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  مــــــا العمــــــــل ؟ 

وضاع على غیر عادتھا في األتسیر    
   باء الكورونا العالم قاطبة حیث قلب و

اع ربك حسابات كثیرة عند صنّ أالموازین و
سوء كثر أھ ضاعف السیاسة الدولیة ولكنّ 

اف ضا فانھھشباأوضاع المستعمرات وأ
ة السیاسة والفساد التي تنتھجھا وبئألى إ
والجوع والمتاجرة  ضنظمتھا وباء المرأ

في خضم    تونس وتقع .كادحینباالم ال
ر من یثسھا مثل الكفھذه العاصفة وتجد ن

مام ھذا الوباء أالبلدان الشبیھة بھا عزالء 
خرى ألى جانب عوامل إالذي ساھم 

یاسات یقة سقعن حمتعددة في الكشف 
 ة في تجویع الشعب وتففیرهالنظام المستمرّ 

كثر أمزید فتح العیون لترى  الى أدىو
  بشاعة الوضع االجتماعي واالقتصادي 

س لیھ الثوریون إلیشیر یكان  ما نّ أد كّ أولتت
ة التي سعت الحقیق  ھو  مزایدة بقدر ما

لى حجبھا بمساحیق إالرجعیة واالنتھازیة 
كثر أ ن ضح اآلتّ قد اِ ل. الكاذبةراطیة قالدیم

ي نونس الرجعیة الحاكمة ف نّ أمن ذي قبل 
 دارة اختالفاتھا فيإحتى عن  اعاجزة تمام
ل تشكّ  من ذلك مصاعب ما بینھا، 

شھر اربعة اكثر من أت حكومتھا وظلّ 
تھدر الوقت في تجاذبات رخیصة بسبب 

ن كانت بمثل إ، وھي ائمعلى الغن الصراع
عجز أفھي مشاكلھا  ھذا العجز عن حلّ 

صابھا أولھذا  كادحین  مشاكل ال عن حل
ي وباء د تفشّ الھلع واالرتباك بمجرّ 
 منھاطراف أت أالكورونا.. ففي حین التج

ل المسؤولیة ي بنفسھا عن تحمّ ألى النّ إ
ة السلطة  مھا جزئیا من غنیباعتبار استثنائ

مام مرآة أنفسھا عاریة البقیة وجدت 
النتھازي كھا ایشر ىكأت علالوقائع فاتّ 

لتسویق ما ترتئیھ من حلول ھي في 
 أحالمضغاث أوھام وأبث مجّرد حقیقتھا 

من خالل االجتماع في قصر الحكومة بین 
 . إنّ مختلف األحزاب الرجعیة واالنتھازیة 

مت الطبقات الحاكمة السالح الذي توھّ 
الح  اعتماده في ھذه المرحلة ھو نفس السّ 

ما داھمھا لّ الذي استعملتھ الرجعیات سابقا ك
من یّة" خطر وھو سالح "الوحدة الوطن

جل طمس حقیقة التناقضات الطبقیة التي أ
 تستند   .. زماتاألخالل كثر أ تحتدّ 

ینخرھا الفساد  ةجھزة دولألى إالرجعیة 
لذلك فھي  .واالستبداد والمحسوبیة والجشع

ستقود البالد  ھا نّ أم نفسھا على من جھة تقدّ 
خفاء ھا تخاتل إللكنّ زمة وتجاوز األ  نحو

  للكادحینوالغذاء  عجزھا عن توفیر الدواء
لھ شغل شغلھ ومورد ن ذ فقد كثیر ممّ إ ،

سباب أتوفیر غلبیة عن رزقھ وعجزت األ
یضا عن أجزت الوقایة فما بالك العالج وع

 والقضاء  دنى من الغذاءاأل توفبر الحدّ 
، ناھیك  سوق السوداء وال على االحتكار

 راء لیس لدیھم المال لیقتنوا ماالفق نّ أعن 
ثناء فترة الحجر أیمكنھم من العیش 

  . العامالصحي 
خذ ن تتّ أعجز من أھا نّ أظھرت السلطة أو  

غنیاء  ومن استثروا طیلة األ اجراءات ضدّ 
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لقد وكدحھ. عقود من ثروة الشعب 
قیقة عالقات الصداقة التي یضا حأاتضحت 

خرى ا وقع تردیدھا مع الدول األمكثیرا 
ھذه الصداقة لیست  نّ أوظھر بالكاشف 

ل منعطف وّ أھ وفي نّ أذ إسوى عمالة 
د عن خادمھ عندما یصبح ى السیّ یتخلّ 
  لھ. ھزا عن تقدیم خدماتجعا

الم فھي محرار آالمآسي بقدر ما ھي  نّ إ   
وضاعھا وعلى أتقیس بھ المجتمعات 

 حاضرھا ومستقبلھا ب اس ذلك ترتّ أس
،   من قیودھا  رمعاركھا للتحرّ  ترسمو

لة على ذاتھا، وھذا عداءھا معوّ أمواجھة 
كادحین ادراك مام الأیطرح الیوم ما 

ضروروة تنظمھم واالمساك بسالح 
 .النظریة الثوریة واالتحاد للقیام بالثورة 

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

  ةصول الجنّة الدّیــمقراطیّ صالن من فف

  الفصـــل األّول:
كّل الوســائل مباحـة وكّل الّطرق    

متـاحة من أجل الحصول على أكبر عدد 
ممكن من المقــاعد في أجھزة الدّولـة: 
المخـاتلة والبیع والّشـراء والتّھدید 
والتّرھیب والمنـاورة والتّوافق والتّرغیب 

داء فكلّھم والتحالف مع األصدقاء واالع
سـواء والـتّأجیل والتّأخیر وتغییر 

األسمــاء من وزارة إلى أخرى 
والتّصریحات والتصریحات المناقضة لھا.. 
كّل ذلك من أجل الّسلطـة. بینمـا ال حدیث 
بالمـّرة عن البرنامج ولو في سبیل التّمویھ 
واإللھـاء. وطبعـا ال أحد یتوقّـع مدى 

ھذه الوسائل  الخطورة التي ستؤدّي إلیھا
والّطرق والتي ستكون استتباعاتھا أخطر 
على الـوطن الذي تنھشھ الّسباع والّضباع 

  .وعلى الّشعب المفقّر

  الفصـــل الثّــاني:
من فرط فیضان الفوائض الفائضة من   

جنّة الدّیمقراطیّة الموّزعة في كّل شارع 
وفي كّل ساحة من تراب ھذه البالد، 

حكومة المكلّف على فاضت قفّة رئیس ال
المناصب بین وزیر  الّشعب بعشرات 

ووزیرة وكتّاب دولة بعد ان كان وعد
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التّونسیین وصّرح بُعْید تكلیفھ أنّـھ سیعمل 
  ة مصغّرة.على تشكیل حكوم

-الحزام الّسیاسي وبعد أن اختار ذلك   
  البرلماني المضیّق وبعد وبعد أن رفع

علیھم  الورقة الحمــراء في وجھ المغضوب
وبعد كّل التقلّبات التي رافقت عملیّة 

 32التّشكیل طلع علینا الرئیس المكلّف بـ 
عضوا في تشكیلتھ، فماذا كان سیكون 

   العـدد لو لم تكن حكومة مصغّرة ؟

إنّھـا بركات الدّیمقراطیّة التي یجب أن   
ینعم بھا أكبر عدد ممكن ما دامت فوائدھا 

على حسـاب  ال تُحصى حتّى وإن كان ذلك
مزید تفقیر المفقّرین الذین سیؤثرون على 
أنفسھم ویوفّرون لھذا "الفریق القومي" كّل 
حاجیاتھ وكمالیاتھ حتّى یكون في لیاقة 
بدنیّة ونفسیّة وفكریّة جیّدة وعلى اتّم 
االستعداد لرفـــع األثقــال التي أرھقت 
كــاھل الــوطن والـــّشعب. أ فـلم یعلّمونا 

ا في المدارس وحتّى أولئك الذین لم منذ كنّ 
یجلسوا یوما على كرسّي المدرسة حفظوا 
عن ظھر قلب "نموت نموت ویحیا 

  الـــوطن" ؟؟؟ 

أّمــا عن الحكومة الّشــابة وذات    
الحضور النّســائي المھّم، فذلك فصل آخر 

  من فصول ھذه الجنّة الدّیمقراطیّة.

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

سمحیط السفارة األمریكیة في تون تفجیر في  

مارس  6وقع تفجیر انتحاري یوم   
في محیط السفارة األمریكیة  2020

بتونس العاصمة مما  2بمنطقة البحیرة 
ادى الى سقوط قتلى وجرخى بین أعون 
 دوریة للشرطة والعنصرین الذین فجرا

جسدیھما فضال عن مدني .ویأتي ذلك 
ضمن جو سیاسي مشحون وأزمة 
اقتصادیة اجتماعیة متفاقمة، وھو ما تسعى 

الجماعات المسلحة الى استغاللھ لصالحھا 
وھي المرتبطة بقوى داخلیة وخارجیة 
یھمھا الوصول بالوضع السیاسي التونسي 
الى درجة من االرتباك واالضطراب بغایة 

یطرتھا على الحكم لفرض ساستغاللھ 
  .بشكل تام
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كما یأتي التفجیر في ظل تفشي    
االرھاب التكفیري في عدد من األقطار 
العربیة وخاصة في سوریا ولیبیا والیمن 
وغیرھا العادة تشكیل خریطة الوطن 
العربي بما یخدم االسالم السیاسي وأیضا 
في ظل الصراع بین القوى االمبریالیة 

وھي التي ال تخفى  على اقتسام العالم كلھ
عالقتھا بالجماعات االرھابیة وتوظیفھا 
لترھیب الكادحین والشعوب واألمم 

  المضطھدة .

وال یمكن قھر االرھاب اال بالمقاومة    
الشعبیة في أبعادھا المختلفة والمعني بھا 
ھو الشعب بینما تفرز الرجعیة ذلك 
االرھاب بل انھا تصنعھ لبلوغ أغراضھا 

الثوریین في تونس  ویطرح ذلك على
والوطن العربي التخلص من أمراض 
الالمباالة واالتكالیة واالستقالة وتنظیم 
قواھم واتحادھم في مجابھة الرجعیة 

الذي ھو ذراع من أذرعھا واالرھاب 
  .المتعددة

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

 ول حكومة الفخفاخ والّصراع بین أجنحة النّظام ومھاّم الثّوریّینح      

  الحكومة والتناقضات صلب النظام

نالت حكومة الفخفاخ الثقة صباح یوم   
بت حركة النھضة وتجنّ  2020فیفري  27
ساسي من دعم ان وھذا ھدفھا األالبرلم حلّ 

عود للضغط علیھ بسحب الفخفاخ ولكنھا ست
لعوبة في یدھا مثل أُ ن یكون أا مّ إالثقة منھ ف

ضھ برئیس و أن تعوّ أیوسف الشاھد 
 كما أنّ  .عا أكثر منھحكومة جدید یكون طیّ 

راع صلب الحكومة وبین الحكومة الصّ 
والبرلمان وبینھما مجتمعین وقصر قرطاج 

ام في تونس الیوم تتحكم سیشتد اآلن فالحكّ 
بھم التناقضات ومن الممكن أن یشھروا 

عض سائر األسلحة التي ضد بعضھم الب
لى دعم إیملكونھا وستعمد القوى الخارجیة 

  .ھذا الطرف أو ذاك

وفي األثناء ستتدھور أحوال الشعب   
مكاسبھ  المعیشیة وسیفقد الوطن المزید من

ذا لم تتنادى إالتي راكمھا عبر السنین 
القوى الوطنیة الثوریة من أحزاب 

لى إومنظمات ونقابات وجمعیات وغیرھا 
ص من حالة العطالة مقاومة الفعلیة والتخّل ال

  .االغارقة فیھا اآلن

  جـــدل عقیـــــم

في البرلمان حول حكومة جدل عقیم 
اتھا ولویّ أالفخفاخ وما ستحققھ وما ھي 

ومطالب الجھات الخ ..الجدل الحقیقي ھو 
حول تمثیلیة ذلك البرلمان وتلك الحكومة 

جدل لن یكون تحت قبة  للشعب وھو
ما في الشوارع والساحات نّ إلمان والبر

والمعاھد والكلیات ولن  والمعامل والحقول
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 الثوریون الذین علیھم تعویض الّ إیقوم بھ 
  . برلمان الرجعیة ببرلمان الشعب

 برلمان الّ إمطالب الشعب لن یحققھا    
تلك الحكومة محافظة على نفس ف الشعب.

