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 مــــا العمـــــــــــل ؟ -

 اي:ـــألّول من مي لألمما انــــالبي -
الفيروس األشد خطرا هو النظام 

 ! اإلمبريالي والرأسمالي

 ندوة حول أزمة اليســـار في تونس -

 مزيدا من الوحدة..مزيدا من الكفاح -

 ! "وحدة الوطنيةــال" ا وــكورون -
الحرب على  من تستكرشوحوش  -

  الكورونا

 ةـــة الكمبرادوريّ ـــالبرجوازيّ  ع  ـــهل -
ليس من حّق الفقراء أن يأكلوا أ  -

 وهم ينتظرون الموت ؟

اسات ــ: احتجاجات ضدّ السي تونس -
 الفاشلة في مواجهة كورونا
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اح والحرب ــاء الكفــنبنشــرة أ -

 المـــالّشعبيّة في الع

 الثّوريّـــون ال يمــــوتون

 

عالقته  اء كورونا،: وبملّف العدد 
اره ـآث االمبرياليّة و بالّرأسماليّة و

 على االقتصاد والمجتمع والّسياسة.

ح ــالّرب و يّ ـــرامب: الكرســت -
 النّــاس و حيـــاتهم ل صّحةــقب
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 ـــل ؟مــــــــــا العـــــمـ 

في مختلف  19- يتزايد نسق انتشار كوفيد   

أصقاع العالم ومعه تتزايد أعداد المصابين 

وأعداد الوفيات مّما حّوله إلى جائحة خطيرة، 

وقد أصاب البلدان "األكثر تقدّما وثراًء" كما 

فقرا" مع أّن ضرباته لبلدان "األكثر تخلّفا وا

 كثر في تلك البلدان المتقدّمةأكانت موجعة 

التي تمثّل مركز االمبرياليّة  اقتصاديا

الّرأسماليّة فوقفت برجوازيّتها الحاكمة عاجزة 

عن عالج المرضى وعن إحصاء قوافل 

الموتى وأصابها الذّعر والهلع بسبب االنهيار 

، واألمر ال تها االقتصاديّةمؤسسا لحقالذي 

يختلف كثيرا في المستعمرات وأشباهها، وإن 

 كان المشهد فيها يظهر نسبيّا بأقّل حدّة.

ضعف المنظومات لقد كشف هذا الوباء    

الصحيّة للنظام الّرأسمالي والنّظام 

اإلقطاعي ألنّها قائمة على مبدإ -الكمبرادوريّ 

ما يحرم "الصّحة األوفر لمن يدفع أكثر" وهو 

من التمتّع بالّرعاية الصحيّة والعالج،  الكادحين

متعّمد للبحث العلمي وكشف أيضا اإلهمال ال

ية والصحة عامة. مراض واألدوفي ميدان األ

فضح الّطبيعة الّربحيّة  واألخطر من ذلك،

البحتة لهذه األنظمة وطبقاتها التي استثمرت 

تي عبر اإلجراءات الا معاناة الّشعوب ومآسيه

صاحبت انتشار الوباء والحجر الصحي الذي 

من حرمان العّمال من ، ذا االنتشارفرضه ه

 تجويع...منع االحتجاج والجورهم والّطرد وأ

رك الفقراء يواجهون مصيرْين ال ثالث ــفت  

جوعا وإّما الموت بالكورونا. لهما، إّما الموت 

، م بظلهخيّ بدأ شبح األزمة االقتصاديّة ي وإذ

لّطبقات الّسائدة في تلك األنظمة بالهلع أصيبت ا

اتّباع سياسة "الّرفع التّدريجي وسارعت إلى 

للحجر" حتّى تتجنّب اإلفالس وما قد يترتّب 

، مجبرة جيوش الكادحين  من عواقب   عنه

والكادحات على العودة إلى العمل وسط هذه 

الظروف الوبائيّة والعجز عن اتّخاذ تدابير 

 هم.صحية كافية لفائدت

قوانين ل الجماهير المفقّرة تستسلمولم    

التّرهيب من كسر الحجر الصحّي، فانتشرت 

االحتجاجات بأشكال متنّوعة ضدّ سياسات 

"الموت جوعا أو الموت بالكورونا" في 

األرياف وفي االحياء الّشعبيّة وفي الّسجون في 

الذي أودى مختلف القاّرات ولم يرهبها القمع 

تونس عّما  في شذ المشهدلم يوبحياة العديد. 

تزيّن بتفاقم مظاهر الفساد يقع في العالم، بل 

الّرسمي واالستثمار السياسي المفضوح الذي 

مارسته الّرجعيّة الحاكمة التي تزداد أزمتها 

يوما بعد يوم وتتّسع حدّة التناقضات بين 

أجنحتها وتتعّرى ال وطنيّتها وال ديمقراطيتها 

 وال شعبيّتها اكثر.

إّن القضاء على وباء كورونا ال يتوقّف على    

يكون الجذري حلّه  فحسب وإنّما الحّل الصحيّ 

النّظام  ،سياسيّا وهو القضاء على الوباء األكبر

الّرأسمالي االمبريالي والنّظام الكبرادوري 

اإلقطاعي الذي يدور في فلكه، وإقامة النّظام 

طريق  بل عنتلقائيّا  يتحقّقاالشتراكي وهذا لن 

كفاح الشيوعيين وهذا يستوجب وحدة  الثّورة

زمة القائمة وتعميقها األالثّوريين واستغالل و

ى أنظمة االستغالل من أجل القضاء عل

.واالضطهاد
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 البيــان األممي لألّول من مـــاي

 ! يوم الكفاح األممي للبروليتاريا العالمية -عاش أول أيار ـ ماي 

 ! فيروس األشد خطرا هو النظام اإلمبريالي والرأسماليال                       

 !  لنتقدم نحو الثورة البروليتارية في العالم قاطبة                                              

احات هذا العام في األول من ماي، لن تكتظ السّ    

في جميع أنحاء العالم بالعمال والنساء والجماهير 

ي تحتفل باليوم األممي للبروليتاريا، ة التلّ المستغ  

تحت راية الوحدة واألممية البروليتارية ومحاربة 

اإلمبريالية والرأسمالية في شتى البلدان، بسبب 

الوباء الرهيب الذي يقتل في كل ركن من أركان 

اء حالة الطوارئ التي أعلنتها الدول العالم وجرّ 

 . ناوالحكومات اإلمبريالية متذرعة بفيروس كورو

هذا الوباء ناجم عن النظام العالمي اإلمبريالي     

والرأسمالي، والوفيات ناتجة عن تعطش 

لحقوه من أالرأسماليين لالستغالل والربح وما 

ضرر بالنظام البيئي العالمي وهو ما انعكس سلبا 

ة وحياة البشر وجميع الكائنات الحية في على صحّ 

 .األرض

لى إة حة العامّ م الصّ ل الرأسماليون نظالقد حوّ    

عمل مربح للغاية للشركات الخاصة، ووجد الوباء 

ض مجااًل مفتوًحا، وأصبح مذبحة ال تزال تعرّ 

البروليتاريين وغيرهم من الناس  حياة العديد من

 .لى الخطرإ

حتى خالل مواجهة الوباء، فإن المشكلة الرئيسية   

لى رأس المال هي االستمرار في اإلنتاج إبالنسبة 

لى البقاء إق األرباح، وبينما ي دعى الجميع لكي يحقّ 

ى العمال اإلنتاج في جميع ، ي فرض علفي المنزل

، بما يتجاوز الحاجة إلى ضمان السلع الظروف

 .األساسية

الية العلم أيًضا لتحقيق لقد استخدمت الرأسم   

، نتج أكثر فأكثر األسلحة المتطورةت ياألرباح، وه

لبحث عن عالجات لألمراض بينما أوقفت تطوير ا

الشعبية في التي تصيب البروليتاريين والجماهير 

دة أيضا ه  القالع اإلمبريالية وفي البلدان المضط

واآلن يجد العالم نفسه أعزال في مواجهة تفاقم 

 .الوباء

سمالية "أفران العالم" مثل لقد خلقت الرأ   

ت ظروف العمل والحياة والتنظيم ، حيث أدّ ووهان

لى تفشي تماعي التي تفرضها الرأسمالية إاالج

على ر كثيرا ، مما أثّ الوباء وانتشاره بعد ذلك

لى قلب إالدول اإلمبريالية األوروبية، ووصل 

، بينما الية الرئيسية، القوة اإلمبريالواليات المتحدة

دة، ينذر باالتساع الهائل في بلدان العالم المضطه  

ن العربية حتى وسط والبلداالشرق األمن إفريقيا و

 .أمريكا الالتينيةآسيا و

والرأسمالية كمصدر أكبر  وتبرز اإلمبريالية   

ء أصاب الجنس الخراب من أي وباللموت و

. وفي حين يتم دفن الموتى البشري عبر التاريخ

، ل حتى المدن الكبرى إلى مستشفياتوتتحو

يصرخ البروليتاريون اليوم في وجه الرأسمالية 

 .فىـــنظامها القاتل : كواالمبريالية و

جميع أنحاء  لقد فرضت الدول والحكومات في   

ة عسكرية ، وما يشبه دولالعالم حالة الطوارئ

ع عن استخدام ، ولم تتورّ تقريبًا لمواجهة الوباء

البلدان ضد الفقراء  العنف والقمع في العديد من

المهاجرين الذين ال يطالبون بغير والمشردين و

 .الحياة البقاء على قيد

ووجدت الدول التي تحكمها الديكتاتورية    

البرجوازية في وضعية الطوارئ الصحية 

تثبيت أنظمة سياسية من طراز الفرصة لتقوية و

، هي دوما سالح ضد كفاح البروليتاريين فاشي

 .والشعوب في مختلف الدوائر
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أن ترتفع في األول من أيار  ، يجبلهذا السبب   

