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 مـــــا العمــــل ؟    

   هلحمهم، لكنّهم يعانقون بحر يأكـلال   

دفعتهم لقمة العيش والحيــاةُ الُمّرة إلى     
اإللقاء بأجسادهم في غمرة ليل حالك وسط 

بغد  ينالمياه الّزرقاء.. هــؤالء الحالم
أفضل من يومهم ومن أمسهم البّر يطردهم 

يقبرهم، البّر الذي انتظروا أن والبحر 
   بحثوا فيه بشتّى يؤويهم في كرامة 

تنّكر ، الّطرق عن ُشغل يسكتون به جوعهم
لهم فلم يتذّوقوا منه سوى وعود ال تبرح 

وين وخيبات تتراكم يوما بعد دفاتر الدّوا
في داخلهم شتّى أنواع القهر   فتتجمع يوم

 إلى أن ضاقوا به وضاق بهم.

الذين عاشوا سنينا على أمـل ؤالء ــه  
 أدركوا أنّه لن يجيء وأيقنوا أنّهم ليسوا إالّ 

ا آخر فاختاروا موت فرائس لموت بطيء..
وهم يعرفون مسبقا أّن "من ال بحر له ال 
بّر له". وقبل أن يُفنيهم الموت البطيء على 
بّر بال شغل وال كرامة وال حريّة تسابقوا 

يتة ُحّرة.. إلى األزرق الموحش ليختاروا م
وحتّى من نجا منهم مّرة يظّل يمنّي النّفس 
بأن يعيد الكّرة.. وهو شبه متأّكد أنّه قد ال 
يصل إلى بّر آخر ال يختلف كثيرا عن 

.. ومن يصل منهم هو شبه متأّكد أنّه هبرّ 
سيمّر من سجن إلى سجن أو سينتقل من 
سوق عمل سوداء إلى سوق أخرى وأنّه 

في  ام ليالا ــرا وينرق نهاسيتسّول أو يس
وال ــلكّن رغم كّل هذه األهـ راء..ــالع

وغيرهـا ال يتوانى عن ركوب البحر 
 خلسة.

هؤالء الذين اختاروا طريقة موتهم لم    
أسباب اختيارهم  من األيّام  يختاروا في يوم

هذا، بل هم كانوا ضحايا لذلك الذي يخّطط 
لتنمية غير عادلة ولبطالة مستدامة ولتفقير 

جهوّي وطبقّي يتمنّى أن ال أبدّي ولتهميش 
ثّم يخرج علينا في ذيل كّل عام  ..يزول

ليُبّشرنا بمنوال تنموّي جديد وببرنامج جديد 
 الفقر القضاء علىللحدّ من البطالة و

ريّة والكرامة والزيادة في منسوب الح
 والعدالة ثّم يأمر بالشروع في تنفيذها..

، وال نرى غير وام  ــتلو األع وتمّر األعوامُ 
بطالة تتفاقم ونسب فقر ترتفع وحريّة 

ر ـمع أنّـه يقف إث اللصوص والنّهابة تتّسع..
اكى وال يخجل حين يأتي ـكّل فاجعة ليتب

من  الظهور اوالـمحبمبّررات تبّرؤه 
والضحيّة في آن  المسؤول موقعا في ـخالله
 . واحد.

ؤالء هم ضحايا ما يطلق عليه كّل عام ــه  
منوال تنموّي جديد، وهو المنوال الذي ال 
يتغيّر، منوال ال يقوم على القضاء على 

وتوزيع  الزيادة فيها  على   البطالة وإنّما 
الّصبر وحماية كبار اللّصوص ومصالحهم 

اآلن نعرف، ..وتكديس الثّروة في أياديهم
كما كنّا نعرف، أّن هؤالء الذين اختاروا 
طريقة موتهم، وغيرهم من المحرومين 

، والشعب والكادحين هم ضحايا هذا النّظام
ولن ه يعرف أن ال خــالص إالّ بإسقـاط

اط إالّ بطريق واحدة، هي ــيتحقّق هذا اإلسق
طريـق الثّـورة. فال طريق الموت التي 
اختاروها وال طريق تبديل حكومة بحكومة 
عبر الّصندوق أو عبر التظاهر وال طريق 

 اا بكّل هذــستغيّر واقعالبكاء والتّباكي 
 .ادــاالضطه
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 روة ـــــمن أجل الحّق في الثّ جلمة تنتفض    

 8142ماي  41يوم االثنين شهدت   
معتمدية جلمة من والية سيدي بوزيد 

 بطالرافضين لرمواجهات بين السكان 
بئر عميقة بالتيار الكهربائي باستعمال 
القوة العامة وبين قوات األمن التي 
تدخلت لقمع االحتجاجات مستعملة 

كثافة وهو ما الغازات المسيلة للدموع ب
أدّى إلى إصابــة عدد من المحتّجين

ان باالختناق وبجروح نقل علىوالسكّ 
إثرها عدد منهم إلى المستشفيات، وقد  

توقّفت الدروس بالمؤسسات التربوية 
جهة بعد أن طالت اعتداءات البوليس بال

وتّم إغالق الطرقات  عددا من المربّين،
الرئيسية وإشعال العجالت المطاطية، 
وتحّولت المواجهات إلى عمليّات كّر وفّر 

 بين المحتّجين وقوات األمن.
ونظرا لتطّور الوضع األمني بالجهة،   

قّرر االتّحاد المحلّي للشغل بجلمة تنفيذ 
 إضراب عام يوم الثالثاء.

 سياسة تنمويّةبهذه االحتجاجات تفسر   
غير عادلة بين الجهات من ناحية 

من ناحية أخرى والتي  باالستغالل الطبقي
الثّروات حيث  نهبتقوم أساسا على مزيد 

  مجّرد خّزانالجهات المحرومة  يتّم اعتبار
 .  للثّروات 

وزيادة على هذا االستغـالل وعلى   
استعمـال القّوة من أجل تنفيذه خشية أن 

ستها، سعى تعجز الدّولة عن تطبيق سيا
، وقد تنادت جعيينبعض المسؤولين الرّ 

لذلك األبواق المأجورة، إلى تشويه هذه 
االحتجاجات فألحقوا بها الّطابع القبلي 
والعروشي والجهوي وذلك في محاولة 
إلخفاء التوّجهات الجهويّة غير العادلة 

للسياسة الرسمية رافعين في تصريحاتهم 
والثّروة  "حق الجميع في الثّروة المائيّة

الوطنيّة" وهم يدركون أّن هذه الثّروة تُحرم 
منها أغلبيّة الّشعب والمناطق التي 
يضعونها على الئحة مناطق اإلنتاج 
واالستخراج وعليها أن تظّل مناطق 

 االحتياج. 

يتّم   المطالب الشعبيّة  ولمزيد تشويه   
إلحاق تهمة التّخريب ورفض برنامج 

وسّكانها إلى حدّ التنمية الموّجه للجهة 
التّخوين وكأّن المحتّجين يرفضون مشاريع 
التنمية ومنها االنتفاع بالمياه الّصالحة 
للشراب التي ستوفّرها هذه البئر للسكان، 
فقد صّرح وزير الفـالحة في تعليقه على 
هذه االحتجاجات بالقول:"إنّهم يقودونهم إلى 
الجنّة بالّسالسل" معتبرا أّن هؤالء 

الجنّة التي ستهبها لهم الدّولة يرفضون 
ليظهر هذا الوزير بمظهر الُمدافع عن 
العطاشى ويظهر المحتّجون بمظهر المدافع 

والحال أنّه ال يُدرك أّن  !!! عن العطش
القضاء على العطش الذي تعاني منه الجهة 
ال يمكن تحقيقه بتلك البئر التي ستؤبّد حالة 
 العطش وتحّولها إلى جفاف مزمن وإلى
موت ألنّها ستقضي إذا ما تّم تشغيلها ال 
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فقط على مياه الّشرب وإنّما عن القطاع 
الزراعي وتربية الماشية والحـال أّن وزير 
الفالحة ال يُدرك أيضا أنّه يتحدّث عن 
منطقة يمثّل النشاط الفالحي فيها القطاع 

من سّكانها وأغلبهم  %01الذي يعيش منه 
 .من صغار الفالّحين وفقرائهم

أ ال يُدرك هذا الوزير أيضا أّن وزارته    
أوقفت حفر اآلبار الّسطحيّة في تلك 
المناطق بدعوى تهديد الثّروة المائيّة 
بالنّضوب في الوقت الذي يوافق فيه على 
استغالل بئر عميقة تقدّر كميّة إنتاجها 

 مترا مكعّبا في اليوم الواحد ؟؟؟ 4421بـ

مّرة أخرى يؤّكد الشعب أنه مستعدّ    
للمواجهة إذا ما دفعته السلطة إلى ذلك، 
ومّرة أخرى تكشف السلطة القائمة أّن 
المطالب االجتماعيّة للّطبقات الشعبيّة ال 

ه نّ أتجد من قبلها إالّ الردّ األمني معتقدة 
الحّل األنسب في ظّل تأّزم األوضــاع 
االقتصادية وتضّرر أوسع الفئات 
االجتماعيّة وهو ما يؤّكد الطبيعة الال شعبيّة 
للسياسات المتّبعة وزيف الديمقراطية التي 

 تتباهى بها.

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

   قتحمن ميدان الكفاح الّطبقي: كادحات الفالحة يلرقابا  

الكادحات بالقطاع قام عدد من    
 8142ماي  84يوم  لفالحيا

مدية بمقر معت بالتظاهر واالعتصام
 من والية سيدي بوزيد الرقاب

 اف المختص بنقلهنّ احتجاجا على إيق
.. فبغياب النقل إلي حقول العمل

معيالت ألبناء  هنّ و تتوقف أرزاقهنّ 
لى األكل والشرب إوبنات في حاجة 

 ...واءواللباس والدراسة والدّ 

مدينة الرقاب تشهدوقد سبق وأن    
 ماي 48)الّسبت  قبل ذلك بأيّام قليلة

في صفوف حالة من الغليان ( 8142
الكادحات المشتغالت في نفس القطاع وذلك 

قيام عناصر أمنية باالعتداء على سائق إثـر 
. الفالحيشاحنة لنقل العامالت في القطاع 

إلى وسط المدينة  أعداد منهنّ  تتوافدحيث 
بغلق  وقمن حالة من الغضب نّ تسوده

 الطريق الرئيسي.

 هذه االحتجاجات التي تقوم بها    
الكادحات من أجل ضمـان استمرارهّن في 

قاسية الشغل الظروف  العمــل، رغم 
تبدأ مع صاحب وسيلة  المهينستغـالل الوا

النّقل وتنتهي مع صاحب الّضيعة، فرضتها 
وعي وهي تعتبر درجة  المعيشيةضرورة ال

اللواتي  الكادحات  جنينيّة في صفوف 
في وسط فـالحي متخلّف ماديّا  يعشن
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الوضعيّة والنّظرة وثقافيّا إضافة إلى 
  الذّكوريّة. يطرةلسحيث امـرأة لل  الدّونيّة 

ستقود الجنينيّة من الوعي وهذه الدّرجة    
يؤدّي إلى حتما في مرحلة قادمة إلى ارتقاء 

وإّن ما  .  الفهممستوى متقدّم من   اكتساب 
تقوم به الكادحات في هذا القطاع من 

  ألة ربّما تكون ثانويّةاحتجاجات حول مس

ل ـمقارنة بما تعشنه من واقع االستغالل يمثّ 
بلورة مهام ثورية للكادحات عامال مهّما في 

في جهة سيدي بوزيد حيث يبلغ عددهم 
 ومن الضروري أن يعمل . اآلالف 

الثوريون على القيام بالتحقيقات الالزمة 
حول ظروف االستغالل تلك ونشر الوعي 

وف الكادحات بما ينير لهن الثوري بين صف
 .  طريق الحرية 

 

 اهرن أمام مقّر معتمديّة الّرقابكادحات القطاع الفالحي يتظ

شحنات أولى من الغضب االجتماعي في انتظار ارتقائه إلى وعي باالستغالل واالضطهاد 

 ورة.ـــق الثّ ــاقتحام ميدان الّصراع الّطبقي والّسير في طرييمكنهّن من 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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 تونس: توصيات جديدة من صندوق النقد الدولي  

خيرة الموجهة لّخص صندوق النقد الدولي توصياته األ  
  :على المدى القريب  ثالث أولويات للدولة التونسية في

الُمضي في بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة الذي  (1)
يعود بقدر أكبر من النفع على ميسوري الحال بشكل 

 .غير تناسبي
، التي حكومياحتواء فاتورة أجور القطاع ال (2) 

يُعتبر مستواها من أعلى المستويات في العالم كنسبة 
 بحسب تقدير الصندوق يمن إجمالي الناتج المحل

اعتماد مشروع قانون إصالح نظام التقاعد من أجل   (3)
  .تعزيز االستدامة المالية لنظام الضمان االجتماعي

هذه النقاط وردت في بيان الصندوق   
ماي  01بتاريخ حول االقتصاد التونسي 

وقـد صدر هذا البيـان غداة زيارة  ،8142
 01إلى  41مطّولة لبعثـة الّصندوق من 

عديد األطراف المتدّخلة  ماي التقت خاللها
في الّشأن السياسي مثل قيادة االتحاد العام 
التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة 

 إضافـة إلى المسؤولين الّرسميين للدّولة.
تنفيذ هذه  سلطات عنر الخّ أوطبعا لن تت 

جل الحصول على قسط أالتوصيات من 
اهد في الشّ وكـان جديد من القرض الممدّد. 

قد تعّمد تجاهل دور صندوق النّقد   خطابه 
المتسبب الّرئيسي العامل  الدّولي باعتباره

، زمة الشاملة التي تعيشها البالدفي األ
مقـابل تركيزه على ما اعتبره صراعا 

وال يخفى على  .داخل حزب نداء تونس
أحد أّن السياسات المتّبعة من قبل مختلف 
الحكومات التونسيّة في مختلف الميادين 
هي تطبيق مباشر إلمالءات صندوق النّقد، 
وأّن اإلصالحـات الُكبرى التي تزعم 
حكومة الّشاهد القيام بها وأنّها أتت في 
إطار تطبيق "وثيقة قرطـاج األولى" 

إنّما هي في واألطراف التي صاغتها، 

حقيقة األمـر تنفيذ لتوصيات الصندوق، 
لذلك فإّن حصيلتها لم تكن أحسن من 
حصيلة سياسات الحكومات التي سبقتها، 
بل إّن األزمة أخذت تتفاقم إلى حدّ أنّها 
ستعصف بحكومة الّشاهد المسّماة زيفا 

فالنتائج  بحكومة الوحدة الوطنيّة.
نعكاساتها االقتصادية والماليّة المسّجلة وا

تؤّكد أنّها  للكادحينعلى الواقع االجتماعي 
 .ال شعبيّةال ديمقراطية وسياسة ال وطنية و

ويظهر جليّا من خالل األولويّات    
المذكورة أعـاله أّن الشعب التونسي مقدم 

مزيد من التفقير والتّجويع من خالل ال على 
ما سيتّم إقراره من مراسيم وقوانين تخّص 

ي أسعار المواد االستهالكية الّزيادة ف
والخدمات وفي بعض الّضرائب مقـابل 
الّضغط على كتلة األجور في القطاعين 

والخاّص، وهذا ما تحمله  الحكومي
مضامين بعض الجمل الواردة في هذا 
البيان والتي تّمت صياغتها بشكل ناعم 

احتواء فاتورة أجور القطاع على غرار "
جهود لتخفيض الُمضي في بذل ال" " والعام

 ".دعم الطاقة
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 االنتخابات البلديّة في تونسملّف:    

 !!! ة رغم أنف النّظامــانتخابات فـاشل 

شاب عمليّة إجـراء االنتخابات البلديّة في    

مــاي تجاوزات كثيرة  6تونس يوم 

وخطيرة مّما يجعل هذه العمليّة ال تستجيب 

إلى الّشروط التي وضعها لها منّضموها 

والمشرفون عليها والمشاركون فيها. ولكن 

كّل تلك التجاوزات التي تداولها رغم 

اإلعـالم والتي فاحت رائحتها والتي كشفتها 

عديد المنّظمات المكلّفة بمراقبة عمليّة 

التصويت المحليّة منها واألجنبيّة وحتّى 

بعض األطراف السياسيّة المشاركة في هذه 

االنتخابات والتي اعترفت بها المؤسسات 

نتخابات، الرسميّة ومنها الهيئة العليا لال

رغم كّل ذلك، فــإّن هذه المؤسسات 

واألطراف والمنّظمـات، كعادتها، أشـادت 

بنجاح هذه العمليّة متجاهلة كّل تلك 

الحوادث التي وقعت في عدد من مراكز 

ومكاتب االقتـراع، وهي بذلك تمسح بجّرة 

قــلم كّل ما حدث وتعتبره مجّرد أخطاء 

العمليّة وال ثانويّة وهامشيّة ال تمّس بجوهر 

يمكنها أن تشّكك في الطبيعة "النزيهة" 

و"الّشـفّـافة" بل إّن ما حدث يُـعتبر إنجازا 

عظيما في طريق "البنـاء الدّيمقراطي" في 

 تونس .

ولمزيـد إبراز خطورة وأهميّة تلك    

التجاوزات واإلخالالت التي وقعت يوم 

االقتـراع فقط، ننشر هنا عيّنة من بعض ما 

 :8142مــاي  6م حدث يو

غالق مراكز االقتراع في مدينة المظيلة إ -
اقتحم فيها  يالمنجمية من والية قفصة الت

غاضبون مقاطعون لالنتخابات مركز 
اقتراع، كما تم إيقاف التصويت في مركز 

 .اقتراع في بن قردان
اشتباكات بين ممثلين للقائمات االنتخابية  -

اليونان بمدينة أمام مركز اقتراع في شارع 
بنزرت والمالسين والمزونة ومنزل 
بوزيان وجبل األحمر بتونس العاصمة 

 وتدخل الشرطة.
أخطاء بالجملة في مراكز اقتراع مختلفة  -

حتى أن وزير الداخلية نفسه لم يتمكن من 
التصويت فاسمه مسجل بين األمنيين ولم 

 بعد فوات األوان. الّ إلى ذلك إينتبه 
يغمسون أصابغهم  42 أطفال دون سن -

 .في الحبر األزرق
بعض أعضاء مكاتب االقتراع تغيبوا،  -

لى بعض إنتخابي لم يصل االحبر وال
 المراكز.