توجھات الحكومات السابقة السیاسیة 
یة واالجتماعیة وستفشل كما واالقتصاد

لشعب من فشلت لتناقضھا الرئیسي مع ا
ناقضات الثانویة الموجودة بین جھة وللت

   .نة لھا من جھة ثانیةحزاب المكوّ األ

حادھم توجیھ النقاش مكان الثوریین باتإب   
ص من حالة ھداف والتخلّ ناحیة تلك األ

البطالة السیاسیة التي غرق فیھا كثیرون 
عملیة للمقاومة الشعبیة للفقر وضبط خطط 

والمرض والفساد والخضوع لالمبریالیة 
  واإلقلیمیة.والصھیونیة والرجعیة العربیة 

ن لیسوا بالضرورة ووھؤالء الثوریّ  
ما ھم نّ إلخ.. ومات وقیادات اومنظّ  احزابأ

ة مناضلة ومناضل ثوریین أیّ نون من یتكوّ 
مدركین لتلك المسؤولیة الثوریة وحزب 

ین یضع نفسھ تحت ذمتھم لتوحید الكادح
  .ةــا نحو غایتھا الثوریّ ھالجھود وتوجیھ

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

 تونس في حاجة إلى دیمقراطیّة جدیدة
تكوین حكومة وقبول  المأزق ال یخصّ    

 .ھةراطیة مشوّ ھ مأزق دیمقــنّ إ ،البرلمان لھا
وھذه  ،تونس في حاجة إلى دیمقراطیة جدیدة

من بإمكانھ  ولى..على أنقاض األ لن تأتي إالّ 
  تجسید ذلك عملیا ؟

اإلجابة ھي الشعب وال أحد سواه. ولكنھ   
كي یدرك ذلك الحل ال بد لھ أن یتعلم 
الدروس وطیلة السنوات التي تلت تھریب بن 

اسة ومن علي نراه جالسا على مقاعد الدر
جھ وعندما سنة إلى أخرى یقترب موعد تخرّ 

یحدث ذلك سینتقل من دیمقراطیة الزیف إلى 
  .دیمقراطیة الحقیقة

 ،ملتبس يءیقول سیاسیون اآلن أن كل ش   
ت الحیرة منبھین إلى فقد ضاعت السبل وعمّ 

ظالم المستقبل وعندما یسألون عن الحلول 

یذرفون الدموع على الماضي القریب غیر 
  .لتفتین إلى المستقبلم

 : الفالسفة والدیمقراطیة
إلى الدیمقراطیة فإن الفلسفة تتعامل بالنسبة   

معھا بتنسیبھا، فھي مفھوم تاریخي خاضع 
للتبدل والتغیر، فال وجود للدیمقراطیة 
كجوھر نقي وصاف بل ھناك دیمقراطیات 

  .ترتدي في كل عصر طبیعة معینة
اطیة األثینیة لقد ناھض سقراط الدیمقر   

كان ضحیة من ضحایاھا فقد  يمثال الت
حكمت علیھ بالموت، وأبرز آلیات التحكم 

الذین فیھا، ومنھا ما یقوم بھ السفسطائیون 
یصنعون خطباء من بین األثریاء ضمانا 

بحكم الختیارھم من قبل الناخبین، ونادى 
االرستقراطیة الفكریة أي حكم الفالسفة، وھو 
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یشاركھ الرأي عنھ أفالطون الذي ما نقلھ لنا 
ذاتھ كما اتخذ أرسطو موقفا ال یختلف كثیرا 

لذلك لدى الفالسفة عنھ، وھناك أصداء 
العرب أمثال الفارابي وابن رشد فطیلة 

والوسیطة كان نظام الحكم العصور القدیمة 
  .الدیمقراطي منبوذا ومستھجنا

و إذا كان روسو ولوك وسبینوزا مع    
حدیث قد أكدوا أھمیة التعاقد العصر ال

االجتماعي والمساواة الحقوقیة ودافعوا عن 
ایجابیا في الدیمقراطیة اللیبرالیة فإن ذلك كان 

لحظة تاریخیة ساد خاللھا االستبداد 
الثورة اإلقطاعي الملتحف بالدین ومع 

الفرنسیة أصبحت الدیمقراطیة كلمة مرحبا 
ست جوبھا وینسب إلى روبیسبیار وسان 

وعندما تبدلت استخدامھا ألول مرة ایجابیا، 

تلك استنفدت الظروف التاریخیة و
الدیمقراطیة مخزونھا الثوري، خاصة بعد 

اعتبرھا ) 1871ثورة كومونة باریس (
ماركس جوفاء ألنھا ال تمنح الكادحین 

أما أطرھا حقوقھم االجتماعیة واالقتصادیة، 
لیھا على التمثیلیة وخاصة البرلمانات فنظر إ

الكادحین فمن أنھا أماكن للثرثرة وخداع 
یحكم ھو من یمتلك أكبر األسھم في 

یطبخ وراء البورصات وكل شيء مھم 
الكوالیس، والیوم فإن فیلسوفا مثل أالن بادیو 

صورتھا الحالیة أداة یعتبر الدیمقراطیة في 
  .قمع في ید البرجوازیة

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

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

 االحتجاجات االجتماعیّة في تونس 

سیدي بوزید: عّمال الحظائر في إضراب 
  عن العمــل

عّمال  2020فیفري  17یوم شرع   
الحظائر في كافّة معتمدیّات والیة سیدي 

ذ إضراب لمدّة ثالثة أیّام بوزید في تنفی
تعقبھ وقفة احتجاجیّة بمقّر الوالیة یوم 
الخمیس. وذلك دفاعا عن حقّھم في 
التّرسیم واحتجاجا على المماطلة من قبل 

  الّسلطات الّرسمیّة.
وقد أصدرت التنسیقیّة الجھویّة لعملة    

الحظائر بیانا دعت فیھ منظوریھا إلى تنفیذ 
  مشروع.اإلضراب دفاعا حقّھم ال

  الردیّف: عّمال الحظائر یعتصمون

الردیف معتمدیة ائر بظعمال الح قّرر   
من والیة قفصة الّشروع في تنفیذ اعتصام 

بمقر شركة فسفاط قفصة (الوازنة) مفتوح 
فیفري  17و ذلك بدایة من یوم االثنین 

2020.  
ویطالب المحتّجون بحقّھم في التّرسیم   

بر دیسم 28 محضر اتفاقوبتطبیق 
2018.  

وقد اتّخذ عّمال الحظائر ھذه الخطوة    
التّصعیدیّة في احتجاجاتھم بعد االعتصام 

دیسمبر  6الذي نفّذوه بمقّر البلدیّة منذ 
حول نفس المطالب دون أن یجدوا  2019
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آذانا صاغیة من طرف الّسلطات 
  المسؤولة.

الّسند: عمال حظائر الفالحة في إضراب 
  مفتوح

لمفتوح، الذي ینفذه یتواصل االضراب ا
بمعتمدیّة السند من ائر الفالحة ظعمال ح

 12والیة قفصة الذي انطلق یوم األربعاء 

ویطالب المضربون عن  .2020فیفري 
الترسیم وتسویة حقّھم في ب العمل

   المالیة واإلداریّة. وضعیاتھم
یصّر المضربون على تمّسكھم بحقوقھم و 

ى المشروعة وعلى مواصلة احتجاجھم حتّ 
  تحقیق ھذه المطالب.

  : المعّطلون عن العمل یحتّجونالمزونة/سیدي بوزي
المعّطلون عن العمـل شرع    

في معتمدیّة المّزونة من والیة 
سیدي بوزید في تنفیذ جملة 

ردّا على من االحتجاجات 
استفحال البطالة وغیاب 
مشاریع التنمیة وتھمیش 
منطقتھم ویتوّعدون بالتصعید 

ذي تھتّم فیھ في الوقت ال
  .الحكوماتتشكیل السلطات بكرنفال 

ویؤّكد المحتّجون أّن أعضاء البرلمـان الذین قدّموا وعودا خالل االنتخابات ألبناء الجھة    
   .لم یحّركوا ساكنا رغم األصوات التي جنْوھا

كثر وتعتبر معتمدیّة المّزونة من أ   
مناطق والیة سیدي بوزید تھمیشا 

فیھا مواطن شغل  حیث ال تتوفّر
قادرة على استیعاب االعداد المتزایدة 
من العاطلین عن العمـل، فباستثناء 

والمھن المرتبطة  النّشاط الفالحي
بالخدمات العمومیّة والتجارة ال تتوفّر بھذه 

اریع ذات طاقة تشغیلیّة المنطقة مش
بل إّن العدید فقد شغلھ  و كبرىمتوّسطة أ

غالق بعض والتحق بصفوف البطالة بإ
سابقا تستوعب عددا تي كانت المؤسسات ال

من العّمال أبوابھا على غرار معمل 
البالستیك. ومنذ سنوات قامت الّسلطات 
بوعد سّكان الجھة ببعث معمل لالسمنت 

  لكّن الّسنوات تمّر والوعد لم یتحقّق. 
مع العلم أّن ھذه المنطقة تحتوي على    

ا المتداد موارد وثروات طبیعیّة مھّمة نظر
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تّم  الجبال والغابات بھا یمكن استغاللھا لو
وتحویلیّة لتلك إحداث مشاریع استخراجیّة 

الموادّ. كما تحتوي المنطقة على سھول 
واسعة غیر مستغلّة في القطاع الفالحي 
نظرا لعدم قدرة السّكان المادیة على 
استخراج المیاه والتعطیالت والتعقیدات 

مكانیّة تحویلھا إلى اإلداریّة مّما یجعل إ
أراضي منتجة صعبة مقابل تخلّي الدّولة 
وعدم إیالئھا أّي اھمیّة لھذه المسائل. كما 

تعاني ھذه المنطقة من ضعف البنیة 
التّحتیّة وتردّیھا وغیاب الخدمات 
االجتماعیّة األساسیّة مّما یصعّب إمكانیّات 
العیش فیھا وھو ما یزید في تفاقم ظاھرة 

یفي وھجرة شبابھا إلى المدن النّزوح الرّ 
الكبرى. وقد أصبحت ھذه المنطقة 
معّرضة إلى خطر التصّحر الّطبیعي 

  والتصّحر السّكاني. 