لسادة اإلمبرياليين الصرخة ضد ا، )ماي(

عالم بصوت البرجوازية والطبقات الحاكمة في الو

ن! الموت و: أنتم المسؤول شكالعاٍل وبمختلف األ

 .لإلمبريالية

، وجد الوباء مقاومة قوية من العمال ومع ذلك   

حتى في ظل حالة  -والجماهير الشعبية الذين 

 -بات والمظاهرات الطوارئ وحظر اإلضرا

ع، مستعملين اإلضرابات أفرغوا المصان

وغالبا ما  ،والمقاطعة المكثفة للشغل والمقاومة

مكافحين من أجل تدابير ، حصل ذلك وجها لوجه

طباء وزيادة كافية لعدد المستشفيات واأل الحماية

أجل الحق في الحفاظ  ومن طارات الصحيةواإل

وتمتيع  على األجور وحق الشغل في حال الطرد

 . مورد لهم بأجر مضمونالبروليتاريين الذين ال

وهي من بين البلدان األكثر ، كانت إيطاليا   

لشعبية ، مركًزا للمقاومة البروليتارية واتضررا

مثاال مفيدا للبلدان و، ومعارضة السادة والحكومات

، فأضحت خرى المتضررة من انتشار الفيروساأل

مسرًحا لمقاومة بروليتارية وشعبية عامة 

 .ية ودولتها وحكوماتهاومعارضة ضد البرجواز

هنة على أنه حتى في حالة وتمت البر   

الطوارئ، من الممكن النضال والظفر وتطوير 

، وإذا كان الشيوعيون الحقيقيون التضامن الشعبي

، فإن هذه في الصف األمامي من هذا النضال

ضمن  المقاومة هي سالح أساسي ينبغي اعتماده

 ." ما يسمى بـ " أزمة كورونا

اآلن سيفرز أزمة  ما يشهده العالم من دمار إن   

-2007االنهيار المالي لعام  من أأسو -رأسمالية 

، بل من المتوقع أن تكون أسوأ من أزمة 2008

وهذه األزمة كانت  -1929الرأسمالية في 

فهو قد انضاف  ،موجودة قبل تفشي وباء كورونا

، لدورية للنظام الرأسمالي العالميزمة الى األإفقط 

صيبا كل مناحي حياته وطبيعته في جميع أنحاء م

 .العالم

، تسعى الرأسمالية إلى وضع من أجل البقاء   

عبء هذه األزمة على كاهل البروليتاريين 

يادة متسارعة في أعداد ، بزدةوالشعوب المضطه  

والتفقير المطلق  المفقرين وعدم االستقرار

والنسبي أيًضا في قلب البلدان اإلمبريالية 

لرأسمالية باإلضافة إلى الجوع والفقر الذي وا

دة من طرف أصاب جميع شعوب البلدان المضطه  

 .اإلمبريالية

ك بين األزمة االقتصادية والوباء، و هذا التشاب   

، ما كشف النقاب عن النظام هو على وجه التحديد

الرأسمالي العالمي ودوله وحكوماته التي تعمل 

يغذي ذلك كفاح و .على جني األرباح واألموال

ويخلق ظروفًا  ،لشعبيةالبروليتاريين والجماهير ا

ذاتية أفضل مواتية للنضال المشترك في العالم 

، لإلطاحة بهذا النظام من خالل وفي كل بلد

الثورات الديمقراطية الجديدة والثورات االشتراكية 

 .لبناء مجتمع اشتراكي سائر نحو الشيوعية

صاد في االقتكون فيها التي يإن االشتراكية هي    

، القادرة على القيام بكل أيدي الدولة البروليتارية

ما ثبت أن الرأسمالية واإلمبريالية عاجزتان عن 

هما نّ إه في هذا الوضع العالمي المأساوي. تحقيق

ن ، بينما االشتراكية هي بناء مجتمع يمكّ الهدم

من سالسل االستغالل  الجماهير من التحرر

بين أيديها اإلمكانات الهائلة  يضعواالضطهاد و

رير ن من تحإلنجاز التطور العلمي بما يمكّ 

من الدمار البيئي البشرية من المخاطر الصحية و

 .الذي يهدد بقاءها

كس وإنجلز ظهر هذا الوضع راهنية ماري     

عظمة الرسالة النابعة من ولينين وستالين وماو و

 االمراحل الثالث للكفاح الثوري للبروليتاري

 .التاريخية
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فقد بينوا من كومونة باريس إلى ثورة أكتوبر    

حتى الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى في 

الصين أن مسيرة البروليتاريا والشعوب واألمم 

، ن وقفها. قد تعاني من هزائمدة ال يمكالمضطه  

يها لتطوير الفكر والعمل بما لكن تلك التجارب تغذّ 

روف التاريخية وصوال إلى يسمح لها بمواجهة الظ

اإلمبريالية من الصدام النهائي بين الرأسمالية و

 .جهة واالشتراكية والشيوعية من جهة ثانية

في األول من أيار )مايو( الحالي ترتسم موجة    

ارية العالمية التي جديدة من الثورة البروليت

وضروري على  شكل ملحّ بستفرض نفسها 

 . شعبيةالبروليتاريا والجماهير ال

يمكن أن تصبح اإلمكانات الموضوعية مفيدة إذا 

قامت البروليتاريا ببناء أدوات الثورة في أتون 

 .الصراع الطبقي في الوضع الحالي

ظمة ينبغي بناء األحزاب الشيوعية كطليعة من   

للطبقة العاملة، تضم مقاتلين سياسيين طليعيين، 

ب تات قيادة للشعب كله، في قلاداة حرب ونوأو

، في اتحاد مع الطريق الذي القالع اإلمبريالية

تسير فيه فعليا األحزاب الشيوعية في البلدان 

دة التي طورت وقادت حرب الشعب المضطه  

 . طويلة األمد

وأيضا بناء الجبهة المتحدة للبروليتاريين    

وجماهير الشعب التي يغذي رأس المال "الوبائي" 

قط للمستغلين تكوينها ويسهله فهي ستبين ليس ف

كما هو الحال دائًما ولكن أيًضا لجزء كبير من 

البشرية أنه ال يمكن ألحد أن يعيش في ظل نظام 

يكون فيه النفوذ في يد حفنة من السادة الذين 

يجمعون ثرواتهم من االستغالل والمضاربة 

في دون لجني أرباحهم وثرواتهم والذين ال يتردّ 

 .ى الخطرلإتعريض حياة مليارات من الناس 

لجيش البروليتاري وكذلك القوة العسكرية ل   

، وهو الرد الحقيقي واألساسي الفالحي الشعبي

على حالة الطوارئ التي تبنيها البرجوازية بأشكال 

، باستثمار حالياجديدة ومعاصرة تماًما في العالم 

فيروس كورونا للقضاء على أي شكل من أشكال 

ورية عالمية ض نفسها كدكتاتالديمقراطية وفر

، وهذا ما يدعو البروليتاريا والجماهير شاملة

م أنه حتى خالل النضاالت اليومية، الشعبية إلى فه

، من أجل صحتهم وحياتهم، من أجل حقوقهم

يتطلب األمر الكفاح ضد الدولة البرجوازية 

رد على الحرب فمن أجل ال .وتطوير تجاربهم

 على البروليتاريا والجماهير الشعبية، من

، حرب الشعب الضروري خوض الحرب الطبقية

 . الثورية

يمكن أن نفترض أنه خالل األول من ماي هذا    

على الرغم  -العام ستكون بعض الشوارع خالية 

من أن أنشطة البروليتاريا ورايات الثورة الحمراء 

فقد  –لن تكون مفقودة في أجزاء كثيرة من العالم 

لساحات ون اتك يهيأت اإلمبريالية الظروف لك

ح من ، بحر مسلّ ممتلئة بحركة ثورية عظيمة

البروليتاريين والجماهير الشعبية، الذين 

، وفق الظروف الخاصة بكل سيصرخون جميعًا

 :بلد

ـ الموت لإلمبريالية! المستقبل لالشتراكية 
 !والشيوعية

ـ ال لتحميل الطبقة العاملة والجماهير الشعبية 
 ! أعباء األزمة

الطوارئ التي هي حرب على ـ تسقط حالة 
 ! الشعب تتذرع بفيروس كورونا

 ـ لنا الحق في الثورة
 ! ـ من أجل نظام صحي في خدمة الشعب

ـ لنطور الصراع الطبقي من أجل الصحة واألجور 
 ! والعمل لجميع البروليتاريين

، فلنقم جهة األزمة االقتصادية المتناميةـ في موا
 ! ريا والشعببتكثيف الصراع الطبقي للبروليتا

