

ط شھید داستھ إحدى عربات قوات إلى سقو
الشرطة في قریة دلفینا وأصیب أیضا عدد 
آخر من المزارعین بجروح متفاوتة 

  الخطورة.
من جھة أخرى، نفّذت نقابات العاصمة    

الكولومبیّة بوغوتا مظاھرة شعبیّة ضدّ 

تفریط الدّولة في الشركة العمومیّة 
لالتّصاالت وخصخصتھا، حیث قامت 

من رأس مال  %80نسبة  الحكومة ببیع
الّشركة لفائدة رأس المـال الخاّص. وقد 
شارك الّطلبة في ھذه المظاھرة التي توّجھت 
إلى مجلس المدینة وتدّخلت قّوات البولیس 
لتفریقھا ما أسفر عن سقوط عشرات 

  .الجرحى في صفوف المتظاھرین

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

  الّرجعیّة التّركیّة توّسع حربھا  والقوى الثّوریّة تتوّحد   

تشّن الّرجعیّة التّركیّة حربا ال ھوادة فیھا    
ضدّ األكـراد تحت عنوان "مكافحـة 
اإلرھـاب" في إشارة منھا إلى حزب 
العّمال الكردستاني الذي تصنّفھ مثلھا مثل 
باقي الّرجعیات والدول االمبریالیّة "منظمة 
ارھابیة". وتمارس الدّولة التركیّة حربھا 

تھا األمنیّة ھذه مستخدمة مختلف وحدا
والعسكریّـة ومعتمدة مختلف أشكال العنف 
والقمع من فرض الحصار المطّول على 
المدن والقـرى وفرض حظر الجـوالن 
داخلھا قبل أن یتّم اقتحامھا بمختلف 
التشكیالت واآللیات العسكریّة وشبھ 
العسكریّـة وتمشیط األحیاء والمنازل 
 وإحراق وتفجیر تجّمعات سكنیّة بأكملھا

إلى جانب القصف الجّوي للمناطق الّریفیّة 
تحت ذریعة قصف معاقل وقواعد مقاتلي 

  حزب العّمـال الكردستاني.

و أمـام ھذه الحرب الّرجعیّة یشّن الّشعب    
الكردّي حربا ثوریّـة، فقد أجبرت المجازر 
والمذابح التي ترتكبھا الترسانة العسكریّة 

على  للّرجعیّة التركیّة الّشعب الكردي
النھوض للكفـاح ومواجھة الّرصاص 
بالّرصاص والنّار بالنّار معّوال على 
إمكانیاتھ الذّاتیة وعلى إرادتھ التي ال تُقھـر 
یتقدّمھ في ذلك مقاتلو ومقاتالت حزب 
العّمال الكردستاني وبعض القوى الثّـوریّة 
الكردیّة والتّركیّة األخرى التي أعلنت أیضا 

یّـة التركیّة وحمل وقوفھا في وجھ الفاش
مناضلوھا الّسالح لیلعلع الّرصاص وتنفجر 
السیّارات في قلب العاصمة المحّصنة 
والقـرى المؤّمنـة مستھدفـة المراكز األمنیّة 
والعسكریّة موّجھـة ضربات موجعة إلى 
أجھزة التّدمیر والتّخریب والتّقتیل. وھكذا 
نجح الثـّوار في نقل جزء من الحرب إلى 
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ات الّرجعیّة، وقد ألحقت ھذه المقـاومـة الّساح
خسائر غیر مسبوقـة في القّوات والعدّة 

  والعتاد (سنأتي علیھا الحقـا). 

و ما یثیر االنتبـاه في ھذه الحرب، تكوین    
جبھة موّحدة لمقاومة الّرجعیّة التركیّة 
شاركت في تأسیسھا مجموعة من القـوى 

لتّركیّة. وھذا والتنظیمات الثّوریّـة الكردیّة وا
یُعدّ مؤّشرا مھّما في تطّور مسار المواجھة 
بین الدّولة التركیّة من جھة والشعوب التي 
تضطھدھا بما فیھا الشعب التركي نفسھ. 
وتعدّ الجبھة أداة من بین األدوات الثالثة 
الالزمة لالنتصار في الحروب الثّوریّة التي 
تخوضھا الشعوب واألمم المضطَھدة ضدّ 

ى االمبریالیّة والّرجعیّة في عصرنا ھذا، القو
وذلك في انتظار تشّكل األدوات األخرى 
وھي الحزب الشیوعي الثّوري وجیش 
التحریر الشعبي. والمھّمـة ملقاة الیوم على 
عاتق القوى الثّـوریّة في ھذه المنطقـة 
لتوطید أركان الجبھـة النّاشئة ولوضع بقیّة 

لسبیل الوحید المھاّم نصب أعینھا ألنّھا ا
لتحویل ھذه المواجھة إلى حرب تساھم فیھا 
كّل طبقات الشعب ضدّ أعدائھا الرجعیین 

  واالمبریالیین. 

و إذ یتباھى النّظام التّركي باألرقام    
الكبیرة التي یوردھا حول أعداد القتلى التي 
یوقعھا في حربھ ھذه ضدّ عناصر حزب 

من وراء العّمال الكردستاني، فإنّـھ ال یریـد 

ذلك غیر اإلیھام بأّن ضحایا الحرب التي 
یشنّھا تحت عنوان مقاومة اإلرھاب ھم 
عسكریّون مقاتلون وبالتالي یرید التغطیة 
على جرائمھ ضدّ المدنیین الذین أحرقوا 
أحیاء في منازلھم وفي المالجئ وضدّ 
السّكان العّزل في القرى وفي المدن التي 

م الّرجعي من یستھدفھا. ومھما جنّد النظا
أجھزتھ اإلعالمیّة والدّعائیّة الكاذبة فإنّھ لن 
یستطیع خداع ثوریي وأحرار العالم الذین 
شّھروا بتلك الجرائم عبر وسائلھم اإلعالمیّة 
وعبر نقل أخبار الحرب وأخبار المقاومـة، 
وعبر أنشطتھم التضامنیّة مع ضحایـا تلك 

اع. الحرب والدّاعمة للمقـاومة في تلك األصق
مقـابل ذلك، تغّط منّظمات حقوق اإلنسان 
اللیبرالیّة في نومھـا العمیق بما أّن المسألـة 
في ھذه المنطقـة وفي ھذه الحـالة بالتّحدید 
تھّم نظاما خدوما وفیّا لإلمبریالیّة العالمیّة 
وصدیقا حمیما للكیان الّصھیوني وعضوا 
نشطا في حلف شمال األطلسي وكلبا 

تاب االتّحاد متمسحا على أع
األوروبي...إلخ، ولذلك ستظّل عیون ھذه 
المنّظمات والدّول الّراعیة لحقوق اإلنسان 

كما -مغمضة تجـاه ما یرتكبھ أردوغان 
من تدمیر وتخریب وتقتیل  - ارتكب سابقوه

وتعذیب ومن جرائم حرب، ولن تتدّخل ھذه 
الدّول ال سلمیّا وال عسكریّا لحمایة مبادئھا 

ّسامیة" كما فعلت في البلدان الاللیبرالیة "
  رغبت في تفكیكھا . التي

  
 --------------------------------------------------------- ------------------------------------------   
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Impossible d’afficher l’image.

 مواجھات بین الجیش التركي وجیش العّمال والفالّحین  

، اكتشف 2016ماي  26في صبیحة    
مقاتلو جیش العمال والفالحین لتحریر تركیا 
في إقلیم درسیم عناصر من الوحدات 
الخاّصة التركیة بصدد اإلعداد لتنفیذ عملیة 
سریّة، فتّمت مالحقة ھذه القّوات وفتح مقاتلو 

ر عن "تیكو" نیرانھم في اتّجاھھا مّما أسف
عناصر من القّوات العسكریة  4مقتل 

  التركیة وجرح عدد آخر منھا.

ھذه العملیّة التي نفّذھا مقاتلو جیش العّمال    
والفالحین التركي تأتي في إطار الردّ على 

 6مقتل الّرفیقین الملقّبین بسینان وریزا یوم 
ماي المنقضي على ید الجیش التركي في 

التي ردّ فیھا  نفس اإلقلیم. وھي العملیّة
الجیش التركي على تفجیر جیش العّمال 
والفالّحین لحافلة كانت تقّل عددا من عناصر 

  الشرطة الخاّصة.

ویشّن مقـاتلو جیش "تیكو" حربا ضدّ    
النظام الرجعي التركي في إطار "الحركة 
الثوریة الموحدة للشعوب" التي تضم إلى 

ریة جانبھ عددا من األحزاب والتنظیمات الثو
  التركیة والكردیّة.

ویمثّل جیش العّمال والفالّحین لتحریر    
تركیا الجناح المسلّح للحزب الشیوعي في 
تركیا (الماركسي اللینیني) وھو حزب 
شیوعي ماوي أّسسھ المناضل ابراھیم 

، وھو الذي 1972كایباكایا في أفریـل 
أعدمھ النّظام الّرجعي الحاكم في تركیا في 

بعد تعذیب تعّرض لھ  1973ماي  18
ر من شھرین.  ویعتمد ھذا الحزب ألكث

حرب الّشعب طویلة األمد كسبیل إلنجاز 
  الثّورة الوطنیّة الدّیمقراطیّة في تركیا.