 ---------------------------------------------------------------------------  
  غات بقابسلّل افي معھد تظاھرة ضدّ صفقة القرن  

 تظاھرة 2020فیفري  3ت یوم ُعقد 
بمشاركة مجموعة من الطالب من مختلف 
االختصاصات في المعھد (اإلیطالیة 
واإلنجلیزیة وعلوم التربیة) للمشاركة في 

  .أنشطتھ خالل الصباح
تحّرك ل أوّ  ھذه التّظاھرة تلمثّ    

صفقة ى "ما یسمّ  معھد ضدّ الفي  يّ احتجاج
" باعتبارھا معاھدة سالم بین الكیان القرن

وفلسطین التي فرضھا الرئیس الصھیوني 
األمریكي دونالد ترامب، وھي اعتراف 
رسمي بأن القدس ھي عاصمة لـ"اسرائیل" 
بدالً من فلسطین وضم الكیان الصھیوني 
للمستوطنات غیر الشرعیة والجوالن 
السوري السابق واقتراح إقامة دولة دمیة 
بدون جیش ودون سیطرة على حدودھا 

صمت دولي  المقترحة. كل ذلك في ظلّ 
وموقف قادة العرب المخجل حیث وافق 
بعضھم علیھ صراحة (البحرین، ُعمان، 

   .اإلمارات العربیة المتحدة)

بدأ الحدث في الساعة العاشرة صباًحا   
"القصة  بعنوان بعرض فیلم وثائقي

الصھیونیة" للمخرج رونن بیرلوفیتش، 
حول أصل اإلیدیولوجیا الصھیونیة 

تعمار فلسطین من والجدول الزمني الس
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 ثریّةقبل ھؤالء الناس. أعقب الفیلم مناقشة 
 حیث شرح العدید من الطالب واألستاذ

وجھات نظرھم  المشرف على التّظاھرة
تلخیصھا في بعض النقاط یمكن بشكل عام 

مثل: المشكلة الفلسطینیة باعتبارھا مشكلة 
قمع إمبریالیة / استعماریة ولیست مرتبطة 

ھمیة الضغط االقتصادي بمسألة دینیة، وأ
على الكیان الصھیوني (فیما یتعلق بأن 
بعض الطالب أكدوا على أن األنظمة 
العربیة غیر قادرة على القیام بذلك ألنھا ال 

والكرامة)،  ّشغلر لشعبھا الرفاھیة والتوفّ 
ونبذ دور اإلمبریالیة ولیس فقط الدور 
األمریكي، ولكن أیضا االمبریالیة اإلیطالیة 

صاروخ من  800جلبت مؤخرا التي 
الكیان الصھیوني، والحاجة إلى عدم الثقة 
في أي دولة أوروبیة أو عربیة في دعم 

القضیة الفلسطینیة ولكن فقط من یعیشون 
في ھذه الدول (تم اقتباس مثال إیطالیا 
حیث وقعت مظاھرة في میالنو یوم السبت 
الماضي وفي بلدان أوروبیة أخرى)، 

ك تسلیط الضوء على وأخیراً، كان ھنا
تحریر بعض السجناء السیاسیین مثل 

 35جورج إبراھیم عبد هللا (الذي یقضي 
سنة في السجن الفرنسي وأحمد سعدات 
(الذي قُبض علیھ في سجن فلسطیني بحكم 
األمر الواقع)، وكانت ھناك أیًضا مناسبة 
للتعبیر عن التضامن مع سجناء سیاسیین 

وھو   Saibabaآخرین: األستاذ الھندي
یدین التواطؤ بین النظام الھندي والكیان  ما

الصھیوني من أجل قمع الثورة الھندیة 
  .التي تتطور اآلن

عبّر المشاركون عن رغبتھم في مواصلة األنشطة    
داخل وخارج الجامعة لدعم القضیة الفلسطینیة والسجناء 

، كان من المفترض أن یقوم لوقت نفسھوفي ا .السیاسیین
وقفة االتحاد العام لطلبة تونس في المعھد بتنفیذ  أعضاء

حول نفس الموضوع في الباحة الرئیسیة في  احتجاجیّة
الساعة العاشرة، ولكن إدارة المعھد رفضت الّسماح بھذا 

صباحا  11كرد فعل، فقرر الطلبة تأجیل ذلك إلى الساعة 
على أمل الحصول على إذن. لكن لم ترد أي تعلیقات من 

بعد ذلك  وبعد على أي حال تحّركھملذا نفّذوا  اإلدارة،
وشاركوا بوجھات نظرھم المثیرة  التظاھرةانضموا إلى 

  .لالھتمام حول كل من الشؤون المحلیة والدولیة
ندین الموقف المخزي لإلدارة المتمثل في أنھا جزء من    

العملیة األكبر الجاریة في ھذا البلد تحت اسم "التطبیع" 
   .صھیونيمع الكیان ال

  لدعم فلسطین(م ع ل ق)  ISLG منتدى  



11 

 

  الحقیقة التّاریخّیة وتحریف "المجـاھد األكبـر" :1952جانفي  18 

جانفي  18لم یكن یوم   
ھو یوم انطالق  1952

المقاومة الشعبیّة المسلّحة 
التي خاضھا التونسیون 

الحتالل الفرنسي ضدّ 
في الخمسینات 
والمعروفة بـ"حركة 

"، وإنّما كان الفالقة
انطالق ھذه الحركة 

  سابقا لذلك التّاریخ.

جانفي فیعود إلى  18 تاریخ ّما اختیارأ  
اعتقال قادة حزب الدّستور الجدید في ذلك 

، وھو نفص التّاریخ الذي كان مزمعا الیوم
لذلك ربط  أن یعقد فیھ ھذا الحزب مؤتمره.

اندالع المقاومة الوطنیّة بین الحقا بورقیبة 
من جھة وبین اعتقال قادة حزبھ  سلّحـةالم

یوم انعقاد مؤتمر "الدیوان السیاسي" حتّى 
یُظھر للتونسیین مسؤولیّة الحزب الذي 
یقوده على اتّباع طریق الكفاح المسلّح في 
مواجھة فرنسا االستعماریّة ویستطیع 
مواجھة خصومھ. وھو في الحقیقة یستولي 
على التّاریخ ویحّرفھ لصالحھ ولذلك 

جانفي ھو یوم اندالع  18أصبح تاریخ 
المقاومة المسلّحة في سجالّت التّاریخ 
الّرسمي بما أّن بورقیبة ھو من أشرف 
على كتابة تاریخ الحركة الوطنیّة حسب 
أھوائھ فغّض الّطرف عن بعض التّفاصیل 
وضّخم من أھمیّة تفاصیل أخرى. ویتنّزل 

ذلك في مشروع أكبر أال وھو ربط 
نیة بحزبھ وربط حزبھ الحركة الوط

بشخصھ وبالتالي اختزال تاریخ طویل من 
تضحیات الّشعب وكفاحھ في شخصیة 
"المجـاھد األكبر". فحسب بورقیبة، 

بدایة الحركة الوطنیة في تونس  ارتبطت
سنة  بتاریخ تأسیس حزبھ في قصر ھالل

. وھذه مظالم تاریخیّة في حّق 1934
حركة التحّرر الوطني وكفاح تاریخ 

  ّشعب في تونس.ال

وھذه بعض االحداث التي تدّل على    
انطالق المواجھة العنیفة بین الشعب 

 18التونسي واالحتالل الفرنسي قبْیل 
  :1952جانفي 

أفراد أطلقوا  4جانفي،  12تونس،  -
  الرصاص بساحة اإلقامة العامة

جانفي اغتیال  12بورطو فرینا (تونس)  -
  .وریّةجندرمي (سیسرو) أثناء قیامھ بد
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جانفي، جرح عوني أمن  14تونس،  -
  بالرصاص أثناء مظاھرة

جانفي، متظاھرون  12 الحّمامات، -
یطلقون الرصاص على العساكر من بنادق 

  .ورشاشات
جانفي، إطالق الرصاص  12 نابل، -

  .على رجال أمن

جانفي، متظاھرون  16بنزرت،  -
  .یستعملون قنابل یدویة واسلحة ناریة

جانفي،  17زل بورقیبة)، فري فیل (من -
  .جرح عون أمن أثناء مظاھرة

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

   ات سیاسیّةبیــان
  حزب الكــادحین حول الحرب التركیة على سوریا:بیان 

  ةسوریا وغیرھا من األقطار العربی في الرجعیة التركیة ستذوق طعم الھزائم المرة
شنت الرجعیة التركیة أواخر شھر   

حملة عسكریة ضد سوریا  2020فیفري 
دعما للجماعات اإلسالمیة التكفیریة 
ودفعت بآالف الجنود وعشرات الطائرات 

عات لتحقیق ھدفھا والدبابات والمدرّ 
المتمثل في السیطرة على ھذا البلد العربي 

ناة شعبھ الذي یواصل مما فاقم من معا
بعزم ال یلین مقاومتھ الشجاعة منذ سنوات 
لالمبریالیین والرجعیین والصھاینة 
الطامعین في تركیعھ واستسالمھ ملحقا بھم 
الخسائر وفي عالقة بذلك یعبّر حزب 

 ا یلي :الكادحین عمّ 

أوال : إدانة الغزو التركي اإلجرامي الذي 
م یقدّم الدلیل مرة أخرى على أن نظا

أردوغان حلیف للجماعات التكفیریة 
االسالمیة بما فیھا االخوان المسلمین 

 وداعم رئیسي لھا.

ثانیا : یمثل ذلك الغزو جزًء من حرب 
شاملة تشنھا الرجعیة التركیة على األمة 

العربیة وھى التي تجري أیضا في لیبیا 
بصورة علنیة بینما تجري سرا في أقطار 

دفھا احیاء عربیة أخرى ومنھا تونس وھ
االمبراطوریة العثمانیة سیئة السمعة التي 
أجرمت في حق األمة العربیة وأمم أخرى 

 مقترفة المذابح المرّوعة .

ثالثا : دعوة الثوریین العرب وغیرھم من 
الثوریین عبر العالم وخاصة الكرد الى 
الوقوف الحازم في وجھ الحرب الرجعیة 
التي یشنھا نظام أردوغان ضد سوریا 

االمة العربیة قاطبة وباقي شعوب و
 المنطقة.

رابعا : تأكید ان الحروب الرجعیة ومنھا 
حرب الرجعیة التركیة ضد العرب والكرد 
وغیرھما من شعوب المنطقة ال یمكن 
إفشالھا نھائیا وفرض الھزیمة على 

 أصحابھا إالّ بالحرب الشعبیة الثوریة.

 ـ عاشت سوریا والموت للرجعیة التركیة.
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ش كفاح األمة العربیة من أجل التحرر ـ عا
 الوطني الدیمقراطي واالشتراكیة والوحدة.