ـ أيها البروليتاريون والمضطهدون اتحدوا من 
 ! أجل األممية البروليتارية
ية اللينينية الماوية في ـ لنبن األحزاب الماركس

زمة االقتصادية والوبائية لإلمبريالية أتون األ
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وفي صلة بالجماهير من أجل الثورات 
  ! الديمقراطية الجديدة واالشتراكية

   !  ة اللينينية الماويةـ عاشت الماركسي
---------------------------------------------- 

، الجنة بناء الحزب الشيوعي الماوي في غاليسي
 .الدولة االسبانية

 .الخط البروليتاري الماركسي اللينيني ـ المغرب
 .النواة الشيوعية ـ النيبال

 . الحزب الشيوعي الماوي في أفغانستان
 .لماوي ـ إيطالياالحزب الشيوعي ا

 .(الحزب الشيوعي في النيبال )الماوي الثوري
 .الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني ـ تركيا

 . الحزب الشيوعي الثوري في كندا
 .حزب الكادحين ـ تونس

 اتحاد العمال الشيوعيين ـ كولمبيا
 .صوت العمال ـ ماليزيا

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

 ال العالمي : الرجعية تدافع عن مصالحها فليدافع الشعب عن مصالحهفي عيد العمّ 

تونس مثل العديد من البلدان بفترة  تمرّ    

عصيبة من تاريخها على وقع االستعمار 

واالستغالل واالضطهاد. فاإلجراءات المتخذة 

على  تتم بناءً  بحجة مقاومة وباء كورونا لم

تحقيق مصالح الشعب بل جاءت نتيجة السعي 

لى حماية مصالح الرجعية. ومن المؤكد أن إ

الشعب قد عانى من تبعات إجراءات الحجر 

 .أكثر مما عانى من الوباء نفسه

لقد اتخذت الحكومة إجراءات من جانب واحد    

ولم تصغ لما يريده الشعب، ولم تراع مصالح 

ة وخاصة العمال والفالحين، الطبقات المسحوق

كما لم تنجح في إنجاز ما وعدت به من 

استمرار نسق التزويد بالمواد األساسية 

ومحاربة المضاربة واالحتكار؛ فالكثير من 

المواد التموينية، واألرخص ثمنا من بينها، 

 .أصبحت مفقودة وزادت أسعار مواد أخرى

وعندما لوحظ ذلك كله وتعالت األصوات منادية 

بضرورة تعديل اإلجراءات المعتمدة مارست 

السلطة الرجعية سياسة الهروب إلى األمام 

فاستصدرت بتواطؤ مع كل من الرئيس البارع 

في ترديد العبارات الجوفاء والبرلمان المرتهن 

لألطراف الحاكمة، قوانينا تمنحها سلطات 

 . زجرية

ومن مالمح الوضع الراهن، على المستوين    

 :عربي والعالمي، ما يليالمحلي وال

ق أزمة االمبريالية العالمية التي ظهر تعمّ . 1

عجزها عن توفير الصحة للجماهير الشعبية وال 

شك أن وضعها سيزداد تفاقما بفعل انهيار 

الطلب العالمي على المحروقات وتدهور 

 أسعارها. وليس من المبالغة في شيء القول بأنّ 

لى ما يجري شيئا قياسا إ ال تعدّ  2008أزمة 

 اليوم، حيث ال يمكن مقارنة االنهيار الراهن إالّ 

، مع اختالف أساسي هو أن 1929بأزمة 

سرعة انتشار األزمة وتسارع وتيرتها هي اليوم 

 .أقوى مما حدث قبل نحو قرن

ما يعقب األزمات الكبرى من ركود  إنّ . 2

وحروب وثورات آت ال ريب فيه. ومهما كانت 

لها الطبقة العاملة  اآلالم التي ستتعرض

دة في السنوات الشعوب واألمم المضطه  و

ها ستخرج منتصرة على نّ أ القادمة إالّ 

 .اإلمبريالية وأعوانها

أظهرت هذه األزمة بطالن المزاعم . 3

"المشاكل لية حول موت السياسة فـالليبرا

السياسية هي مشاكل كل الناس، ومشاكل كل 

ك أهمية دراإالناس مشاكل سياسية" فضال عن 

أن يكون االقتصاد في خدمة الشعوب لتوفير 

 . الصحة والتعليم والسكن والنقل الخ.. للجميع

عجز الرجعية العربية عن مواجهة األزمة . 4

ما بينها متسببة في اقتراف  التي تتقاتل في يوه

المجازر في اليمن وليبيا والعراق وسوريا 
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مال وغيرها مستعملة الظالمية الدينية، موظفة ال

لشراء األسلحة عوضا عن االهتمام بالصحة 

 .والتعليم وغيرهما

عجز النظام الرجعي في تونس عن مواجهة .5

 .الوباء وتوفير الدواء والغذاء للجماهير الشعبية

فإننا نرى أن الصراع الطبقي  ،على ذلك بناءً    

سيحتد خالل الفترة القادمة، وأن المزيد من 

عركة مقاومة التحديات ستطرح علينا في م

الهجمة الضارية المقبلة على قوتنا وصحتنا 

وكرامتنا وحريتنا. ومن هنا أهمية العمل على 

 : تحقيق األهداف التالية

مقاومة تحميل الطبقات الشعبية وزر األزمة  -1

 .وتبعاتها

رفض االقتطاعات وتخفيضات األجور  -2

 .والتبرعات اإلجبارية

الديون  التجميد الفوري والشامل لدفع -3

 .الخارجية

رفض أي تخفيض في ميزانية السنة المقبلة  -4

صة للقطاع العام، ال بل انه لالعتمادات المخصّ 

ها باالستفادة من الفائض فييتوجب الترفيع 

 .الضخم الحاصل من تجميد سداد الديون

التعويض الفوري عن الخسائر التي تكبدتها  -5

 الشرائح األشد فقرا وخاصة منهم العمال

اليوميون وصغار الحرفيين وأرباب العائالت 

 .من ذوي الدخل المحدود

االمتناع عن أي تعويض ألصحاب األعمال  -6

ونه "خسائر" ال يعد شيئا المستثمرين، فما يسمّ 

 . بالقياس إلى ما نهبوه

عاش نضال الطبقة العاملة ومجموع الشعب من 

 .أجل التحرر الوطني واالشتراكية

وشعوبه وأممه المضطهدة ال العالم يا عمّ 

  .حدوااتّ 

 الكادحين.ـ حزب        .ـ حزب النضال التقدمي

 2020تونس، االّول من ماي 

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

 العريضة الوطنيّة لمجابهة كورونا

 واجه تونس خطرا داهما فحياة آالفت   
األشخاص مهددة بسبب انتشار وباء كورونا في 
ظل انهيار المؤسسة الصحية وعجزها على 
مواجهة األمراض البسيطة فما بالك بالتغلب 
على وباء شامل وعليه فإننا في الوقت الذي 
نفتخر فيه بالحس العالي من المسؤولية الذي 
عبر عنه شعبنا بمختلف قواه الحية في شتى 

 ي:لب بما يلالقطاعات فإننا نطا
أوال: وضع المصحات والمخابر الخاصة تحت 

 تصرف الصحة العمومية.
استنفار كامل الجهاز الصحي بما في ذلك  :ثانيا

المعطلين من األطباء والممرضين وطلبة كليات 
الطب ومعاهد التمريض ونشرهم في كل 

 .الواليات

ثالثا: تخصيص االعتمادات المالية المناسبة 
  .اجهة الوباءللقيام بمهمة مو

رابعا: تسيير دوريات انقاذ تتولى تقديم الغذاء 
والماء والدواء لكل من يحتاجه ممن هم تحت 