وابها مكاتب اقتراع كثيرة فتحت أب -
 عن الوقت المحدّد لبدء االقتراع متأّخرة

 بسبب غياب بعض أعضائها أو جلّهم.
في  أسمائهممقترعــون ال يعثرون على  -

القائمات االنتخابيّة بالمكاتب القريبة منهم 
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فيضطّرون للتنقّل إلى مكاتب أبعـد ويتّم 
نقلهم من قبل ممثلي بعض األطراف 
السياسية مقــابل ضمان التصويت لقائمة 

 تلك األطراف.
هام بعض القائمات بنقل الناخبين من تّ ا   -

المنازل وتقديم أموال لهم ووجبات غذائية 
في جهات مختلفة مثل سوسة  وهو ما سجل

 والقيروان وسيدي بوزيد.
ل وجود أسماء أمنيين في قائمات جّ سُ  -

المدنيين فضال عن تواجد أمنيين في مراكز 
 . اقتراع

ذاعات رئيس الدولة ورئيس الحكومة واإل -
بالتونسيات  ونهيبيوالقنوات التلفزية 

 والتونسين أن يشاركوا في االقتراع.

 تّم رصدهاخالالت التي هذه بعض اإل   

 ، وكنّا قد نشرناها في إبّانهايوم االقتـراع

، والتي على وسائط التّواصل االجتماعي

تناقلتها وسائل اإلعـالم، وهي ليست إالّ 

عيّنه بسيطة ولكنّها دالّة، غير أّن "النّجاح" 

الذي يتباهى به النّظام وكّل الّسائرين في 

رغم كّل تلك فلكه كان معدّا ُمسبقـا للنّشر 

الهنات وهذا يؤّكد أنّه حتّى وإن لم يقع 

إجراء تلك االنتخابات فإنّها ستحصل على 

 عالمة النّجــاح.

ولم يكن النّظام القائم على نشر األكاذيب    

من  افريدا إنجاز" ما اُعتبروحده من مّجد 

، بل إّن القوى "نوعه في تاريخ البالد

عبّرت هي الخارجيّة التي تقوم بإسناده قد 

العرس "أيضا عن ابتهاجها بنجاح هذا 

، فأصدرت البيانات الممّجدة "الدّيمقراطي

، مثل االتحاد األوروبي والواليات والمهنّئـة

وهي في حقيقة األمر  ،األمريكية المتحدة

تُدرك أنّها تهنّئ نفسها على نجاح 

مشروعها ومخّططاتها المعادية للّشعب 

، بيد هيمنتهاوللـوطن والتي تضمن لها تأ

فهـل تُرى أدرك المهرولـون إلى إنجاح هذا 

المشروع أنّهم لم يقوموا  إالّ باالصطفاف 

 والكادحينفي خندق أعـداء الثّورة 

إلى تحرير الـوطن من  ينالّطامح

وتحرير أنفسهم من االستغالل  االمبريالية

الّطبقي وأّن ذلك لن يكون إالّ برفض 

 تفاضة االنخراط في مشروع إجهاض ان

ديسمبر الذي تّم وضع  41الشعب في 

خططه في واشنطن وباريس وغيرها من 

العواصم والذي انخرط فيه دعاة 

"الديمقراطية" والوفاق االجتماعي والدولة 

المدنية والعلمانية مقابل التخلي عن إرادة 

الشعب في إسقاط النظام وتحقيق الحرية 

نفسه بنفسه وسيادته  الشعب للوطن وحكم

  على ثروته.

كّل هذه الخروقات وغيرها م من وبالّرغ   

التي تؤّكد فشل هذه االنتخابات، خصوصا 

قاطعتها، وهو ما وأّن أغلبيّة الّشعب قد 

ال أكثر، فإّن النّظام ومن  يجعل منها مهزلة

سار في فلكه ظّل يتبّجح بهذا "النّجاح" 

من  مدّة  بعد   جرىالمزعوم. غير أّن ما 

  هيئة االنتخابات    سحب الثقة من رئيس

ؤّكد اعترافا ضمنيّا بفشل انتخاباتهم وأّن ي

ما صدر وما سيصدر عنهم ليس إالّ كذبا 

 .    ونفاقا 
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  وريـــار الثّ ـــدة اليســـوح ة وــالمقاطع

في مكاتب  8142ماي  6كان المشهد يوم    

ومراكز االقتراع، منذ الّصباح، يوحي بأّن 

االنتخابات البلديّة لن تكون مختلفة عن 

إقبال ضعيف في أغلب سابقاتها. فقد ُسّجل 

  المناطق المحرومة  وخاصة في ،الجهات

مثل القصرين وسيدي بوزيد وسليانة وقبلي 

خالل الّساعات األولى، كما  ومدنين وتطاوين

غياب شبه تام ُسّجل

بعض في عن هذه المــراكز، و ابـبلشّ لفئة ا

كان حضور قتراع بالعاصمة االمراكز 

وقد  .الناخبين ريفوق حضو يينالصحاف

إلى تعليل  الرجعيةذهبت وسائل اإلعالم 

أحـد وأّن وقت يوم ذلك بأنّها صبيحة 

االستيقاظ من النّوم يكون متأّخرا خاّصة في 

 ت تصيح فيصفوف الّشباب، ولذلك أخذ

من أجل إيقاظهم  النائمين المزعومين  في

إلى االلتحاق بمراكز االقتراع  دعوتهمو

ق التّرغيب بالتّذكير طر في ذلك  ةمستعمل

الحكم المحلّي والجهوي بمنافع وفوائد 

 . والجنّة التي تنتظر التونسيين

الوقت، وتعالت النّداءات، ولم يتغيّر  مر   

المشهد، فال النّيام استيقظوا وال 

المستيقظون التحقوا.. وحّل المسـاء، 

وتواصلت عبارات االستياء وبدأت تلوح 

عن نسبة اإلقبال على  متدنيةأرقـام 

في  %01و %81بين التصويت تتراوح 

في بعض  %41وال تصل  مجموع البالد

الجهات، بل إّن بعض المراكز أغلقت دون 

ومع إغالق  .أن تطأها أقدام ناخب واحد

المراكز أبوابها وبدء ورود أولى 

استطالعات الّرأي لم يعد أمام األجهزة 

المّرة  الّرسميّة أّي مجال لرفض الحقيقة

التي تجنّبت االعتراف بها طيلة اليوم، فكان 

 الواقع أقوى من كّل انتظاراتها.

بعد إغالق مراكز االقتراع فُتحت أفواه    

والتي  المعلّقين عن نسبة التّصويت الّضعيفة

كانت في حدود ثلث العدد الجملي للمسّجلين 

في مكاتب االقتراع، فكثرت التحليالت 

ار مختلف األسباب السطحية وتّم استحض

والمسبّبات دون أن تتجّرأ تلك األفواه على 

النّطق بعبارة المقـاطعة. فقد تسابقت 

 بأنّ ج يروتّ على الالرجعية واالنتهازية 

 عزوف"د مجرّ هي مقاطعة االنتخابات 

عن التصويت وعن المشاركة في العمل "

 سعتا كالّ منهما إلى تحميلو السياسي

عالم ات واإلالهايكا وهيئة االنتخاب

 المسؤولية.

ومع عدم االعتراف بأّن ما وقـع هو    

مقاطعة شعبيّة واسعة لالنتخابات وللمسار 

السياسي للنظام ومن يدور في فلكه عموما، 
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فإّن أصواتا كثيرة ألقت بالمسؤوليّة على 

دعـاة المقـاطعة، ودون أن تعي سقطت هذه 

األصوات في تناقض مفضوح، فهي من 

تعتبر ما حدث مقاطعة وإنما مجّرد جهة لم 

عزوف كما أنّها قلّلت من تأثير الدّعوة إلى 

المقاطعة ومن الجهة المقابلة حّملت 

طراف المقاطعة مسؤوليّة فشل األ

 انتخاباتها.

لقد أّكد الشعب المقاطع لالنتخابات أّن    

هذا المسار "الديمقراطي" ال يعدو أن يكون 

موحاته في مسارا مخالفا لتطلّعاته وط

، بينما التحرر الوطني ةالديمقراطية الشعبية

ظّل دعاة الديمقراطية الشكليّة متمّسكين 

بالمسار المعادي لهذه التطلّعات آملين أن 

يستولوا ذات يوم على السلطة عبر 

التي تخّطط لها  الديمقراطية الليبرالية

 االمبرياليّة وتنفّذها الّرجعيّة المحليّة.

لى إسار الثوري في تونس دعا اليلقد    

وقام بحملة  االنتخابات البلديّة مقاطعة

سا على حجج قة وكان خطابه مؤسّ ـموفّ 

ة أقنعت كثيرين والحليف األكبر لهذا ـقويّ 

قتصادي واالجتماعي اليسار هو الواقع اال

مشكلة هذا اليسار  . لكنّ ّي ءوالسياسي الس

ه الفكرية ـتت ولم يدرك بعد أن قوّ أنه مشتّ 

ة عملية في وّ ــلى قإيمكن أن تتحول بسهولة 

ليه بتنظيم صفوفه اآلن إظل الواقع المشار 

 اآلن اآلن.

مرارا وتكرارا  حزب الكادحينوقد دعا    

به لى توحيد الصفوف ولكن االستجابة شإ

لى إمعدومة وهو يطلق نداءه مجددا 

مناضلي اليسار الثوري لالتحاد على قاعدة 

ي النابعة من صفوف الشعب الذالمقاومة 

وستكون مقاطعته أكبر  قاطع االنتخابات

 .8140منها سنة 

 .لى فعل ثوري غير ممكن دون تنظيم المقاومة وتوحيدها وتجذيرهاإتحويل المقاطعة  نّ إ   

 ديمقراطيّة االستعمــاراالنتهازيّة في مــأزق 

الجبهة الشعبية نتائج ضعيفة حقّقت      

 مقارنة بحزبي التوافق النهضة ونداء تونس

وعوض استخالص الدروس واالستماع 

لى يسارها إلى صوت الشعب وااللتفات إ

ون تتوغل في اليمين وممثلوها يلوم

م أنهم يكررون أنهم ال شعبية المقاطعين رغ

هذه الجبهة الممثلة لليسار  تفتقر ولهم، 

لى التحليل االستراتيجي إ االصالحي

 تأرجحة بينوارتكبت أخطاء كبرى م

تمارس اآلن  يالنهضة والنداء وه حزبي

ها نّ إلى األمام بالقول إسياسة الهروب 

فازت في بلدية كذا أو كذا كما ستحصي 

الذين سيشاركون النهضة  عناصرها عدد

وهذا ما قام به  دارة بعض البلدياتإوالنداء 

 يالذوهو واحد من قيادييها أحمد الصديق 

 يب عن فرحته بالنتائج )؟؟؟؟؟( التأعر

 !!!  حققتها الجبهة

وبالّرغم من اعتراف الجبهة الحقا، عبر    

ما أصدره مكتبها المركزي، بفشلها في هذه 

االنتخابات، وهو ما يُعتبر سابقة في 

تاريخها، فإّن ذلك ال يعفيها من الخطأ 

االستراتيجي الذي تتخبّط فيه وترفض أن 
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تعترف به، وهو خطأ سيجعلها في 

المستقبل أمام خيارات ال تختلف عّما سبق 

في اآللف مع الرجعيتيت من سياساتها 

التي ستتقاسم معها  الليبرالية والدينية  

البقاع في المجالس البلديّة التي صعدت 

فيها، وهو ما سيجعل عناصرها في تلك 

المجالس أمام ضغوطات كبيرة حيث 

ستُفرض عليها تحالفات من أطراف 

مختلفة ومنها األطراف الّرجعيّة، وقد بدأت 

التحالفات تفوح في بعض رائحة تلك 

المناطق، وقد تجد بعض العناصر أنّها 

مجبرة على التحالف مع عناصر من 

إذا ما  أطراف ال تقبل التعامل معها

خضعت إلى القرارات المركزيّة التي قد 

تسقطها قيادة الجبهة على ممثّليها، أم أّن 

هذه القيادة ستترك لممثّليها حريّة التعامل 

على  الال مركزيّة من خالل سحب مبدأ

 هياكلها ؟

بإمكان الجبهة الشعبية عوضا لقد كان    

كيل التّهم وإلصاق النّعوت بالمقاطعين عن 

ومهاجمتهم والتي لم يسلم منها حتّى الشعب 

، كان بإمكانها بدل االنتخابات الذي قاطع

لتحاق بالمقاطعة على ضوء االذلك 

خالالت الكبيرة في العملية االنتخابية اإل

وتعديل سياساتها وترك النهضة والنداء 

يغرقان في بحر الرفض الشعبي والمراهنة 

على المقاومة من خارج النظام وضده 

 .ولكن هذا يبدو مستبعدا

تعتقد االنتهازيّة أّن االنتخابات البلديّة     

هي حلقة مهّمة من حلقات تجسيد برنامج 

أشمل يُسّمى الديمقراطيّة، بل إنّها انخرطت 

هذه المحّطة معتبرة إيّاها األكثر أهميّة في 

من كّل ما سبقها من المحّطات والحلقات 

الّسابقة. وهي في كّل ما تقوله وما تفعله ال 

تقوم إالّ بترديد ما يقوله النّظام القائم 

بأحزابه وبممثّليه وبوسائله ومختلف 

أجهزته الّرسميّة وغير الّرسميّة، وهي ال 

لمقوالت التي تتوانى في ترديد نفس ا

تصدر عن الدّول االمبرياليّة والمؤسسات 

المالية العالميّة والتي تهدف من ورائها إلى 

اإليهام بأّن كّل ذلك الماضي الذي كان 

يعاني منه التونسيون قد ولّى وانقضى واّن 

عصرا جديدا قد انبلج أمامهم وما عليهم إالّ 

االنخراط فيه. فقد أطلقت تلك الدّول 

والزالت تردّد إلى اآلن مقوالت والجهات 

"التّجربة الدّيمقراطية النّاشئة" "والثّورة 

الوحيدة النّاجحة" و"المسار الدّيمقراطي 

النّاجح" و"اإلصالحات الكبرى"... وغيرها 

من المقوالت، وهي ال تتأّخر في اإلشادة 

كما ورد في  بإنجازات "الثورة التونسيّة"

صا وخصو بيانها االنتخابي األخير

اإلنجازات على المستوى السياسي وتحتّل 

االنتخابات، طبعا، جوهر هذه اإلنجازات. 

بل  اليمينية باألقوالوال تكتفي االنتهازيّة 

جل االنخراط إنّها تسّخر كل طاقاتها من أ

وتعتقد في تجسيد هذه المقوالت وتنفيذها. 

 أنّها تجني منها االنتشار في األرض

أنّها توقظ الشعب و وتوشك أن تحكم البالد 

على قضاياه وتفضح أعداءه وكأّن الشعب 

ينتظر من يوقظه من القابعين في قصر 

باردو أو في قصر البلديّة. وقد جاءت نتائج 

االنتخابات األخيرة لتؤّكد أّن هذه االنتهازيّة 
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قد غرقت في مستنقع مليء باألوحال 

خصوصا بعد أن فشلت  يصعب النّجاة منه

فوز به من م أنّها ستفي ما كانت تتوهّ 

حقائب وزارية خالل االنتخابات التشريعية 

والرئاسية السابقة وتحالفها مع الرجعية 

الليبرالية التي تخلت عنها وتحالفات مع 

 .   االخوانجية 

وال تُدرك اإلصالحيّة أّن لالنتخابات    

ومن ورائها الدّيمقراطيّة طبيعة طبقيّة، 

المطلق دون أن لذلك تردّد هذه العبارة في 

بالشعبيّة أو  أوتنعتها بالبرجوازية 

ديمقراطية االستعمار وعمالئه، وتدافع ب

عنها متجاهلة أّن ال ديمقراطيّة دون حّل 

. وهي ترفض أن تعترف المسألة الوطنيّة

ا بأّن الديمقراطية الشكلية التي خّطط له

هي االمبرياليون ونفّذتها الرجعية 

 . لّرجعيّة ديمقراطيّة االستعمار وا

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

 : الّشاهـد يُخفي األزمة الحقيقيّةتونس األزمة السياسية في فريد العليبي :  

 80 قال يوسف الشاهد في خطابه يوم   
أن كثيرين انتظروا كالمه  8142ماي 

ذلك النشغاله بأوليات ولكنه أعرض عن 
في األخير مخاطبة الجميع  البالد وقد قرر
حكومته في األمن والسياحة ليعدد نجاحات 

مو وتخفيض معدل في نسبة النوالزيادة 
خفاقاتها مثل التضخم إويرصد البطالة 

 صالحاتباإل روغالء األسعار ويذكّ 
ضفاء مسعى منه إلذلك في الكبرى وكل 

 يالموضوعية على كالمه والتحلّ 
 شخصه.بالمسؤولية على 

غير أن خطابه جاء متأخرا عن وقته   
 منفاألزمة السياسية في تونس قديمة وكان 

قرار بأنها الصعب عليه االعتراف بها واإل
جوهريا أكبر منه وأن حلها يتطلب تغييرا 

في االقتصاد والسياسة وهو ما يهم المجتمع 
 بأسره. 

ومعلوم أن تلك األزمة عصفت بسابقه    
الحبيب الصيد ورؤساء حكومات آخرين 

غير أنه لم يعتبر بما وقع لغيره أيضا 

واعتقد أنه سينجح 
ا فشلوا فيه فيم

لذلك يواجه 
نفسه المصير 

 اآلن.