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

  المزید من الخسـائر الجیش التّركي یتكبّـد  

 :2016مـاي  28 -

عالمي لقوات الدفاع المركز اإل أعلن   
أّن عشرات الجنود  لھالشعبي في بیان 

األتراك قد قتلوا إضافة إلى تدمیر عدد من 
اآللیات العسكریّة خالل عملیّة عسكریّة 

نوعیّة نفّذھا مقاتلو حزب العّمـال 
في منطقة  2016ماي  28الكردستاني یوم 

  شرناخ. 

" قوات الكریال نفذت  و قــال البیـان أنّ 
في الساعة  واسعة النطاق، عسكریة  عملیة 

ایار الجاري، ضد  28من یوم  12:00
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الجیش التركي في منطقة اومریا التابعة 
  .لناحیة قلبان في والیة شرناخ"

سفرت عن مقتل أالعملیة  أنّ د البیان كّ أو   
الجیش التركي  من اجندیّ  40یقل عن  ما ال

  جرافات عسكریة. 3وتدمیر مدرعتین و

لى مقتل عدد من عناصر إشار أكما    
الجیش التركي في عدة عملیات نفذھا مقاتلو 
قوات الدفاع الشعبي في مناطق متفرقة 

  بشمال كردستان.

 :2016جوان  6 -
ربعاء، في احد انفجار ضخم ظھر األحدث 

وذكرت  .نواحي مدینة ماردین الكردستانیة
استھدف  اانفجار أنّ عالم تركیة إوسائل 

من العام التركي، في ناحیة مبنى األ
التابعة لمدینة ماردین في شمال  میدیاد

ظھرت صور التقطت في مكان أو كردستان.
عمدة أمبنى، وتصاعد ال تحطیمالتفجیر
سعاف والشرطة وھرعت عربات اإل الدخان.

طوق  دث بعد فرضالى مكان الحإالتركیة 
  .حولھ منيأ

علنت قوات الدفاع الشعبي عن مقتل وقد أ   
عن و عنصرا من قّوات الشرطة التّركیّة 30

عربات  عشرعربات عسكریة وثالث  تدمیر
خالل وذلك  سیر تابعة للشرطة التركیة،
قاتل "دیروك العملیة الفدائیة التي نفذھا الم

من العام مدیریة األ والتي استھدفتامد" 
 .لمدینة ماردین  بناحیة مدیاد التابعة

عالمي لقوات الدفاع صدر المركز اإلأو  
 11:00"في الساعة  ھالشعبي بیاناً، جاء فی

نفذ رفیقنا  ،2016حزیران  8من یوم 
دیروك امد عملیة فدائیة استھدفت مدیریة 

مدیاد التابعة لماردین من العام في ناحیة األ
د البیان كّ أو كاوا وخیري."   للشھیدین تخلیدا

"المدیریة التي تم استھدافھا كانت تحوي  نّ أ
الشرطة، وكانت  من اعنصر 150كثر من أ

طوابق واستخدمت كثیراً  6تتألف من 
علنت قوات الدفاع أو ."كمعتقل لشعبنا الحر

 اشرطی 30الشعبي في بیانھا عن مقتل 
 3 خرین، وتدمیرالعشرات اآلصابة إو

عربات سیر تابعة  10عربات عسكریة و
لى خسائر مادیة إضافة إلشرطة التركیة، ل

مني وتدمیر كامل كبیرة لحقت بالجھاز األ
"  نّ ألى إشار البیان أكما   لمبنى المدیریة.

خفاء إالجھات الرسمیة التركیة تحاول 
خسائرھا، وتعلن عن حصیلة غیر حقیقیة، 

ضوء على الضحایا المدنیین، رغم وتسلط ال
عملیات قوات الدفاع الشعبي ال تستھدف  أنّ 

العملیة  أنّ ھدھم"، مبیناً طالمدنیین بل من یض
من العام ولیس ھذه استھدفت مدیریة األ

"رفیق الدرب  أنّ وقال البیان  المدنیین.
لى صفوف المقاومة إدیروك امد، انضم 

ى بروحھ في سبیل وضحّ  ،2011بتاریخ 
لشعب الكردستاني، والتحق بقافلة اریة ح

وكشف البیان عن سجل المقاتل   .الشھداء"
االسم الحقیقي:   دیروك امد ،وجاء كالتالي:

اسحق كاتار، االسم الحركي : دیروك امد، 
 -ب: صبیحةم واألمحل الوالدة :امد، اسم األ

 8ن، محل وتاریخ االستشھاد: االرحم عبد
  ماردین. – جوان
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 التكفیریّــون والمــرأة

في الوقت الذي تحیي فیھ المرأة العاملة    
في جمیع أنحاء العالم عیدھا الموافق للثامن 
من شھر مارس من كل سنة تخلیدا 
لنضاالت عامالت النسیج في الوالیات 
المتحدة األمریكیة اللواتي رسمن 
بمظاھراتھن واحتجاجاتھن التي اندلعت في 

وجابت شوارع  1856مارس  08
منھّن على ظروف نیویورك احتجاجا 

عملھّن القاسیة ورفضا منھّن لالستغالل 
الذي یتعرضن لھ یومیا سواء في العمل أو 
البیت مطالبات بتخفیض ساعات العمل إلى 

ساعة یومیّا مع  12عوضا عن  08
المساواة في األجر أفقا جدیدا للمرأة العاملة 

 بصفة خاصة .

وفي الوقت الذي تحتفل فیھ  الكادحات في  
م بما حققتھ الحركة النسویّة عبر العال

نضاالتھا المستمّرة من مكاسب جعلت من 
المرأة عنصرا أساسیا في المجتمع تتمتع 
مثلھا مثل الرجل بالعدید من الحقوق مثل 
الحق في التعلیم والعمل واالنتخاب  
والترشح للوظائف العلیا ، إلى جانب الحق 
في الطالق وفي اختیار شریك الحیاة 

 من الحقوق.وغیرھا 

وفي الوقت الذي تسعى فیھ المرأة    
المناضلة من خالل إحیائھا لھذا الیوم، 
لتعزیز مكاسبھا والعمل على افتكاك المزید 
من حقوقھا خاصة السیاسیة منھا والمساھمة 

في تحریر أرضھا من الھیمنة االستعماریة 
، یشّن الیمین الدیني المتطّرف ھجوما 

عاّمة لتجریدھا من شرسا على المرأة بصفة 
كّل ما اكتسبتھ عبر نضاالتھا المتواصلة من 
حقوق سعیا منھ إلرجاعھا إلى البیت 
وسجنھا داخل جدران مظلمة وانتزاع 
إنسانیتھا والسطو على إرادتھا حتى تصبح 

 طوع بنانھ.

إّن أھمیّة ھذا االحتفال بھذا الیوم العالمي    
 للمرأة تكمن في دفع المدّ التضامني بین
نساء العالم لیقفن إلى جانب بعضھّن البعض 
ویساھمن إلى جانب الرجل في التخفیف من 
معاناة آالف النساء اللواتي یتعرضن الیوم 
إلى أبشع صنوف االستغالل خاصة في 
المناطق التي تسیطر علیھا ما یسّمى 
بـ"الدولة اإلسالمیّة في الشام والعراق" 
والتي تعرف بداعش، فكیف تنظر ھذه 

لمنظمة الیمینیّة المتطرفة واإلرھابیّة للمرأة ا
 وكیف یتم التعامل معھا ؟ 

تعتبر الجماعات التكفیریة  بصفة عامة    
المرأة عورة یجب إخفاؤھا وحجبھا عن 
األنظار عبر ذلك اللباس األسود الذي یغطي 
كامل جسدھا مع إلزامھا بالبقاء في البیت 
وعدم مغادرتھ وإن اضطرت للمغادرة 

جب علیھا أن تكون في حضرة "محرم" فی
وھو بمثابة الحارس وبالتالي تتم مصادرة 
حقھا في حریّة التنقل أو السفر. ولمزید 
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ترسیخ قوانینھا الزجریّة أصدرت داعش ما 
سّمي بـ"دلیل المرأة المسلمة في ظّل تنظیم 
  الدولة اإلسالمیّة" جاء فیھ باألساس ما یلي : 

ج البنت في سّن إنّھ ألمر شرعي أن تزوّ  -
  التاسعة .

معظم الفتیات الطاھرات یتزوجن عند  -
. و یجب على الفتاة  17 -16بلوغ سن 

بدءا من ھذه السّن أن تبق مختفیة عن 
األنظار وأن تساند الخالفة من خلف 
األبواب و بعد الزواج على المرأة أن تبقى 
محجوبة ومحجبة وأن تحافظ على المجتمع 

  من وراء حجابھا . 
یجب على الفتیات أن ال یتخلفن عن  -

التعلیم ، بل یجب أن یتعلمن خاصة كل ما 
یتصل بجمیع جوانب الدین اإلسالمي لكن 

  فیما بین السابعة والخامسة عشر .
ویرتكز ھذا التعلیم على اللغة العربیة    

فقط باعتبارھا لغة القرآن مع تعلّـم قواعد 
ات الطھي األساسیة والخیاطة وبعض المھار

األخرى قصد إعدادھا كما یجب للقیام 
ال یمكن  وبدورھا المحوري داخل األسرة . 

للمرأة أن تنتقل ھنا وھناك لتحصیل شھادات 
علمیة محاولة منھا أن تكون أكثر ذكاء من 
الرجل لضمان تفّوق الرجل علیھا في كل 

  المیادین .