ـ یا شعوب الشرق اتحدي في مقاومة 
 .االمبریالیة والصھیونیة والرجعیة

الحل ضد الرجعي  يـ حرب الشعب ھ 
  والمحتل .

    ادحینـــحزب الك
  2020مــارس  2تونس  
 

  الصحة أن تكون شعبیةللتغلب على كورونا وسائر األوبئة على 
تفشى وباء كورونا في بلدان كثیرة مھددا  

صحة وسالمة مئات المالیین من البشر 
وال یعرف حتى اآلن ما ان كان ناتجا عن 
أسباب طبیعیة أم انھ مصنع لغایات حربیة 
خاصة أن الدول االمبریالیة صنعت 
وروجت واستعملت سابقا أسلحة كیمیائیة 

الوطن العربي وجرثومیة في فیتنام و
ویوغسالفیا وغیرھا من البلدان ویمكنھا 
استعمالھا ضد بعضھا البعض متى تطلب 
األمر ذلك مثلما حدث خالل الحروب 
االمبریالیة كما ھناك استثمار لألمراض 
من طرف الشركات الرأسمالیة المصنعة 

   .لألدویة

وفي تونس سجلت عدید حاالت اإلصابة 
اتھام وھى آخذة في التصاعد وھناك 

للسلطة بالتكتم على األرقام الحقیقیة حتى 
ان فرنسا فرضت عدم السفر الى تونس 
وقد اتخذت الحكومة التونسیة جملة من 
اإلجراءات مثل غلق المدارس والمعاھد 
والجامعات وتعطیل األنشطة الریاضیة 
والثقافیة واقفال المجال البحري والحد من 

تتخذ  الرحالت الجویة الخ .. غیر أنھا لم
اإلجراءات المطلوبة في المجال الصحي 

وفي عالقة بذلك یعبر حزب الكادحین عما 
   :یلي

أوال : ال یمكن التعویل على االمبریالیة 
لمقاومة الوباء فما یھمھا لیس الصحة وانما 
الربح وحتى عندما تقوم بإجراء صحي ھنا 
أو ھناك فان غایتھا النھائیة ھي جنى 

االدعاء االمبریالي األرباح ومن ھنا زیف 
القائل أن العالم كلھ في مركب واحد وعلیھ 
التضامن والتآخي فاإلمبریالیة تعني 
االستغالل والحرب وتفشي األمراض 

  .أیضا

ثانیا : إن إجراءات السلطة التونسیة المعلن 
عنھا عاجزة عن التصدي للوباء في ظل 
انھیار قطاع الصحة وعدم تخصیص 

الزمة للنھوض بھ االعتمادات المالیة ال
فاألدویة مفقودة والمستشفیات متھالكة 

   .واألطباء والممرضون قلیلون

ثالثا : دعوة االطار الطبي وشبھ الطبي 
الى خدمة الشعب وفرض تخصیص 
االعتمادات المالیة والوسائل التقنیة 
وانتداب المزید من األطباء والممرضین 

  .على السلطة للتغلب على المرض
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الكادحین الى المطالبة بالحق  رابعا : دعوة
في الصحة الشعبیة المجانیة وتحویل 
العیادات الخاصة الى مستشفیات عمومیة 

والتعاون مع االطار الطبي وتسھیل أدائھ 
   .لمھامھ

  الكادحینحزب 
  2020مارس  13تونس 

 من أجل حل البرلمان 
تقدمت مجموعة برلمانیة یبلغ عددھا    
تحت مسمى  نائبا بمشروع قانون  47

خبار الزائفة والقذف مكافحة اال"
ینص على عقوبات زجریة  "االلكتروني

یمكن تسلیطھا على المواطنین المتھمین 
بالتطاول على البرلمانیین بصورة خاصة 
مما أثار ردود فعل واسعة من قبل 
منظمات حقوقیة ونقابیة وقوى سیاسیة 
ورواد مواقع التواصل االجتماعي نتج 

 ؤالء البرلمانیین الواحد تلوعنھا تنصل ھ
. وفي اآلخر منھ وصوال الى سحبھ مؤقتا

  :بذلك یعبر حزب الكادحین عما یلي عالقة

أوال : یندرج مشروع القانون المذكور 
ضمن سعي البرلمان الى تقویة نفوذه 
وتحصین نفسھ من النقد لذلك التقت حولھ 
سائر مكوناتھ التي تناست خالفاتھا 

ة المزعومة ووحدتھا السیاسیة والفكری
الرغبة في التضییق على الحریات العامة 

  وقمع الشعب .

ثانیا : یحاول البرلمان استغالل االنشغال 
الشعبي بمجابھة وباء كورونا لتمریر 

بھة لما كان سائدا زمن قوانین قمعیة مشا
  . يحكم بن عل

ثالثا : یضاف ھذا المشروع الى مشاریع 
وازات سابقة مثل طلب الحصول على ج

سفر دیبلوماسیة ورفض رفع الحصانة 
على نواب ضالعین في جرائم اقتصادیة 

  وجنسیة
رابعا : ان البرلمان الحالي ال شرعیة 
شعبیة لھ في ظل مقاطعة اغلبیة الشعب 
لالنتخابات التشریعیة السابقة كما انھ نتاج 
لتحالف المال السیاسي واالعالم الفاسدین 

  وتدخل قوى خارجیة .

: یحي حزب الكادحین كل القوى خامسا 
الشعبیة في كفاحھا ضد القمع واالستغالل 
ویدعو الى تكثیف العمل من اجل حل 

  البرلمان .

  حزب الكادحین
  2020مارس  30تونس 
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  العراق: ھذا ما جناه ملوك الّطوائف من دیمقراطیة بریمر

لم یقدر النّظام الّطائفي    
الّرجعي في العـراق على 

تھ وعلى النّجـاح تجاوز أزمـ
في وضع حدّ لالحتجاجات 
الّشعبیّة المنجّرة عن االزمة 
االجتماعیّة للّطبقات الكادحة 
في ھذا البلد. فقد تخلّى 
رئیس الـوزراء المكلّف 

بتشكیل الحكومـة عن مھّمتھ بعد أن كان 
مقّررا التّصویت علیھا في البرلمان یوم 

، ففي آخر 2020مارس  1أمس األحد 
ّجھ رسالة إلى رئیس الدّولة معلنا لحظة و

فیھا اعتذاره عن تقدیم تشكیلتھ الوزاریّة 
إلى أعضاء البرلمـان وذلك بعد ان تأّكد 
أنّھا لن تنال الثقة بعد أن أدرك معارضة 
الكتل السنیّة والكردیّة. وھذا التخلّي یؤّكد 
أّن المحاصصة الّطائفیّة ھي التي تتحّكم 

سمیة التي تتحّكم في في الحیاة السیاسیّة الرّ 
البالد، وھي محاصصة داخلیّة ترتبط 
بموازین قوى خارجیّة أوصلت البالد 
والمجتمع إلى أزمة حادّة لم یعد في مقدور 
النّظام الحاكم حلّھا بل إّن ھذه األزمـة 
انتقلت بشكل واضح إلى المؤسسات 
الحاكمة نفسھا التي أصبحت تتخبّط في 

فھا الّصراعات مشاكلھا الدّاخلیّة تتقاذ
والخالفات. وبالتّالي فإّن النّظام العاجز عن 
إیجاد حّل للّصراعات التي تشقّھ لن یكون 

قادرا على حّل األزمـات االقتصادیّة 
  واالجتمـاعیّة التي تحاصره. 

وفي ظّل ھذه األزمـة التي یعاني منھا    
النّظام یتزاید الّضغط الّشعبي في الّشوارع 

للمحاوالت الیائسة نحو والّساحات رفضا 
ملء الفـراغ الحكومي باالعتماد على نفس 
اآللیات القدیمة القائمة على ترضیات 
ممثّلي الّطوائف الذین ال یمثّلون في النّھایة 
إالّ دمى تحّركھا قوى إقلیمیّة وعالمیّة 
خارجیّة. وقد كان لالنتفاضة التي اندلعت 
 منذ شھر أكتوبر الماضي الدّور الحاسم في

تعریـة الّطبیعة الالوطنیة والالشعبیّة 
للنظام وتمّكنت من إجھاض كّل محاوالت 
القضاء على جمرة االحتجاج والغضب 
سواًء بالّرصاص والنّـار واالغتیاالت او 
بتقدیم بعض التنازالت السیاسیّة أو عقد 
المـؤامرات، وحتّى بعض التدّخالت 
الخارجیّة لم تقدر على إسكات صوت 

ة أو احتوائھ. فالجماھیر المنتفضة االنتفاض
التي قدّمت مئات الّشھداء والّشھیدات 
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وآالف الجرحى والمعتقلین والمخطوفین 
رفعت شعار الوطن وإسقاط النّظام في 
تناقض تاّم وواضح مع الّرجعیّة الحاكمة 
التي باعت الـوطن وسمحت بنھب ثرواتھ 
وتقسیمھ إلى مرجعیّات دینیّة وطائفیّة 

  وّزعت الغنـائم في ما بینھا.واثنیة و

ویحـاول النّظام من جدید أن یحّل أزمتھ    
الدّاخلیّة، ویبدو أنّھ لن یتخلّى عن المقاییس 
القدیمة التي دأب على استعمالھا، لذلك 
یتّجھ رئیس الدّولة إلى تكلیف شخصیّة 
أخرى في ظرف أسبوعین للقیام بتشكیل 
حكومة، وذلك عمـال بنصوص الدّستور. 

لكّن الدّستور الذي سیتّم االعتماد علیھ ھو و
نفسھ الدّستور الذي وضعتھ تلك االئتالفات 
الّطائفیّة الحاكمة بإشراف مباشر من 
االمبریالیة األمریكیّة ومن حلف النّاتو 
وطبعا لن یقدر ھذا الدّستور على إخراج 
الحّكام من المـأزق الذي رمت بھم فیھ 

  االنتفاضة الّشعبیّة.

غرق خلفــاء بریـمر، الذي "جلب  لقد   
الدیمقراطیة والحریة وحقوق اإلنسان" من 
وراء البحار لیزرعھا في تربة العراق، في 
ما زرعھ ذلك الحاكم من خیرات فجنوا 
الّسلطة السیاسیّة وتحّصلوا على نصیبھم 
من الثّـروة والنّفوذ التي وّزعوھا على 
عائالتھم ومریدیھم وصنعوا میلیشیات 

حة تحمیھم من "أعداء الفسـاد" مع مسلّ 

وفائھم ألسیادھم في الخارج الذین 
یواصلون نھب النّصیب األكبر من ثروات 
الّشعب العراقي تطبیقا لمقولة بریـمر 
"العراق قطعة من قلبي". وإذ نجح ھؤالء 
في مشروعھم فإّن ذلك النّجاح مؤقّت ألّن 
الثروة التي كدّسوھا والغنیمة التي 

صبحتا مصدرا للّصراع اقتسموھا أ
الدّاخلي بینھم في ظّل بلد بال سیادة وشعب 
یعاني التّجویع والتفقیر والتّجھیل. فقد 
ساھم بریمر وخلفاؤه في رسم حاضر 
ومستقبل أسودین ألبناء الّشعب وبناتھ 
معتقدین أّن "دیمقراطیتھم وحقوقھم" 
ستحجب على الجماھیر الكادحة الوعي 

الل الذي یكبّلھا بواقع االضطھاد واالستغ
وواقع االستعمار الذي یھیمن على الـوطن 
وبالتّالي لم یتوقّع ھؤالء أن ینھض أولئك 
الكادحون والكادحات ویھبّوا إلى الشوارع 
والّساحات لیفتّكوا وطنھم وثرواتھم من 
األیادي المغتِصبة ویقدّموا التضحیات تلو 
التّضحیات ویكّسروا األغالل التي تكبّلھم 

  ل غد أفضـل.من أج

ویبقى الحّل الوحید للقضاء على األزمـة  
السیاسیّة واالجتماعیة واالقتصادیّة بید 
الّشعب الثّـائر حین یتّحد ویوّجھ أسلحتھ 
نحو تحطیم النّظام القائم بمختلف أجھزتھ 
ومؤسساتھ ویشرع إثر ذلك في بناء نظام 

  وطني دیمقراطي شعبّي.