كما أنه    
تجاهل أن تلك 

األزمة موجودة 
داخل حكومته منذ تشكيلها لذلك أصابتها 
العطالة حال والدتها بحكم وضع اقتصادي 

لى إوشل اجتماعي مضطرب مما أربكها 
كبير حركتها وجعلها عاجزة عن تحقيق  حدّ 

تلك األزمة مع كبرت ما تعهدت به وقد 
مرور الوقت لتعصف بأغلب أجهزة الدولة 

بما يعنيه ذلك من  عامةفقد أضحت أزمة 
يجاد حلول لها من داخل إاستعصاء يجعل 

الجمهورية والبرلمان ورئاسة الحكومة 
أمرا بعيد المنال وهو ما يدركه اتحاد 

لفت االنتباه  يالذ سبيل الذكرلشغل على ا
 لى مخاتالت رئيس الحكومة.إمرارا 
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وما ينبغي مالحظته أن الشاهد في خطابه   
ف باألزمة السياسية البارحة لم يعتر

ما بأخرى وهمية تخفيها فبرأيه نّ إالحقيقية و
السياسي يكمن سببها في تهافت الخطاب 
نداء زب وتدمير حافظ قائد السبسي لح

من قالته مما سيمنعه إى لإتونس وسعيه 
صالحاته الكبرى وتحقيق نسبة النمو إتنفيذ 
 يبرأة الخ .. بما يوحي أن الحل المأمول

مته وبقاؤه هو شخصيا الشاهد هو بقاء حكو
والتفاف تونس صالح نداء إعلى رأسها و

 البرلمان والنقابات حوله .

س طويلة غير أن األزمة السياسية في تون  
األمد وهى انعكاس ألزمة اقتصادية 
اجتماعية مستفحلة منذ سنوات وقد فتكت 

فق ببن على ولم يكن حظ الترويكا والتوا
سناد بعده أفضل حاال ولوال اإلمن 

 الخارجي لكان مصيرهما نفس مصيره . 

وعوضا عن البحث عن حل لها في هذا  
السلطة المجال بالذات يسود اعتقاد لدى 

الحالية وخاصة رئاسة الجمهورية أن 
علي المشكلة في نمط الحكم فمع خلع بن 

فقد النظام السياسي رأسه وظل يبحث عن 
فقد اآلن ه دون جدوى حتى رأس يعوض

صالحات المجلس التأسيسي إجاءت 
الدستورية لتضع شكل الحكم الحالي في 

يتمكن من الخروج منها فهو حكم لم ورطة 
هجين دستوريا ال هو بالبرلماني وال هو 
بالرئاسي لذلك يحاول السبسي استثمار 
األزمات التي ينتجها ذلك الشكل من الحكم 

تغييره حتى يصبح رئاسيا على في اتجاه 

كان سائدا أيام بورقيبة وبن علي صورة ما 
تعود لرئاسة الجمهورية سطوتها فوقتها 

مكانها ضبط السياسات وتطبيقها دون إوب
كبرى من طرف البرلمان والهيئات موانع 

الدستورية والنقابات وحركات االنتفاض 
االجتماعي وتستكمل وقتها مهمة ترميم 

 يوتعافيه من الندوب والجراح التالنظام 
 نى منها طيلة السنوات السبع الماضية. عا

وفي حال التسليم بهذه الفرضية التي    
ينطبق عليه قول الشاعر : أال داوني بالتي 

تواجه  يكانت هي الداء تكون األزمات الت
الشاهد ومنها حكومة الحكومات المتعاقبة 

ايجابية في حسابات رئاسة الجمهورية 
لمجدها لرئاسة استعادة اطالما تدفع باتجاه 

الضائع خاصة والدولة على أبواب 
القادم فرئيس انتخابات مصيرية العام 

ا ـالمستقبل الذي سيكون على األرجح ندائيّ 
بمباركة نهضوية وقريبا جدا من الرئيس 

يد الطولي ليس ينبغي أن تكون له الالحالي 
أيضا في باردو ما إنّ في قرطاج وحدها و

تقرارا للحكم وهو ما وفر اسوالقصبة بما ي
وتسنده داء مجتمعين ليه النهضة والنإتطمح 

قليمية تفزعها مآالت إقوى دولية و
 " التونسية. الفوضى"

سيجنيه النداء غدا فإن ذا كان هذا ما إو   
ي النفس بوراثته عنه بعد غد النهضة تمنّ 
تها وفق استراتيجيفالنداء  ،وكل الوقت

المخاتلة جسر والصارمة وتكتيكاتها المرنة 
 اجتيازه.من  بدّ  عبور ال

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ؟!! األول من ماي في تونس: ساحةُ العّمــال بال ُعّمــــال   

في األّول من مــاي هذا العـــام، غاب    
العّمــال عن ســاحة محمد علي، ساحة 

على  الذين دأبوا  الكادحات والكادحين
 ينرافع  االجتماع فيه الحياء أول ماي

األغاني الثّوريّة  ينالالفتات ومردّد
صوب الّشــارع  االتجاهوالشعارات قبـل 

يعبرون فيها الّرئيسي في مسيرات حاشدة 
 احتجاجهم على االستغالل واالضطهادعن 

بالهتاف ضدّ  تصدح الحناجرف واالستعمار
وتنادي بالحرية االمبريالية  والّرجعيّـة 
 .واالشتراكية

هذا العام لم يكن األّول من مــاي كغيره    
، فقد كانت البطحاء المناسبات السابقةمن 

نّقابيين شبه خــالية إالّ من أعداد قليلة من ال
الخــالء،  ذاكوالعّمـال الذين استغربوا 

فكان بعضهم يتوقّف لبضع دقــائق بالساحة 
 .مستغرباثّم يغــادر 

لقــد اختــار االتحاد العام التونسي للشغل    
هذا العـام أن ينّظم احتفـاله بعيد العّمــال 

، فحشد بواسطة  بعيدا عن البطحاء، 
لجهـات هياكله المختلفة في مختلف ا

لالرتحال والتجّمع في مكان مغلق، في قبّة 
المنزه، ووفّـر االستدعاءات والتأشيرات، 
أّمـا من لم يكن متمتّعا بذلك فهو ممنوع من 

الـولوج إلى القبّــة، مع أّن الدّعـوة لحضور 
 هذا االحتفـال قبل ذلك كانت مفتوحة.

للمــّرة الثّــانية، منذ االنتفاضة، "تفعـلها"    
البيروقراطية النّقـابيّة، كانت المّرة األولى 

، حيث لم تحضر 8144في األّول من ماي 
قيادة االتحاد زمن عبد السالم جـراد في 
المقّر لكّن العّمال والثوريين حضروا بكثافة 
في البطحــاء وألقوا كلمات وانتظمت 
مسيرة جابت شوارع رئيسيّة في العاصمة، 

لتجّمع العّمـالي ومنذ ذلك التّاريخ أصبح ا
يتّم في البطحــاء ومنها تنطلق المسيرات، 
إالّ أّن هذا التقليد خفت في السنة الفـارطة 

مجموعات سياسة غياب خاصة ولوحظ 
 . وطنية ديمقراطية وتبخرها تماما 

قــد ال تتحّمل قيـادة االتحاد لـوحدها    
المسؤوليّة عن هذا "الخــالء"، فهي تــريده 

وإرادة، ولعّل التوّجه العام لديها عن وعي 
يسير نحو استعادة العادة القديمة حيث كان 

ول من مـاي العّمــال يغيّبون عن األ
ويقتصر األمر على إصدار بيـان بالمناسبة 
وإلقـاء رئيس الدّولـة لخطاب كما كان يفعل 
بن عـلي. إالّ أّن المسؤوليّـة الكبرى تُلقى 

ن قبلوا هذه على عـاتق الثّوريين الذي
"المهـزلة" وسـاهموا فيها بتغيّبهم عن 
سـاحة محمد علي بهذا الّشكل، وهم بذلك 
يساهمون في هدم مكسب بروليتارّي كبير 
وهو التظاهر بمناسبة عيد العّمـال العالمي، 
ويخدمون عن وعي أو غير وعي برنامج 

لمثل   التهميش الممنهج من قبل السلطة 
توقّف المسؤوليّة . وال ت هذه التظاهرات 

عند هؤالء، فهناك طيف آخر ال يسعه إالّ 
الدّفاع عن خيارات القيادة النقابية بدعوى 

وإنجاح تظاهراتها، وهذا  أوامرهاااللتزام ب
الّطيف ال يقوم في حقيقة األمر من خـالل 
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ما يدّعيه "التزاما" إال بتنفيذ أوامر ُعليا 
تها. يجزم أنّه ال يمكنه ال نقدها وال مناقش

وهناك أطياف أخرى ذهبت في دفاعها عن 
هذه الظاهرة إلى أبعد من ذلك، مثل حديثها 
عن الراحة التي يوفّرها الفضاء الجديد 

، المنزه قبةفي اشارة الى الذي تّم اختياره، 
بأّن ساحة محمد علي ال يمكنها  ةمتذّرع

 .استيعاب حشود العّمال
كانت ساحة محمد علي الحامي، أول    

اوية عندما حّل قائد عمالي تونسي، شبه خ
، تساءل الحاضرون : بها حزب الكادحين

أين العّمال ؟ أين النقابيّون ؟ أين فرسان 
 الجملة الثورية الفايسبوكية ؟ 

الجمع القليل أجاب بعزيمة من حديد    
فردد الشعارات ورفع الالفتات وقال أحد 
المناضلين : ان بضعة أفراد واعين بقضية 

غير تنفيذ  العمال أفضل من آالف ال هم لها
 يقراطية النقابية التوتوصيات البير

 41ة ية منذ انتفاضنت للمرة الثااختار
ديسمبر ترك ساحة محمد على الحامي 
لحالها وعدم التظاهر بالشارع الرئيس، 
حزب الكادحين رفع الشعارات الثورية 
ووزع بيانا وسط أهازيج الثورين، الحرية 

 .الحكم للشعب، الثروة للكادحينللوطن، 
حزب الكادحين لم يتأّخر عن االلتحاق     

بساحة محمد علي، ساحة العّمـال، وحضر 
مناضلوه ومناضالته إلى ساحة النّضال 
حتّى ال يخونوا رؤاهم وال يخونوا طبقتهم، 
ومع أّن المشهد في بطحاء االتحاد كان 
مثيرا لالستغراب من قبل البعض الذين 

ا اللّوم لقيادة المنّظمة الشغيلة، إالّ أّن وّجهو
النّقد وّجهه حزب الكادحين إلى "أعـداء 
البيروقراطية" الذين يسبّون ويشتمون ليال 
نهارا على صفحات الفايسبوك فتبيّن أنّهم 
في الـواقع أصدقاء البيروقراطية، كما وّجه 
اللّوم إلى "الثّوريين" الذين ساهموا في 

التظاهر واالحتجاج في التخلّي عن مكسب 
البطحاء وفي شوارع وسط العاصمة نظرا 
لما لهذه الساحات من رمزيّة وداللة، وكان 
حزب الكادحين قد نبّه قبل عـام إلى ما 
يمكن أن يحصل إذا ما شرع الثوريّون في 
التخلّي عن تقليد االحتجاج في األّول من 
مـاي والتفريط في هذا المكسب، ولكن 

إليه الكادحون آنذاك وقع هذا  لألسف ما نبّه
 العام. 
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 حزب الكـادحين يحيي ذكرى وفـاة الّرفيق لزهر الصياحي

اق في حزب قام الّرف   
الكادحين، يتقدّمهم األمين 
العـام محمد الصياحي، بإحياء 
الذّكرى الثانية لـوفاة الّرفيق 
لزهر. وقد تّم وضع باقـة ورد 
على قبر الفقيـد في مقبرة 
السرايريّة من معتمديّة 
الّرقـاب، وذلك بحضور 
بعض أفـراد عائلته 

. حزب الكادحين وأصدقـائه
يعاهد مناضالته ومناضليه 
أنّـه سيظّل وفيّا لذكرى الّرفيق 

 ق ــل تحقيـــاح في سبيـــوللكفـ
 

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

 الدّرب المضيء القيادي في، كيسب لويس الحريّة للرفيق

تمّكنت الفرق األمنيّة المختّصة في البيرو من إلقــاء القبض على    
-ينتمي إلى الحزب الشيوعي البيروفيالذي جوزيه لويس كيسب، 

، في مقاطعة 8142الدّرب المضيء، وذلك في أواخر شهر أفريل 
 ليوشيغا في منطقة هوانتا.

سنة، وهو عنصر  10الّرفيق جوزيه لويس، يبلغ من العمر    
علنت تقديمها أل األجهزة األمنية التي كانت قد مفتّش عنه من قب

مكافأة مالية لمن يدّل عليه، وتتّهمه السلطات البيروفية بتأمين 
 (.VRAEMخدمات استعالميّة للمـاويين في منطقة "فريم" )

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

 الحريّة للوطن والحكم للّشعب والثّروة للكادحين   

 الدّرب المضيء في شوارع العاصمة ليما في عيـد البروليتاريا العالمي    
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 عن وجــــوه المطبّعيـــــناع ــــــــسقط القن و 

في الوقت الذي يرتكب فيه    
الكيان الصهيوني مجازر رهيبة في 
حق الفلسطينيين العزل المطالبين 

م وأراضيهم رهبحق العودة لديا
، وفي التي هجروا منها قسرا

ر فيه العدو الوقت الذي يكشّ 
الصهيوني عن أنيابه متصديا 
بالحديد والنار للتحركات 
الفلسطينية السلمية التي انطلقت 

 إحياء لذكرى يوم 8302مارس  03منذ 

، وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه األرض
خ إلى تاريالمجازر متجاوزة الشهرين وموقعة 

ألفا  88شهيدا وحوالي  002، 8302ماي  82

من الجرحى من بينهم العديد من الحاالت 
الخطيرة والتي يمكن أن تؤدي إلى الموت في 
ظل ظروف الحصار ونقص األدوية وغيرها من 

 .المستلزمات الضرورية
فيه الجماهير الكادحة  وفي الوقت الذي تهبّ    

في جميع أنحاء العالم في مسيرات عارمة 
طالبة بحق منددة بهذه المجازر الوحشية وم

  .الفلسطينيين في العودة

تطالعنا إحدى القنوات التلفزية التونسية    
 بسلسلة الكاميرا الخفية بعنوانها المستفزّ 

" وبشعار جنيريكها المرّوج "شالوم
( في تحدّ صارخ وودة )نجمة داللصهيونيّ 

لمشاعر أغلب الجماهير الشعبيّة التي 
ورثت منذ نعومة أظافرها كرها شديدا 
للكيان الصهيوني بوصفه كيانا غاصبا 

ربية سواء في لجـزء من األرض الع
 .فلسطين أو في سورية

لقد حاول المشرفون على هذه السلسلة    
قلب المفاهيم لتلميع الوجه البشع للصهيونية 

محاولة يائسة لتبرير هذه المجازر في 
المرتكبة يوميا في حق الفلسطينيين ليصبح 
 حسب إخراجهم الكيـــان الصهيــــوني

وحدود ومن  دولة إسرائيلية ذات سيادة"
" لتتغير الصورة حقها الدفاع عن نفسها

بذلك ليصبح الفلسطينيون أصحاب األرض 
هم الذين يعتدون يوميّا على أمن وسالمة 

لكيان الغاصب والذي بقدرة قادر هذا ا
( يتحول إلى حمل وديع و السلسلةمعدّ )

يبحث عن السلم والسالم ويكرس جهوده 
لتجنب الحروب عبر المجموعة التي تطلق 

" التي قدمت نفسها "المجتمع المدنيعلى 
المهتمين بالشأن  للقطر للتباحث مع بعض

" السياسي وبعض "المناضلين المعروفين
المية والفنية  بخصوص والوجوه اإلع

إمكانية العمل المشترك إلحالل السلم 
المزعوم بمعنى أدّق الترويج للتطبيع مع 
الكيان الصهيوني وهو الهدف الغير معلن 
من معدي هذه السلسلة  . لقد حاولت مديرة 
إنتاج هذه السلسلة ألفة العبيدي الدفاع عنها 
بقولها وأنها أرادت تقديـم مواقف السياسيين 

ن للتعامل مع لتونسيين الرافضيــــــــا
فتخار بهذه يليين" للعالم لالاإلسرائ"

المواقف خاصة وأنّه تّم انتقاء عدّة 
شخصيات حسب قولها عرفت بنضاليّتها 

نّها وأّن  ظغير أّن هذه الشخصيات خيّبت 
كامل فريق السلسلة شعر بخيبة أمل 

"بوجيعة" من ردود فعل بعض و
 .السياسيين
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تقوده  اأّن هناك مخّطط  لمعلوممن ا   
اإلمبريالية األمريكية بالتعاون مع الرجعية 
العربية خاصة حكام الخليج لفرض حل 
الدولتين يستقر بمقتضاه الكيان الصهيوني 
على جزء من األرض العربية في فلسطين 
المحتلة بصفة نهائيّة ال رجعة فيها 
وبالتوازي مع ذلك تقوم كل األنظمة 

ني العربية بالتطبيع مع الكيان الصهيو
والتعامل معه بصفة علنية وعلى جميع 
المستويات والسعي إلى اجتثاث مشاعر 
الكره لهذا العدو الغاصب التي تسيطر على 

تفكير أغلب جماهير الشعب إحساس و
أّن هذه المخططات  . ونظرا العربي

تستدعي نفسا طويال لتمريرها أو كما يعبّر 
، فإن إنتاج هذه الري قطرة قطرةعنه ب

وتقديمها في شهر رمضان بالذات  السلسلة 
تتنّزل باألساس في مخطط التطبيع ألّن 
شهر رمضان في المخيال الشعبي يدعو 
للعفو والتسامح ومعروف عنه إقبال نسبة 
كبيرة على مشاهدة المسلسالت وغيرها 
وهو ما يمّكن هذه السلسلة من نسب عالية 
من المشاهدة وبالتالي تتمّكن من الوصول 

غفيرة من الجماهير التي إلى أعداد 
باإلمكان أن تنخدع بهذه الدعاية المشبوهة 
فيصبح بذلك ظهور شعار الصهيونية على 

أمرا  شاشات القنوات التلفزية التونسية
، كما لهعاديّا ال يثير أيّة ردود فعل عدائيّة 

يصبح  تعويض مفهوم الكيان الصهيوني أو 
ال " الصهيوني  ب"الدولة اإلسرائيليّة العدو

مشاعر النقمة والكره لهذا تتولد عنه 
، إضافة إلى ما حملته هذه السلسلة المحتل

من تبريرات لما يقترفه الكيان الصهيوني 
حاليا من مجازر يومية فاقت كل التوقعات 
بتعلّة الدفاع عن النفس  . كما أّن استضافة 

ا التي قالت عنه بعض  الوجوه السياسيّة 
هم مناضلون وقد تّم أنّ  مديرة إنتاج السلسلة 

انتقاؤهم حسب ماضيهم النضالي جاء 
بيع العالقات مع ليرسخ هذا التمّشي نحو تط

. فإلى جانب الكشف عن الكيان الصهيوني
حقيقة بعض السياسيين وانتهازيتهم في 
معاداتهم الصوريّة للصهيونية وأمام وسائل 
اإلعالم المرئيّة والعلنية فقط سعيا منهم 

نتخابي زائف والتعبير عن لتكوين رصيد ا
استعدادهم  في الخفاء للتعامل مع هذا 
الكيان كل بطريقته الخاصة من شأنه أن 
يدّعم موقف الداعمين للتطبيع ويمكن 
المخابرات الصهيونيّة من تحديد أهّم 
الشخصيات التي سيتّم التركيز عليها 
 مستقبال  لمساعدتها في تمرير مخططاتها . 