دور النّـساء الرئیسي ھو أن یبقین في  -
یقاتلن، ولكن یساندن المقاتلین البیوت وال 

من الرجال في البیوت ومن ذلك حمل 
  األوالد وتربیتھّن .

تمنع منعا باتا عملیات التجمیل وكذلك  -
الثقوب في الجسم ووضع بعض األشیاء 
المتدلیّة في األذنین، كما یمنع حلق الشعر، 
أما متاجر األزیاء وصالونات التجمیل فھي 

  من عمل إبلیس.

ّم أیضا إجبار آالف النساء على كما ت   
الختان مّما عرضنھّن إلى تشوھات في 

  أعضائھّن التناسلیّة.

و لتطبیق ھذه األوامر، یقوم قسم خاص    
داخل ھذا التنظیم باستقطاب النساء 
وتدریبھّن وتأھیلھّن حتّى یصبحن زوجات 
أو یكّن مؤّھالت لمعاشرة المقاتلین ویكّن في 

ى كتم األسرار حتّى الوقت نفسھ قادرات عل
ال یكّن فریسة أو مدخال لتجنید البعض منھّن 
من طرف قوى األمن والمخابرات. إلى 
جانب اعتبارھا عورة، ینظر التكفیریون 
للمرأة نظرة مھینة إذ لیس لھا الحق في أن 
تكون في المواقع التنظیمیة وال یمكن لھا أن 
تكون صاحبة قرار داخل ھیاكلھم التنظیمیّة 

بارھا مجرد أداة للمتعة الجنسیة باعت
ویقتصر دورھا في إنجاز أعمال مساعدة 
لقیادات التنظیم الذي یعتمد في ذلك على 
بعض الفتاوى الداخلیّة الشاذّة في أغلبھا 
ألنھم یفتون لبعضھم البعض بدعوى أّن 
الفتوى تتحدّد زمانا ومكانا وشخصا  وأنّھم 

كّل  یعیشون لحظات استثنائیّة تبیح لھم فعل
شيء. فالمرأة لدیھم یتم استخدامھا في تفریغ 
الطاقة الجنسیة للمقاتلین محاولین صبغ ھذه 
العالقة بألوان "شرعیّة" من خالل ھذه 
الفتاوى. وبذلك تصبح المرأة لدى ھذه 
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الجماعات أقّل المخلوقات وأحقرھا ویتّم 
توظیفھا بما یخدم أفكارھم وأھدافھم، فھي ال 

جسد یطأه الرجال أو تعدو أن تكون سوى 
  "المجاھدین" متى شاءوا.

إّن الھدف من تجرید المرأة من حقوقھا    
استعبادھا جنسیا، فالجنس یحتّل حیّزا  وھ

كبیرا من اھتمامات الجماعات التكفیریّة 
بسبب الحالة النفسیّة التي یعیشونھا 
والحصار الذي یحیط بھم وانشغالھم یومیا 

، ائمبشع الجربالقتل والتدمیر وارتكاب أ
وھو ما یجعل من الجنس وسیلتھم الوحیدة 
للترفیھ. وعلى ھذا األساس، تقوم ھذه 
الجماعات بتسھیل العالقات الجنسیّة في 
مواقع الحرب حتى یستطیع المقاتلون 
مواصلة مھامھم من خالل عقود زواج 
یحررھا األمیر بنفسھ مع إقناع النساء بأنّھّن 

لجنة الموعودة یقمن بمھمة حور العین في ا
وأنّھّن سیتّم اختیارھّن مستقبال لھذه المھمة 
المقدّسة المتمثلة في استقبال زوار الجنة 
وتلبیة رغباتھم وھي فكرة جھنّمیّة ابتكرھا 
التكفیریون إلقناع الفتیات على إقامة 
عالقات جنسیّة مع رجال أغراب بدعوى 
نصرة اإلسالم وإقامة الجھاد "جھاد النكاح" 

ل هللا  وبالتالي إجبار الفتیات والنساء في سبی
  إّما على الزنا المقنّع أو البغاء العلني. 

ولھذا الغرض یتولّى مركز الخدمات    
الملحق بكل تنظیم تكفیري توفیر النساء 
والفتیات لعناصره خاصة من السبایا وفي 
صورة عدم توفر العدد الكافي یتّم اللجوء 

لجماعي بمعنى إلى ما یسّمى لدیھم بالوطء ا

تداول عدّة رجال على ممارسة الجنس مع 
امرأة واحدة وتتحایل ھذه التنظیمات على 
المرأة التي تجبر على المرور على أكثر 
من مقاتل بالعقد علیھا  شفاھیّا لمدّة زمنیة 
محددة بساعة أو ساعتین والتطلیق بمجّرد 
انتھاء تلك العالقة الجنسیّة لتتفرغ لعالقة 

ا دوالیك، وھنا یتغاضى أخرى وھكذ
التكفیریون عن فكرة "براءة الرحم" والعدّة 
من خالل فتاوى "شرعیّة" تبیح لھم ذلك. 
وفي ھذا اإلطار أیضا یتّم إقناع الفتیات أّن 
مھمتھّن (تلبیة الرغبات الجنسیّة للمقاتلین) 
ال تقّل أھمیّة بحال من األحوال عن مھّمة 

بما تكون المقاتل وأنّھا مھّمة مقدّسة فر
العالقة الجنسیّة آخر ما یفعلھ "المجاھد" قبل 
"استشھاده" وھذه العالقة ترّوح عن نفسھ 
وتدفعھ إلى المزید من البذل والعطاء في 

لنتیجة  وسیلةصفوف المقاتلین وبالتالي فھي 
أھّم وھي ثبات "المجاھد" على جھاده 

  وتقویة عزیمتھ.

إذن كطعم الستقطاب  تستعمل المرأة
صر الشاذة والتي تعاني من الكبت العنا

الجنسي أو التي فشلت في إقامة عالقات 
عاطفیة في حیاتھا الیومیة أو المتعطشة 
لممارسة الجنس، فصفوف التكفیریین 
ضّمت العدید من نزالء السجون في األقطار 
الراعیة لإلرھاب خاصة دول الخلیج 
العربي وكذلك أصحاب السوابق وذوي 

ة وباألخص المحكوم السجالت اإلجرامیّ 
علیھم باإلعدام، فالعربیة السعودیّة مثال 
تخلصت من المساجین الخطرین والمحكوم 
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علیھم باإلعدام عبر إرسالھم إلى سوریا 
"للجھاد"، كما یعتبر الجنس الذي یتوفر لھم 
في فترات معیّنة بمثابة الدافع الرئیسي 
إلقدامھم على الموت بغیة مالقاة حور العین 

ي سیضمن لھم استمراریة التمتع بھ اللوات
تصدیقا منھم  لبعض األكاذیب التي یبثھا 
بعض التكفیریین من "أّن كل رجل لھ 
زوجة سیجدھا في الجنة في انتظاره صحبة 

 70حوریة وكل حوریة مصحوبة بـ  70
جاریة وكلھم ملك یمینھ وأن مدّة العالقة 

سنة". فالجنس  70الجنسیة الواحدة تدوم 
لغایة المنشودة لھؤالء التكفیریین إذن ھو ا

الدافع  النضمامھم لھذه المجموعات  أحدو
  اإلرھابیة.

لقد استغلت داعش مثال الجنس الجتذاب  
المقاتلین الذین ینحدرون في الغالب من بیئة 
اجتماعیة مكبوتة جنسیا ومھمشة اقتصادیا 
فأعدّت لھم عدّة بیوت واستراحات في 

النساء اللواتي  سوریّة والعراق وضعت فیھا
ال یتّم بیعھّن لیتعرضن فیھا لالغتصاب 
المتكرر والجماعي من طرف المقاتلین 

  العائدین من میدان المعركة.

لقد مثل اإلغواء بتوفیر الجنس وإتاحتھ  
للجمیع ذكورا وإناثا اإلستراتیجیة الناجحة 
لتجنید الشباب الذي یعیش ظروفا اقتصادیة 

سرة توفر لھ صعبة ال تمّكنھ من بناء أ
االستقرار الجنسي والنفسي. والسؤال الذي 
یطرح نفسھ ھنا، كیف لمجموعات تكفیریة 

بمثل ھذه  اتعامل المرأة المناصرة لھ

المعاملة أن تتصرف مع النساء المعادیات 
  ؟ اوتوجھاتھ األفكارھ

إن الجواب عن ھذا السؤال یجرنا إلى    
البحث في وضعیة ما یعرف لدى ھؤالء 

ایا أو بأسرى الحرب خاصة بالسب
  اإلیزیدیات منھن . 

 جھاد یبیحال فقھلقد اعتبرت داعش أّن    
 حیثالعنف الجنسي في أوقات الحرب 

اعتبرت النساء جزءا من غنائم الحرب 
وأصبح اغتصابھن واستعبادھّن وسیلة 

  معتمدة إلذالل العدو وھزیمتھ نفسیا. 