  
  

-------------------------------------------------------------------------------------  
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  العراقیّون یتحدّون النّظـــام و كورونا

نزل آالف العراقیین الغاضبین إلى وسط   
العاصمة بغداد في ساحة التحریر بعد ان 
قدموا من عدد من مدن الجنوب والتحقوا 

المیذ بمتظاھري العاصمة وخصوصا الت
 والطلبة وذلك مواصلة لالنتفاضة الشعبیة

التي اندلعت في شھر أكتوبر ضدّ 
األوضاع االجتماعیة واالقتصادیّة للغالبیّة 
العظمى من الّطبقات الكادحة نتیجة 

الالشعبیة  استشراء الفساد والسیاسات
  والالوطنیة للنّظام القائم.

مظاھرات مع عقد ھذه الوتتزامن  
اجتماعا لمنح الثقة عي الّرجالبرلمان 

  للحكومة الجدیدة التي یرفضھا الشعب.

وقد تحدّى آالف المتظاھرین من الشعب   
العراقي تحذیرات وزارة الصّحة تخّوفا 

من انتشار فیروس كورونا بعد ان تّم 
اكتشاف بعض حاالت اإلصابة بھ كما 

  تحدّوا مشاّق الّسفر وغیرھا من العراقیل.

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

  "صوت المــرأة ثورة وأنتم العـــورة "

: "صوت المــرأة ثــورة وأنتم العــورة" 2020فیفري  13الخمیس  كادحات العراق یـوم  
حتجاجات ردّا على دعوة مقتدى الّصدر لعدم االختالط في التظاھر واالعتصام ودعما لال

  .الشعبیة ورفضا لالغتیاالت واالعتداءات التي طالت عددا من المحتّجات والمحتّجین
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  الجـــزائر: احتجاجات الشعب تطوي سنتھا األولـى 

فیفري  22یوم السبت طوت    
االحتجاجات في الجزائر  2020

عامھا األّول. وبھذه المناسبة احتشد 
اآلالف من الجزائریین في قلب 

، وھتَفوا بالشعار التاریخي العاصمة
لالنتفاضات العربیة "الشعب یرید 
إسقاط النظام" ورفعوا الفتة "ال 
للسلطة العسكریة، دولة مدنیة ال 

 عسكریة"، تعبیرا عن رفضھم لھیمنة القیادة العسكریة على السلطة السیاسیّة. 

ولم یتخلّف الجزائریّون عن میادین   
ملة شعبیّة االحتجاجات منذ انطالقھم في ح

مناھضة لترّشح بوتفلیقة إلى دورة رئاسیّة 
خامسة قبل سنة من خالل نزولھم إلى 
الّشوارع في عدد من المناطق ثّم رفعوا 
من سقف احتجاجاتھم بالدّعوة إلى رحیل 
النّظام ومحاكمة الفاسدین من الّطبقة 
الحاكمة ومن المتعاونین معھا وإلى إبعاد 

كم باعتبارھا المؤسسة العسكریّة عن الح
ھي التي تدیر الّسلطة السیاسیّة وإن كان 
الحّكام یرتدون أزیاء مدنیّة. وفي الذّكرى 
األولى لھبّتھم الجماھیریّة نزل المحتّجون 
باآلالف یوم الجمعة وكّرروا ذلك یوم 
الّسبت وقد تزامن ذلك مع تصریحات 
الّرئیس اعتبر فیھا أّن األمور بدأت تھدأ 

ذلك بمثابة التّكذیب لتلك  في الّشارع فكان
  التّصریحات.

وخالل ھذا العـام من االحتجاجات   
الّشعبیّة قدّم النّظام بعض التّضحیات 

ببعض عناصره ورموزه من خالل دفع 
 2قیادة الجیش بوتفلیقة إلى االستقالة في 

، ثّم تنظیم انتخابات في 2019أفریــل 
شھر دیسمبر لكنّھا شھدت نسبة مقاطعة 

، إضافة إلى تقدیم بعض %60فاقت 
الّشخصیّات السیاسیّة والشخصیات المقّربة 
من الّرئیس الّسابق إلى المحاكمة بتھمة 

  الفساد واستغالل النّفوذ.

إالّ أّن الّشعب مازال مصّرا على    
مواصلة االحتجاج بالنّزول إلى الّشارع كّل 
أسبوع مؤكدین رفضھم للنّظام القائم الذي 

جوه واألسماء ال أكثر تغیّرت فیھ الو
بالّرغم من محاوالت الرئیس الجدید 
دغدغة مشاعر المحتّجین أحیانا باالدّعاء 
أنّـھ سیحدث إصالحات ویحقّق بعض 

، وھذا المطالب المرفوعة في الّشارع
اإلصرار سیحمل الّشعب إلى االنتصار 

  طال الّزمن أو قصر.
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  يسوریا تقاوم العدوان التّرك  

الت انباء سوریّة أفادت وكا   
وعالمیّة أّن الدّفاعات الجویة 
 السوریّة أسقطت مساء یوم األحد

طائرة تركیة  2020مارس  غّرة
 30مسیرة رابعة على بعد یقارب 

كیلومترا إلى الشرق من بلدة 
بجسر  الیونیسیة الحدودیة مع تركیا،

الّشغور الغربي جنوب غرب مدینة 
  ادلب.

لتركیة بعد محاولتھا وقد تّم تدمیر الطائرة ا  
االقتراب من أحد مواقع الجیش السوري في 

  .المنطقة

وكانت وكالة األنباء السوریة "سانا" أفادت    
الیوم، بتصدي وحدات الدفاع الجوي التابعة 
للجیش السوري، لطائرات مسیرة فوق 

  .محافظة حماة

ومن جھة ثانیة أسقط الجیش التركي طائرتین 
خل المجال الجوي عسكریتین سوریتین، دا

السوري، وأفادت وكالة األنباء السوریة، أن 

الطیارین ھبطوا بمظالتھم سالمین على 
  .األرض

كما أعلنت سوریا غلق المجال الجّوي في    
ادلب، وبالتالي فغّن أّي طائرة تركیة تصل 
إلى ذلك المجال ستكون عرضة للنیران 
السوریة، وقد أكد إثر ذلك رئیس مركز 

الروسیة في سوریا أن روسیا لم  المصالحة
تعد قادرة على ضمان سالمة الطائرات 
التركیة في سوریا، بعدما أغلقت حكومة 

  البالد المجال الجوي في إدلب.

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

  یّا تركیّا على األقّل في ادلبجند 34مقتل 

 34، 2020فیفري  27قِتل مساء یوم الخمیس    
جندیا تركیا على األقل، إثر قصف جوي لقوات 
النظام السوري على أفراد من الجیش التركي في 
إدلب في المنطقة الواقعة بین البارة وبلیون. 

  وأكدت السلطات التركیة مقتل عدد من جنودھا. 

سائل التّواصل االجتماعي صورا وقد نقلت و   
 التابعة للجیش  وأشرطة فیدیو لعشرات العربات

لموتیعودون في صنادیق ا عیّة التّركیّةججنود الرّ   



20 

 

التركي معّطبة وكذلك مشاھد الحتفاالت 
الّسوریین بھذه الخسائر التي لحقت القوات 
التركیة الغازیة یقومون خاللھا بإحراق 

 صور اردوغان ویھتفون بسقوطھ.

وقد تقدمت قوات الجیش السوري وتمكنت    
لسیطرة على الحلوبة وقوفقین في جبل من ا

الزاویة، والزقوم في سھل الغاب في ریف 
حماة الشمالي الغربي. وبذلك تقترب من 
مدینة جسر الشغور بمسافة فاصلة ال تتجاوز 

 كیلومترا. 17

وردّا على مقتل جنودھا قصفت القوات    
التركیة مواقع لقوات الجیش السوري. 

جر الیوم الجمعة، وأعلنت الرئاسة التركیة، ف
أنھا "قررت الرد بالمثل على النظام السوري 
غیر الشرعي الذي یوجھ سالحھ صوب 

 ."جنودنا"، بحسب "األناضول

وترأس الرئیس التركي، رجب طیب    
إردوغان، الخمیس، اجتماعا أمنیا في 

 .العاصمة أنقرة

وفي نفس الوقت الذي اتّخذت فیھ السلطات    
على المیدان وشرعت في التركیة قرار الردّ 

تنفیذه، وّجھت الرئاسة التركیّة عقیرتھا 
بالّصیاح خارجیّا مطالبة بإرساء ھدنة في 
ادلب السوریّة لوقف نزیف الدم الذي 
بتعّرض لھ الجنود األتراك، فقد أجرى 
المتحدث باسم الرئاسة التركیة، إبراھیم قالن، 
فجر الجمعة، اتصاًال ھاتفیًا مع مستشار 

القومي األمیركي، كما أكد الجانب األمن 
التركي، للوفد الروسي الذي كان موجودا في 
العاصمة أنقرة، الخمیس، على ضرورة 
إرساء وقف إطالق النار في محافظة إدلب 
"بأسرع وقت ممكن"، حسب وكالة 

األناضول.

-------------------------------------------------------------------------------------  
  جنود أتراك في لیبیا 10مقتل   

أعلن اللواء مبروك الغزوي، قائد غرفة    
خلیفة عملیات المنطقة الغربیة في جیش 

عن  ،2020فیفري  27حفتر، یوم الخمیس 

  . جنود أتراك في لیبیا 10مقتل 

وقال اللواء مبروك وفق ما نقلتھ صحیفة    
 جنود أتراك على 10المرصد اللیبي إن 

قتلوا في غارة على قاعدة معیتیقة  قلّ األ
  .اللیبیة

ھذا العدد من قتلى الجنود األتراك یضاف    
إلى أعداد أخرى من القتلى في صفوف 
المرتزقة الذین أرسلتھم الّرجعیّة التركیّة إلى 

األرض العربیّة اللیبیّة للمشاركة بھم في 
حرب المصالح القائمة على نھب الثروات 

ن اللصوص الدولیین في نفس وتقسیمھا بی
الوقت الذي اتّفق فیھ أولئك اللّصوص وفي 
مقدمتھم اردوغان على وقف الحرب 
والجنوح الى الحلول السلمیّة. وستمون 
األرض العربیة اللیبیة ألولئك الجنود 
والمرتزقة في الوقت الذي كانت فیھ الرجعیة 
التركیة الحاكمة أنھا ستجد الّطریق مفروشة 

لفرض ھیمنتھا العسكریّة بالورود 
واالقتصادیّة خاّصة وأنّھا تعّول على حلیفتھا 

   حكومة السّراج "المعترف بھا دولیّا".