 الحجر الصحي.
خامسا: تكفل الدولة بتغطية النفقات المترتبة عن 
خسارة األجراء لموارد رزقهم جراء االلتزام 

 .بأوامر الطوارئ
سادسا: فرض ضريبة استثنائية على الشركات 

كبرى المحلية واألجنبية لتمويل المجهود ال
 . الصحي الخاص بمقاومة الوباء

 إمضاء 304

 2020مارس  24تونس، 
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 ليتوقيع أوّ  200: ريضة تضامن مع سورياتونس: ع

يتعرض الشعب العربي السوري منذ "   

سنوات الى حرب إبادة وقد قاومها حتى اآلن 

بشجاعة محققا االنتصار تلو االنتصار وقد 

 اجه في األثناء الحصارو

وقطعت عديد البلدان عالقاتها مع    

الجمهورية العربية السورية وألغت رحالتها 

الجوية والبحرية والبرية اليها ومن بينها 

تونس وقد ثبت مع مرور األيام أن االنتفاضة 

السورية المشروعة بمطالبها االجتماعية 

وتوقها الى الحرية والعدالة االجتماعية في 

دايتها قد تم تحويلها الحقا الى حرب ب

عدوانية سقط جراءها عديد الضحايا األبرياء 

وعليه يعبر التونسيات والتونسيون الموقعون 

 : أدناه عما يلي

أوال : ادانة الحرب على سوريا و المطالبة  -

 .بوقفها فورا

ثانيا : دعم الشعب العربي السوري  -

فاحه ضد بمختلف السبل الثقافية الممكنة في ك

اإلرهاب التكفيري وداعميه ونضاله من أجل 

تحرير أرضه المحتلة من قبل األمريكيين 

 .والصهاينة واألتراك

مطالبة رئاسة الجمهورية التونسية  -ثالثا :  -

بإعادة العالقات التونسية السورية ووقف 

 ".الحظر المفروض على التنقل بين البلدين

 21/03/2020 المغربجريدة  

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

 أزمة اليسار في تونسحزب الكادحين ينّظم ندوة عن بعد حول 
نّظم حزب الكادحين يوم    

دوة ن 2020أفريل  26

سياسيّة عن بعد حملت 

عنوان "أزمــة اليسار في 

تــونس وسبل مواجهتــها" 

قدّم خاللها الّرفيق فريد 

العليبي مداخلة استهلّها 

بالتطّرق لبعض المفاهيم 

األزمة مفهوم على غرار 

 دالالتحمله من يوما 

اليسار بتفّرعاته مثل مفهوم إيجابية وسلبية و

ثوري وتناولت لاليسار الليبرالي واليسار ا

زمة اليسار وهو الجانب أالمداخلة جانبا من 

النظريّة، موّضحا أسبابها ومقدّما بالمرتبط 

بعض الحلول وقد أشفعت المداخلة بتدّخل 

عدد من المتابعين بالنّقاش والتّفاعل مع ما 

تقدّم فتّم إثراء المداخلة بالتطّرق إلى بعض 

الجوانب األخرى من األزمة وتقديم بعض 

قترحات كمقدّمات لحّل الواقع المتأّزم الذي م

يعيشه اليسار اليوم. وبعد أن ردّ صاحب 

المداخلة على التدّخالت تّم االتّفاق على 

ضرورة التفكير في إنجاز ندوات أخرى 

https://ar.lemaghreb.tn/قضايا-وأراء/itemlist/user/477-المغرب
https://ar.lemaghreb.tn/قضايا-وأراء/itemlist/user/477-المغرب
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أزمة اليسار.  لم يتم طرقها منتتناول جوانب 

وقد القت مبادرة حزب الكادحين ترحيبا من 

وها ودعوا إلى بعض المهتّمين الذين حيّ 

 تكثيف النقاشات في نفس المسألة.

 (في العدد القادم تفاصيل النّدوة )انتظروا

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

 من الكفاح والمزيد من الوحدة دعوة إلى المزيدحزب الكادحين: 

 على قاعدة برنامج الثّورة

ه ويصاب يهز وباء كورونا العالم كلّ   

يوميا ويموت اآلالف في ظل عجز النظام 

الصحي البرجوازي وانهياره، وبسبب 

الحجر الصحي تزداد أزمة البرجوازية 

واالقطاعية عبر العالم، وهناك منذ اآلن 

مخططات لما بعد الوباء ستعمل الرجعية 

على تطبيقها بتسريح ماليين العمال 

من النفقات والترفيع في أثمان والتقليل 

األزمة على حساب  حلّ  يالبضائع أ

  .الكادحات والكادحين

في المقابل على الثوريين استنهاض    

 .الشعب للمقاومة

 المزيد من التنظيم

 المزيد من الوحدة على قاعدة الثورة

   كل الوقت للكفاح من أجل النصر

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

م مرارا ه تقدّ ن أنّ ر حزب الكادحييذكّ    

وتكرارا بمبادرات لتوحيد جهود اليسار 

عوة، لقطع د الدّ الثوري في تونس وهو يجدّ 

الطريق على الدساترة الذين يقدمون 

أنفسهم على أنهم مدافعون أشاوس عن 

تونس بينما ال تزال دماء ضحاياهم 

وضحايا سادتهم االمبرياليين الفرنسيين 

خوان اإلحية، ولقطع الطريق أيضا على 

رون البلد ويبيعونه بال ثمن تقريبا الذين يدمّ 

 .للعثمانيين الرجعيين

هناك الكثير من المجموعات الثورية  

الوطنية والديمقراطية وهناك مجموعات 

أخرى سارت في الطريق االنتهازي 

ويمكنها تعديل بوصلتها فالنقد الذاتي ليس 

 .يجابي دوماإما هو أمر نّ إسيئا و

حدت على قاعدة ات لو اتّ تلك المجموع 

برنامج الثورة وتخلصت من الالمباالة 

  .ألمكنها تقديم خدمة عظيمة للشعب

 إذا كانت الّرأسماليّة هي وباء العصر فإّن االشتراكيّة هي العالج الذي يقضي

على قاعدة برنامج ونكافح عليها، وهذا العالج ال يصنعه إالّ الكادحون، فلننتظم 

 ! الثّـورة
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  ! "الوحدة الوطنية" ا وــكورون

كّل ما حلّت أزمة، صغيرة كانت أو    

كبيرة، في السياسة أو االقتصاد أو 

إلى  أيادي الّرجعيّة تإالّ وتسلّل. المجتمع..

منه شعار "الوحدة الوطنيّة"  لتستلّ  األرشيف

يمكن من كثر ما أعاليا الستمالة  ترفعهو

ة غير كسب المساندل الفئات االجتماعيّة حولها

. لكّن هذا الّشعار المشروطة لحكمها

ي حّل الّسلم المناسباتي هو شعار ملغوم 

االجتماعي محّل التناقض والّصراع الّطبقي، 

ولألسف يجد هذا الّشعار آذانا صاغية من 

قبل  اليسار االنتهازي الذي قلب المفاهيم 

 رأسا على عقب.  

وحدة وطنية" بين " يمكن الحديث عن ال   

وفئات اجتماعية متناقضة في  طبقات

مصالحها وتوجهاتها، األزمات بمختلف 

ها ؤأنواعها تستثمرها الطبقات الحاكمة وحلفا

لتكديس الثروات ولمزيد السيطرة على 

الطبقات الكادحة من عمال وفالحين وغيرهم 

من المفقرين والمهمشين الذين غالبا ما يتم 

ا رونوك تحميلهم تبعات هذه األزمات، فأزمة 

مثال انعكست سلبا على الكادحين من خالل 

فقدان العديد منهم مواطن عملهم وموارد 

ي ظروفهم المعيشية رزقهم، إضافة لتردّ 

حتكار الذي يمارسه أصحاب المال نتيجة لال

المواد األساسية   لألسعار خاصة رتفاع اوا

مثل الخضر والغالل واللحوم والعجين 

هذه  المواد التي فرضت  وغيره وكذلك 

األزمة استعمالها بكثرة مثل المطهرات 

والكمامات ومواد التنظيف مثل الجافال 

 والصابون.