السلسلة القناع الذي كان لقد أسقطت هذه    
يختفي داخله العديد من أشباه الساسة ألّن 
العديد منهم والذي صّم آذاننا بصراخه عبر 
القنوات المرئيّة وقام بتمزيق علم الكيان 
الصهيوني أمامها لم يعبّر في هذه السلسلة 
عن رفضه القاطع التعامل مع الكيان 

يوني بل كانت ردة فعله كما يلي الصه
" حسب في األمر داخل الجبهةدث سأتح"

ذكر مديرة إنتاج السلسلة بمعنى أنه لم 
 ، أمارفض التعامل مع ممثلي هذا الكياني

العيادي فقد قالها وبكل بساطة "ليست لي 
" ليست مشكلة مع إسرائيل" وكأّن "إسرائيل

يقتل ويهجر بالكيان الصهيوني الذي 
ستحواذ على أكبر الفلسطينيين لمزيد اال

، أّما محمد بن سالم من أرضهمبة نس
القيادي في حزب النهضة فقد استمر في 
النقاش بكل أريحيّة تعبيرا منه على القبول 
بالتعامل مع هذا الكيان. كما كشفت هذه 
السلسلة أيضا عن ممثلي بعض األحزاب 
الذين كانوا يبحثون عن طريقة تمكنهم من 
عرض خدماتهم على الكيان الصهيوني 

، زيد التغلغل داخل القطرته لمومساعد
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فمنذر قفراش مثال النوفمبري حتى النخاع 
عبر عن استعداده التام للبيع والشراء عندما 

لمساعدة في طرح من ضمن مهامه ا
" الذين االستقصاء عن أمالك "اليهود

ال أّن ادروا تونس نحو فلسطين والحغ
قد تأثروا بالدعاية  هؤالء "اليهود"

بها القطر الصهيونية غادروا بموج
واستقروا على جزء من األرض الفلسطينية 
المغتصبة وأصبحوا بذلك جزء من الكيان 
الغاصب وأّن األمالك التي تركوها هي 
أمالك الشعب وليست أمالكم ال يمكن أن 

أو من يمثلهم من يتصرف فيها الصهاينة 
. أّما أحالم الكامرجي فقد خونة داخل القطر

حزب بدعم من بت بدورها بفكرة إنشاء رحّ 
ة المخططات الكيان الصهيوني مهمته خدم

. إضافة لبعض الصهيونية داخل القطر
الفنانين التي ذكرت مديرة اإلنتاج بأّن 
أحدهم غنّى ورقص لهم وعبّر عن 
استعداده إلقامة حفالت لهم . كما بيّنت هذه 
السلسلة تهافت السياسيين على القنوات 

أو التعريف األجنبية بحثا عن نجومية زائفة 
بأنفسهم  أكثر فأكثر إيمانا منهم بأّن وسائل 
اإلعالم هي من تصنع المشاهير والحال أّن 
الشهرة الحقيقيّة هي التي تصنعها  المواقف 
الثورية التي تنتصر للكادحين أو للشعوب 
واألمم المضطهدة والثبات على المبادئ 
مهما كانت الظروف ولربّما التعبير عن 

المشاريع خدمة بعض استعدادهم ّل
، فلو اعتبرنا وأّن والمخططات اإلمبرياليّة

جّل من تّمت استضافتهم في  هذه السلسلة 
تفاجأ بوجود هذه القناة التابعة للكيان 
الصهيوني لكان رفضهم قاطعا والمغادرة 
في الحين ثّم التقدم بشكوى في الغرض مع 

وسائل اإلعالم العديدة عن هذه  أمامالكشف 
ت الرامية إلى جعل التطبيع مع المحاوال

ا واقعا والتنديد بهذه العدو الصهيوني أمر

أّن جلّهم اكتفوا بالنقاش  ، إالّ المحاوالت
لتعامل مع ممثلي وإبداء الرأي وبالتالي ا

. أّما من حاول أخيرا الكيان الصهيوني
وبعد انكشاف أمره تقديم شكوى في 
الغرض فهذا ال يخلي مسؤوليته ألنّه لو 

ن جادّا في األمر لتقدّم بشكاية منذ تسجيل كا
الحلقة خاّصة وأن العيادي بّرر موقفه من 
مواصلة النقاش بالخوف من التهديدات التي 

من قبل العنصر المسلح الذي  اليهوجهت 
ظهر في الحلقة ولرب عذر أقبح من ذنب 
ألّن مثل هذا التصرف يكشف عن جبن 
ام فاعله وعدم قدرته على الصمود حتى أم

 تهديد مزعوم . 

لقد برهن معدّو هذه السلسلة على أنّهم    
محترفون بأتّم معنى الكلمة من خالل إدراج 
بعض التسريبات الخاصة ببعض األطراف 
التي تمت استضافتها والكشف عن بعض 
مواقفها التي فاجأت مناصريهم فأحدثوا 
بذلك ضجة إعالميّة دفعت بالعديد من 

إلى متابعة هذه  المهتمين بالشأن العام
وب يالسلسلة أو اإلطالع عليها عبر اليوت

مّما مكنها من نسبة مشاهدة عالية ما كانت 
لتحصل عليها لو تّم تمريرها بصفة عاديّة. 
وعوض تحرك القوى المناهضة للتطبيع 

، عمد اف بّث هذه السلسلة والتشهير بهاإليق
العديد من مناصري من انكشفت حقيقته من 

لى البحث عن مبررات واهية السياسيين إ
ما عبروا عنه من مواقف رافضين ل

نتهازية قة هذه األطراف االعتراف بحقياال
التي ترفع بعض الشعارات في العلن 

هير بينما مسايرة للتوجه العام  للجما
. إّن التصدي تمارس نقيضه في الخفاء

لمحاوالت التطبيع مع العدو الصهيوني 
يست من مهام مهام الثوريين ول مهّمة من
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    .عزلهم شعبيا و   اصرتهممح و بهمالتنديد   الذين يتوّجب  نتهازيين والرجعيين اال

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

 فادي أبو صالح

ه خالل عدوان صهيوني سابق، رغم ذلك شارك شعبه اترت ساقبُ  بطل من فلسطين،   

لت مسيرة العودة ماذا لو كان معه سالح ؟ ماذا لو تحوّ  ..مسيرة العودة الكبرى واستشهد

 حة ؟لى مسيرة العودة الكبرى المسلّ إالكبرى السلمية 

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

 Gadchiroli غادشيرولي  اق الماويين قتلوا فيــفمن الرّ   37الهند: مجزرة أخرى

تعبئة للتنديد والتضامن حيثما كان ذلك 
 !ممكنا و بجميع األشكال الممكنة

، 8142أبريل / نيسان  80و  88في    
من الماويين  01تم ذبح ما ال يقل عن 

المزعومين، بعد أن حاصرتهم الشرطة 
والقوات شبه العسكرية. يمكن أن تكون 
المذبحة أكبر أيضا. من نهر إندرافاتي 
ظهرت الجثث بعد عدة ساعات من عمليات 

 .القتل ويمكن للمياه أن تلفظ آخرين
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ة محاصرة بالكامل من قبل كانت المنطق   
قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية التي 
تواصل عمليات التفتيش غير القانونية 
وعمليات التوغل ضد القرويين. كما أننا ال 
نعرف، كما في العديد من المناسبات 
السابقة، ما إذا كان عدد القتلى من الماويين 

 . المسلحين وكم عدد القرويين
ه لم يكن هناك مواجهة أنّ  ما هو مؤكد هو  

ا مفاجئاا باستخدام  حقيقية، بل كان هجوما
قاذفات القنابل بينما كان من تمت مهاجمتهم 

 .يتناولون وجبة اإلفطار أو يستريحون
ها كانت مذبحة أخرى ما هو مؤكد هو أنّ   

للحرب الدموية والقسوة على الناس التي 
د صدر شريط أطلقتها الدولة الهندية. وق

فراد الجيش يحتفلون أو يظهر فيدي
  "بالنجاح" بالرقص بين الجثث.

جرامي هذا العمل اإل نرجو أن يثير   
الغضب والسخط ضد النظام الفاشستي 
واإلبادة الجماعية التي أمر بنشرها في 

 .جميع أنحاء العالم
هذه المجزرة هي جزء من عملية    

وهي عملية مستمرة من  -"الصيد األخضر"
ادة الكفاح المسلح للجماهير القمع وإب

والنضال الجماهيري، من طرف النظام 
الرجعي الهندي. وكجزء من هذه العملية، 
في مرحلتها الثالثة، هناك مذابح وعمليات 
ترحيل ودمار واغتصاب جماعي وموجة 
كبيرة وممنهجة من االعتقاالت واالختفاء 
في الريف كما في المدن والجامعات وضد 

يرية، مع انتهاك منهجي الحركات الجماه
 .نسانلحقوق اإل

ونتج عن ذلك عشرة آالف سجين    
، بما في ذلك بعض المثقفين سياسي

البارزين، مثل البروفسور سايبابا، 
والفنانين، والمحامين، وقادة الطالب، 

وبالطبع بعض القادة الماويين المرموقين 
 مثل كوباد غاندي وأجيث وغيرهم.

واآلن هذه المجزرة الجديدة في محاولة   
دون جدوى لوقف تمرد الجماهير الهندية 
والحرب الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي 

 (.)الماوي
، الذين Godchiroli  ءتكريما لشهدا   

استشهدوا في خدمة الكفاح العظيم والمجيد 
من أجل تحرير الجماهير الهندية التي منذ 

ين في انتفاضة الفالحين المسلح
عاما، لم تتوقف أبدا  41ناكسالباري، منذ 

عن النضال والثورة وتتقدمت بشكل ال 
نحو النصر.ينبغي تنظيم في كل مكان  يُقهر

االحتجاجات أمام السفارات والقنصليات 
والمشاركة في "حملة رعد الربيع"، حملة 
مطولة من شأنها أن تصل إلى أكبر عدد 

 ! من البلدان في أوروبا والعالم
هناك حاجة إلى مبادرات جماهيرية بين    

الجماهير، من أجل دعم قوي وحركة 
 نظام موديوتيا الفاشستي، احتجاج قوية ضدّ 

 .عميل اإلمبريالية

فلتتوقف المجازر وحمالت القمع! وقف حملة 
 !" "الصيد األخضر

 الحرية لجميع السجناء السياسيين في الهند.
--------------------------------------------- 

 اللجنة الدولية لدعم الحرب الشعبية في الهند

2018/04/26
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  وال ويدعمونه فعــالـــيحاربون اإلرهاب قالعدوان اإلمبريالي الثاّلثي على سوريا: 

وان اإلمبريالي الثـالثي صبيحة أّكد العـد   
أن "الحرب  8142أفريل  41يوم السبت 

على اإلرهألب" التي تقوم بها هذه القـوى 
ليست إالّ حربا إعـالميّة ودعـائيّة بينما 

هـاب بما تثبت بالمقــابل أنّها تدعـم هذا اإلر
أّن العدوان استهدف بلدا وشعبا يقـاوم منذ 
سنـوات إرهـابا أسودا مدعومـا عالميّا 
وإقليميّا وعربيّا من دول وقوى كثيرة، 
والدّليل اآلخر على هذا التناقض بين ما 
تدّعيه هذه الـقوى وما تفعلـه هو فائض 
العاطفـة والحزن والّشجن الذي صدر عنها 

إلرهـابيّة التكفيريّة لما أصاب العصابات ا
في الغوطة الشرقية من هزائم على يد 

 .الجيش العربي الّسـوري

ولم تكن هذه القوى االمبرياليّة الثالثة 
عن تعاطفها الّضمني  تلوحدها من عبّر

مع "محتلّي الغوطة الّشرقيّة" من خالل 
االتّهامات الموّجهة لسوريا باستعمال 
األسلحة الكيمياوية، بل إّن هذا التعاطف 
صدر أيضا من مجموعة من األنظمة 
والدول الّرجعيّة المؤثّـرة في الحرب على 

الّسوري مثل الّرجعيّة  العري الشعب
وهي التي   الخليجيّة التركية والّرجعيّات 

ثبت توّرطها في دعم المجموعات 
اإلرهابية التكفيرية و"الجيش الحر" عبر 
التمويل والتجنيد والتسفير والتسليح. وقد 
عبّرت هذه الّرجعيات، إلى جانب الكيان 
الّصهيوني، عن ابتهاجها بالعدوان 

كما أيّد   سوريا.االمبريالي الثالثي على 
وان الذي نفّذه بعض حلف الناتو هذا العد

 .أعضائه

وهذه بعض تصريحات التأييد لهذا    
 :العدوان

مجلس التعاون الخليجي: أعرب مجلس  - 
عن تأييده للضربة الصاروخية   التعاون 

المشتركة التي قامت بها الواليات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا ضد منشآت عسكرية 

أبريل.  41للقوات السورية فجر السبت 
مين العام لمجلس التعاون الخليجي وقال األ

عبد اللطيف بن راشد الزياني إن الضربة 
 .الصاروخية رسالة مباشرة للنظام السوري

تركيا: أيدت تركيا ضربات التحالف - 
الثالثي على سوريا رداا على الهجوم 
  الكيماوي في دوما بالغوطة الشرقية
ووصفت وزارة الخارجية التركية هذه 

"تمثل رد فعل مناسب ضد الضربة بأنها 
 ."الحكومة السورية

الناتو: قال األمين العام لحلف الناتو ينس - 
ستولتبنرغ إنه "يؤيد الضربات التي 
ستقلص من قدرة الحكومة السورية على 
تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الشعب 

 ."باستخدام أسلحة كيميائية

في حين رفضت اليونان السماح لفرنسا 
راضيها لقصف سوريا، كانت أستعمال اب

إنجلرليك في :  محطات القصف كالتالي
الظهران في السعودية،  قطر، تركيا،

أبوظبي في اإلمارات، قاعدة موفق السلطي 
 في األردن، قبرص.

تدّعي الدّفاع عن االمبريالية القوى      
الشعب العربي في سوريا وكأّن شعوب 
ا العــالم، التي اكتوت طويال باستعمـاره

والزالت تعاني من مخلفات وآثـار ذلك 
االستعمـار المباشر إلى جانب ما قامت به 
هذه القـوى من حروب ضدّ شعوب حّرة 
رفضت الّرضوخ لهيمنتها واالستعمـار 
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غير المباشر، ستصدّق هذه الحجج التي 
 . دفعتها لشّن هذا العدوان 

تدّعي هذه الـقوى أنّها نفّذت عدوانها ردّا 
ال النظام السوري أسلحة على استعم

كيمياوية لكنّها تعلن انّها رّكزت هجماتها 
الّصاروخية على منشآت لتلك األسلحة 
ونجحت في إصابة تلك األهداف وقامت 

بتدميرها، وهنا تتخبّط هذه القوى، 
ومساندوها، في تناقض آخر من حيث ال 
تعي: فكيف سيتجنّب الشعب الّسوري 

رة وآثارها "المسكين" هذه األسلحة المد مَّ
الوخيمة والخطيرة والمعروفة بشدّة 

 فتكها؟؟؟

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

 العرب إلى المقاومةفليهب الثوريون  حرب وشيكة على سوريا،

االمبرياليون األمريكيون واألوربيون    
يهدّدون بضرب الجمهورية العربية 
السورية وقد ينفذون تهديدهم في أّي وقت 
فليهب الثوريون العرب إلى المقاومة 
بمختلف أشكالها وصوال إلى مواجهة 

 . حرب الرجعية بالحرب الشعبيةال

اآلن احتمال شن ضربة عسكرية  يقو  
واسعة النطاق ضد الجمهورية العربية 
السورية يمكن أن تشارك فيها دول مثل 
فرنسا وبريطانيا وأمريكا علنا والكيان 
الصهيوني وبعض الدول العربية سّرا، 
وتقترب سفن وحامالت طائرات مزودة 

من السواحل بصواريخ توماهوك وكروز 
  السورية ويتوّعد ترامب وماكرون وماي

من القادة االمبرياليين سوريا بعمل  وغيرهم
عسكري ساحق وذلك بعد فشل مجلس 
األمن في إصدار أي قرار حول المزاعم 
االمبريالية بقصف مدينة دوما باألسلحة 

  الكيميائية.