وقد سعت ھذه المنظمة اإلرھابیة    
ریّة إلحیاء ھذه الممارسة التي التكفی

 تتعارض مع أبسط حقوق اإلنسان  بدعوى 
 ھو  استعبادھا الواسع "للمشركین"  أّن 

حكام الشریعة اإلسالمیّة بعد أن تّم ألإحیاء 
التخلي عن تطبیقھا من طرف المسلمین 
لمدّة طویلة، زاعمة بأّن التوقّف عن 
االستعباد ھو أحد أسباب انتشار الفاحشة 

لفتن بین شباب المسلمین. وضمن ھذا وا
السیاق اعتبرت فتاوى داعش أّن الطائفة 
اإلیزیدیة بصفتھا طائفة  "تعبد الشیطان" 
ومشركة یطبّق علیھا ما یطبّق على 
المشركین، ففي الوقت الذي یتمتّع فیھ 
األسرى ذوي الدیانة المسیحیّة والیھودیّة 
بفرصة دفع الجزیة أو الدخول في اإلسالم، 
ال تمنح ھذه الفرصة لإلیزیدیات ویتّم 
معاملتھن كالرقیق فور وقوعھّن في األسر 
أو اختطافھّن وتقسم النساء واألطفال 
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والبنات وفقا للشریعة اإلسالمیّة بین 
المقاتلین الذین شاركوا في عملیات الخطف 

) 1/5أو السبي على أن یتّم إرسال الخمس (
إمعانا منھّن لسلطات الدولة اإلسالمیّة. و

منھا في ھذا التمشي، نشرت  داعش على 
 32موقعھا على األنترنات دلیال یضّم 

سؤاال وجوابا حول كیفیّة معاملة السبایا 
أطلق علیھ "دلیل نكاح السبایا" سمح من 
خاللھ باغتصاب األسیرات مع إمكانیّة 
مضاجعة البكر منھن مباشرة بعد تملكھا 

للتأّكد من وإن لم تكن بكرا فینبغي االنتظار 
كونھا غیر حامل وحتّى وإن كانت حامال 
یتّم إجبارھا على اإلجھاض بتدخل جراحي 
من أطباء منتمین لھا، كما یبیح ھذا الدلیل 
للرجال ممارسة الجنس مع السبایا اللواتي 
لم یبلغن بعد (الفتیات الصغیرات) إذا كّن 
صالحات للجماع وفي حال لم یكّن صالحات 

  .بطرق أخرىبھّن  یتّم االستمتاع 

داعش أسعار  توتكریسا للعبودیّة، ضبط   
السبایا وفق أعمارھن في خطوة ال یمكن 
وصفھا إالّ بأنّھا أبشع وصمة عار على 
جبین البشریة في القرن الواحد والعشرین. 
وجاءت عملیة الضبط في مرسوم أصدره 

ھجري  1435الحجة  يذ 21بتاریخ 
بیع النساء تضمن ما یلي :"وردنا أّن سوق 

والغنائم قد شھد انخفاضا وھو ما یؤثّر على 
إیرادات الدولة اإلسالمیّة وتمویل عموالت 
المھاجرین فیھا، ولذلك ارتأت ھیئة بیت 
المال وضع الضوابط واألسعار بخصوص 
بیع النساء والغنائم ویلزم جمیع المزاولین 

لھذا العمل بااللتزام  بھا وبخالفھ سیتّم 
ف" . وقد حدّد ھذا المرسوم إعدام كل مخال

  األسعار كاآلتي : 

 200سنوات :  9و 1األطفال ما بین  -
  ألف دینار عراقي .

 150سنة :  19و 10المراھقات ما بین  -
 ألف دینار عراقي .

سنة :  29و 20الفتیات والنساء ما  بین  -
 ألف دینار عراقي . 100

ألف  75سنة :  39و  30النساء ما بین  -
 عراقي .دینار 

أل  50سنة :  50و 40النساء ما بین  -
 دینار عراقي .

وال یجوز ألّي شخص شراء أكثر من    
باستثناء األجانب أي األتراك  03

والسوریین والخلیجیین. لقد أكدت منظمة 
األمم المتحدة صحة قائمة أسعار بیع اإلماء 

 01لدى داعش فمثال  سعر األطفال ما بین 
دوالرا بینما  165سنوات یصل  09و

سنة تباع  20الفتیات المراھقات أي أقل من 
دوالرا، في حین یصل  124الواحدة ب

سعر المرأة التي یفوق سنھا األربعون سنة 
  دوالرا. 41

ألھلھا بآالف  ةویمكن أن تباع الفتا   
الدوالرات، كما یمكن للمقاتلین إقامة مزاد 
علني فیما بینھم لبیع ما اشتروه من نساء 

ات لغرض المشاركة في المزاد القادم وفتی
والتمتع بسبایا جدد یمكن أن یكّن أجمل 
وأصغر سنّا مّما لدیھم. ویتم بیع النساء 
بالمزاد العلني، وتستند المزایدة على 
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التسلسل الھرمي داخل التنظیم إذ یشارك فیھ 
في البدایة قادة التنظیم والملیشیات، ثم یأتي 

لمرتبة الثانیة األثریاء من المدنیین في ا
وبقیّة المقاتلین في المرتبة الثالثة واألخیرة 
وباألسعار المنصوص علیھا في الئحة 
الرقیق وبالتالي یفوز القادة بأجمل النساء 
وأصغرھّن ثم یلیھم أثریاء الجھة والبقیة 
تترك للمقاتلین العادیین. وضمن ھذا السیاق 
أصبح االغتصاب الممنھج للنساء والفتیات 

بارزة في سلوك التكفیریین خاصة منذ سمة 
أن أعلن دیوان البحوث واإلفتاء في الدولة 
اإلسالمیة عن قراره إحیاء العبودیّة 
كمؤّسسة في مرسومھ الصادر بتاریخ 

تحت عنوان " أفضل  2015دیسمبر 
الممارسات الخاصة بمعاملة العبید " الذي 
أّكد فیھ أّن العبید ینتمون إلى أمالك المقاتل 

ذي جلبھم، ثم یمكن بعد ذلك أن یھبھم ال
لشخص آخر أو یوّرثھم مثل أّي ممتلكات 
أخرى بعد موتھ. فوضع العبید مسجل 
بعقود، وعندما یرید المالك البیع لمشتر آخر 
تتم كتابة عقد جدید مثل صّك التنازل عن 
الملكیّة، وفي الوقت نفسھ یمكن تحریر 

ة إذا العبید ویوعد المقاتلون بمكافأة سماویّ 
فعلوا ذلك، والوثیقة المروسیّة أي شھادة 
عتق رقبة تكون موقّـعة من طرف قاض 
من المحافظة الغربیة للدولة اإلسالمیة ". 
كما أقّر أیضا أّن ممارسة الجنس مع النساء 
المسیحیات والیھودیات اللواتي یتّم أسرھّن 
في المعركة مسموح أیضا. إّن ممارسة  

ألسیرات لن یكون التكفیریین للجنس مع ا
برغبة منھّن بل بإجبارھّن على ذلك أي 

اغتصابھّن بالقّوة، فھذا التنظیم التكفیري أي 
داعش أقنع منظوریھ بتقدیس عملیّة 

  االغتصاب.

ولمزید إلقاء الضوء على ما یتعرضن لھ    
األسیرات من تعذیب وإذالل  نورد بعض 
الشھادات لفتیات اغتنمن فرصة فرار بعض 

یین من عدّة أماكن كانوا یسیطرون التكفیر
علیھا وخسروھا نتیجة المعارك الدائرة 
وتمكّن من الھروب، إذ تروي إحدى الفتیات 

سنة  مأساتھا كما یلي ضمن  12وعمرھا 
شھادتھا على الفظائع التي تتعرض لھا 
األسیرات لدى الدولة اإلسالمیّة :"في 
اللحظات التي تسبق عملیّة االغتصاب أخذ 

تل وقتھ محاوال إقناعي أّن ما كان على المقا
وشك القیام بھ لیس خطیئة وألّن الفتاة 
المراھقة تنتمي إلى دین آخر غیر دین 
اإلسالم، فإّن اإلسالم ال یمنحھ الحّق في 
اغتصابھا فحسب، بل إنّھ یتغاضى عن ذلك 
ویغفره ویشجعھ. ثّم أوثق یدیھا وكّمم فمھا 

ى قبل أن ثّم ركع بجوار السریر وسجد وصلّ 
یغتصبھا وعندما أنھى األمر ركع وصلّى 
مّرة أخرى منھیا عملیّة االغتصاب بعمل 

من أعمال الورع والتقوى" وتضیف  
المغتصبة: "كنت أقول لھ إّن ذلك مؤلم 
فیقول لي إنّھ مسموح بھ، وأنّھ باغتصابي 
یتقّرب إلى هللا". كما تحدثت إحدى 

سنة  12اإلیزیدیات عن مأساة طفلة عمرھا 
تّم شراؤھا  صحبتھا من سعودي قائلة :"لقد 
جرى اغتصابھا على مدى أیام على الرغم 
من معاناتھا من نزیف حاد، لقد دّمر حیاتھا 
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فقد كانت مصابة بشدّة وكان یسألني لماذا 
رائحتھا كریھة جدا فأجبتھ لدیھا عدوى 
والتھاب في الداخل، یجب أن تعتني بھا 

لم یبالي بمعاناة غیر أنّھ لم یتأثر بذلك و
الصغیرة واستمّر في صلواتھ الطقوسیّة قبل 
وبعد اغتصابھا، فقلت لھ إنھا مجّرد طفلة 
صغیرة فكان یجیب ال إنّھا لیست بنتا 
صغیرة، إنّھا عبدة وھي تعرف بالضبط 
كیف تمارس الجنس وقال ممارسة الجنس 