ق الفوارق بين األزمات غالبا ما تعمّ    

األغنياء والفقراء فاألغنياء يزدادون غنى 

والفقراء يزدادون فقرا ولن تحّل مشاكلهم كل 

ة في تلك الحلول الترقيعية والمؤقتة المتمثل

 .سواء مالية أو عينيةإعانات 

 

 تصريح صحفي للّرفيق فريد العليبي:

خالل األزمات الحادة الناجمة عن    

الحروب واألوبئة يكثر الحديث ظاهريا داخل 

كل بلد عن الوحدة الوطنية والتضامن 

والتآزر ونكران الذات والتضحية في سبيل 

اآلخرين الى آخر ما هناك من مصطلحات 

السياسي واالخالقي ولكن يعج بها القاموسان 

الذي يحدث واقعيا غالبا ما يكون عكس ذلك 

حيث يكثر الغش وتتفشى الصراعات وهذا ما 

يمكن معاينته االن في تونس على سبيل 

الذكر فالقوى السياسية المتآلفة في الحكم لم 

تتوقف صراعاتها ومشاحناتها حيث يتهم 

بعضها البعض بالمسؤولية عن احتكار أغذية 

يب مصابين بالوباء من المطار او من وتهر

فنادق مخصصة للحجر الصحي والتغطية 

على ادخال مواد صحية فاسدة من الخارج 

ويبحث كل طرف منها عن استثمار الوباء 

للدعاية السياسية وااليديولوجية لصالحه 

وهناك اتهامات بتوظيف المعونات لهذا 

الغرض ومن هنا نستنتج أن شعار الوحدة 

خاو من المحتوى وهو مجرد غطاء الوطنية 

تمارس تحته تلك القوى سياساتها لكي تحقق 

  .ما تبتغيه من هيمنة وسيطرة سياسية

 

 2020أفريل  15الشروق، 
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 تونس في مواجهة كورونا: قرارات مرتبكة مع غياب التطبيق

صار الفرق بين التصريحات واتخاذ القرارات    

يجاد إكل ذلك و واصدار االوامر من جهة وبين تنفيذ

واضحا   ليات التطبيق من الجهة المقابلة، آوسائل و

ال االرتباك الشديد في اتخاذ القرارات وّ أوهو ما يؤكد 

بين المسؤولين ويثبت ثانيا عجز السلطات عن توفير 

لى إوثالثا يشير   نجع الحلول لتنفيذ تلك القرارات أ

 وجود اختالفات وخالفات في صلب تلك االسلطات.

وما يحدث اليوم بين قرارات التوقي من    

الوباء عبر الحجر الصحي من جهة وبين 

دفع السكان وخصوصا الطبقات المسحوقة 

مام بعض ألى التزاحم إمن المجتمع 

على لحصول المؤسسات مثل مكاتب البريد ل

 األمراضهو إثبات لكّل تلك  بعض الدينارات

 .  التي تشكو منها هذه الدّولة 

كبر من هذا المتضرر األ فإنا وطبع   

  ضحايا  هم الكادحونواالرتباك التناقض 

 . الطبقي  ستغالل والقمع واال فقيرالت

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

 كورونا أمراض قطاع الصّحة تضعف آمال مواجهة وباء

ستشفيات العموميّة ما حدث ببعض الم   

يثبت أّن وزارة الصّحة التونسيّة تعاني من 

أمراض مزمنة أصابت مختلف هياكلها لعّل 

أهّمها غياب الجديّة الالّزمة في التّعاطي مع 

االوضاع غير االعتياديّة الذي يتعّرض له 

قطاع الصّحة ومنها الوضع الوبائي الّراهن، 

وكذلك ضعف اليقظة واالنتباه لدى بعض 

إلطارات المسؤولة داخل هذا القطاع سواًء ا

اإلداريّة أو الطبيّة وأيضا عدم تقدير كاف 

للمسؤوليّة الملقاة على عاتق االجهزة 

الصحيّة في مثل هذه الّظروف االستثنائيّة 

التي تمّر بها البالد حيث أّن اهّم دور في 

تضطلع به هذه االجهزة،   الوباء   مجابهة 

سات واالطراف دون إغفال دور المؤس

 األخرى سواًء التابعة للدولة او للمجتمع.

وهذه االمـراض التي تعاني منها وزارة 

الصّحة ستزيد في إضعاف آمال مواجهة 

الخطر الوبائي وستعّمق ازمة هذا القطاع 

الذي من المفروض ان يكون على أتّم 

 . االستعداد للقيام بمهاّمه 

جزًء  إالّ المذكورة وليست هذه االمراض    

بسيطا من قائمة طويلة من األمراض التي 

تنخر جسد هذا القطاع، وهي ليست إالّ نتاجا 

 للسياسات التي اتّبعتها الدّولة في قطاع موّجه

بدرجة اولى ألغلبيّة الّشعب  قوال على األقل 

ولكن عدّدنا ما ذكرناه فقط في عالقة بما 

حدث ببعض األقسام في بعض المستشفيات 

في صفاقس وشارل  بورقيبة مستشفىمثل 

ومازالت القائمة  نيكول والرابطة في تونس



12 

 

ذلك أّن ما  .خرىأمفتوحة على مستشفيات 

للحجر  خاضعة  أصبحت  عشرات األطباء 

بفيروس  االصابةالصّحي بسبب االشتباه في 

 كورونا.

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

 الحرب على الكورونا من ثريتستوحوش 

تمّر البالد بمحنة صحيّة لها انعكاسات خطيرة   

على مختلف الميادين من اقتصاد ومجتمع وسياسة 

الحرب ولكنّها حرب ضدّ ب  وثقافة.. فالوضع أشبه 

تسّرع عصابات النّفوذ   الوباء.. في نفس الوقت 

سها على مزيد المالي والسياسي من وتيرة تناف

تقسيم غنائم الحرب في ما بينها بعد أن أصابها 

الذّعر بسبب اإلغالق الوقتي لمصادر االستثراء 

ترك وحوش المال أّي مجال سواًء تالخارجيّة.. وال 

من احتكار  افيه أنوفه لتحشر كان صغيرا أو كبيرا 

ئية والمواد الطبية إلى االستيالء تجارة المواد الغذا

األقمشة المخصصة لتصنيع الكمامات على كميات 

إلى قطع اجور العّمال  الواقية من الفيروس والدّعوة

وصوال إلى التدّخل في عمليّات توزيع  والموظفين

 المنح والمساعدات االجتماعيّة..

وتجد هذه الوحوش االقتصادية المالية في    

بعض الهياكل الّرسميّة وممثلي الّرجعية من 

ويحميها إذا ما ليها عيدعهمها ويتستّر 

انكشف أمرها.. ويمثّل هؤالء مع أولئك 

أخطبوطا اقتصاديّا يتمتّع بنفوذ اجتماعّي 

وحماية سياسيّة سيظّل يراكم األرباح بشتّى 

للخطر والوطن  الّشعبحياة الّطرق معّرضا 

وثرواته للنهب ليس في زمن الحرب المعلنة 

ما فقط وإنّما في زمن الحرب الخفيّة  أيضا. و

على الكادحين والثوريين إال التصدي 

بمختلف الطرق واألشكال لهذه العصابات في 

كّل االزمنة واألماكن بالتشهير والتحريض 

والعرائض واسترجاع األموال والثروات 

المنهوبة في إطار التوزيع العادل للثروة 

 ة.والعدالة االجتماعي

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ساد الماليفي عالقة بمجابهة كورونا: مسؤولون متّهمون بالف

من مسؤولين في الدولة  10حالة إتمت    

ن دومن بينهم معتمقبل هيئة مكافحة الفساد 

واليات من  ثمانيوعمد ورؤساء بلديات في 

رى بتهمة بوقفصة وتونس الك بنزرت بينها

عانات والمنح الى موال خاصة باإلأالتالعب ب

جانب مبالغ قدمت لدعم المستشفيات وقد 

 هم.من ثالثةمع   ت انطلقت التحقيقا

 الذينهؤالء هم ممثّلو الّسلطات الّرسمية    

يحكمون في والياتهم ومعتمدياتهم.. وهم ال 

يستطيعون التّفريط في أّي مناسبة سواًء في 

السّراء أو في الضّراء دون أن يستغلّوها 

لممارسة الفساد والنّهب مستعملين مختلف 

لتي تخّول الوسائل القانونيّة وغير القانونيّة ا

لهم االستفادة ماديّا واجتماعيّا مستغلّين 

مناصبهم تلك.. وقد دأبوا هم وكثيرون من 

أمثالهم على مثل هذه الممارسات بما أّن 

الفساد أصبح منذ زمن طويل أحد األركان 

الدّولة في ظّل   التي تقوم عليها  ة الّرئيسيّ 

غياب الّرقابة من جهة والحماية التي يتمتّع 

لفاسدون من قبل ممثّلين لهم في الهياكل بها ا

العليا للدّولة وأصحاب النّفوذ المالي 

 والسياسي. 