وقد تعّود الشعب العربي السوري على    
مثل هذه الضربات وقدم مئات اآلالف بين 
شهداء وجرحى ومفقودين كما تكبد خسائر 
مادية كبيرة ولكن عزيمته ظلت أقوى من 
االمبرياليين وعمالئهم وحقق المزيد من 

االنتصارات على اإلرهابيين التكفيريين 
 . وداعميهم

قد تمت في  وإذا كانت الضربات السابقة   
ظل أوضاع غير مواتية للمقاومة العربية 
فإنها اآلن ستجري في ظل فرز أضحى 
أكثر وضوحا بما يمكن أن يؤدي إلى حالة 
من الرفض الشعبي العربي الواسع للهجوم 
المرتقب ستكون المظاهرات واألعمال 
العسكرية المضادة إحدى مظاهره فالقوات 

ورود األمريكية األوربية لن تستقبل بال
وإنّما بالمقاومة كما أن القواعد العسكرية 
األمريكية والفرنسية وغيرها المتناثرة في 
سوريا ستكون هدفا لتلك المقاومة التي لن 
يفلت من نيرانها الكيان الصهيوني الذي 
هاجمت طائراته قبل أيام مطارا عسكريا 

 . قرب مدينة حمص

إّن تطور األوضاع المتسارع يفرض    
ريين العرب االستعداد لمرحلة على الثو

جديدة من المقاومة الشعبية فاالمبرياليون 
األمريكيون والفرنسيون الذين هزموا في 
فيتنام وغيرها أمام الحروب الشعبية يمكن 
أيضا إلحاق الهزيمة بهم في الوطن العربي 

 عن طريق الحرب الشعبية.
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  "!ترامب متوّجها لخنازير النّفط: "اعطـوني دوالراتكم   

طالب الّرئيس األمريكي ترامب بعض    
دول الخليج العربي، خالل المؤتمر 
الصحفي الذي جمعه مع نظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في البيت األبيض، بدفع 

تعويضات مقـابل حمايتها من قبل جيوش 
 .الواليات المتّحدة األمريكيّة

 1وقد كشف ترامب أن بالده أنفقت    
ماية بلدان ثرية في تريليونات دوالر على ح
 .منطقة الشرق األوسط

وهذه ليست المّرة األولى التي يرفع فيها    
ترامب هذا المطلب. فقد سبق له أن وّجه 
هذا الكالم إلى السعودية خالل لقائه في 
شهر مارس المنقضي مع ولي العهد، محمد 
بن سلمان في واشنطن، حيث قال أن 

أنها السعودية بلد ثري جدا، مشيرا إلى 
ستعطي بالده جزءا من هذه الثروة على 

 .شكل وظائف وشراء معدات عسكرية

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

 تركية المتزايدة في المنطقة العربيةأردوغان واألطماع ال   

قال الرئيس التركي رجب طيب    
، 8142أفريل  81أردوغان، يوم الجمعة 

إنه يبدو أنه ثمة مساع لتنفيذ مشروع 
إلعادة تنظيم المنطقة انطالقا من العراق 

جدا سيقع  اوسوريا، مؤكدا أن عبئا كبير
 .على عاتق تركيا

ويشير اردوغان، من خالل تصريحه    
يكي هذا، إلى المخطط االمبريالي األمر

حول إعادة رسم خريطة جغراسياسية 
جديدة للمنطقة العربية والتي ستكون سوريا 
إحدى محاورها الرئيسيّة، وهو يلّمح إلى 
ضرورة أن تجني تركيا من وراء هذا 
المخّطط ثمــار الدّور الذي لعبته منذ 

سنوات عديدة في الحرب على هذا القطر 
العربي بشكل غير مباشر عبر دعمها 

ود للعصابات التكفيرية من جهة الالمحد
وكذلك للدّور المباشر من خالل الغزو 
المستمّر لألراضي السورية وآخرها 
احتاللها منطقة عفـرين وعما تقدم عليه من 

 تغيير ديمغرافي في هذه المنطقـة. 

وتؤّكد هذه التّصريحات تزايد أطماع    
الّرجعيّة التركية في المنطقة العربيّة ليس 

لوحدها وإنّما أيضا في العــراق.  في سوريا
ويأمـل اردوغان طبعا أن ال تتناساه القوى 
االمبريالية في تحقيق بعض أطماعه إن لم 

 تكن كلّها.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 في العــالمالمقاومــة والحروب الشعبيّة نشرة    

 نيروز أحمــر في كردستــان

حّل فصل الّربـيـع، المعروف بفصل النّيروز    
، والمعروف أيضا باشتداد عمليّات لدى األكــراد

المقـاومة المسلّحـة التي يخوضها حزب العّمـال 
ضدّ الدّولـة  4896الكردستـاني منذ سنة 

التّركيّة، وحلّت مع هذا الفصل أخبــار 
االشتباكات وجحافل القتلى التي توقعها قّوات 
الدّفاع الّشعبي )الكريالّ( في صفوف عساكر 
الّرجعيّة التركيّة وفي عتادها الحربّي في 
مختلف مـواقع المواجهـات ليس على التراب 
التّركي فحسب وإنّما أيضا على التّراب العراقي 
والتّراب اإليراني والتّراب الّسوري حيث تتمركز 

وحيث تسعى  قـواعد لحزب العّمـال الكردستاني
قّوات العسكريّة التّركيّة لمالحقـة ما تعتبرهم ال

إرهابيين بهدف القضاء على تلك القواعـد تحت 
 . غطـاء حماية أمنهـا القـومي

وقد سّجل شهرا أفريـل ومـاي من هذه   
الّسنة تتالي العمليّات العسكريّة التي تنفّذها 
الكريال ضدّ القوات والمراكز العسكريّة 

اع في حصيلـة خسائر التركية صاحبه ارتفـ
قوات الّرجعية التّركيّة وهو ما دفع 
قـرار بفداحة هذه  السلطات الّرسميّة إلى اإلإ
الخسـائر، فأشارت في بيان لها إلى أّن عدد 
القتلى في صفوف قواتها األمنيّة والعسكريّة 

عنصر منذ أن استأنفت  011بلغ 
المواجهات مع من تصفهم باإلرهابيين، في 

اعترفت بالمقابل بتصفية عشرة حين أنّها 
آالف مقاتل في صفوف أعدائها، وهي 
أرقـام يجب التّعامل معها بكّل حذر 
واحتراز باعتبار أّن الدّولـة التّركيّة قّل ما 
تعترف بحصيلة مواجهاتها مع مقاتلي 

مقابل  ومقاتالت قّوات الدّفـاع الّشعبي.
ذلك، ال يكـاد يمّر يوم دون أن ترد أنبـاء 

سقوط قتلى في صفوف الجيش عن 

التركي، غير أّن المصادر اإلعالميّة التي 
تورد هذه األنبـاء والتي تنقلها عن بيـانات 
صادرة عن المركز اإلعالمي لقّوات 
الدّفـاع الشعبي ال تجد صدى واسعـا لدى 
وكاالت األنباء المعروفـة باعتبارها تابعة 
يّة لوسائل إعالم تتحّكم فيها األنظمة الّرجع

سواءا كانت حكوميّة أو خاّصة. ويبقى 
ال على اإلعـالم الثّوري تحّمل موكو
ؤوليّة القيام بهذه المهّمـة، وقد دأبت مس

طريق الثّـورة وقناة الكـادحين على التقاط 
هذه األنباء وعلى نشرها وذلك إيمانا منها 
بضرورة تأدية مهّمتها اإلعالميّة الثّوريّة 

ام والالّ مشروط في إطار انحيازها التّ 
 لنشاط الثّوريين في العـالم. 

جنود علي يد  3بمقتل الجيش التركي يعترف 

 ال:قوات الكري

من  0أعلن الجيش التركي في بيان له عن مقتل  

جنوده، يوم أمس األحد، جراء اشتباك مع مقاتلي 

قوات الدفاع الشعبي في محافظة هكاري جنوب 

العراق. وقد غرب تركيا على الحدود مع 

ترفت السلطات التركية باستعمال قوات عا

 .الكريال في هذه العملية ألسلحة مضادّة للدبابات

وأضاف نفس البيان أن العملية أسفرت أيضا    

عن إصابة جنديين آخرين، مشددا على أنه "ال 

  ."خطر على حياتهما

قتيال في صفوف  41مليّات للكريال توقع ع

  :الجيش التركي

ا  44قوات الدفاع الشعبي مقتل  أعلنت جنديا

ا خالل عمليات نفذتها ضد جيش االحتالل   تركيا

 . التركي في شمال وجنوب كردستان
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جنود  1عالمي في بيانه مقتل د المركز اإلكّ أو

اتراك في عملية نفذها مقاتلو قوات الدفاع 

ماي ضد مخفر تيسي في  82الشعبي بتاريخ 

 .يركناحية شمزينان التابعة لجولم

نفذتها قوات الدفاع الشعبي  أخرىوفي عملية   

في نفس اليوم استهدفت قوات الجيش التركي 

المتمركزة في تلة عفدلكوفي في منطقة ناحية 

 . جنود اتراك 4سيدكان بجنوب كردستان، قتل 

 6اعلن المركز االعالمي في بيانه عن مقتل و

 0من عناصر جيش االحتالل التركي وإصابة 

خالل عملية استهدفت وحدات سرية آخرين 

للجيش التركي في كليي كونترانيسي التابعة 

 .ماي الجاري 84لجولميرك، بتاريخ 

 :جنديا تركيّا 14قوات الدفاع الشعبي تقتل  

عنصر في الجيش  84ما ال يقل عن قُتــل 

عمليات متفرقة للكريال ل التركي خال

 1 أماكن مختلفة يوم االثنين 0الكردستاني في 

  .8142ماي 

ذكر بيان للمركز اإلعالمي لقوات الدفاع و   

مليات في غفر الشعبي ان مقاتلي الكريال نفذوا ع

ديرسيم، إضافة إلى ليلكان التابعة لجولميرك و

 .في جنوب كردستان

كشفت قوات الدفاع الشعبي أّن العمليات و  

عنصر في الجيش التركي  84أسفرت عن مقتل 

منهم قتلوا في تل ليلكان  44وفق ما تم تأكيده، 

آخرون في  0في غفر و  0بجنوب كردستان، و 

 . ديرسيم

: جنديا تركيا خالل عمليات للكريال 44مقتل 

أعلن المركز اإلعالمي لقوات الدفاع الشعبي 

الكردستاني، في بيان له حول العمليات الثورية 

التي يشنها في األيام األخيرة، مقتل ما ال يقل 

اا من جيش االحتالل التركي عنصر 44عن 

طائرات هليكوبتر في مناطق بدليس،  0وتدمير 

شرناخ و ديرسم بشمال كردستان، أثناء العمليات 

العسكرية لقوات الكريال والتي تأتي في إطار 

الحملة الثورية التي انطلقت باسم الشهيدين آكري 

 .و بيروز

وجاء في البيان أّن عمليّة وقعت يوم األربعاء    

ماي ضد قوات االحتالل التركي المتمركزة  8

في تلة بايراك الواقع في منطقة بارزان بجنوب 

 كردستان، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

ووقعت عملية عسكرية أخرى ضد مخفر تابع 

للجيش التركي في منطقة شهيد مزكين الواقع في 

 بدليس، وأسفرت أيضا عن مقتل جندي تركي.

وأشار البيان إلى أن قوات الكريال نفذت في    

أفريل، عملية عسكرية ضد جيش العدوان  80

التركي المتمركز في تلة دوغان التابعة لمنطقة 

سيه كره الواقعة في شرناخ أسفرت عن اندالع 

النيران بمبنى المخفر وتدميره بالكامل، عالوة 

على ذلك قتل العديد من عناصر جيش االحتالل 

كي، بينما لم تتوفر المزيد من المعلومات التر

 .حول عدد القتلى والجرحى خالل هذه العملية

وأضاف البيان أنه في نفس اليوم حاولت    

طائرة هليكوبتر من طراز سكورسكي نقل 

الجنود األتراك إلى بحيرة كهوار، وألحقت قوات 

الكريال ضربات قوية بجيش االحتالل التركي 

حة وأُجبر على االنسحاب قبل تمركزه في السا

 .من المنطقة

أفريل، نفذت قوات الدفاع الشعبي  01وفي    

عملية في منطقة شكيري كرا تمكنت خاللها من 

توجيه ضربات عنيفة إلى وحدات الجيش 

التركي، ولكن لم يتوفر المزيد من المعلومات 

 حول عدد القتلى والجرحى للجيش التركي.

الثورية باسم  ومن جهة أخرى، في إطار حملة

شهيدة دالل و شهداء بستا نفذت قوات الكريال 

ماي، ضد جيش االحتالل التركي  4عملية يوم 

في مخفر بسبين الواقع في تلة نيفرو بناحية 

سلوبي في شرناخ، وأدّت العملية إلى مقتل جندي 

 تركي.
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أفريل ألحقت  01وفي منطقة ديرسيم، ويوم    

ية للجيش قوات الكريال ضربات بوحدات سر

التركي، وتمكنت من توجيه ضربات عنيفة 

 .لوحدات العدوان التركي من أربعة جهات

عناصر تابعين  2وأشار البيان أنه تّم قتل    

للجيش التركي خالل هذه العملية، بينما نقل 

جيش االحتالل التركي قتاله وجرحاه بواسطة 

طائرات الهليكوبتر من طراز سكورسكي من 

 .المنطقة

  ق:جنديا تركيا في شمال العرا 41تل تق الكريال

عالمي لقوات الدفاع الشعبي في اإلقال المركز  

 4في :” 1/1/8142بيان صدر يوم السبت 

طائرات الجيش قصفت  41:11نيسان الساعة 

تل كفورته بالقرب من التركي تل ليلكان و

ن، الحدود المصطنعة بين شمال وجنوب كردستا

الجيش التركي بين قواتنا وباكات تشاواندلعت 

وده على تل اثناء قيام مروحية للجيش بنشر جن

تم التمكن من اصابة المروحية ليلكان و

 نيسان 6في “:ر( وضاف البيان)هليكوبت

 44:11 – 41:11، ما بين الساعة )أفريل(

بقصف مناطق افدل قامت الطائرات التركية 

من اليوم  44:11كوفي و ارموش، وفي الساعة 

، نفذت قواتنا عملية نوعية استهدفت هنفس

 ”.جنود 41وحدات للجيش التركي و خاللها قتل 

، استهدف 2:11نيسان الساعة  1وفي يوم 

مقاتلو قوات الدفاع الشعبي )الكريال الكردستاني( 

مجموعة من الجيش التركي، و قتل منهم جنديين 

 .اثنين و اصابة اخرين

 :جنود أتـراك 8لكريال تقتل ا 

أعلنت قوات الدّفاع الشعبي )كريال حزب  

جنود من  0العّمال الكردستاني( اليوم مقتل 

الجيش التّركي خــالل هجوم نفّذه مقــاتلوها 

ومقاتالته على أحد مقّرات الجيش في والية 

 اغري.

وقال المركز اإلعالمي لقوات الدفاع الشعبي في 

 8142أفريل  1بيان له أنّه تّم تنفيذ عملية يوم 

استهدفت مقراا للجيش التركي في ناحية بازيد 

التابعة لوالية اغري بشمال كردستان، و كانت 

 جنود أتراك. 2حصيلة تلك العملية مقتل 

وأضاف نفس البيان أّن جنديّا تركيّا آخر لقي  

عمليّة قنص وقعت في نفس  مصرعـه خـالل

 . المنطقة

 :جنديّا تركيّـا 44كردستان/تركيا: مقتل 

 46عن مقتل ت قوات الدفاع الشعبي أعلن 

منهم في  41، قتل عنصر في الجيش التركي

 . أراضي إقليم كردستان

وحسب وكالة روج نيوز، فقد قال المركز    

قتل  اإلعالمي لقوات الدفاع الشعبي في بيان انه 

عسكري تركي خالل عمليات متفرقة  46

أفريل  44و  40للكريال الكردستاني في أيام 

عنصرا من  41أّن   ،حيث أشارت إلىالجاري

العدد المذكور قتلوا في أراضي جنوب كردستان 

) اقليم كردستان( في تل ليلكان بناحية سيدكان 

منهم في شمال كردستان. كما أصيب عدد  8و

آخر من عناصر الجيش التركي خالل تلك 

 العمليات.

ويأتي مقتل هذا العدد من الجنود األتراك في    

جهات المتواصلة بين مقاتلي إطار الموا

ومقاتالت قّوات الدّفاع الّشعبي من جهة والقوات 

األمنية والعسكرية للدّولة التركيّة، والتي كان 

شهداء في صفوف الكريال  0بعضها قد خلّف 

من  8142أفريل  1في إحدى قرى ديرسيم يوم 

بينهم أحد أعضاء مجلس قيادة قّوات الدّفاع 

ذي التحق بالكريال منذ الشعبي كمال غرزان ال

 .4000سنة 
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 فلبينالحرب الشعبيّة في ال

أخرين من الجيش  2جنود وجرح  1قتل    

الرجعي على يد مقاتلي جيش الشعب الجديد 

الشيوعي الماوي في الفلبين في مواجهة بين 

خاللها  أستعملت 8142ماي  48يوم  الطرفين

  .البنادق الرشاشة والقنابل اليدوية

 الشعبيّة في الهند الحرب

الهند: تجديد حظر الحزب الشيوعي )الماوي( 

 Chhattisgarh)في والية شاتيسغار )

قــامت السلطات الرسميّة في والية شاتيسغار    

الهنديّة بإعادة تجديد حظر الحزب الشيوعي في 

الهند )المـاوي( لمدّة سنة إضافيّة، وتّم أيضا 

حظر نشاط ستّة من المنّظمات المرتبطة بالحزب 

 في إطار العمـل الجبهوي.

للعـلم، فإّن سلطات هذه الـواليـة التي ينشط   

يها الماويون شرعت منذ شهر أفريلف

في حظر الحزب الشيوعي )الماوي(  8116

ومنع نشاطه، ويتّم تجديد هذا اإلجــراء كّل سنة 

وذلك من أجل تشريع الحرب الّرجعيّة التي تقوم 

 بها هذه الّسلطات ضدّ الحزب وعناصره.