 ."t معھا مرضاة  

كما تذكر إحدى الفتیات التي تمكنت من    
الفرار من قبضة التكفیریین في شھادتھا 
أیضا بأنّھ تّم اغتصابھا من أحد التكفیریین 
بعد شرائھا بیومین وأنّھ أطلعھا على فحوى 
رسالة تقول بأّن "كّل امرأة یتّم اختطافھا 
تصیر مسلمة في حال قام عشرة جھادیین 
باغتصابھا" مؤّكدة أّن الذي اشتراھا بادر 

دیا آخر تناوبوا على بتقدیمھا ألحد عشر جھا
اغتصابھا. فیما أفادت مراھقة إیزیدیة 

سنة أسرت صحبة شقیقتھا  17عمرھا 
سنوات ونقلتا من  10البالغة من العمر 

سنجار إلى الرقّة عاصمة تنظیم داعش أنّھ 
تّم فحصھا ھناك مع عشرات النسوة 
والفتیات للتأّكد من عذریتھّن ثم تّم إدخالھا 

إلى غرفة یتواجد  مع العذارى األخریات
رجال لیختاروا منھّن فیما یبدو  40فیھا 

أنّھا  مزادا من نوع خاّص، وھناك اعتبرت 
ربّما تكون محظوظة ألنّھا لم تكن جمیلة 

دقائق تّم  10بقدر األخریات لكن في ظرف 
شراؤھا ھي وأختھا الصغیرة وفتاتْین 

أخریین من مقاتل داعشي من أصل 
لمقاتل كان یقوم شیشاني. وتضیف أّن ھذا ا

یومیّا بتعریتھّن وشّمھّن لیقّرر أّي واحدة 
منھّن سیقوم بممارسة الجنس معھا، فیما 
یحصل الحّراس على البقیّة. وتعتبر الفتاة 
التي یختارھا المقاتل الرئیسي محظوظة 
لكونھا ستتعرض لضرب أقّل، وتضیف أنّھم 
یجبرونھّن على تالوة أشیاء من القرآن أثناء 

  لونھ بھّن وإال فإنّھن یتعرضن للجلد. ما یفع

أّن الفتیات یقمن بإعداد الطعام  كما تذكر 
والتنظیف وفعل أّي شيء یطلبھ المقاتلون 
منھن باإلضافة إلى الرقص والغناء في 
بعض األحیان، وأنّھا من كثرة العذاب الذي 
تعرضت لھ، أرادت قتل نفسھا إذ لم یكن 

المّرة الوحیدة  لدیھا أّي أمل في المقاومة ألنّ 
التي حاولت فیھا المقاومة، قام أحد الحّراس 
بسكب الماء المغلّى على فخذیھا. إیزیدیّة 
أخرى تذكر أّن النساء یتّم تجمیعھّن في 
غرف ویتّم اغتصابھّن من قبل جماعات 
مختلفة ثالث مّرات في الیوم وأنّھ كان 
بینھّن طفالت لم یبلغن الثالثة عشر من 

ة لعملیات الجلد التي لم تسلم العمر، إضاف
منھا حتّى الصغیرات وأّن بعضھّن فقدن 
القدرة على النطق وقد وصل بھا األمر ھي 
والبعض منھّن مطالبة حراسھّن بإطالق 
النار علیھّن وقتلھّن إلراحتھّن من ھذا 
العذاب المستمّر لكن السجانین یخبروھّن 
بأنّھّن " غنائم حرب " وأنّھّن مثل الماعز 

  لذي یشترى من السوق . ا
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لقد أجمعت كل الشھادات على السلوك    
العدائي والعنیف الذي یعامل بھ التكفیریون 
المرأة دون مراعاة لكونھا إنسانة لھا 
مشاعرھا ورغباتھا الخاصة، فھم یعتبرونھا 
مجّرد متاع یباع ویشترى في أسواق 
النخاسة التي أحدثوھا في العدید من 

روا علیھا في العراق المناطق التي سیط
وسوریّة ووفروا لھا بناھا التحتیة. فالمرأة 
بالنسبة لھؤالء الوحوش البشریّة ال تصلح 
إالّ لممارسة الجنس وھو الدافع الرئیسي 
الستعبادھا واضطھادھا حتى تنفّذ ما تؤتمر 
بھ من أوامر وتستجیب بدون تردّد لما 
یطلبھ منھا مالكھا من طلبات حتّى وإن 

اذّة حتى ال تتعرض للعنف كانت ش
والتعذیب، وكذلك االعتداء على براءة 
الطفولة من خالل اغتصابھم للقاصرات 
وإرغامھّن على الزواج وھّن في سّن 
التاسعة. والغریب في األمر أنّھم یصبغون 
أعمالھم الدنیئة ھذه بصبغة دینیّة إلقناع 

  ضحایاھم بصحة ممارساتھم الحیوانیّة.

لى نقل مثل ھذه الشھادات إّن التركیز ع   
المتنّوعة حتّى وإن كانت صادمة یھدف من 
ناحیة إلى تقدیم صور حقیقیّة وواقعیّة عن 
المعاناة الیومیّة للمرأة األسیرة وعن حقیقة 
استعبادھا واستغاللھا من طرف التكفیریین 
األمر الذي یجعلھا تتمنى الموت أو تسعى 

ي إلیھ كحّل للتخلّص من التعذیب الوحش
المستمّر الذي تتعرض لھ یومیّا. ومن جانب 

آخر إلى دّق ناقوس الخطر لكي تتجنّد 
الكادحات والعامالت وكل المناضالت في 
العالم وھّن یحیین عیدھن العالمي للتصدي 
لھؤالء اإلرھابیین الذین یعملون على إعادة 
إحیاء العبودیّة من جدید والعمل على تحریر 

تحت سیطرتھم  آالف النساء اللواتي ھنّ 
  اآلن . 

الذي   تحت حكم داعشإّن وضع المرأة    
ھ یمّكننا من تحدید الطبیعة یلا تطرقنا

الرجعیة التي یحاول التكفیریون فرضھا 
على المجتمع العربي بالخصوص من خالل 
تجرید المرأة من حقوقھا المكتسبة وتركیز 
أسس العبودیّة من جدید في الوقت الذي 

یون مسألة تحریر المرأة یطرح فیھ الثور
بوصفھ جزءا ال یتجزأ من المسألة 
الدیمقراطیة المرتبطة شدید الترابط بالمسألة 
الوطنیّة أي بالمھام المطروحة على الثورة 
الوطنیة الدیمقراطیّة. إّن ھذا الزحف 
التكفیري الذي أصبح یھدّد الشعب العربي 
باألساس من شأنھ أن یدفع الثوریین في 

ربي  إلى أن یضعوا على جدول الوطن الع
أعمالھم وبصفة ملّحـة مھّمـة توحید 
صفوفھم ورسم خطط موحدة للتصدي 
لھؤالء التكفیریین بوصفھم عمالء 
لالستعمار وأصحاب مشاریع  اجتماعیة 

    معادیة للشعب والوطن

  

  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  بیــــانات سیاسیّـة   

  ان ـــــــبی
را رئیس الدولة عن مبادرة أعلن مؤخّ    

تستھدف تشكیل حكومة جدیدة تحت عنوان 
لى جانب إ"الوحدة الوطنیة " تشترك فیھا 

 حاديْ تّ أحزاب أخرى واِ  ياالئتالف الرباع
وفي عالقة بذلك  ،الشغل والصناعة والتجارة

   :یعبر حزب الكادحین عما یلي
ھذه المبادرة بعد فشل السلطة  يتأت  :الأوّ 

خالل االنتخابات  بھا وعدت في تحقیق م
الرئاسیة والبرلمانیة المشكوك في نزاھتھا 

م بھا المال السیاسي ودیمقراطیتھا فقد تحكّ 
واإلعالم الفاسد وتدخل السفارات األجنبیة 
وتزویر التزكیات مما جعل السلطة المنبثقة 
عنھا خاضعة لصفقة بین الیمینین الدیني 

وعاجزة  واللبرالي وفاقدة للشرعیة الشعبیة
كان ثانیا :  ن.عن تحقیق مطالب الكادحی

على رئیس الدولة االستقالة ال الھروب إلى 

الّشعب األمام في مواجھة األزمة وتحمیل 
  أعبـاءھا.

لالزمة بل  ل المبادرة حالّ : ال تمثّ  ثالثا
م حلوال للمشكالت تعقیدا لھا فھي ال تقدّ 

االجتماعیة المتزایدة وإنما تستھدف تشریك 
جدیدة یمكنھا المساعدة على قمع  قوى

االحتجاجات االجتماعیة وفرض نظام 
   ي.رئاسي استبداد

: ال یمكن حل األزمة القائمة في تونس  رابعا
دیسمبر  17دون الرجوع إلى مطالب انتفاضة 

وتنفیذھا وفي مقدمتھا إسقاط النظام القدیم 
وحمایة السیادة الوطنیة وتوفیر الشغل 

  .والتوزیع العادل للثروةللمعطلین عن العمل 

  2016جـوان  13 ن تونســحزب الكادحی

 التأدیب مجلس على الطلبة من مجموعة إحالة حول بیان
 القانونیة العلوم كلیة إدارة قامت   

 مؤّخرا 2 تونس واالجتماعیة والسیاسیة
 الطالبیین المناضلین من مجموعة بإحالة
 ورفع بطردھم ملّوحة التأدیب مجلس على

 تمھیدا المحاكم أمام ضدّھم مستعجلة قضایا
 النضالي نشاطھم خلفیة على وذلك لسجنھم
 خالل الكلیة شھدتھا التي الفعالیات وخاصة

 الفارط. مارس شھر

 الثوریة الجبھة تعبّر بذلك عالقة وفي    
  : یلي عّما

 ھو المذكورة اإلحالة من الھدف إنّ  أّوال:
 والثقافي السیاسي العمل حریة ضرب

 وتصفیة الجامعة تدجین ومحاولة والنقابي

 التي تلك وھي داخلھا الدیمقراطیة المكاسب
 سبیل في الطلبة من متعاقبة أجیال ضّحت

  إرسائھا.