وبالّرغم من أّن الحكومات المتعاقبة كانت  

تضع في مقدّمة برامجها مقاومة الفساد 

والمحاربة الفاسدين عند انطالق فترة حكم 

كّل واحدة منها إالّ أّن ذلك ال يعدو أن يكون 

، بل إنّه مع نهاية فترة للتضليله شعارا ترفع

الحكم تتسّرب أنباء توّرط مسؤولين من حجم 

كبير في قضايا فساد من الوزن الثّقيل من 

ذلك ما يتّم تداوله من أخبار حول شبهة فساد 

لرئيس الحكومة الّسابق الذي شّن ذات يوم 

"حربا شعواء على الفساد والفاسدين".. 

 وممثلوه الفساد على  فالنّظام القائم يرتكز 

وبالتالي ال يمكن القضاء    هيتمعّشون من

على هذا القطاع دون القضاء على الهياكل 

والمؤسسات التي ترعاه أو باالحرى دون 

 نفسه . .النّظام القضاء على 

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

 لخاّصة تتاجر بمصير التونسيين المصّحات ا

اعتبر رئيس غرفة المصحات الخاصة بوبكر    

زخامة أنه من حق المصحات مطالبة المريض بدفع 

مداخلة هاتفية في وأضاف خالل  .األموال مسبقا

أن  2020أفريل  10يوم الجمعة إحدى اإلذاعات 

المصحات الخاصة هي مؤسسات اقتصادية من 

 .يفهاالضروري أن تضمن مصار

تأتي هذه التّصريحات لممثّل مالكي المصّحات   

الوقت الذي ترفع فيه وزارة الصّحة  الخاّصة في

األسّرة المخّصصة  صرخة فزع نظرا لقلّة

 زمن الكورونا
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لالنعاش وضعف اإلمكانيات في المستشفيات 

العموميّة بينما يزداد عدد المصابين بفيروس 

الذين تستدعي حالتهم   كورونا وخصوصا 

 مليّة اإلنعاش االصطناعي.الصحية ع

القطاع  باروناتوبالمقابل، ال يخجل    

الصحي الخاص من ترديد هذه الجملة 

سرير إنعاش على ذّمة وزارة  400"وضعنا 

بأنّهم قد قدّموا   الصّحة" !! ليبثّوا الوهم 

خدمة كبيرة للبالد وللّشعب والحال أنّهم 

يراكمون األرباح فوق األرباح من خالل 

م للمؤسسات الصحية إلى شركات تحويله

تجاريّة يرتكز وجودها وبقاؤها على افتكاك 

 أموال المرضى.

وتبرز من خالل هذه التّصريحات الطبيعة    

الجشعة لرأس المال الذي يستثمر في صّحة 

السّكان، فبدل تخفيف تكاليف العالج يتّم 

التّرفيع فيها والحال أنّه من الّضروري في 

تسخير كّل مؤسسات   ّصة هذه الّظرفيّة خا

القطاع الصحي ومنها المصّحات الخاّصة 

الستقبال المصابين بفيروس كورونا دون قيد 

أو شرط. وكان على الدّولة، إذا كانت فعال 

تهدف الى التقليص من أعداد الوفيات، أن 

تقوم بتأميم هذه المصّحات، لكن ال يبدو أنّها 

فتحت  في ذلك وهي التي تفكيرمجّرد الت تفكر

المجال واسعا أمام القطاع الخاّص مقابل 

إهمال الصّحة العموميّة من خالل سياساتها 

الليبرالية ليس في قطاع الصّحة فحسب وإنّما 

ب يدفع في مختلف القطاعات، وها أّن الّشع

فالكادحون  اليوم ضريبة تلك السياسات

محاصرين من جهة أولى   يجدون أنفسهم 

ة على استيعاب بين مستشفيات غير قادر

األعداد المتزايدة من المصابين خصوصا 

وأّن التوقّعات تشير إلى أّن البالد التونسية 

تنتظرها أيّام عصيبة في المدّة القريبة القادمة 

وبين ابتزاز المصّحات الخاّصة التي ال 

يقدرون على توفير تكاليفها الباهظة من جهة 

يا ثانية، وبالتّالي فإنّهم سيكونون الّضحا

في حالة تزايد سريع ألعداد  تضررااألكثر 

 المصابين بهذا الوباء.

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

 هلع البرجوازيّة الكمبرادوريّة                                           

ماجول  تعكس التصريحات األخيرة لسمير   

رئيس منظمة الصناعة والتجارة التونسية 

هلع جزء من البرجوازية التي يرتبط نشاطها 

االقتصادي بالتوريد والتصدير فهى تجد 

نفسها جراء غلق الحدود البحرية والبرية 

والجوية في حالة عجز عن مواصلة نشاطها 

االقتصادي المعتاد وهو الذي تغنم منه 

ئي لبعض أرباحها كما ان الغلق الجز

المناطق الصناعية يفزعها فهي مطالبة بسداد 

أجور عملتها وهم في وضع الحجر الصحي 

العام المعلن عنه من قبل مجلس االمن 

القومي لذلك تطلق صيحة استغاثة وتطلب 

من الدولة وقف الضرائب وتأجيل دفع الديون 

والتوقف عن دفع معاليم الماء والكهرباء الخ 

لفعل تلك االستهجان .. وقد اثارت ردود ا

فتلك الشريحة االجتماعية راكمت على مدى 

سنوات الثروات الطائلة مستفيدة من انسحاب 

الدولة من أنشطة اقتصادية مهمة لفائدتها 
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وعند مواجهة الشعب ألول مشكلة وبائية 

عامة لجأت الى التشكي والبكاء على حالها 

عوضا عن تقديم يد المساعدة ويقارن 

وقف اتحاد الشغل الذى اقر كثيرون بين م

التبرع بيوم عمل لفائدة وزارة الصحة بينما 

أحجم اتحاد الصناعة والتجارة عن ذلك بل 

انه بدا كمن يحاول االستفادة من االزمة 

  .الوبائية واستثمارها لصالحه

وكشفت أزمة الوباء عن جرائم كبيرة تقوم    

بها تلك البرجوازية مثل توريد مواد صحية 

ة الصالحية فضال عن تخزين البضائع منتهي

 .وبيعها بأسعار خيالية

هجينة، ميتة، طفيلية،  البرجوازية التونسية   

سمسارة، غير منتجة، تم خلقها خلقا من 

طرف المراكز االمبريالية لتقوم بخدمتها 

وتكون وسيطا بينها وبين الشعب، هي 

تحصل على عمولة من السمسرة فقط اما 

ال تقوم به اال ألجل ذلك  اإلنتاج فهي أصال

التصدير الخاضع لضبط وتوجيه المراكز 

 .االقتصادية االمبريالية وحاجاتها

هذه البرجوازية توجد اليوم في حالة رعب    

فقطع الصلة اقتصاديا بين الداخل والخارج 

او بين السوق التونسية والسوق االوربية مثال 

 معناه دفنها فالبضاعة التي تسمسر بتصديرها

او توريدها ستتوقف مبادلتها لذلك فإنها 

حريصة على التصدير اكثر من حرصها 

على اإلنتاج بمعنى انها ال تنتج اال للتصدير 

وذلك اإلنتاج طفيلي وال أهمية له في الدورة 

االقتصادية المحلية رغم كونها تتباهى بانها 

تجلب العملة الصعبة من خالل ذلك والحال 

تعوضها في ذلك النشاط ان الدولة يمكنها ان 

خالل أيام وربما ساعات ولكنها تستعملها 

كجهاز سياسي واداري يسهل عليها ذلك حتى 

أنها هي من يخلق أحزاب الحكم ويغدق عليه 

 .من جيبه

ذلك الخوف / الهلع عبر عنه رئيس    

منظمة الصناعة والتجارة محذرا من 

التسونامي الذي سيؤذي الجميع غير ان 

يس لهم ما سيخسرونه عند غرق الكادحين ل

تلك البرجوازية بين أمواج التسونامي 

المتالطمة لذلك ترفض تلك البرجوازية 

الكمبرادورية تحمل جزء من أعباء مقاومة 

 .الوباء

وفي بلدان مثل فرنسا واسبانيا تنتبه الدولة    

ميم" قطاعات استراتيجية معترفة أالى "ت

ذلك  بعجزها عن مجابهة الوباء في غياب

اعادت الدولة  1929االجراء ، خالل ازمة 

فرض سيطرتها على العديد من القطاعات 

ويبدو ان كورونا ستفرض االمر نفسه. 