 آخرين 1مقتل عسكريين واصابة 

جنديان  8142أفريل  0قُتل يوم االثنين    

اخرين في مقاطعة بيجابور على يد  4وأصيب 

أيام من زيارة  4الثوار الماويين، ويأتي ذلك قبل 

للوزير األول الهندي إلى هذا اإلقليم، وقد وّزع 

نطاق واسع مناشير تدعو  الثوار الماويون على

 .السكان إلى مقاطعة هذه الّزيارة الرسمية

 محتّجا في مواجهات مع البوليس 44غواتيماال: مقتل 

وقعت مواجهات عنيفة بين محتّجين في    

 44غواتيماال وقّوات البوليس ادّت إلى سقوط 

 قتيال في صفوف المتظاهرين.

كانت االحتجاجات التي دامت ثالثة أيام قد و   

اندلعت بسبب غضب جماهير الكادحين على 

الحكومة التي قّررت التخفيض في قيمة جراية 

لك تنفيذا لتوصيات بالمــائة وذ 4التّقـاعد بنسبة 

 صندوق النقد الدّولي.

 الواليات المتّحدة: شاّب يسقط ضحيّة التمييز العنصري

يبلغ    قُتل شاب أمريكي من أصول إفريقية   

سنة برصاص قّوات الشرطة، في  86من العمر 

 .والية كاليفورنيا

وأعلنت السلطات أن الشاب توفي على الفور    

متأثرا بجروحه بعد إطالق عشرين رصاصة 

 8142 .أبريل 4عليه في الحادث الذي وقع يوم 

وقد أّكد محامي الشاب المقتول أن موكله    

ديانتي ياربر كان بدون سالح، وتعرض إلطالق 

الرصاص عند قيامه بركن سيارته في موقف 

كلم  424للسيارات بإحدى المتاجر على بعد 

 .شمال شرق لوس أنجلوس

https://secoursrouge.org/Inde-Renouvellement-de-l-interdiction-du-PCI-maoiste-dans-le-Chhattisgarh
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وقال المحامي لوكالة فرانس برس، إن السيارة 

 كانت تقل أربعة أشخاص، بينهم شابة في

السادسة والعشرين تدعى ماريانا تافويا أصيبت 

 .بجروح ونقلت إلى المستشفى

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

 )*(التحرير الشعبي إلى جيش التحرير الشعبيالهند : من جيش عصابات 

 القيادي )الماوي(، الهندي الشيوعي للحزب المركزية اللجنة وعض ،”رافي غاجارال“ مع حوار   
 الّشرقيّة. والمنطقة "دانداكارانيا"  في

 قوات هجوم بعد موته يعتقد كان    
 في مالكانغيري منطقة على )**(السلوقيين
 من 00 سقوط عن أسفر والذي أكتوبر
 ،المجموعات وأفراد الماويين قادةال كبار
 وفاة في تعازيهم رسلواأ العديدين أنّ  حتى
 بعد لكن ،”غانيش“ ـب الملقب الرجاغا

 للمنطقة (األسبوع” )ويك ذا“ مجلة زيارة
 الغابة يجول وجدناه دانداكارانيا محررةال

 أعقاب في اتقوّ  نشر على افلإلشر
 خمسين من حماية حلقة وبمعية ،الهجوم
 وحزامي ”41- أك“ سالح دامتقلّ  مقاتال
 .خصرهو صدره حول ذخيرة

 العسكريين االستراتيجيين لأفض أحد هو  
 وكالة“ لدى بشدة المطلوبين وأحد ،للحزب

 اختصارا المعروفة” )الوطنية التحقيقات
 قدو ،الحزب إيديولوجيي وأحد ،(NIA ـب

 الهجوم ساعة مالكانغيري في موجودا كان
 السياسي المكتب عضو مع جنب إلى جنبا
 حراسة بفضل وذلك ولكن، .كريشنان راما
 من وكريشنان غانيش نتمكّ  مشددة، أمنية
 الصحية ظروفه كريشان أجبرت .الفرار
 ،الحزب من بإلحاح لغانيش القيادة نقل على

 من هفوات كشف هجومال أن إلى باإلضافة
 في غانيش أخذ اآلنو الماويين، جانب
 جدد أعضاء تجنيد عبر ةالمنطق بناء إعادة
 ربهبق أيضا المعروف وهو ،قوات ونشر
 الرجل من ككذلو غاناباثي الحزب قائد من

 قائدو ،(كيشان) براشنثا القيادة في الثاني

 الثالثة إخوته كان .للمنطقة الشرقية الجهة
 ،هندسة طالب .ماويين أيضا الراحلون

 الطالبي لجناحبا والتحق الجامعة غادر
 من مقربا وأصبح ،الشعب حرب لمجموعة
 دّربه الذي ألخيرا هذا اختباء بعد غاناباثي
 .آن في عسكريا راخبيو منّظرا ليصبح

 السرية من كريشنان راماو غانيش خرج  
 حكومة مع محادثات إلجراء 8111 سنة
 الوزير كآنذا يقودها كان التي برديش أندرا
 ،بعام ذلك وقبل ريدي، سيكارا راجا األول
 بابو تشاندرا الغتيال يخطط غانيش كان
 .نايدو

 معه يحملو سكريبال مصاب غانيش 
 كبيرا دداع مؤخرا دجنّ  ،دائما األنسولين

 في انتدبهمو والشابات الشباب من
 فقد البداية في تردّده رغمو مالكانغيري،

 مقابلة إجراء على الحقا وافق
 إلى الذهاب امنّ  وطلب (األسبوع) مع

 اناإيّ  واعدا (عنها الكشف يتم لن) قرية
 وقد ساعة، نصف غضون في بموافاتنا
 الحليب بجلب وأمر وعده على حافظ

 ،(خضرواتو شاي) العشاء تحضيرو
 و لكوخ طينية أرض فوق حصيرة فرشت
 أربع من حماية حلقات في رجاله انتظم

 حّرة مقابلة أجرىو الكوخ، حول مستويات
 انتظار في الحليب امحتسي (األسبوع) مع

 بأن الحديث خالل أقرّ و العشاء، تحضير
 يمرّ  (الماوي) الهندي الشيوعي الحزب
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 قيادييه أغلب يفقد جعلته صعبة بأيام
 بإمكان أنّ  يعتقدو التنظيمية، العليا وحلقاته
 .دامجدّ  والعودة التعافي الماويين

 : مقتطفات

 النكسات أسوأ تعانون أنكم الحكومة تزعم
 . األمن قوات أيدي على التأسيس منذ

 المنطقة في ليس ولكن ما، حد إلى صحيح
 ننهج نعد لم حكومتنا، ندير حيث ،ةرحرّ مال

 يتمّ  عندما فقط ردّ نو العصابات حرب
 مؤتمر في قّررنا 8111 في ،علينا الهجوم
 عصابات جيش“ نحّول أن األخير حزبنا

 العسكري جناحنا ”الشعبي التحرير
 أيضا ونحن ”الشعبي التحرير جيش“ إلى

 خارج حدودنا نطاق توسيع أجل من نضغط
 .معاقلنا

 العصابات حرب عن التخلي سيؤدي هل
 التحرير لجيش الصيني النموذج يتبنّ  إلى

 ؟ الشعبي

 في الشعبي التحرير جيش فعل كما أجل، 
 الحاجة عند بالتحرك الجيش سيقوم الصين،

 .كةالمتحرّ  للقواعد جيشا غالبا سيكون كما

 المنطقة على تسيطرون مأنّك تقول
 ماكالنغيري في ،هنا لكنّكمو ،ةرحرمال

 اآلونة في الهجمات أسوأ أحد واجهتم
 .األخيرة

 تجد هل ماكالنغيري، في جالس اآلن أنت  
 تحدث الهجمات ،واتناق غير شرطة اتقوّ 
 في الالرحمة طريق نهجت الحكومة ألنّ 

 في يعيشون الذين هيرالجما حقوق سحق
 .يحدث ذلك ندع لن نحنو الغابات،

 في كذلكو البنغال في حركتكم ضعفت لقد
 .أيضا جهارخند

 إلى افتقارنا بسبب ذريعا فشال عانينا  
 في مخطئين اكنّ  .لسياساتنا إطار
  .بانيرجي ماماتا [الوزراء رئيس] تقدير

 البنغال، والية في الحال هو ماك ذلك، ومع
 بناء إعادة قررنا التباطؤ، لدينا كان أينماو

 .حزبنا

 بيانات الماويين القادة من العديد أصدر   
 ماماتا من باالنتقام فيها وعدوا مكتوبة

 .كيشينجي وفاة عن بانيرجي
 ن،ولك .انتقام هناك يكون سوف نعم،   

 أخرى حركة بعث خالل من ستكون والتي
 البنغال والية في "اللغار" ـب شبيهة

 ماماتا حكومة ستجتث التي الغربية،
 .جسديا يهانصفّ  لن نحن .بانيرجي

 من ناليّ  نهجا يكون أن ذلك شأن من
 .الهند في السياسيين سيسرّ  مما ،فمتطرّ 
 نستهدف حزبنا، رنغيّ  نحن أجل،   

 ياأساس نظريا تكوينا نمنحهمو المتعلمين
 ،ككل والماوية الشيوعية حول وأيديولوجيا

 الطالبيين المناضلين من العديد بنا التحقو
 في الثانية الحلقة مألوا الذين الموهوبين

 الفراغ ملء إلى سيؤدي مّما ،التنظيم قيادة
 .للقيادة العليا لحلقةا في

 ؟ العليا القيادة عن ماذا
 مع ،عليهم القبض ألقي أو قتلوا عظمهمم   
 مدير اعتقالو راو آزاد، كيشينجي، وفاة

 وكثيرين غاندي كوباد الدعاية مكتب
 ،العليا الحلقة في فراغ هناك آخرين،
 الوطني التحالف) الحالية الحكومة

 التحالف) من عدوانية أشد (الديمقراطي
 الجو من يهاجموننا فهم (.المتحد التقدمي

 ترحم ال مسلحة مجموعات يطلقونو
 يمكن ال ذلك لكن السلوقيين، كمجموعات
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 الرجال من العديد جندنا فقد ناعلي يقضي أن
 المهام سيتولّون مّمن المتحفّزين النّساءو

 .العليا

 هل ،العصابات حرب عن بالتخلي
 ؟ سلحالم الكفاح بإيقاف ستقومون

 عازمون ونحن طريقنا الثورة ،أبدا ال،   
 الزائفة بالديمقراطية اإلطاحة على

 الشعب يكون أن بحاجة ولكننا .القائمة
 .كذلك والمثقفون معنا،

 لحزبكم مؤتمر قدع تستطيعوا لم لماذا   
 ؟ ذلك فعل يمكنكم متىو ،األخير العقد في

 آخر عمل لدينا ولكن (.يبتسم) نفعل سوف
 مؤتمر مازومدار تشارو عقد .اآلن به نقوم

 وعقدنا 4060 عام في األول الحزب
 مشغولون نحن .8111 عام في السابع
 جهارخاند، في منظمتنا تجديد مع حاليا

 من أخرى وأجزاء الغربية البنغال واليةو
 مهاراشترا والية ذلك في بما البالد،

 سوف لذلك .شمالية أخرى وواليات
 .الوقت بعض ذلك يستغرق

 ماكالنغيري بهجوم التأثر عليكم يبدو ال
 ؟ القادة من العديد فقدتم حيث
 ال ونحن قضية، أجل من الرفاق يموت   

 نتطلع بل ،الماضي في رالنظ نمعن
 دانداكارانيا ةرحرمال المنطقة للمستقبل،

 .المستقبل في كذلك ستبقىو ،سليمة
أجرى هذا الحـوار س. كيستالر  )*(

(C.Kistler ،)ونُشر في موقع راد سبارك 
(redspark)  1142جانفي  44بتاريخ. 

 لحكومة ةتابع خاصة قوات : السلوقيون )**(
 على للهجوم أسست أندرابراديشو تيالنغانا

 .الناكساليين

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

 إحياء ذكرى وفاة بورقيبة   
الحبيب بورقيبة عميل فرنسي أمريكي    

مشهور وله عالقة قوية بالكيان الصهيوني 
والرجعية العربية والعالمية بنى مجده على 
وأد ثورة التحرر الوطني التونسية 

التخلص من المقاومين فنظم حمالت إبادة و
ضدّهم جنبا إلى جنب مع العساكر 
الفرنسيين وكانت ميليشياته المسماة لجان 

عاية تالحق المقاومين في الجبال الر
لتصفيتهم وهي التي اشتهرت بجرائم 
صبّاط الظالم حيث كان يعذَّب المناضلون 
بأبشع الصور و تتم تصفيتهم وتّوج ذلك 

 .باغتيال صالح بن يوسف في ألمانيا

إن بورقيبة مجرم حرب وإرهابي ولكن    
كبر" األاالمبريالية دعمته فأصبح "المجاهد 

الولد الدنفير ت حوله األساطير فهو "ورّوج
 ". الدول تحيراللي يطلع من المستير و فيه 

و قد حكم تونس بالحديد و النار و اعتبرها 
كما ملكية خاصة و ضيعة يتصرف فيها 

يشاء وبنى قصوره في الشمال والجنوب 
كل والوسط وأصبحت اإلذاعة تتغنّى 

صباح ببطوالته وتبث توجيهاته أّما 
داة قمع وتخويف وتلهية أالتلفزيون فكان 

بين يديه وفي كل اإلدارات الحكومية 
يله كما انتصبت في الساحات وضعت تماث

الرئيسية في المدن وأصبحت الشوارع 
الكبرى تحمل اسمه فضال عن الساحات 
مثل معقل الزعيم والمدن مثل منزل 
بورقيبة ووضعت صوره على العملة 

 .المحلية
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عانى الكادحون في ظله األمّرين، و   
فالعمال كانوا يتقاضون مقابل عملهم الدقيق 

ن األمريكي الفاسد في أغلبه والزيت والجب
راضيهم أ أّما الفالّحون الفقراء فقد افتكّ 

البسيطة لينفرهم من االشتراكية الحقيقية 
ويفرض عليهم "اشتراكية التعاضد 

 ".البورقيبية

و عندما زلزلت االنتفاضات الشعبية    
عرشه جاء باالخوانجية لتدمير الحركة 

و مجالت عطاهم جرائد أسية والثورية التون
طبعها في مقر الحزب الدستوري و

 . بالعاصمة على غرار مجلة المعرفة

استشهد خالل حكم بورقيبة مئات    
المناضلين وليست هناك أرقام دقيقة وغير 

بعض المصادر تذكر انه خالل انتفاضة أّن 
و  081وجرح  111جانفي استشهد  86

تشهد حوالى جانفي اس 0خالل انتفاضة 
استشهدوا من بين من و 011وجرح  411

: نقابيون مثل سعيد قاقي رقيبةنتيجة قمع بو
فاضل ساسي ناضلون طالبيون مثل مو

كادحون مثل الح وفتحى فمحمد هماني وو
اشهروا السالح مقاومون عمار العليبي و

في وجه نظامه مثل احمد الميرغنى وعبد 
 ....عزالدين الشريفالمجيد ساكري و

كل عام كانت تونس أوت من  0وفي   
االحتفال وخالل شهر كامل تجبر على 

مجاهد االكبر و تنظم العكاظيات بمولد ال
الخارج المهرجانات وتأتي الوفود من و

أيضا وتصرف ماليين الدينارات بينما كان 
يترك بورقيبة الشعب يتضور جوعا ولم 

السلطة إاّل وقد أصبح شيخا هرما ال يقدر 
االمبرياليون  على الوقوف فاستبدله

األمريكيون واألوروبيون بأحد خدمهم وهو 
 .زين العابدين بن علي

واليوم ال تخجل االنتهازية التي تسعى    
لتبيض تاريخ بورقيبة األسود متحدثة عن 
"الزعيم" وإنجازاته التاريخية و ذهب أحد 

بورقيبة ؟؟ قادتها إلى حد القول : نحن أبناء 
ل كل شيء وهي ولكن ذاكرة الشعب تسج

 .ال تنسى
 

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

بيانات سياسيّة

 حول انتفاضة جلمة بيان

انتفاضة  8142ماي  41شهدت جلمة يوم    
وكادحيها عارمة شارك فيها اآلالف من كادحاتها 

الذين احتجوا على نهب ثروتها المائية في الوقت 
لى التعطيش وتعاني إالذي يتعرضون فيه 

 .الجدبحقولهم من 

وقد واجهت قوات البوليس المنتفضين بالقنابل  
المطاطي والرش المسيلة للدموع والرصاص 

ن وإيقاف آخرين من يــمما تسبب في جرح كثير
 .بينهم جرحى

وحزب الكادحين إذ يندد بموجة القمع هذه فإنه  
جلمة ويعتبر لى جانب المنتفضين في إيقف 

ورة حملة لى خطإه مطالبهم مشروعة وينبّ 
لحاق إأنها تستهدف  علىالتضليل التى تصورها 

الضرر بجهات أخرى في توظيف رخيص 
لزرع الفرقة واالنقسام بين صفوف للجهوية 

 . الشعب

 . حزب الكادحين
 1149ماي  41
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 حول المجزرة الصهيونيّة انـــــــبي
 8142ماي  41اقترف الغزاة الصهاينة يوم    

العرب مجزرة مروعة ضد المتظاهرين 
الفلسطينيين، سقط خاللها مئات الشهداء 

يحتجون ضمن فعاليات والجرحى ، الذين كانوا 
العودة الكبرى على سلبهم أرضهم منذ  مسيرة
 .عاما وتأسيس الكيان الصهيوني فيها سبعين 

 :عما يليوفي عالقة بذلك يعبر حزب الكادحين  
أوال : إن الكيان الصهيوني كيان حربي توسعي 

واقتراف المجازر يستمد وجوده من قتل العرب 
المتتالية بحقهم وتشريدهم ونهب ثروتهم 

أرضهم ، وقد ثبت مرارا والسيطرة على 
السلمية  وتكرارا أن عقد التسويات واالتفاقيات

حتى "أوسلو" هو مجرد  4010هدنة معه من 
المزيد من استسالم سرعان ما يستغله القتراف 

 العدوان.
ثانيا : إن االمبريالية هي من أنشأت هذا الكيان 

الستعماله أداة لفرض ورعته ودعمته وسلحته 
الوطن العربي كله وال تقوم اليوم  الهيمنة على
األمريكية من خالل االعتراف االمبريالية 

بالقدس عاصمة أبدية لذلك الكيان غير تنفيذ هذا 
 الدور .