 ترھیب عن فورا بالكفّ  المطالبة ثانیا:
 على إحالتھم وإلغاء المناضلین ھؤالء
 أمامھم المجال وإفساح التأدیب مجلس
  بحریة. ومطالبھم أفكارھم عن للتعبیر

 المناضلة الطالبیة الفصائل كل دعوة ثالثا:
 ھذه مواجھة  في الصف وحدة إلى

  . التعسفیة الممارسات
 كلّ  عن المسؤولیة السلطة تحمیل رابعا:
  . المناضلین بھؤالء یلحق ضرر

  2016 ماي 11 تونس ،الثّـوریّــة الجبھة
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 لتأسیسھا األولى الذكرى في الثوریة الجبھة بیان
 ماي من األول في الثوریة الجبھة تحیي   

 مثل ففي لتأسیسھا، األولى الذكرى 2016
 من مجموعة أعلنت عام قبل الیوم ھذا

 عن تونس في الثوریة والمنظمات األحزاب
 لنقاشات تتویج في وذلك الجبھة تشكیل
 مواجھة إلیھا الدافع كان طویلة فترة امتدت
 في تونس في الثورة قوى توحید مشكلة
 االنتھازیة فیھا التحقت تاریخیة لحظة

 مشّكلة بناؤھا المعاد الدستوریة بالرجعیة
 اإلنقاذ. جبھة معھا

 من جملة الجبھة أنجزت عام خالل و    
 من المزید ونّظمت الكفاحیة الفعالیات
 والقطاعات الجھات من عدد في الثوریین
 ال التي والعراقیل العوائق رغم الشعبیة

 اللحظة إلى وصوال تذلیلھا على تعمل تزال
 على قادرة شعبیة قوة إلى معھا تتحول التي

  المقاومة. تنظیم

 ازدیاد البارزة سمتھ عام وضع ظل في و    
 تأثیر وتنامي تونس في مبریالياال النفوذ

 وتفاقم والعربیة اإلقلیمیة الرجعیة المحاور

 الثروة ونھب االجتماعیة والمشكلة اإلرھاب
 ویستعمالن واللیبرالي الدیني الیمینان یتوحد
 السلطة وتقاسم الشعب لقمع الدولة جھاز

 مدى على لحكمھما االستقرار وضمان
 الشعبي البدیل ضعف مقابل القادمة السنوات
 وعفویة الثوریة المجموعات وتشتت

    .  االجتماعي االنتفاض

 ذكرى تحیي وھي الثوریة والجبھة    
 صفوف تنظیم أن تأكیدھا تجدد تأسیسھا
 لمواجھة عاجلة مھمة یمثّل الشعب

 إلى نداءھا وترفع والرجعیة االمبریالیة
 لالتحاد الشعب ولعموم الثوریة القوى سائر
 في باالنخراط واءً س الثورة قاعدة على

 معھا الثوري العمل بتنسیق أو الجبھة
 والالمباالة التشرذم حالة أن من محذرة

 ھزیمة بإلحاق تھدد التنظیمیة والفوضى
 وتمكین االجتماعي باالنتفاض كبرى

 الشعب على سیطرتھا إحكام من الرجعیة
  طویلة. لمدة والوطن

  2016 ماي 1 تونس  ،ةــالثوریّ  الجبھة

  مــــــاي أّول بیــــــــــــــــــــــــان

 من األول ذكرى تونس في الشغیلة تُحیي   
 فیھ یزداد مناخ ظل في العام ھذا مــاي

 والھیمنة واإلرھاب واالستغالل االضطھاد
 اسیاوسی واجتماعیا اقتصادیا یتجلى ما وھو
 ونھب البطالة وتفاقم األسعار ارتفاع في

 فقرا الفقراء یزداد وبینما الشعب ثروة
 أكبر. ثروات األغنیاء یكدس

 في البالد إغراق عن السلطة تتوّرع ال و  
 معدالت إلى نسبتھا وصلت التي الدیون

 تحصل أصبحت التي يوھ مسبوقة غیر
 الذین األمریكیین االمبریالیین وصایة تحت

 ومذكرات معاھدات على معھم التوقیع تم
 تم كما الكتمان طي بنودھا أبرز بقیت تفاھم

 تونسیة أرض امتالك من مرة ألول تمكینھم
 لالتحاد المنتمیة االمبریالیة الدول وتجني

 ذلك في بما أھمیة تقل ال مكاسب األوروبي
 وبحرا برا للتمركز تسھیالت على الحصول

 مةمقاو ذریعة تحت تونس في وجوا
  اإلرھاب.

 الرجعیتین بسعي كلھ ذلك ویُـفّسر    
 بالمغانم للفوز واالخوانیة الدستوریة
 على حكمھما استقرار وضمان والمكاسب
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 لو حتى والوطن الشعب مصالح حساب
 ودفن وحاشیتھ على بن عودة ذلك تطلب
 تحت دیسمبر 17 انتفاضة مكاسب آخر

  الشاملة. المصالحة مسمى

 فقد مقاومة دون السیاسة ھذه تمر وال    
 على الحاالت من عدد في الشعب فرض

 وقراھا تونس مدن وفي التراجع الرجعیة
 االجتماعي االحتجاج حركة تقوى المختلفة
 وصوال واالعتصامات اإلضرابات وتنفجر

 خالل حصل مثلما العامة االنتفاضات إلى
 البالد مؤخرا عمت التي المعطلین انتفاضة

 األوضاع وتتطور صاھا،أق إلى أدناھا من
 الرجعیة بین التناقض احتداد مزید اتجاه في

 المقاومة أمام أوسع آفاق وتنفتح والشعب
  الشعبیة.

 في كثیرا ذلك عن الوضع یختلف وال    
 یحتد حیث العربي الوطن أقطار باقي

 من وأعدائھا العربیة األمة بین التناقض
 ویشتد والرجعیین والصھاینة االمبریالیین

 شكل متخذا شراسة االمبریالي ھجومال
 حیث مجزأة ظاھریا بدت وان شاملة حرب
 سوریا في اآلالف بعشرات ضحایاھا یسقط

 الفلسطینیون ویذبح ولیبیا والعراق الیمن و
 أعلن الذي الصھیوني الكیان طرف من

 ال فإنھا تركیا أما للجوالن ضمھ مرة ألول
 دتری وإنما االسكندرون لواء باحتالل تكتفي
 األرض من المزید على سیطرتھا بسط

 داعش مستعملة والعراق سوریا في العربیة
 تارة اإلرھابیة الجماعات من وغیرھا
 موازین اختالل ورغم  أخرى تارة وجیشھا

 الذین الغزاة تقاوم العربیة األمة فإن القوى
  لصالحھم. الحرب حسم في اآلن حتى فشلوا

 لشعوبوا البرولیتاریا تخوض العالم وفي    
 الحریة أجل من الكفاح المضطھدة واألمم

 في شعبیة حروب شكل في واالشتراكیة
 وكردستان والفلبین والبیرو وكولومبیا الھند
 ومدرید وروما ولندن باریس شوارع وفي

 وساوباولو واسطنبول وجاكرتا وكراتشى
 البولیس قمع المتظاھرون یواجھ وغیرھا
 أزمة تتفاقم ذلك أثناء وفي بشجاعة

 الطریق الثورة وتبدو والرجعیة االمبریالیة
   . النصر نحو الوحید

  2016 ماي 1 تونس ، الثوریة الجبھة

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

  في الذّكرى الخمسین للثّورة الثّقـافیّة  

تحّل ھذا العـام الذّكرى الخمسون النطالق الثّورة الثقافیّة البرولیتاریة الكبرى التي أعلنھا    
والتي مثّلت مرحلة جدیدة من تطّور الثّورة  1966مـاي  16الحزب الشیوعي الصیني في 

  المیّة. البرولیتاریّة لیس في الصین االشتراكیّة فحسب وإنّما في تاریخ الثّورة البرولیتاریّة الع
 ة المـاویّة في العالم احتفاءھاو في ھذا العـام أعلنت عدد من القوى ومن األحزاب الشیوعیّ    

بھذه الذّكرى للتّعریف بالثّورة الثقافیة وبأھدافھا وبتطّورھا على مدى عشر سنوات كاملة 
أعداد غیر ولدحض األحكام البرجوازیة والتحریفیّة التي حاولت تشویھھا والتي انخرطت فیھا 

  قلیلة من األحزاب والتنظیمات التي تدّعي زیفا الشیوعیة.