وبإمكان تلك البرجوازية التفكير في دفن 

نفسها طبق األصول المرعية واال فانها 

 .ستدفن دون مراسم جنائزية

ستفرض الوقائع شيئا فشيئا حل  ،في تونس   

لة الوطنية الديمقراطية ووقتها قد يكون المسأ

لكورونا حسناتها ممثلة في التعجيل بتغيير 

نمط التنمية الحالي الذي ثبت عجزه واالتجاه 

ناحية تنمية الفالحة والصحة والتعليم وتحويل 

القطاعات االستراتيجية الى الملكية الشعبية 

وهو ما سيمثل خطوة البد منها نحو تحقيق 

ضة المؤجلة وبطبيعة الحال مطالب االنتفا

فإن األوبة تمثل فرصة فقط للتغيير أما من 

 . ينجزه فهم الكادحون دون سواهم
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 أ ليس من حّق الفقراء أن يأكلوا وهم ينتظرون الموت ؟

يتفاجأ البعض بمشاهد االزدحام والّصفوف    

ت التجاريّة الّطويلة هذه األيّام أمام بعض المحالّ 

وقرب بعض الشاحنات المحّملة بالمواد الغذائيّة 

بل  لحيرةالّضروريّة.. وال يكتفي هؤالء با

ينعتون أولئك بشتّى النّعوت. وكان باألحرى أن 

يتساءلوا عن سبب أو أسباب ذلك "التدافع" وما 

يعتبرونه "استهتارا" و"قلّة وعي" وأن يبحثوا 

 عن المسؤولين عن هذا الوضع.

 ـــه الجـــــــــــوعإنّ 

الء المتدافعون والمزدحمون ينتظرون ؤه   

نصيبهم الّضئيل من الغذاء حتّى وإن كان بسيطا 

وهم يعلمون أّن الكورونا في انتظارهم أمام أحد 

الدّكاكين أو قرب إحدى الّشاحنات وربّما الموت 

 يتربّص بهم هنا أو هناك.

  اّم هؤالء الذين كسروا الحجر الصحي الع  

لم يخرجوا من بيوتهم للتسّوق في 

الفضاءات التجاريّة الكبرى حاملين معهم 

ما يشبعهم من الملذّات والطيّبات ما يكفيهم 

ألشهر ولم يخرجوا للتنّزه أو للسياحة وإنّما 

لوغرامات قليلة يمن أجل الحصول على ك

من الّسميد يسدّون بها رمق أكبادهم وقد 

 بأيادي فارغة.يعودون في غالب األحيان 

هؤالء يدركون أّن المسؤولين ال يتقنون   

غير نسج الكلمات وإعطاء التّعليمات ال 

أكثر وقد خبروا مسؤولي اليوم ومسؤولي 

 1956 األمس ومن سبقوهم منذ 

ولى بهذه الدّولة بمختلف أ لم يكن من األ  

سلطاتها البارعة في إصدار التعليمات ان 

الء الجياع تقوم بتوفير ما يحتاجه هؤ

على الموت وتوزيعه عليهم في  ينالمتدافع

بيوتهم وحينها لن يخرجوا ولن يتزاحموا 

 أو يتداحموا.

لقد قال أحدهم انّه سيتّم تجميع المواد    

الغذائية الضرورية في المدارس ليتم 

توزيعها على السّكان.. ام أّن ما سمعته 

 مجّرد حلم ؟؟؟

------------------------------------------------------------------------------------- 
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 المكناسي: عّمــال الفسفاط يحتّجون

م عّمال منجم الفسفاط بالمكناسي اق  

 30يوم مساء )والية سيدي بوزيد( 

باالحتجاج على  2020أفريل 

الوضعيّة القانونيّة الهّشة وغير 

الواضحة لوضعهم المهني بعد ان 

السلطات المسؤولة قد  ثبت لديهم أنّ 

تالعبت باتّفاقيتها الّسابقة القاضية 

بإدماجهم ضمن شركة فسفاط قفصة 

 .وهم يطالبون بتطبيق هذه االتّفاقية

وقد قام المحتّجون بإشعال اإلطارات    

المطاطية ووقف حركة النقل على الّطريق 

بين قفصة وصفاقس على مستوى مدينة 

ل فسفاط المكناسي واحتجاز شاحنتْي نق

مهدّدين بالتّصعيد إذا لم تتحّرك السلطات 

 المسؤولة بسرعة لتحّل هذه الوضعيّة.

وتضاف هذه الوضعيّة الّشغليّة الهّشة إلى   

عدد من المشاكل األخرى التي يعاني منها 

عّمال الفسفاط في هذا المنجم والمتمثّلة أساسا 

في ضعف األجور وظروف العمل الّرديئة 

دون بااللتحاق بصفوف كما انّهم مهدّ 

 المعّطلين عن العمل.

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

 في مواجهة كورونا تونس: احتجاجات ضدّ السياسات الفاشلة

بعض  2020مارس  30شهدت يوم    

األحياء الشعبية في العاصمة تونس مثل 

والتضامن احتجاجات شاركت المنيهلة 

فيها أعداد غفيرة من المسحوقين الطبقيين 

نساء ورجاال كبارا وصغارا احتجاجا 

يصال إعلى ندرة المواد الغذائية وعدم 

 وصرف لى مستحقيهاإالمساعدات 

صات المالية الموعودة وقال المخصّ 

أبناءهم يعانون الجوع كما  نّ أالمحتجون 

يهم مما تسبب تذمروا من تضييق الحركة عل

لى إفي عدم قدرتهم على الوصول 

المستشفيات، وقد حاصروا مقرات رسمية 

 هممثل المعتدمية ومركز الشرطة وقد واجهت

قوات البوليس بالغاز المسيل للدموع بينما 

لى قطع الطريق بين تونس إعمدوا هم 

 شعلوا العجالت المطاطية.أوبنزرت و
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فتح من أفريل احتّج سكان قرية ال 3ويوم    

معتمدية الهيشرية في سيدي بوزيد بسبب 

غياب المواد الغذائية االساسية وعدم تزويد 

المنطقة بمادة السميد خاصة من قبل السلطات 

الجهوية التي التزمت بتوزيع هذه المادة على 

 المناطق.

وفي نفس اليوم شهدت مكثر احتجاجات    

شعبيّة امام مقّر المعتمديّة بسبب سوء 

 عتمد الجهة.تصّرف م

وتأتي هذه االحتجاجات على خلفيّة   

القرارات المرتبكة والمتناقضة التي اتّخذتها 

السلطات الحاكمة والتي جعلت السكان 

عاجزين عن تدبّر قوتهم اليومي في ظّل عدم 

توفّر المواد الغذائيّة األساسيّة في نفس الوقت 

الذي يفرض فيه الحجر الصحي ومنع 

هرة الفساد من قبل عدد التجوال وتفشي ظا

من المسؤولين عن توزيع المساعدات والمنح 

المالية على السكان المستحقين لها في هذه 

الظروف العسيرة، حيث لوحظ تالعب كبير 

من قبل بعض المسؤولين بقائمات المنتفعين 

بتلك المساعدات فبعضهم يوّزعها على 

مقّربيه وبعضهم رمى بملفّات المستحقين في 

ات والبعض الىخر فرض على الحاوي

المستحقين رشوة للحصول على مستحقّاتهم.. 

 إلى غير ذلك من أساليب التحيّل والفساد.

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

 رونا بمركز للحجر لعة يحتّجون على ظروف إيواء المصابين بكوـڤقبلّي: سّكان ال
سّكان منطقة الق لعة من معتمدية دوز  احتجّ  

على  2020أفريل  21الثالثاء الشمالية ليلة 

ورونا في مركز يواء مصابيهم بالكإظروف 

. المحتّجون اتّهموا للحجر الصحي بسوسة

السلطات الرسمية بالتالعب حيث تّم تغيير 

لى مبيب إمكان االيواء من أحد النّزل 

سياحيّة ال تتوفّر به ظروف اإلقامة  لمدرسة

 الصحيّة للمصابين.

مام مقر البلديّة تدّخلت قوات أثناء التجّمع أ   

االمن لتفريق المحتّجين بدعوى اختراقهم 

للحجر الصحي ومنع الجوالن مستعملة قنابل 

الغاز المسيل للدموع مّما أدّى إلى ردّ فعل 

 عيمن قبل المحتّجين على هذا السلوك القم

وانتقلت المواجهات بين بعض المحتّجين 

. وذكر وقوات االمن إلى شوارع المدينة

مسؤول أمني بانّه تم رشق أعوان األمن 

 بالحجارة وحرق سيارة أمنية. 