ثالثا : تمثل الرجعية العربية بما في ذلك الرجعية 
للكيان الصهيوني الفلسطينية حليفا استراتيجيا 

على وقد لعبت دورا أساسيا في تثبيت وجوده 
وهي تتهافت اآلن على التطبيع األرض العربية 

العلني معه في إستهانة بتضحيات أجيال متالحقة 
من الفدائيين العرب، الذين سقوا أالرض العربية 

الشعب العربي بدمهم، واستهتار بمعاناة 
 الفلسطيني .

رابعا : إن " مسيرة العودة الكبرى " السلمية 
تحقق ال التحرير وال برغم التضحيات الغالية لن 

العودة ولكنها عندما تتحول الى مسيرة كبرى 
مندرجة ضمن حرب التحرير الشعبية مسلحة 

التجار يمكنها تحقيق تلك األهداف وهو ما أثبتته 
الظافرة في الصين وفيتنام وغيرهما من البلدان 

 االمبريالية وأعوانها.التى حققت االنتصار على 
 حزب الكادحين .

 1149ماي  41نس تو
 بيـــــــان

 1028ماي  6جرت في تونس يوم       

انتخابات بلدية قاطعها أغلب التونسيات 

من  % 00بنسبة تقترب من والتونسيين 

لى ذلك غير إذا أضفنا إالمقترعين المسجلين و

، %00لى حوالي إترتفع تلك النسبة المسجلين 

وخسر اليمين الديني واليمين الليبرالي مئات 
اآلالف من األصوات مما قلص من قاعدتهما 

الليبرالي عن االنتخابية، ولم يختلف حال اليسار 
فاسد عالم والمال الذلك. رغم استعمال أجهزة اإل
واإلقليمي والدولي والدعم الرجعي العربي 

لفرض ديمقراطية مزيفة على الكادحين الذين 
بالتشغيل  بن على مطالبينانتفضوا ضد سلطة 

وتحسين أوضاعهم االجتماعية فإذا بالرجعية 
تلك بديمقراطية جوفاء يتفاقم في تستبدل مطالبهم 

ظلها غالء األسعار واالنتحار وهبوط قيمة 
لخ...وتكشف تلك األرقام عّما والبطالة انار الدي
 :يلي

أّوال: اتّــساع الهّوة بين الحّكـام والمحكومين 
 الحالية.وعدم ثقة الشعب في السلطة السياسية 

ثانيا: فقدان العملية االنتخابية لقيمتها فقد جّرب 
تلك الشعب خالل محّطات انتخابية متتالية 

 ذكر .ي يءالممارسة ولم يحصل على ش
ثالثا: ساهم تدهور الوضع االقتصادي االجتماعي 

االنتخابات في اتجاه عموم الشعب نحو مقاطعة 
وسيزداد هذا االتجاه قوة خالل االنتخابات 

 الرئاسية والتشريعية العام القادم.

وإذ يُــحيّي حزب الكادحين عموم الشعب على    
لى إمقاطعته الواسعة لالنتخابات فإنّـه يدعو 

ي عن أوهام الديمقراطية الزائفة واالتجاه التخلّ 
والديمقراطية ناحية تجسيد السيادة الوطنية 

الشعبية الكفيلتين بتحقيق مطالب الشعب في 
بنفسه والسيطرة التحرر الوطني وحكم نفسه 

 على ثرواته.
 1149 مـــــاي 44تونس  حزب الكادحين
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 1149 ياـــم أولبيان 

يُحيي العمال في كل عام ذكرى أول ماي ،    
تخليدا لالنتفاض العمالي في شيكاغو سنة 

االستغالل الرأسمالي، الذي واجهته ضد  4226
البرجوازية بالرصاص ، مما أدى ال سقوط عدد 

واعتقال العشرات وتنفيذ حكم من الشهداء 
االعدام في بعضهم لترويع الطبقة العاملة 

سالم عليها. ولكن كفاحها وفرض اإلذالل واالست
لم يتوقف في شتّى البلدان، بل ازداد قوة 
وانخرطت فيه الشعوب واألمم المضطهدة 
وصوال الى انتصار الثورات االشتراكية 
والوطنية الديمقراطية بقيادة الطبقة العاملة في 

 .وفيتنام وغيرها من البلدان روسيا والصين 

لصوص وفي العالم كله يتبارى اليوم ال 
االمبرياليون وعمالؤهم في استغالل 

ونهب وضرب المكاسب التي حققوها   العمال
الشعوب واألمم المضطهدة والعبث بها ثروات 

ومزيد الهيمنة عليها، في ظل اختالل موازين 
القوى، جراء انهيار النظام االشتراكي. ويمارس 
االمبرياليون األمريكيون بشكل خاص دور 

ة وغطرسة، مهددين كل من شرطي العالم بعجرف
يقف في طريقهم باإلبادة، وال يتوانون عن 
ممارسة االبتزاز حتى على حلفائهم المقربين. 

الصراع بين االمبرياليات ويقوى في اآلن نفسه 
شيئا فشيئا، وتتشكل أحالف متنازعة وتسمع 

وفي مواجهة القمع قرقعة الّسالح بينها. 
بات ال ضراواالستغالل تكاد المظاهرات واإل

، كما تنتشر الحروب تتوقف  إال لتبدأ من جديد
الشعبية في بقاع مختلفة ومنها الهند والبيرو 

 .والفلبين

وفي الوطن العربي تتعرض أقطار إلى الغزو    
واالحتالل المباشر مجدّدا وتنفذ مشاريع التقسيم 

العراق وسوريا واليمن وليبيا،  والتفتيت في
تزداد الهجمة على الشعب العربي في فلسطين و

حدة بإعالن تحويل القدس إلى عاصمة للكيان 
الصهيوني وارتكاب المجازر اليومية، وتمارس 

تآمرها بشكل مفضوح، مقدمة األنظمة العميلة 
الخدمات لألسياد االمبرياليين، مضحية بالثروة 

. وتواجه األمة العربية للمحافظة على بقائها
ة األزمات االقتصادية واالجتماعية العربي

والسياسية المتفاقمة، وتنتشر ظواهر مثل الفقر 
والبطالة والطائفية والتكفير والظالمية واالنتحار 
والمخدرات واألوبئة والحروب الرجعية، وتتخذ 

أشكاال مختلفة من إضرابات المقاومة 
 واعتصامات وعمليات مسلحة.

حالف االخواني وفي تونس تعصف األزمة بالت  
الليبرالي الحاكم، وتتردى األوضاع االقتصادية 

واألمنية والثقافية، وتستباح السيادة والمالية 
الوطنية وتكشف "الديمقراطية الناشئة" عن 

دستورية اخوانية، نفسها باعتبارها ديكتاتورية 
وتتفاقم البطالة والسوق الموازية و التقّشف ويتم 

اتفاقية السوق الحرة مع التلويح باإلمضاء على 
أوروبا بما يرسخ استعمار تونس اقتصاديا، كما 
تسعى الرجعية إلى ضرب الدّور النضالي 
الوطني لالتحاد العام التونسي للشغل. ورغم 

فإنه لم تواصل الكفاح الشعبي بأشكاله المختلفة 
ينجح حتى اآلن في تحقيق هدفه االستراتيجي 

ديسمبر :  41المعبر عنه في شعار انتفاضة 
، جّراء ضعف التنظيم يريد إسقاط النظامالشعب 

بناء وتشتت القوى الثورية مما يطرح بقوة مهمة 
التنظيم الثوري الموحد حزبيا وجبهويا على 

 جدول أعمال الثوريين.

ـ حزب الشعب من أجل الوطن والديمقراطية 
              )حشود(.

 ـ حزب الكادحين.  
 1149ي مــا 4تــــونس، 

 سوريا : بالحرب الشعبية نهزم الحرب الرجعية

نفذت االمبريالية األمريكية وحلفاؤها    
 41األوربيون في فرنسا وبريطانيا فجر اليوم 

هجوما غادرا ضد الجمهورية  8142أفريل 

طالق عشرات الصواريخ من إالعربية السورية ب
البوارج وحامالت الطائرات على مواقع في 
دمشق وحمص، وهو ما يمثل فصال جديدا من 
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تهدفها منذ فصول الحرب الرجعية التي تس
سنوات في محاولة ال لترهيبها فقط وانما 
لترهيب األمة العربية قاطبة ودعم االرهابيين 
االسالميين التكفيريين وقد ضرب هؤالء 
الرجعيون عرض الحائط بكل المواثيق الدولية 
التى يصرحون بنفاق أنهم يتقيدون بها بما في 
ذلك قرارات مجلس األمن واألمم المتحدة وأقوال 

جنة تقصي الحقائق حول استعمال األسلحة ل
الكيميائية بما يؤكد أنهم مجرمون متوحشون ال 

 . يهتمون بغير تحقيق مصالحهم

ومن المؤكد أن الرجعية العربية واالقليمية    
والصهيونية العالمية كانتا شريكتين في هذا 
العدوان وقد أعلنت .الرجعية السعودية والقطرية 

  .الهجوم االمبريالي والتركية بوضوح دعم

ورغم الجراح فإن الشعب العربي السوري لم    
ينحن أمام هذا الهجوم، وهو الذي قاوم طيلة 
سنوات متتالية جبروت االمبرياليين وعمالئهم، 
كما أن األمة العربية تبدو مصممة أكثر من أّي 

 .وقت مضى على الصمود والمقاومة

قيام بمثل وسيواصل االمبرياليون وعمالؤهم ال   
هذه االعتداءات ، التي تتخذ اآلن شكل حرب 
شاملة على الوطن العربي كله ، وليس أمام األمة 
العربية غير مواجهة الحرب الرجعية بالحرب 

 .الشعبية

لقد امتلك صدام حسين ومعمر القذافي    
الصواريخ والطائرات ولكنهما لم يستطيعا 

ية في مواجهة الناتو بينما تمكنت الحرب الشعب
الصين والفيتنام وكمبوديا والالوس من تحقيق 
النصر على االمبرياليين األمريكيين والفرنسيين 
بأسلحة خفيفة و أحيانا بدائية الصنع، وهذا هو 
طريق الحرب الشعبية الذي على العرب اتّباعه 
في السنوات القادمة إللحاق الهزيمة بالمعتدين 

 . والغزاة االمبرياليين وعمالئهم

 . لحرب الشعبية تنتصر على االمبرياليةا

 .االمبرياليون وجميع الرجعيين نمور من ورق

1149أفريل  46تونس   حزب الكادحين 

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

 ترجمة حزب الكـــادحين --------------------------- بيان أممي بمناسبة عيد العمال   

 ماي : " يا برولتاريي كل البلدان ، اتحدوا !" كارل ماركس 4
ـ مائتا عام على ميالد  8142 يل ماوّ أ 

وسبعين عاما كارل ماركس ومرور مائة 
ولى لبيان الحزب األعلى صدور النشرة 

ها نّ إكتبه ماركس وانجلس ـ  ييوعي الذالش
وقوة تلك  مناسبة كبرى لنبرز راهنية

ية للشيوعيين سلحة حأالمناسبات باعتبارها 
 مس واليوم ودوما.والبروليتاريين باأل

ه لم يكن امنا هذيّ أخ كل مجتمع حتى يتار نّ إ"
 ."غير تاريخ صراع الطبقات

لى معسكرين إكمله ينقسم أ"المجتمع ب
لى طبقتين كبيرتين إن متعاديين، بيريك

 .والبروليتاريا"البرجوازية متناقضين:
لسياسية في الدولة الحديثة ليست "السلطة ا 
ون المشتركة للطبقة هيئة تدير الشؤ الّ إ

 كملها "أالبرجوازية ب
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ت متتالية ـ يكتب هذا النظام يفرز أزما
 ينتاج التزمات تضخم اإلأها نّ إالبيان ـ 

صبح أالبرجوازي أن " النظام  تترجم واقعة
وغير قادر على احتواء الثروة قا جدا ضيّ 
 ينتجها " يالت

تتمكن البرجوازية من التغلب على  كيف
 ؟ األزمات

نتاج "من جهة بفرض تدمير شامل لقوى اإل
سواق جديدة أومن جهة ثانية باحتالل 

لالسواق القديمة" ولكن ستغالل المكثف واال
زمات جديدة أعداد إكثر من أك ال يفعل ذل

 ومهمة 

تنتج  أسلحةفالبرجوازية لم تصنع فقط  
الذين بامكانهم  الناس أيضا وإنماالموت 

لكى يضعوا حدا  األسلحةاستعمال تلك 
 لنظامها

، الء الناس هم ـ" العمال الحديثونهو
البروليتاريون الذين ال يعيشون اال ليجدوا 

كان منميا لراس اال اذا شغال و اليجدونه 
 المال 

"من بين كل الطبقات التى تتواجه اليوم 
البرجوازية البروليتاريا وحدها هى الطبقة 

االخرى تفسد وتتحلل مع الثورية والطبقات 
الصناعة الكبيرة وعلى العكس من ذلك فان 

 أصالة. "البروليتاريا هي منتوجها األكثر 

ن االستيالء على " ال يمكن للبروليتاريي   
لقضاء على قوى اإلنتاج االجتماعية اال با

، وبعد ذلك كل نظام بهانمط التملك الخاص 
 التملك الموجود حتى أيامنا " 

إن تاريخ الصراع الطبقي هو "تاريخ 
، و ذاكألية، الكامنة بهذا القدر الحرب األه

، حتى المجتمع الحاليي تفعل فعلها في الت

، مفتوحة شكل ثورة ساعة انفجارها في
خالل وحيث البروليتاريا تؤسس نفوذها من 

 ".االطاحة بالبرجوازية بالعنف

إن هدف الشيوعيين واضح ودقيق: تشكيل 
، واإلطاحة بالهيمنة البروليتاريا في طبقة

واستيالئها على السلطة ، البرجوازية
 السياسية.

ددة بشكل أساسي مهمة الشيوعيين مح 
، "يناضلون من أجل مونهائي في، انه

 المباشرة للطبقةالمصالح واألهداف 
، يدافعون العاملة. لكن في الحركة الحالية

ويمثلون في نفس الوقت مستقبل الحركة 
 كلها"

ملون على "تطوير وعي واضح . إنهم يع
ن مكان حول الصراع العنيف بيقدر اإل

، عندما يحين والبروليتاريا لكيالبرجوازية 
العمال ]...[ كيف يحولون رف الوقت ، يع
واالجتماعياة التي السياسياة  الظروف

رها البرجوازية الماسكة بالحكم ستوف
"الشيوعيون  ."سلحة ضد البرجوازيةأك

في كل بلد أي حركة ثورية ضد يدعمون 
 النظام االجتماعي والسياسي القائم. "

اليوم أكثر من أي وقت  -"الشيوعيون 
يرفضون  -كس وإنجلز مار مضى ، يعلمنا

إنهم يعلنون إخفاء آرائهم ونواياهم. 
بصراحة أن أهدافهم ال يمكن تحقيقها إال 

النظام عن طريق اإلطاحة العنيفة ب
... فالبروليتاريون بأكملهاالجتماعي السابق 

لديهم ما يخسرونه إال قيودهم. بينما ليس 
 أمامهم عالما يربحونه"

، والتي ا ماركسلله، التي حإن الرأسمالية
ا ،  أصبحت إمبريالية كما حللها لينين الحقا
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 اقتصادية عميقةال تزال تمر بأزمة 
 على البروليتاريا وشعوب العالم. منعكسة 

، رأسماليون يتحدثون عن "االنتعاش"ال   
ولكن الشيء الوحيد الذي ينتعش هو السباق 

 والتسلح.على الربح والثروة 

البروليتاريين والجماهير بالنسبة الى 
تقرار، ، وعدم االسالشعبية، لدينا البطالة

سرقة ، و، والفقر، والعبوديةواالستغالل
، ودمار البيئة المواد الخام وموارد الطاقة

 واألراضي.

، يتمرد البروليتاريون ضد هذا الوضع
والجماهير الشعبية في البلدان اإلمبريالية 

 المضطهدة .كما في البلدان 

البروليتاريين والشعوب  وفي مواجهة تمرد
، يستعمل البرجوازيون المضطهدة

المهيمنة العميلة لها اإلمبرياليون والطبقات 
 .في البلدان المضطهدة القمع والمجازر 

تصبح الدول دوما أكثر رجعية وفاشية   
والبروليتاريون والشعوب يقاومون 

الشعبية لتاكيد ويطورون كفاحهم وحروبهم 
 .ان الثورة هي االتجاه االساسي 

إن البرجوازيات اإلمبريالية والدول    
كثف من حدة الرجعية العميلة لها ت
حروبا ، وتفجر الصراعات اإلمبريالية

، مواجهة فيما بينها تجارية وحروب 
وتنعش االتجاه نحو حرب عالمية جديدة 

 لتقاسم النفوذ.

إال  ال يمكن معارضة الحرب اإلمبريالية  
من خالل تحويلها إلى حرب أهلية ثورية 

 على نطاق عالمي.وتطوير حروب شعبية 

، ينشأ داخل في مواجهة طريق الثورة
لعمالية والشعبية طريق الحركة ا
التحريفيون ، الطريق الذي يتبعه اإلصالحية

والديمقراطيون االشتراكيون للتشجيع على 
ية المصالحة مع الحكومات والدول اإلمبريال

 ولتسهيل تنفيذ خططهم.