21 

 

سلطة عبّاس بعد أیّام من صفقة القرن: ال تراجع عن التنسیق األمني والتطبیع 
  مع االحتالل

الخطب الرنّانة التي أطلقھا   
ممثّلو الّسلطة الفلسطینیّة إثر 

لقرن االمریكیة صفقة ا
الّصھیونیّة والوعود 
والتصریحات بقطع العالقات مع 
سلطة االحتالل وع أمریكا وعدم 
االعتراف بأوسلو وغیرھا لم 
تكن سوى ردّة فعل لحظیّة على 

نتنیاھو الھدف منھ -إعالن ترامب
امتصاص الغضب الّشعبي الفلسطیني 
والعربي. ولم یمر وقت قصیر حتّى طوى 

ون من قبل أوسلو وما تبعھا أولئك المعیّن
حّكاما في قصر محاصر على شبر من 
أرض محتلّة، طوى ھؤالء الذین صدّقوا 
أنّھم یمثّلون بالفعل دولة وأنّھم یحكمون 
شعبا وبلدا تلك الّصفحة التي حبّروھا 
بعبارات اختلسوھا من قاموس الّرفض 
الّشعبي والغضب العربي تجاه الكیان 

مبریالیّة األمریكیّة الّصھیوني المحتّل واال
الدّاعمة لھ، وعاد ھؤالء سریعا إلى 
رشدھم وإلى أداء واجبھم الیومّي في تنفیذ 
المھاّم الموكلة إلیھم وفي مقدّمتھا تطبیق 
االتفاقیات الممضاة مع االحتالل وكأّن 

  شیئا لم یكن.

فیفري  16فقد اجتمعٍ یوم األحد    
الناطق باسم الرئاسة الفلسطینیة  2020

نبیل أبو ردینة، مع مجموعة من 
وقد أّكد  .الصحفیین الصھاینة، في رام هللا

خالل االجتماع على استمرار التنسیق 
األمني مع االحتالل، وصّرح بأّن "التنسیق 
األمني مع "إسرائیل" مستمر بشكل طبیعي 
ألننا نرید التأكید لإلسرائیلیین أننا نحارب 
 "اإلرھاب"، ولكن ھذا لن یستمر إلى

  ."األبد

وقبل ذلك بیومْین فقط، شارك وفد   
فلسطینّي مكّون من عدد من المسؤولین 

وزراء سابقون ونواب في  من ضمنھم
وموظف كبیر في  المجلس التشریعي

ن عن بلدیات ودیوان الرئاسة ومندوب
وذلك في إطار لجنة  فلسطینیة بالضفة

لجنة التواصل مع المجتمع "تسّمى 
تطبیعي بمدینة "تل  ، في لقاءٍ "اإلسرائیلي

ة التقى خاللھ مع وفد أبیب" الصھیونی
  صھیونّي.
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قرار  ویعود تشكیل لجنة التواصل ھذه إلى 
 وھي تابعة، 2012عباس عام  صادر عن

وھو  محّمد المدنيویرأسھا منظمة التحریر، ل
'،عضو اللجنة المركزیّة في حركة 'فتح

"التواصل  في ، حسب المنظمةمھمتھاتتمثّل و
بھدف نقل الموقف  "اإلسرائیلي"ع المجتمع م

أداة من ". غیر أنّھا لیست إالّ الفلسطیني لھم
التي تستعملھا سلطة عبّاس أدوات التطبیع 

العمیلة مدّعیة أنّھا ال تھدف الى التطبیع مع 
االحتالل وأدواتھ باعتباره "أمر مرفوض 
ومدان فلسطینیّا"، وإنّما ھي أداة تعمل 

الجبھة اإلسرائیلیة  علىحسب قولھا "
الداخلیة من خالل الحوار والتواصل 
والنقاش مع المجتمع اإلسرائیلي وشرائحھ 

ة". وقد شاركت ھذه اللّجنة في عدد المتعدد
من اللّقاءات والملتقیات التطبیعیّة مع وفود 
من الكیان الّصھیوني في مدن عدیدة 
وحضرت حتّى ؤتمرات تُعنى باألمن 

ثل مؤتمر ھرتسلیا، القومي الصھیوني، م
الذي یعتبر األھم على مستوى األمن 

  والمخابرات بالنسبة للكیان الّصھیوني. 

ومن األنشطة التطبیعیّة الخطیرة التي    
 8قامت بھا ھذه اللّجنة، تنظیمھا یوم 

لزیارة لوفد صھیوني  2016نوفمبر 
كان مصحوبا  متحف محمود درویش إلى

باء ھذه اللجنة وأحد أقر بأعضاء من
، زیاد درویش یُدعىالشاعر الراحل، 

ولم یكن  .وبمرافقة أمنیّة فلسطینیّة
العاملون بالمتحف على علم بھذه الّزیارة 
أو كان ھناك نشاط مبرمج مع ھذه 

  اللّجنــة.

وتأتي ھذه الخطوات التطبیعیّة من قبل   
سلطة عبّاس ال في تناقض مع تصریحات 

فقة عبّاس وسلطتھ األخیرة عقب اعالن ص
قرار القرن فحسب وإنّما في تناقض مع 

المجلس المركزي لمنظمة التحریر 
مارس الذي اتّخذ في شھر الفلسطینیة 

بسحب االعتراف باالحتالل ویقّر ، 2015
وتعلیق االتفاقات الموقعة وخاصة أوسلو، 
وبروتوكول باریس االقتصادي، ووقف 

، فذلك القرار أصبح أیضا التنسیق األمني
وال فائدة في التّذكیر بھ.  من الماضي

ولیس غریبا أن تلجأ ھذه الّسلطة في كّل 
مّرة إلى اجترار نفس التصریحات 
الحماسیّة وحتّى إصدار قرارات من الوزن 
"الثقیل"، فتلك طبیعتھا وإّن ما یصدر عنھا 
في لحظات الغضب مبّرر بحالة الغضب 
نفسھا بل إنّھا تتأقلم في لحظات مع 

تمتّصھ وتعود إلى سالف الغضب الّصاعد ل
سیاستھا ومشروعھا التفریطي في األرض 

  وفي الوطن.
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 في ردّه على "صفقة القرن"، أردوغان سیقیم معرضا تجاریّا في تل أبیب   

 على صفقة القرنفي ردّه    
التي أعلن عنھا ترامب 
وأھدى بمقتضاھا القدس 
كاملة إلى الّصھاینة والتي 
یعتبرھا أردوغان "خّطا 

في ردوغان أسیقیم  مر"اح
معرضاً لتسویق جوان المقبل 

 .منتجاتھ في تل أبیب

وسیقام ھذا المعرض من    
اجل زیادة صادرات الدّولة التّركیّة في 
إطار العالقات التّجاریّة بینھا وبین الكیان 
الّصھیوني. ولعّل ھذه الوسیلة تمثّل إحدى 
الّطرق التي یقاوم من خاللھا أردوغان 

ل الصھیوني ویغزو بھا األراضي االحتال
الفلسطینیّة المحتلّة تمھیدا لتحریرھا ومنھا 
القدس من مغتصبیھا ثّم إھدائھا إلى 

 .أصحابھا الشرعیین
ردوغان، من خالل ھذا أویھدف    

المعرض، إلى تطویر المبادالت التجاریة 
التّركیّة مع الكیان الّصھیوني وخصوصا 

لتي تشھد الّزیادة في قیمة الّصادرات ا
ارتفاعا من سنة إلى أخرى. فقد سّجلت 
عائدات صادرات البضائع التّركیة إلى ھذا 

منذ  %256الكیان المحتّل ارتفاعا بنسبة 
ملیار  1.575، فانتقلت من 2002سنة 

ملیار دوالر في  5.608دوالر إلى 
السنوات األخیرة. وبفضل ھذا التقدّم 

ة، الحاصل في عائدات المبادالت التّجاریّ 
فإّن اردوغان سیتمّكن تدریجیّا من التوّغـل 

في أسواق الكیان الّصھیوني عبر إغراقھا 
بالبضائع التّركیّة مّما سیمّكنھ من ضرب 
تلك األسواق وإلحاق أزمة باالقتصاد 
الّصھیوني ستكون لھ تأثیرات سلبیّة ال 
على االقتصاد فحسب وإنّما أیضا على 

ل، ھذا المجتمع وخاّصة على أرباب العم
من جھـة. ومن جھة أخـرى، فإّن تراكم 
العائدات التجاریّة سیحقّق فائضـا لفائدة 
الدّولة التّركیّة سیقابلھ تفاقم للعجز في 
المیزان التّجاري لدولة االحتالل وھو ما 
سیتیح ألردوغان فرض شروطھ السیاسیّة 
على الكیان الّصھیوني وستكون في 

صوصا مقدّمتھا إلغاء صفقة القرن وخ
التخلّي عن القدس الّشرقیّة للفلسطینیین.  
وبالتّالي، فإّن ھذا التّكتیك "الثّـــوري" 
القــائم على الغـزو االقتصادي، وھو شكل 
من أشكال فرض الھیمنة في ھذا العصر، 
سیفتح الّطریق تدریجیّا ال فقط أمام إلغاء 
صفقة القرن بل أمام تحریر كّل األراضي 

تلّة وفي مقدّمتھا القدس الفلسطینیّة المح
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التي تمثّل خّطا أحمَر بالنسبة 
  !!!  ألردوغان

فھنیئا للفلسطینیین، وللعرب أجمعیـن،   
بھذا البطل الغیور على األرض وعلى 
التّاریخ وعلى المقدّسـات الذي سیحقّق 
"سلمیّـا" وفي ظرف وجیز ما عجز عنھ 
العرب بمقاوماتھم ومفاوضاتھم طیلة 

م إالّ أن یتھیّؤوا الستقبال عقود. وما علیھ
ھذا الفارس المغـوار وما على مالیین 
المشّردین إالّ أن یحزموا أمتعتھم وما على 
الفلسطینیات في أّي مكان إالّ أن تعلّقن 
المفاتیح على أطراف أھدابھّن وأن تغنّین 
"اآلن اآلن ولیس غدا أبواق العودة 

    !!!  فلتقرْع"

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

  قاطعوا االنتخابات %60إیــران: حوالي 

قالت مصادر رسمیّة إیرانیّة   
أّن نسبة االقبال على التّصویت 
في االنتخابات التشریعیّة بلغت 

فیما أشارت مصادر  41.6%
أخرى أّن النسبة لم تتجاوز 

ي أضعف األربعین بالمائة وھ
نسبة مشاركة في االنتخابات 
التي شھدھا ھذا البلد، وكانت 

  في آخر انتخابات. %60آخر نسبة قد بلغت 

وقد تزامنت مقاطعة عدد كبیر من    
النّاخبین للتّصویت مع عملیّة االقصاء التي 
تعّرض لھا عدد كبیر من المرّشحین من 
"التیّار اإلصالحي" من قبل المسؤولین 

ذه االنتخابات (مجلس صیانة عن تنظیم ھ
الدّستور). وبالّرغم من أسالیب التّرھیب 
والتّرغیب التي اعتمدتھا السلطات 
اإلیرانیّة تجاه الّشعب اإلیراني بھدف 
إجباره على التّصویت فإّن نسبة كبیرة من 
الشعب ترى أّن نتائج ھذه العملیّة 
االنتخابیّة معروفة سلفا وأّن الذین 

رلمان "سیدخلون في سیصعدون إلى الب
دّوامة الفساد" كسابقیھم، وھو ما یؤّكد 
استشراء مظاھر الفساد داخل النّظام 
اإلیراني بمختلف أجھزتھ ومؤسساتھ، 
واعتبرھا البعض اآلخر مجّرد مسرحیّة 
ودعا العدید إلى عدم التّصویت 

  لإلرھابیّین.