2016 مــاي- أفریــل، 43طریــق الثّـــورة، العــدد   
 

26 

 

و في إطار ھذه الحملة العالمیّة المضادّة لحملة التشویھ، نقوم بنشر بعض الفقرات    
والنّصوص المتعلّقة بالثّورة الثقافیّة البرولیتاریّة الكبرى لنسھم في نفض الغبار عن ھذه 

  لشیوعیة. المرحلة المھّمة من تطّور ا
 بقلم رفیق حاتم رفیق                                                    الثورة الثقافیة

او الوقائع التاریخیة ــاد مـف نقّ یزیّ     
المتعلقة بالثورة الثقافیة البرولیتاریة 
ویبخسون ھذا الحدث الھام قیمتھ، فیصبح 
ھدفھ تركیز عبادة شخصیة ماو و توطید 

ون اكتشافا ـمقدّ یُ سلطتھ. وھم بقولھم ھذا ال 
جدیدا، فقد سبقھم االمبریالیون والتحریفیون 

لون إلى إطالق مثل ھذه التھم .  من كلّ 
جل ھذا لم یجدوا من مصدر یستندون وأل

ھذه الثورة غیر شتائم  ىإلیھ لالفتراء عل
ردحا طویال من  ىأنور خوجا الذي قضّ 

الزمن و ھو یمدح "الرفیق العظیم ماوتسي 
تونغ" بحسب تعبیره ثم انقلب علیھ فجأة بعد 
وفاتھ فأضحى تحریفیا و رجعیا وبرجوازیا 

  الخ...

اني بقیادة خوجا لقد أید حزب العمل األلب    
الثورة الثقافیة عندما كان ماو على قید الحیاة 

د حزبنا ـحیث نقرأ في إحدى وثائقھ: "أیّ 
الثورة الثقافیة تلبیة لطلب ماوتسي تونغ 

ح لحزبنا بأن الصین شخصیا الذي صرّ 
تتعرض لخطر ھائل و ال یعرف من 
سینتصر في الصین القوى االشتراكیة أم 

رائحة الكذب التي  و رغم )1(التحریفیون"
تفوح من كالمھ بزعمھ أن ذلك التأیید تم 

ھنا ھو التأیید  المھمّ  نّ ــإبطلب من ماو ف
المشار إلیھ الذي یجري التأكید علیھ في فقرة 
أخرى من ھذه الوثیقة حیث نقرأ "وأید حزب 
العمل األلباني الصین في فترة حرجة للغایة 
عندما كانت الصین تتجاوز اضطرابات 

دة وتتعرض لھجوم وحشي من قبل شدی
الجبھة االمبریالیة التحریفیة الموحدة وساند 

و لكن ماذا .  )2(الخط العام للثورة الثقافیة"
قال أنور خوجا بعد ھذا التأیید ؟ لنقرأ ما 
كتبھ بھذا الخصوص في مؤلفھ "االمبریالیة 

ن مجرى األحداث أن ـوالثورة": "لقد بیّ 
اریة لم تكن ال ثورة ة البرولیتالثورة الثقافی

ال كبرى وال ثقافیة، وخاصة لیست و
  .)3(برولیتاریة، لم تكن غیر انقالب قصر"

لقد كان خوجا خائفا من أن یحتل موقعا     
القادة الشیوعیین العظام ،  ىخلفیا قیاسا إل

ھ بتشویھ ماو و االفتراء علیھ أنّـل ـوتخیّ 
سوف یتمكن من أن یشغل موقع القائد 

جانب ماركس وأنجلس ولینین  ىالخامس إل
ر عنھ بوضوح قائال: ـوستالین، و ھو ما عبّ 

"في صحفنا نعتنا ماو بالماركسي اللینیني 
العظیم و لكننا لم نستعمل أبدا ولم نوافق 
على تعریفات الدعایة الصینیة التي تصف 
ماو بأنھ المرحلة الثالثة العلیا 

  .)4(ة"ـللماركسیّ 

یرى نقادنا أن و نسجا على منوال خوجا    
الثورة المعنیة لیست برولیتاریة و ال ثقافیة 
فما ھي إذن ؟ إنھا ثورة الشباب المثقف ال 
ثورة الطبقة العاملة، و ھي في تقدیرھم 
تحمل تناقضا فكیف تكون ضد السائرین 

الطریق الرأسمالي و الحال أن ماو قد  ىعل
د أن االشتراكیة ھي النظام االجتماعي ـأكّ 

الصین ؟ و یخلط نقادنا ھنا بین  المطبق في
االشتراكیة و الشیوعیة فاالشتراكیة مرحلة 
انتقالیة نحو الشیوعیة و ھي نظام اجتماعي 
یظل فیھ الصراع الطبقي قائما والبرجوازیة 
موجودة والحق البرجوازي معموال بھ 
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والمبدأ المطبق خالل ھذه المرحلة ھو لكل 
واة حسب عملھ غیر أن ذلك ال یحقق المسا

ق وّ ـفرد یتف التامة فكما یقول ماركس "ربّ 
م فرد آخر فھو إذن یقدّ  ىجسدیا أو فكریا عل

خالل الوقت نفسھ قدرا أكبر من العمل أو 
ھ یستطیع أن یعمل وقتا أطول ... رب ـنّ إ

عامل متزوج و اآلخر أعزب و رب رجل 
عنده من األوالد أكثر من رجل آخر، وھكذا 

وبالتالي من االستفادة لقاء العمل المتساوي 
المتساویة من الصندوق االجتماعي 

أحدھم بالفعل أكثر من  ىلالستھالك یتلقّ 
  .)5(اآلخر و یظھر أغنى منھ"

ھذه ھي المرحلة االشتراكیة كما فھمھا     
ماركس، أما نقادنا فإنھم ال یعرفون عنھا 
شیئا و یكتفون فقط بتردیدھا كشعار لیس 

و أن ھذه المرحلة أكثر ، و ما أدركھ ماو ھ
تستوجب مواصلة القیام بالثورة البرولیتاریة 
للسیر في اتجاه الشیوعیة وھذا ال یمكن أن 

ھؤالء الذین استفادوا  ىیتم بدون القضاء عل
دون من الحق البرجوازي وأضحوا یھدّ 

حركة التحول تلك بتحویل وجھتھا إلي 
ث ماركس عن وجود الوراء، و بینما یتحدّ 

ألغنیاء باعتباره من بین ؤالء اـمثل ھ
"العیوب المحتومة التي ال مناص منھا في 

ب ور األول من المجتمع الشیوعي" یتعجّ ـالطّ 
المرحلة  ادنا كیف یوجد ھؤالء و الحال أنّ ـنقّ 

اشتراكیة ؟ و ھم یعتمدون نفس األسالیب 
ادة ــالبرجوازیة المستعملة في نقد الق

الشیوعیین عند حدیثھم عن عبادة ماو 

ن ـلى لینیإالتھمة ذاتھا كثیرا ما وجھت ف
ن، وكان الھدف دائما التضلیل لفصل ـستالیو

جماھیر البرولیتاریا وعموم الكادحین عن 
قادتھا. وھم یقعون في تناقض مع أنفسھم إذ 

او قاد ثورة برجوازیة ـیدعون من جھة أن م
 1935الحزب الشیوعي منذ  ىعل ىوقض

فیة الدور ومن جھة ثانیة یتباكون على "تص
القیادي للحزب الشیوعي" خالل الثورة 
الثقافیة أي في الستینات من القرن الماضي 

ھ عند حدیثھم عن ــ؟ً؟؟ و نلمح التناقض ذات
عناصر بلشفیة في الحزب الشیوعي الصیني 

تفعل تلك العناصر في حزب فماذا كانت 
األغرب من ذلك أنھم یعتبرون و؟ برجوازي

العناصر  نّ فشلت أل أن الثورة الثقافیة قد
البرجوازیة عششت بعد ذلك في جھازي 
الحزب والدولة فإذا كانت تلك الثورة قد 
قامت كما قالت الجماعة نسجا على منوال 
خوجا لتعزیز سلطة ماو البرجوازي فكیف 

  تكون قد فشلت والحال تلك ؟

  الھوامش:
وجھات النظر الصینیة أمام محكمة التاریخ،  - 1

ل األلباني، الدار الدولیة للطباعة وثائق حزب العم
 .135 .و النشر، ص

  .136م ن ، ص  -  2

أنور خوجا ، االمبریالیة و الثورة، النسخة  -  3
  .413، ص1979الفرنسیة، تیرانا 

  م ن ، ص ن -  4

 ،2أنجلس ، المختارات ، الجزء  -ماركس  - 5
  .224دار التقدم موسكو، ص 
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 ً    الكفــاح رفیــق وداعــا

  غّرة، حین وعلى الّزمن، من غفــلة في 
 من الصیّاحي لزھر الّرفیق المنیّـة اختطفت

 في اركةتـ وأحبّتـھ وعـائلتھ رفــاقھ بین
 فكـان یُوصفـان، ال وحزنـا لـوعة صفوفھم

 وقـع من أعنف الجمیـع على الخبـر وقـع
 لزھـر رحـل قلوبھــم. على نفسـھ الموت

 فـودّعـھ الـوداع، تحیّـة یلقي أو دون
 بـاكیة بأعیـن مھیبة جنـازة في الجمیع

 وألقى الفـراق، شدّة من دمـا تنزف وبقلـوب
 األخیـرة التحیّـة الكفـاح رفـاق علیـھ

 الثّـورة ّطریـق مواصلة على معاھدیـنھ
 وعلى معـا األولـى خطـواتـھ خّطو الذي

  الفقیــد. خطـى نفس على قدمـا الـمضيّ 
 فأخــذ الحیــاة، على مقبـال كان لزھر   

 مبّكـرا یعـدّ  كــان كأنّــھ وفیــرا نصیـبا منھا

 ارتحل لّمـا ھو وھـا األخیـرة... لرحلتـھ
 في تــاركا الـّرفــاق قلوب معــھ أخــذ

 یُزھــر متى انتظره طالما مــاُحل عھدتھـم
 اةالحیـ في طریقھما تشقّـان ــانزھرتو

  واسـع. صدر ذكرى على وتكبران
 كما مجدّدا نعاھدك اإنّ  ـزھـر،ل رفیقنا   
 التي األرض تربة اكأودعن یوم ھدناكعا