في مواجهة أزمة اإلصالحية    
 ، تتقدم والتحريفية يمقراطية االشنراكيةوالد

ة جديدة في خدمانتخابية شعبوية قوى 
، مستخدمة البرجوازية والدول اإلمبريالية

لتقسيم الجماهير وإلحاقها ديماغوجيا رجعية 
الطبقة المهيمنة. وتغذي الشعبوية  بعربة

 الفاشية والنازية الجديدة.

الشيوعيون والبروليتاريون المتقدمون   
يعملون من أجل تحويل تمرد الجماهير إلى 

ديمقراطية جديدة في البلدان  -ثورة ظافرة 
اإلمبريالية تتجه نحو المضطهدة من طرف 

االشتراكيةـ والثورة البروليتارية 
ية في البلدان اإلمبريالية على شتراكواال

 طريق الشيوعية.

ى قاعدة أفكار ماركس ، علالشيوعيون   
واقع الملموس ، المطبقة على الولينين وماو

ابا شيوعية ، يبنون ويطورون أحزلكل بلد
جبهات موحدة بقيادة ثورية حقيقية جديدة و

المستغلة البروليتاريا لجميع الجماهير 
فاح وجيوش ثورية والمضطهدة. وقوات للك

 شعبية..

يين أن يتحدوا وأن يجب على الشيوع"   
، وبالتالي تحرير صفوف يعززوا وحدتهم

العالمية من النزعات الحركة الشيوعية 
التحريفية واالستسالمية، دون الوقوع في 
نفس الوقت في عقم الثوروية البرجوازي 

 الصغير والدوغماتية.
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شيوعية إال في ال يمكن بناء األحزاب ال  
قي وفي عالقة وثيقة مع لهيب الصراع الطب

من للنضال الثوري الحقيقي ، وفقا الجماهير
 اجل افتكاك للسلطة.

رى المئوية الثانية لميالد بمناسبة الذك   
 ، نعلن بقوة:ماركس

الماوية هي  -اللينينية  -ـ الماركسية 
الماركسية في عصرنا! إنها القاعدة 

 العالم. عبرلوحدة الشيوعيين األساسية 

دوا ! حبروليتاريي جميع البلدان اتـ "
الشعار الكبير الذي أشار إليه ماركس هو 

البروليتارية ، وهو الراية الحمراء لألممية 
 السالح لبناء أممية شيوعية جديدة.
 ـ إن مستقبل الشيوعية بين أيدينا.

 ــــــــــــــــــــــ

، الماوي الحزب الشيوعيلجنة بناء  
 غاليسيا ، اسبانيا

 الحزب الشيوعي )الماوي( في أفغانستان
 نيبال Nucleusالشيوعي 

 الحزب الشيوعي النيبالي )الماوي الثوري(
 اطية والكفاح الطبقي ـ انجلتراالديمقر

 إيطاليا -الحزب الشيوعي الماوي 
 الحزب الشيوعي الماوي ـ مانيبور

 سري النكا -الماوية الرابطة الثورية 
 تونس -منظمة العمل الشيوعي 
 حزب الكادحين ـ تونس

 كندا -الحزب الشيوعي الثوري 
 Obrera Comunistaاالتحاد 
 كولومبيا -)االمتيازات( 
 ماليزيا -صوت العمال 

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

المجد البراهيم كايباكيا بمناسبة الذكرى 

 الخامسة واألربعين الغتياله

سنة وقع  (14منذ خمس وأربعين )   
البروليتاريا العالمية في اغتيال ممثل حركة 

شيوعي تركيا ومنظر ومؤسس الحزب ال
ابراهيم ، القائد التركي /الماركسي اللينيني

 .كايباكيا

لقد وقع اغتيال الرفيق ابراهيم كايباكيا    
جراء التعذيب  4010 ماي  42بتاريخ

الوحشي الذي سلط عليه من قبل دولة 
تركيا الفاشية وهو لم يتجاوز األربع 

( وقبل ذلك وفي 81) والعشرين من عمره
( من عمره 80) السنة الثالثة والعشرين

كان قد أسس الحزب الشيوعي التركي 
 /الماركسي اللينيني.
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لقد فرض الرفيق ابراهيم كايباكيا نفسه    
في تركيا كقائد أصيل وثابت لألفكار 
الشيوعية والخط الثوري الصحيح في 

 .تركيا

رة كيا من أفضل تالمذة الثويعتبر كايبا  
، فقد اعتبر أن الثقافية البروليتارية الكبر

افكاره الخاصة والحزب الشيوعي 
الماركسي اللينيني بتركيا الذي أسسه انما 

رة الثقافية البروليتارية نتاج الثوهي 
 بين  فترة الزمنية مالقد شهدت ال ،الكبرى
، انتشارا لألفكار 4011و 4061

اللينينية عل نطاق عالمي في الماركسية 
هوض االشتراكية باتساع ونتأثر بالغ 

، وقد تأثرت أيضا تركيا والمعارك الثورية
شهد الصراع الطبقي جملة من بذلك حيث 

التطورات النوعية ذات الداللة،كما أن 
التي غمرت العالم  4062 مايحركة 

يالية بأسره بموجة ثورية معادية لالمبر
لى الشبيبة إجدت طريقها ووالفاشية قد 

 الجامعية بتركيا.

 (41) الذكرى الخمسين ذ نحييإونحن    
بهذه الحركة  فإننا نشيد ،62لحركة ماي 

سببت رعبا كبيرا التي هزت العالم و
لقد تأثرت هذه . لالمبريالية والقوى الرجعية

الحركة بالماركسية اللينينية وتكيفت مع 
تحت عالم عبر ال الموجة الثورية التي تتقدم

، لقد كانت هذه الفترة قيادة الثورة وعزيمتها
المعسكر ن أيضا ضمن مسار تباي

ة على أساس يّ االشتراكي عن التحريف
المقاومة الثوابت الماركسية اللينينية وكذلك 

 الفيتنامية، في اآلن نفسه كانت حركة ماي
نضاالت ليها سلسلة من إتنضاف  62

ضد االمبريالية التحرر الوطني االجتماعي 
كل ذلك يحدث ، لقد كان واألنظمة الرجعية

عة حيث كان الشيوعيون بقيادة بصفة سري

يخوضون مقاومة حاسمة تسي تونغ ماو
ه جّ لتحريفية السوفيتية وتحريفي التوضد ا

 .الصين االشتراكية الرأسمالي في 

الثورة الثقافية البروليتارية لقد كانت    
الكبرى التي وقع خوضها أساسا ضد 

شار بورجوازية الصين وألهمت ودعمت انت
ثناء كان األونمو هذه الموجة الثورية، وفي 

رة الثورية ومتطلباتها تخضع الى السيرو
في السياق نفسه عادة بناء فقد كانت تجري إ

نقاشات في عالقة بالنضال االيديولوجي 
على قضايا كز أساسا ام والمراله

 .االشتراكية

لقد انحاز كايباكيا بخصوص مسألة    
لى جانب البروليتاريا إالصراع الطبقي 

واإلصرار على الحرب الشعبية العالمية 
واالرتباط الثابت بموقف الرئيس ماو فيما 

الطبقي وهو في هذا السياق الصراع يخص 
لى النهوض الجريء للتجربة غيرتكز 

النكسالية في الهند و تباين بخط واضح مع 
نظرية ) الصعيد العالمي الخط المغامر على

. وبذلك تمكن من رسم خطه البؤرة(
المرتكز على بخصوص الطليعة الشيوعية 

السلطة الخالقة للجماهير الشعبية لصياغة 
عي عالميين. وفي ووقطيعته وخطه بفكر 

 ، حدد كايباكيا أساسهقلب هذا المسار
 .السياسي والنظريااليديولوجي 

وإذا كان قد غذى خطه هذا بالتجارب    
، صراع الطبقات الثرية والمستخلصة من

فقد كان أيضا متأثرا بالجرأة واإلقدام 
والثراء النظري والفكري تحت تأثير الثورة 
الثقافية البروليتارية الكبرى التي حطمت 
 كل المحرمات .وقد مكنته هذه الوضعية
من خوض نقاشات نظرية عميقة مع 
التيارات التحريفية ومن تحصيل أجوبة 
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واضخة بخصوص مسألة السلطة السياسية، 
المجتمع، ومن القيام بتحليل سليم لمشاكل 

واتخاذ موقف حاسم بخصوص القضايا 
واالجتماعية األساسية السياسية منها 

والتاريخية ومكنته أيضا من تحديد واضح 
  . وخطهاق الثورة ودقيق لطري

لقد كشف كايباكيا بدقة غير مسبوقة الطابع 
للطبقات التاريخي والحالي للنظام السياسي 

التركية الحاكمة وقوض بوصفه للكمالية 
السياسية بالفاشية، جملة المواقف النظرية 

، أما يقية طبقيا بكونها مواقف تحريفيةالتوف
الكردية فيما يخص المسألة القومية 

ارتكازا على األطروحات اللينينية فقد و
التي تباين بشكل تام مع كل المقاربات 

عي التقدمية والثورية والماركسية تدّ 
اللينينية والتي تعد في جوهرها مجرد 

  .اشتراكية شوفينية

ز كايباكيا الثورة بكونها ثورة ميّ   
ديمقراطية شعبية وحاول تطويع خط 

النظرية وموقفها الشعبية بأسسها الحرب 
العملي لخصوصيات البلد. لقد رفع الراية 
الشيوعية في وجه التحريفية واالنتهازية 
اللتين كانتا تهيمنان ولمدة عقود على 

، وكان الجماهير المحرومة والبروليتاريا
عبر أطروحة متكاملة ودقيقة للماركسية 
اللينينية الماوية قد استطاع حل المسائل 

الخاطئة المدعومة الجتماعية التاريخية وا
خاض في سياق ذلك و .من التحريفيين

 الحركاتصراعا ايديولوجيا حاسما ضد 
غيرة الصاعدة الثورية البرجوازية الص

 .البؤرة(والحركات الفوكية )

يوعي عبر وقد طور وعزز الخط الش   
التحريفية فكار النضال الذي خاضه ضد األ

صالحية السلمية الجديدة متمثلة في اإل
 .والتصفوية

ى ذلك النصال االيديولوجي المستمر وأدّ   
براهيم ادورا مهما في تنمية وتطوير وعي 

، فلقد أثبت خالل هذا العمر القصير كايباكيا
وجرأته السياسية وضوحه االيديولوجيي 

وعمقه النظري فمنهجه هو الماركسية 
اج وجرأته هما نتاللينينية الماوية ووضوحه 

عمق رة الثقافية البروليتارية العظمى، والثو
قة التي أقامها مع العالفهمه مصدره 
ودائم في ، إنه عضو قار صراع الطبقات

حية في ، والفالالحركات العماليةنضال 
راضي وكذلك مواجهة االستيالء على األ

 . الشبيبة الطالبيةنضال 

وقد دفعت مكانته الشيوعية والثورية  
ات التركية المهيمنة الى اغتياله بعد ما الطبق

ألقت القبض عليه.ومع ذلك يستمر ابراهيم 
كايباكيا قائدا شيوعيا ويتواصل عبر 
الحزب الشيوعي التركي/الماركسي اللينيني 

ذلك بما تركه له من ارث و رؤية منهجية 
االرث الذي يظل الى يومنا هذا الممثل 

الماوية في ية اللينينية الرئيسي للماركس
سنة على اغتياله فإن  14، وبمرور تركيا

مكنا من ثراءه النظري وجرأته السياسية قد 
استمرار هذا التقليد الذي لم يحد أبدا عن 

الثورة على خطه رغم العقبات التي تواجه 
 الصعيد العالمي . 

لقد ترك حزبا مرتبطا بالشيوعية    
 16المستمر الذي لم ينقطع منذ وبالنضال 

 . سنة

بمناسبة الذكرى الخامسة واألربعين  
لشيوعي ابراهيم كايباكيا الغتيال القائد ا

طوالته وسنواصل احياء جالال لبإننحني 
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خالصنا للشيوعية والتزامنا إذكراه عبر 
 .بالثورة وإيديولوجيا البروليتاريا

وخلف لماركس وانڨلز  إنه تلميذ وفيّ   
 . ولينين وستالين والرئيس ماو

 . المجد البراهيم كايباكيا 
 . تسقط االمبريالية وكل أشكال الرجعية 

 . ستالين والرئيس ماو انڨلز، لينين، ،ء لماركسعاش الدرب المضي
 .ممية البروليتاريةعاشت األ

 .عاش كفاحنا من أجل الثورة واالشتراكية والشيوعية
 (ازيل )الفصيل األحمر( )البرازيلالحزب الشيوعي بالبر -
 (، )الدولة اإلسبانيةي، غاليسيالجنة بناء الحزب الشيوعي الماو -
 لجنة الراية الحمراء )ألمانيا( -
 (الحزب الشيوعي )الماوي( )النمسا لجان تأسيس الحزب -
 الحزب الشيوعي الماوي )إيطاليا( -
 الحزب الشيوعي الماوي )فرنسا( -
 الحزب الشيوعي الثوري )كندا( -
 (مجموعة التضامن في بيرو )بيرو -

 (اللينيني )تركيا عي التركي / الماركسيـ الحزب الشيو
 اليونان( ) / الماركسي اللينيني حزب الشيوعي الماركسي في اليونانـ ال
 (.حزب الكادحين )تونس -

----------- 
 ترجمه إلى العربيّة حزب الكـادحين.
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 بقلم ابن الّشعب                                ال تنتخب                       

 لقد أوهموك حتّى التّعب  
 بأنّك إذ تنتخب  

 اسُمك سيصعدُ إلى الّسماء  
 أو على األقّل  

..  اسُم من تُحب 
 وانتظرَت طويـــــالا 

 فـالَ اسمَك صعـدَ 
 وال اسُم من تُحب  

 ثّم أوهُموَك..
"أنّهُ إن  تَصّوت  أو  ت   "تُـفـّو 

ت  على عدّوك   فإنّك  تُـفـّو 
 ... قب   انفرادَهُ باللَـّ

 !!! يــا للعجــب  
َت طويــــالا..  و ا نتظر 

 أن تتدلّى عناقيــدُ ا لعنَب  

... 

هُمــوَك ُمجـدّداا   ثـمَّ أو 
 أّن الّصندوَق سيطيُر بـك  

ب   نــان  األرض، فـال تَـغ   إلى ج 
متنَــاَع ُكف   ..و أنَّ اال   ــرإ

ب    ! فـــان ـتَخ 
ـر    و ان ــتَظ 

 في الــَمّرة  ا لقــادَمة..
 هــا قد  بدأَت تقترب  

... 

ا يدفعونَـَك   و اآلن أيضا

 بالّصورة  الملّونة  
 بالّصوت  المكبّــر  وبالكتب  

..  بأكياس السُّّكر 
..  بالعشرينات 

 بلُعب األطفـال و بالعُلب  
 و عليَك أيضا أن تنتظر  

َح   صندوق  العجــائب  بو 
بُّ وبما ال تُحب    بمــا يُح 

ا   ويريدونك دومــا
 أن تُسبَّح بحمد الّصندوق  
 فُسبحـان من كـان الّسبب  

... 
 يا.. أيّها الموهوم
تــك  ال تبع صو 

 ال تنتخب  
 كي ال تنتحب  
 وإن هدّدوك:

 سيغضب عنك الولّي الّصالــح
ـريـكـا  أو أم 

ب    أو حتّى الــرَّ
  ال تنتخب  

 وإن وعدوك
 بعنـــاقيد العنب

 أو حتّى بصناديق الذََّهب  
1149ماي  6 -تونس  
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 فِْعُل السَّْبعيَن َخريفًا                بقلم عبد الّرحيم الماجري                  

م        يه  ر   مهداة إلى الكادحين وُمناص 

بَُع أنا في بَي تي  ها أق 

يَّة    في َخي َمت َي النُوح 

يفاا يَن َخر   ذات  السَّب ع 

ياحاتي قد دَت  ُكلَّ س   َشه 

 بَنَات  ُمعاناتي َمن  أسمع أو أقرأ

َمم  الفََجَره   ن  تُّجار الذّ   م 

 طواَل سنين  

ب   اع   وكذلك في هذا الوقت الرَّ

يح   ن  ر  ف  م   ورأت  كلَّ دَمار العاص 

ب يَّه    َغر 

يج    ال تعرُف َغي َر الـتأج 

 للنار

 وللماء  

ب  األهليَّه  في كل مكان   ن   وللَحر   آم 

***** 

 ها الَخي َمةُ قد ثََوت  اآلنَ 

ة هذا اآلتي  على حافة ُهوَّ

غ  َصب ر  ُكلَّ َضَحايَاهُ  ر  بفار   الُمن تَظ 

***** 

ف   َمع  الجار 
 وكنُت أمني النَف َس األّمارةَ بالطَّ

ُطرُ   بالبال -في العادة  -في ما ال يَخ 

ن ك  يُساف رُ  ر  م  ط   في ع 

نُ  َغبَات  الَمج   ونَة  كالرَّ

ا  بعضإ منها يمحو بعضا

ن ك  يسافرال ينزل ر  م  ط   في ع 

 إال عند

 منازل  ُغَربَاء  

***** 

فَر  منك    أتذّكُر أنّي لم أظ 

 منذ طويل الدهر  

 بغير قليل من عطر

ل    مثل سالم الُمتُعَّج 

تََضر    أو مثَل أمان ي الُمح 

أو مثل َعطايا السُُّحب  الب يض  العاب رة  سماَء 

 ج  الَوهَ 

ف   تَر  ل الُمح   أو مثل هدايا البُخ 

 ها إني اليوَم َخب يُء الَخي مة  

داع   ن  ُكّل  ُمفاَجأة  خ  يَت ي م   حام 

َرةَ   ها إني قد َوطَّن ُت الذاك 

ع   َن الَجم   على الَخو ف م 

يري ُح نَص   فصاَر الطَّر 

ن  شّر  ُمقترب   قني م  َف يَُؤّر   الَخو 

د    أوَخي ر  ُمب تَع 

دَ  دُنيال بَر   يَُجّم 

قني ر   ال َحرَّ فيَح 

نَب ض   ر  ُرن ي حتى آخ   .ال ماَل فَيَأس 

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