وتخّوفا من ضعف اإلقبال على    
أّن التّصویت صّرح علي خامنئي ب

المشاركة في "التصویت في االنتخابات 
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التصویت "البرلمانیّة واجب دیني" وأّن 
وأنّھ " لیس فقط مسؤولیة ثوریة ووطنیة

"جھاد عام". ویوم التّصویت قامت 
الّسلطات بالتّمدید في الّزمن المحدّد 
إلغالق الّصنادیق خمس مّرات لتغلق 
نھائیّا في منتصف اللّیل. إالّ أّن كّل ھذه 

لتّدابیر لم تغیّر ما كان متوقّعا من مقاطعة ا
  كبیرة لالنتخابات. 

ولم یجد أكبر ممثّلي النّظام بدّا من    
االعتراف بھذه النسبة العالیة من 
المقاطعین، إالّ أّن السلطات وّجھت أصابع 
االتّھام، كعادتھا، إلى "جھات أجنبیّة" 
محّملة المسؤولیّة لوسائل اإلعالم األجنبیة 

مارست ضّخھا اإلعالمي الّسلبي  ي "الت
منذ عدّة أشھر وكثّفتھ مع اقتراب موعد 
االنتخابات ولم تتواَن خالل الیومین 

  "، حسب تصریح لعلي خامنئي.األخیرین

إّن ارتفاع نسبة الّرافضین للتصویت    
یفضح الّطابع الّشكلي لالنتخابات في بلد ال 

واًء یترّشح فیھ غیر ممثّلي النّظام الحاكم س
كانوا من المحافظین أو من اإلصالحیین 
والمعتدلین، ویؤّكد أّن الّشعوب ومنھا 
الّشعب اإلیراني قد شئم ھذه الّشكلیّات التي 
تتكّرر بشكل دورّي وال تؤدّي إلى أّي 
تغییر في السیاسات المعتمدة في مختلف 
المیادین والقطاعات وھي عموما سیاسات 

حة واستغاللھا تؤبّد اضطھاد الّطبقات الكاد
من قبل كمشة من ممثّلي الّطبقات المالكة 
والثریة ال ھّم لھم سوى الحفاظ على 
المصالح االقتصادیّة لطبقاتھم بواسطة 
تحّكمھم في السلطة السیاسیّة ومختلف 
أجھزة الدّولة. وقد شھدت إیران في شھر 

احتجاجات اجتماعیّة قمعھا  2019نوفمبر 
وواكبھا تعتیم النّظام بالحدید والنّار 

إعالمّي شدید وھو ما یؤّشر على أّن 
الّشعب اإلیراني سیجد ذات یوم طریقھ إلى 
الثّورة وھو وحده الّطریق الذي سیخرجھ 
من األوضاع التي یعیشھا الیوم تحت حكم 
  الّطغمة التي تتستّر بالدّین لتشریع ھیمنتھا.

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

  الشیلي ىعودة االحتجاجات إل 

 2020مارس  2حدثت یوم االثنین    
مواجھات عنیفة بین المتظاھرین الذین 
نزلوا إلى ساحة ایطالیا وسط العاصمة 
الشیلیة سانتیاغو وقد تدّخلت قّوات البولیس 
مستعملة قنابل الغاز المسیل للدّموع وھو 

إلى حصول مواجھات بینھا وبین ما أدّى 
المحتّجین الذین رفضوا مغادرة "ساحة 

الكرامة" وانتقلت إثر ذلك عملیّات الكّر 
  والفّر إلى عدید أحیاء المدینة. 

بذكر أّن الشیلي تشھد احتجاجات شعبیّة    
منذ أربعة أشھر بسبب األوضاع 
االجتماعیّة الّصعبة للّطبقات الكادحة وقد 

ات العنیفة بین الجماھیر أسفرت المواجھ
المحتّجة وقوات البولیس عن استشھاد أكثر 
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من عشرین من المحتّجین بسبب استعمال 
الّرصاص ووسائل قمع أخرى من قبل 

  قوات األمن والجیش.

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

  لجیش التحریر الوطني یشّل قسما كبیرا من البالد كولمبیا: إضراب عسكريّ 

نفّذ جیش التّحریر الوطني في    
فیفري  14كولمبیا انطالقا من یوم 

إضرابا عسكریّا شّل قسما  2020
ساعة تّم  72ھاّما من البالد لمدّة 

خاللھا فرض حظر التّجوال. 
فشھدت حركة النّقل تعّطال شبھ تاّم 

إلى خاّصة حركة نقل البضائع 
خارج البالد والتي تعبر مناطق 
سیطرة قّوات جیش التحریر 

الوطني وأغلقت المحالّت التّجاریّة ولم 
تستطع قوات الجیش واألمن النّظامیّة كسر 
اإلضراب وحصلت مناوشات في عدد من 
المناطق أدّت إلى سقوط قتیل وعدد من 

 الجرحى في صفوف الجیش النّظامي.

ضراب العسكري وقد انتقلت شرارة اال    
الى عدد من المناطق والمدن حیث وقعت 
احتجاجات تخلّلتھا مواجھات عنیفة بین 
المحتّجین وقوات البولیس والجیش 

  خصوصا في العاصمة بوغوتا.

  

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

 ووباء كورونا - لیاإیطالحزب الشیوعي الماوي ـ ا

مع بعض التغییرات  2020مارس  12مقتطفات من مداخلة في االجتماع الوطني في    
والتحدیثات لالعمال الجاریة التي نقوم بھا نحن الشیوعیون، مثل جمیع المنظمات 

  :البرولیتاریة، الشیوعییة الثوریة والتي نحن مدعویین للقیام بھا

روس لفی األسباب الحقیقیةحول    
كورونا، انھ ثمرة النظام الرأسمالي لإلنتاج 
وإعادة اإلنتاج ـ التبادل، ومرحلة 
اإلمبریالیة، والظروف االجتماعیة 

والطبقیة للبرولیتاریین والجماھیر، لقد قمنا 
بنشر وسنستمر في نشر جمیع المساھمات 
المفیدة لبلورة تصور علمي ( للجماھیر) 

. نحتاج الجدلي-واستخدام المفھوم المادي
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أن نفھم أكثر بدون االعتماد على األخبار 
علینا ان  ،البرجوازیة. نحن ماركسیون

نفھم جیدا وان ال نعول على التحالیل 
نحن لسنا متفرجین عما تقدمھ  .البرجوازیة

  .الصحافة الیومیة والتلفزیون

  :لنبدأ ببعض التوضیحات

اننا نرفض كل تلك المواقف في محیطنا 
وس كورونا" مناورة القائلة أن "فیر

ومؤامرة برجوازیة لفرض القمع 
 - والعسكرة وحل أزمة رأس المال، إلخ. 

ھذه حماقات حمراء اللون ال یمكن أن 
تكون لھا مساحة وال یجب أن تؤثر على 

 . نظریة وسیاسة وعمل الشیوعیین

إن فیروس كورونا جائحة دراماتیكیة وھو 
أیضا نتاج النظام اإلمبریالي في مرحلتھ 
النھائیة والمدمرة، ویدعونا ذلك إلى تكثیف 
الجھود للقیام بالثورة البرولیتاریة في 
جمیع أنحاء العالم على نطاق وطني 

 .ودولي یضع نھایة لإلمبریالیة

بالطبع، تستخدم البرجوازیة حالة    
الطوارئ المرتبطة بالوباء لتعزیز 
الدكتاتوریة المفتوحة وصوال الى دولة 

وھو ما یجب علینا  -ة فاشیة / بولیسی
مقاومتھ بكل قوة في الوضع الحالي ولكننا 
ال نرفض التدابیر الصحیة لقد أصبح ھذا 
الوباء واضًحا اآلن أنھ یتطلب الحد من 
العدوى الناتجة عن االتصال بین الناس 

  .والتنقل بین الجھات

ھناك حل برجوازي وحل برولیتاري 
واحد تفرضھ دكتاتوریة  للمشكلة.

ازیة، وآخر تفرضھ دكتاتوریة البرجو
البرولیتاریا. كالھما دیكتاتوریات، لكنھما 
مختلفتان تماًما... تستخدم البرجوازیة 
الجیش في جمیع أنحاء البالد وتعزز 
اإلجراءات القمعیة البحتة، لكنھا تفشل في 
حل المشكلة الصحیة بینما المطلوب بناء 
المستشفیات وتوظیف اآلالف واآلالف من 

اء و موظفي الرعایة الصحیة، األطب
والسیطرة على المصحات الخاصة وتوجیھ 
المال لخدمة الصحة عوضا عن االنفاق 
العسكري، واالھتمام بالرعایة المنزلیة 
الیومیة، لفرض أقصى قدر من السالمة 
في المصانع وأماكن العمل لألنشطة 
الالزمة، مع اتخاذ تدابیر ال تتعلق إال 

أسرھم، ولكنھا تھتم بحمایة صحة العمال و
  .بحمایة أصحاب رأس المال، وما إلى ذلك

ان دكتاتوریة البرجوازیة، في خدمة 
مصالح رأس المال وھى تمنحھ منافع 

كما ھو واضح في مرسوم  -استثنائیة، 
"عالج إیطالیا"، في حین تفرض قیودا 

  .على الجماھیر

لذا فإن دكتاتوریة البرولیتاریا ستكون   
ختلفًا تماًما. على الرغم من وستفعل شیئًا م

أنھ من المحتمل أنھ سیتعین علیھا اتخاذ 
بعض اإلجراءات المماثلة وأیًضا بمزید 
من التصمیم (على سبیل المثال، كان 
سیمنع المغادرة من میالنو بالقوة قبل یوم 
من المرسوم قبل األخیر)، لكنھا ستقوم 
بالباقي بشكل أساسي. ولكن قبل كل شيء، 

الناس إلى أن یكونوا أبطاالً،  سوف تدعو
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ینظمون األوضاع حتى یتمكنوا من أن 
یكونوا نشطین في تنفیذ تدابیر وحلول 
الطوارئ، وال یكونون سلبیین، خائفًین، 

ستقوم ." في انتظار البیانات الرسمیة
الدولة البرولیتاریة بتنظیم الجماھیر لكي 

  .تقرر

وقد حدث ھذا بالفعل في الصین، زمن 
جمھوریة الصین الشعبیة، وخالل  ماو، في

الثورة الثقافیة البرولیتاریة الكبرى، مما 
جعل البرجوازیین یعترفون بأن الصین 
زمن ماو أمكنھا رفع متوسط العمر من 