 وعن المبادئ عن نتراجع لن اأنّ  أحببت
 وھبت الذي وطنال خالص سبیل في الكفاح
 سبیل وفي حریّتھ سبیل في للنضال عمرك
 خسروا ذینال الكـادحین جموع انعتاق
 دافئا حضنا نظلّ  وأن ،مقداما مناضال بموتك
  .ورھف لعمر

 

 ------------------------------------------------------------------------------  
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  ـــاالرفیق لزھر الصیاحي یغادرن  

 عمر بن لزھر الرفیق أفریل 19 یوم توفّي

 صفاقس بین الرابطة الطریق في يالصیاح

 یوم مولود وھو سیر حادث جراء والغرابة

 والیة من الرقاب في 1975 دیسمبر 12

 الفالحین من كادحة عائلة في بوزید يسید

 والثانوي بالرقاب االبتدائي تعلیمھ وزاول

 مدرسة في والعالي بوزید سیدي في

 وفاتھ حتى واشتغل بقابس المھندسین

 اإلذاعي اإلرسال محطة في مھندسا

 وأب متزوج وھو صفاقس والیة بالغرابة

                         وطفلة. لطفل

 الحلقات إلى رامبكّ  الّرفیق انتمى   
 من وكان الثوریة والمجموعات

  نحیالكاد لحزب  المؤسسین

 في وشارك المركزیة لجنتھ في عضوا
 على بن سلطة ضد السري الثوري الكفاح

 مع اشتبكوا الذین المناضلین بین من وكان
 خالل صفاقس شوارع في البولیس قوات

 على أشرف كما دیسمبر 17 انتفاضة
     . بوزید  سیدي بجھة مرارا االتصال

 ودماثة وإقدامھ بجرأتھ الرفیق عرف   
 وحبھ والثورة الكفاح لخط ووفائھ أخالقھ
 قضایا بخدمة والتزامھ والشعب للوطن

 رفاقھ حتراما دوما فاستحق الكادحین
 اللوعة قلوبھم الیوم تمأل الذین وأصدقائھ

       فجأة. یغادرھم وھو

 لجماھیر ینعى وھو الكادحین وحزب   
 الثوریین أن یؤكد فانھ لزھر الرفیق شعبنا

 بعدھم من حیة تظل ذكراھم ولكن یموتون
 طریق على المتالحقة المناضلین قوافل تدفع

      الثورة.

  نـــالكادحی حزب  
  2016 أفریل 20 

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

   العلیبي فریـــد بقلــم  الحمر الّرجال من كان يالصیاح لزھر الذاكرة: من ورقة   

 السنوات أتعد لم وأنا ي)(أمّ  دادا انتك   
 الرجال عن تحدثنا عمري من الخمس
 االبتدائیة المدرسة دخلت وعندما الحمر
 قریتي شوارع في ھؤالء عن بحثت

 الفالحین، فقراء بكبریاء الممتلئة الصغیرة

 وآخرین بیضا رجاال ھناك أن معتقدا
 حمرا.

 فال الحمر أما البیض أعرف كنت   
 وعندما أجدھم، لم أنى غیر عنھم ففتشت
 على المنصوبة خیمتنا إلى مساء عدت
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 صیفا مأوانا وكانت اللبن وادي ضفاف
 استغرابي لھا أبدیت وخریفا وربیعا وشتاء

 نجاح، دون الحمر الرجال عن بحثت فقد
 ستكبر" تقول يوھ ابتسمت أنھا واذكر

 .ي"ولد یا وتجدھم

 ووجدت وكبرت مسرعة السنوات ومرت 
 بشر وھم الحمر الرجال الدافق مجراھا في
 وكان برفقتھا، الفوز یعسر أخرى طینة من

 . منھم واحدا الصیاحي لزھر

 ثوریة تجارب الرجل مع عشت    
 في طفل وھو لقائھ منذ شخصیة، وصداقة
 حتى الثانوي التعلیم من األولى السنوات

 يمنادات لھ تحلو كانت الذي ھو وفاتھ،
 وفي الكردي، بالثائر ناتیمّ  "Appo بـ"أبو
 الذي الزمن كان األخیرة سنوات العشر
 یفوق صفاقس في رفاقھ ومع معي یقضیھ

 وأبیھ. وأمھ إخوتھ مع یقضیھ الذي ذلك

 وعندما انتظرنا، األربعاء الثالثاء لیل    
 سلم المركزة العنایة غرفة باب إلى وصلنا

 فریلأ 20( الغد وودعنا....في نفس آخر
 مھیبة... جنازة في الثرى واریناه )2016

 من بدموع الوطن وكادحو كادحات بكتھ
 في كان كأنما عسیرا... الفراق دم...كان

 لحجر.وا والطیر الشجر البشر جنب وداعھ
 شامخا " "الرقاب حارس قبرار جبل كان  

 الفراق یحتضن السنین آالف منذ كعادتھ

 الصخور بصبر الجمیع ویمد الحزین
 الباكیات النساء أصوات أرجائھ في وتتردد

 الذین الرجال وحسرات وآھات النائحات
 اللحظات. وحلو مر في لزھر عرفوا

 حارس سفح في اآلن لزھر یرقد   
 رصاص زغردة یوما شھد ذيال "الرقاب"

 یرقد الفرنسیین... المستعمرین ضد العز
 من یرقب وھو قبرار يید بین طفل مثل

 وكروم والزیتون اللوز أشجار األعالي
 الرعاة أغاني إلى ویستمع والتین العنب

 تعب بعد مساء والعائدین فجرا المبكرین
 أجنحة حولھ من وترف بیوتھم، إلى یومھم

 معھا لیغنى أوكارھا لىإ العائدة النسور
 حیاة الموت كان منذ األزلي العودة لحن

 لینام وكره إلى مثلھا عاد موتا...فقد والحیاة
 . الجبل إلى عاد األبد.... إلى

 أنجب والحیاة الموت جدل قوانین في   
 عمرا لزھر نجبأو ومضى لزھرا عمر

 جدید.... من لزھرا عمر وسینجب ومضى
 سامع بوھدمة بجبل قبرار جبل وسیلتقي

 اللبن واد ظالل في حیاتي صرخات أولى
 الجمیع لیعزف وغذائي مائي واھب

 الحمر....وسیرقص الرجال سیمفونیة
  الشجر..

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  بقلم فـاروق الصیّاحي       لَم لْم تَقُـــْل ؟                                                 

  لزھــرمھداة إلى الّرفیق 
  ھناك على قدم جبلْ 
  اِلتقْینا للمّرة األولى

  ُكنّا رضیعْین في أیّامنا األولى
  ھاجمني الجوع 

  ولم یكن لدّي حلْ 
  فھاجمُت ثدي أّمك..

  ھاجمني الجـوع.. فھاجمت ثدي أّمك
  و لسُت أدري إن رضیَت بما حصلْ 

  ثّم افترْقنــا... ولم تقُــلْ 
...  

 حین تقدّمت بنا الّطفولـة
  التقینا من جدید في المدرسة

  في سنواتنا األولى
  ثّم افترقنا من جدید ولم تقُــلْ 

...  
  التقینا من جدید 

  لّما عدت من بوزید
  لتكمل األعوام األخیرة من الدّراسة

  صرنا أكبـرْ 
  نردّد األغاني 
  نعشق الكتب 

  و نزرُع األمـلْ 
  دون أن نمــــلْ 

  افترقنا من جدیدحتّى 
  فارتحل كالنا إلى العمــلْ 

  لكنّك لم تقــلْ 
...  

  ومضت السنین على عجــلْ 
  فصرنا نلتقي كلّما ھّزنا الحنینُ 

  و لم تقــْل 
...  

  في الیوم األّول من ھذا العــام
  صبّحُت على وجھك

  كان مشرقا، مفعما بالحیاة وباألمــلْ 
  و كنت كعادتك مرحا فرحا

  ناك وترتحلْ تسأُل بین ھنا وھ
  و افترْقنــا

  إذ ُكنت على غیر عادتك
  ُكنَت على عجــلْ 

  و ھذه المّرة أیضا 
  ذھْبَت ولم تقـلْ 

...  
  كــان ذاك بعد أربعین عاما

  من لقائنا األّول على قدم الجبل
  لم أكن أعرف أنّھ اللقاء األخیر

  إالّ لّما جئت لوداعك األخیر
  واعترضتني أّمك/ أّمي

  والكلْ أختك/ أختي.. 
  بذاك الّسؤال : 

  أین ترْكت أخــاَك ؟
  أین ترْكَت أخــاْك ؟

  حینھا سال دمعي على صدر أّمك
  وحینھا صرُت أدركْ 

  لَم مضْیَت بعیدا ولْم تقــل
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