عاًما، وعلى سبیل المثال،  68إلى  45
أثناء الثورة الثقافیة البرولیتاریة التي 
مارست السلطة البرولیتاریة، أرسل 

افة إلى الریف، وكانوا في الطالب بكث
  ."جزء منھم "أطباء حفاة

في الدولة البرجوازیة للجماھیر ھیئاتھا، 
لجانھا، جمعیاتھا، نقاباتھا وعندما تحدث 

في الدولة  كارثة كھذه، لیس لھا دور.
فضال عن الحزب الشیوعي،  العمالیة،

تمنح للجماھیر سلطات لتنظیم انفسھم 
ة والتعامل مع ظروفھم. دكتاتوری

البرولیتاریا كانت ستصدر المراسیم، ولكن 

بمشاركة الجماھیر من خالل منظماتھا، 
ألنھ یجب تفعیل النقابات العمالیة 
والجمعیات والمنظمات الجماھیریة، في 

 .مثل ھذه الحاالت بالتحدید

نحن لسنا مع أولئك الذین یخبروننا أنھ 
یجب أن نقف مكتوفي األیدي، معتبرین 

یدة قید التقدم. ھذا ھو ھذه الحلول الوح
السبب في أننا ندعم وننظم اإلضرابات 
واالحتجاجات التي غالبًا ما تكون عفویة 
وضروریة في األسابیع األخیرة لتحدي 
قرارات وأفعال أصحاب المعامل 
والحكومات. یجب أن نستمر في الدفاع 
عن المطالب المعیشیة للعمال والجماھیر، 

 . في الظروف المختلفة

ستغالل البرجوازي یفرض على كل إن اال
واحد ممارسة "العمل في جمیع الظروف" 

من  وھذا مبدأ أساسي للصراع الطبقي.
خالل القیام بذلك، سنكون نحن 
البرولیتاریین أقوى وأقدر، أیدیولوجیاً 
ً وأكثر قدرة على زیادة  ً وتنظیمیا وسیاسیا
الوعي وتوحید وتعبئة الجماھیر. في حین 

أضعف وغیر قادرة على أن البرجوازیة 
 .إنقاذ الناس من الموت والمرض

 2020مارس  23 الحزب الشیوعي الماوي ـ إیطالیا .ـ البرولیتاري الشیوعي

  
  
  
  
  

-------------------------------------------------------------------------------------  
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  .1953ماوتسي تــونغ إثر وفـاة ستالین في  ھذا النّص كتبھ الّرفیــق الّصداقــة الُكبـــرى

أكبر عبقریة في العصر  إنّ     
للحركة  مرشدر، أعظم الحاض

رفیق النضال  ،ةالشیوعیة األممیّ 
، الّرفیق جوزیف الدللینین الخ

، قد قال وداعا الینفیساریونوفیتش ست
  وإلى األبد.

مساھمة الرفیق ستالین في عصرنا،  إنّ    
د النظري أم على على الصعی سواءً 

ال تقدّر. فقد كان ستالین ،الممارسةصعید 

ل العصر الجدید الذي ننتمي إلیھ. ولقد ممثّ 
نشاطھ الشعب السوفیاتي والشعب الكادح قاد 

في األقطار كافة إلى قلب وضع العالم 
بأسره، عن طریق انتصار القضیة العادلة 
للدیمقراطیة الشعبیة ولالشتراكیة في جزء 

من العالم، في ثلث الكرة األرضیة الذي  كبیر
من ملیون نسمة  800یضم ما ینیف على 

  السكان...

 –لقد طّور الرفیق ستالین الماركسیة    
اللینینیة على جمیع المستویات، بصورة تبقى 

ر الرفیق ستالین بصورة ذكرا دائما... لقد طوّ 
تطور ة نظریة لینین حول ال تساوي ــقخالّ 

ة، وحول إمكانیة انتصار الرأسمالی
وساھم االشتراكیة في قطر واحد من البدایة، 

الرفیق ستالین على نحو مبدع في نظریة 
وساھم في ة للنظام الرأسمالي، األزمة العامّ 

نظریة بناء الشیوعیة في االتحاد السوفیاتي، 
األساسیة ونظریة القوانین االقتصادیة 

ونظریة للرأسمالیة واالشتراكیة في عصرنا، 
وأنصاف الثورة في المستعمرات 

ر الرفیق ستالین عالوة المستعمرات. وطوّ 
لینین حول على ذلك وبصورة خالقة نظریة 

بناء الحزب. وجمیع نظریات الرفیق ستالین 
التقدم لوحدة الخالقة ھذه حققت المزید من 

عمال العالم قاطبة، وكذلك وحدة الطبقات 
لم قاطبة. لقد العادة في والشعوب المضطھَ 

رفعت إلى مستوى منقطع النظیر نضال 
والناس المستغلین وانتصارات الطبقة العاملة 

جل التحرر والسعادة. أفي العالم بأسره من 
ستالین وثائق وجمیع مؤلفات الرفیق 

ماركسیة ال ینضب لھا معین. إن مؤلفاتھ 
تاریخ الحزب الشیوعي "و "أسس اللینینیة"

وكذلك مؤلفھ الكبیر  "يتالالتحاد السوفی
المشكالت االقتصادیة لالشتراكیة "األخیر 

، لھي موسوعات "في االتحاد السوفیاتي
اللینینیة، وھي تشكل تركیب  –للماركسیة 

ولقد الحركة الشیوعیة األممیة منذ مئة عام... 
بحثنا نحن الشیوعیین الصینیین، شأننا شأن 

 مؤلفاتشیوعیي سائر بلدان العالم، في 
الرفیق ستالین العظیمة عن انتصارنا 

  الخاص.
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لقد كان ستالین، منذ وفاة لینین، الشخصیة    
المركزیة للحركة الشیوعیة العالمیة. كنا 

الصفوف حولھ، ونسألھ النصح  نرصّ 
باستمرار، ونستمد باستمرار قوى فكریة من 
مؤلفاتھ. وكان الرفیق ستالین ممتلئا حماسة 

ھذا ما كانھ  لمستغلة.تجاه شعوب الشرق ا
ستالین قبل ثورة الشعار العظیم للرفیق 

 أكتوبر وبعدھا. والعالم أجمع یعرف أنّ 
بحرارة الشعب  الرفیق ستالین كان یحبّ 

ن قوة الثورة الصینیة اكبر أر الصیني، ویقدّ 
ل على حكمة یدلّ ر. ولقد كان دّ ــقمن أن تُ 

سامیة جدا بصدد مشكالت الثورة الصینیة. 
الشیوعي الصیني والشعب ئن كان الحزب ول

قا، منذ بضع سنوات، نصرا ـالصیني قد حقّ 
فإنما ذلك بفضل إتباع مذھب لینین تاریخیا، 

تیة العظیمة اوستالین وتأیید الدولة السوفی
  الثوریة في جمیع البلدان.والقوى 

ن مرشدنا العظیم وأخلص لقد فقدنا اآلو    
ھا لكارثة نّ إفیق ستالین. : الرّ أصدقائنا
ب لنا حزنا ! وھذه الكارثة تسبّ مرّوعة

  یستحیل وصفھ بالكلمات.

ة، وّ ــــل حزننا إلى قتنا أن نحوّ ومھمّ     
وتخلیدا لذكرى مرشدنا األكبر ستالین، 

الحزب الشیوعي الصیني والشعب سیعمل 
والحزب الشیوعي الصیني من جھة أولى، 

السوفیاتي والشعب السوفیاتي من الجھة 
أواصر الصداقة العظیمة الثانیة، على تعزیز 

التي تجمع بینھم تحت اسم ستالین إلى غیر 
  المستقبل...ما حدود في 

إّن الحزب الشیوعي لالتحاد السوفیاتي    
حزب أسسھ شخصیا لینین وستالین، الحزب 
األكثر تقدما واألكثر تمرسا واألفضل تكونا 

ولقد جیة. في العالم من وجھة النظر األیدیولو
كان ھذا الحزب قدوتنا في الماضي وفي 

المستقبل. الحاضر، وسیكون أیضا قدوتنا في 
وإننا لعلى قناعة تامة بان اللجنة المركزیة 

وعلى رأسھا للحزب الشیوعي السوفیاتي، 
تیة االرفیق مالنكوف، والحكومة السوفی

مسؤولیة تراث قادرتان بكل تأكید على تحمل 
األخیرة وعلى تحقیق المزید رغبات ستالین 

وعلى  ،الشیوعیة الكبرىمن التقدم لقضیة 
  كبر وأعظم أیضا...أجعلھا 

إّن الصداقة الكبیرة بین شعبي الصین  
واالتحاد السوفیاتي غیر قابلة ألن تتزعزع، 
ألّن صداقتنا مبنیة على أساس المبادئ 
األممیة الكبرى لماركس وانجلز ولینین 

  وستالین...

القوة المتولّدة عن ھذه  وال ریب في أنّ   
الصداقة ال ینضب لھا معین وال یقف في 

  وجھھا شيء.

  العظیمة !.أال فلیرتعد جمیع المعتدین االمبریالیین وجمیع مجرمي الحرب أمــام صداقتنا 

  عاش مذھب ماركس وانجلز ولینین وستالین !

  إّن ذكرى ستالین لن تفنى !
  .206- 204 .، دار الطلیعة، بیروت، صجورج طرابیشي یة ماو تسي تونغ/نصوص غیر متداولة،ماركسالمصدر: 
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  بقلم عارف األحمر                                     ام وباءحكّ 

  كثیف حزني كالتراب
  یحتضن نجوم اللیل

  فتنمو أعمدة من ضیاء
  وغضبي نخیل سامق

  یحیعاند الرّ 
 راسخا

  النتماءھ واكقلبي في حبّ  
  وأنا على حافة الوجع

  اكتم صرختي
  واصنع من اوردتي

  اوتار للغناء
  وعلى كتفي احمل وطني

  إن ھو على ركبتیھ انحنى
  أو ھو یحملني إن أنا سقطت

  فنحن اإلثنین سواء
  أنا ھو وھو كذلك أنا

  ھكذا ھو العشق
  غامر كالبحر

  أینما ولیت وجھك فھنالك ماء
  والجبال الشم ھي موطني

  اماتھا ليانحنت ھ
  وخلعت عني ثوب الشموخ والكبریاء

  وأنا لست نبیا وال رسوال
  وھمي ھو الم الكادحین في وطني

  والفقراء
  أبشر بالثورة

  وازرع األمل الوضاء
  في عیون اطفال حاصرھم

 الخوف
  وما صنع في أوطانھم

  حكام وباء
  وللوباء وجوه عدیدة
  واخطرھم راسمال
  لھ نظام وحكومات

  موبنوك جیوش وإعال
  ال تعدو أن تكون

  وعذرا ان قلت خرا
  س الرأسمالیةئفب
  س ما صنعتئوب

  وكل من ناصرھا من االغبیاء
  فیا ایتھا الجماھیر

  تحركي فطریق خالصك
  ىقد انجل

  ال لغو البرلمانیین و ال شیوخ الدعاء
  فالشیوعیة ھي طریق الخالص

  وعالم سوف نربحھ
  وھذه حقیقة أكدھا الواقع والوقائع

  ینزل من السماء ولیس وحیا
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