وكانت السلطات قد قامت يوم الثالثاء بنقل    

مصابا بفيرون كورونا إلى مدينة سوسة  34

 إليوائهم بأحد النزل في الجهة في إطار

الحجر الصحي غير اّن المصابين فوجؤوا 

بإنزالهم في مبيت إلحدى المدارس السياحّسة 

ليجدوا انفسهم في غرف غير فردية ال 

تستجيب لشروط العزل للصّحي للمصابين 

  وفي ظروف إقامة اعتبروها سيّئة.
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 حاسي الفريد: احتجاجات بسبب النقص الكبير في مادّة الّسميد

أفريل  15األربعاء  يومتجدّدت صباح    

احتجاجات المئات من سّكان حاسي  2020

الفريد من والية القصرين وذلك ردّا على 

النقص الكبير في مادة السميد بالجهة وغياب 

التزويد بها منذ إنطالق الحجر الصحي العام 

 .وحظر التجول

وكان الّسكان الذين يفتقدون لهذه المادّة    

 ليلة الثالثاء واالغذائية األساسية قد احتشد

أمام مركز الحرس ومقّر المعتمدية. وقد 

حّمل المحتّجون السلطات الرسمية الجهوية 

ووزارة التّجارة المسؤوليّة عن هذه األوضاع 

جل فقد مطالبينها بضرورة التدّخل العا

أصبحت عديد العائالت في الجهة تعاني 

نقص في التغذية بسبب عدم حصولها على 

 .المواد األساسية

إّن حالة النّقص الكبير في مادّة السميد    

وغيرها من المواد الغذائية األساسّي في 

حاسي الفريد والتي يعاني منها السكان 

وخاصة العائالت الفقيرة في أغلب المناطق 

في البالد يقابله أكداس من أكياس هذه المادّة 

مخبّأة في مخازن ومستودعات كبار التّجار 

خبار باكتشاف البعض منها التي تطالعنا اال

واألكيد أّن الكثر منها مازال بعيدا عن 

األعين وهو ما يثبت غياب المراقبة من قبل 

السلطات المسؤولة لسبب او آلخر. وكّل ذلك 

يتحّمل نتيجته الكادحون وأصحاب الدّخل 

المحدود الذين يهدّدهم الجوع في ظّل 

 .اجراءات الحجر الصحي وحظر التجّول

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

 الهيشرية/سيدي بوزيد: سّكان قرية الفريو يحتّجون 

، عدد من سّكان قرية الفريو من معتمدية الهيشرية من 2020أفريل  20االثنين  نفّذ صبيحة يوم 

 قارهم لمادة السميد. والية سيدي بوزيد تحّركا احتجاجيّا بسبب افت

وقد رفع المحتّجون شعارات والفتات ضدّ بعض المتّهمين بالفساد وباحتكار هذه المادّة وطالبوا   

السلط المحلية والجهوية التي اتّهموها أيضا بالالمباالة بضرورة التدخل السريع من أجل توفير 

 حاجياتهم من هذه المادة في ظّل الحجر الصحي المفروض. 
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 اح والحرب الّشعبيّة في العالمـــنباء الكفنشرة أ

  جعي على يد جيش الشعب الجديدمقتل عنصرين من الجيش الرّ  الفلبين:

 2020أفريل  21حصلت يوم الثالثاء    

مواجهة مسلّحة بين مجموعة من مقاتلي جيش 

الشعب الجديد ووحدة عسكرية نظامية للدولة 

امت المعركة ساعة الفلبينية في إقليم أورورا. د

تبادل خاللها الّطرفان طلقات الّرصاص وادّت 

إلى مقتل عنصرين وجرح ثالثة آخرين من 

 الوحدة العسكرية النظامية.

المواجهات بين الثوار الماويين  وقد شهدت   

والجيش الرجعي في الفلبين تزايدا في 

 فقد واصلتوتيرتها في األسابيع األخيرة. 

لياتها الحربية ضدّ السلطات الرجعية عم

جيش الشعب الجديد والحزب الشيوعي منذ 

أفريل وشنّت عددا من الغارات الجويّة  15

مستهدفة مواقع لقوات جيش الشعب الجديد 

كان آخرها قصف في منطقة سارنغاني يوم 

 األحد المنقضي.

قد جيش الشعب الجديد في الفلبين  وكان   

نة الدّخول في هد 2020مارس  24يوم أعلن 

مارس إلى  26من جانب واحد انطالقا من 

وجاء اإلعالن عن  .2020أفريل  15غاية 

وقف إطالق النّار خالل هذه المدّة إثر قرار 

أصدرته اللّجنة المركزية للحزب الشيوعي 

الفلبيني. وقد وّجه جيش الشعب الجديد بالغا 

إلى كافّة تشكيالته العسكريّة والجماهيريّة 

لى استغالل كّل طاقاتها والشعبيّة دعاها إ

وتوجيه كّل مجهوداتها في سبيل مقاومة وباء 

 كورونا.

من جانبها طالبت الجبهة الوطنية    

الديمقراطية التي تضّم مجموعة من 

المنظمات الثّوريّة الّسلطات الرسمية باإلفراج 

 عن المساجين السياسيين وإقرار العفو العام.

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

 عركة بين جيش الشعب الجديد والجيش الرجعيم

قتل جندي من الجيش الرجعي واستشهد    

الماوي في  مقاتل من جيش الشعب الجديد

خالل  2020مارس  28الفلبين يوم السبت 

مواجهة في مقاطعة ريزال عندما اصطدمت 

وحدة من الجيش الرجعي بمفرزة من 

الثوريين وحدثت المواجهة رغم اعالن جيش 

شعب الجديد وقف اطالق النار لتمكين ال

 .الشعب الفلبيني من مواجهة وباء كورونا

--------------------------- 
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 اغتيال قياديْين في الحزب الشيوعي

قامت قوات مشتركة بين االمن 

مارس  13والجيش في الفلبين يوم 

باغتيال رئيس الهيئة  2020

العسكرية الوطنية للحزب الشيوعي 

)الماوي( وزوجته العضو  الفلبيني

في اللجنة التنفيذية للحزب وكانا 

مجّردين من الّسالح عكس ما 

ذكرته بعض المصادر من أنّهما قتال 

 .خالل مواجهة مسلّحة

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

 نصرا من قّوات األمنع 17الثّوار الماويّون يقتلون  لهند:ا

أدّت مواجهة مسلّحة بين قّوات أمنية تابعة 

للنظام الرجعي في الهند وعناصر من مقاتلي 

 21الحزب الشيوعي الماوي يوم السبت 

في إحدى قرى والية بيهار  2020مارس 

عنصرا من قّوات االمن وجرح  17إلى مقتل 

آخرين. وقد دامت المواجهة خمس  15

إثرها الثّوار الماويّون ساعات انسحب على 

بعد استيالئهم على عدد من األسلحة بينما 

دفعت الّرجعيّة الهندية بتعزيزات امنيّة 

وعسكريّة كبيرة إلى المنطقة التي دارت فيها 

 المعركة.

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

 يفّجرون مصنعا للّصواريخ  ثوريّونال تركيا:

 الحركة الثورية الموحدة للشعوبأعلنت    

في تركيا أّن عددا من مقاتليها قاموا مساء 

 مصنعبتفجير  2020أفريل  7يوم الثالثاء 

الواقع في   (ROKETSAN) روكيتسان

 .الصواريخانقرة والمتخّصص في إنتاج 

 إلى تدمير جزء مناالنفجار  وقد ادّى  

ومستودع المواد الخام بالكامل نتاج منشأة اإل

 المستخدم في صنع الصواريخ. 

الرجعيّة اعترفت السلطات من جهتها،   

التركية بأن االنفجارات دمرت خزانات وقود 

روكيتسان، مما أدى إلى إصابة ثالثة 

 أشخاص.

لموّحدة اوقد تأّسست الحركة الثوريّة   

وتضّم  2016مارس  12للشعوب في 

األحزاب والتنظيمات الشيوعيّة مجموعة من 

 في تركيا.
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قتيال في  30عمليّة فدائيّة توقع أكثر من 

 صفوف الجيش التركي
أعلنت قوات الدفاع الشعبي مسؤوليتها عن    

تفجير خط الغاز الطبيعي الذي يزود تركيا بالغاز 

الحدودي،  "غوربوالك"اإليراني بالقرب من معبر 

نفذت عملية فدائية،  سما كوجروقالت إن المقاتلة 

جندياً تركياً وتدمير  30أدت إلى مقتل ما يزيد عن 

 .مدرعات عسكرية 5

أصدر المركز اإلعالمي لقوات الدفاع الشعبي و  

ً للرأي العام بصدد العملية التي نفذتها المقاتلة  بيانا

في صفوف قوات الكريال سما كوجر، والتي أدت 

لطبيعي من إلى تفجير خط تزويد تركيا بالغاز ا

 .إيران

 :وجاء في نص البيان   

في إطار حملة النصر الثوري، المستمرة "  

في والية سرحد، نفذت رفيقتنا سما كوجر 

عملية فدائية استهدفت من خاللها جنود جيش 

  االحتالل التركي المتمركزين بالقرب من

خط أنابيب الغاز الطبيعي في معبر 

د في غوربوالك الحدودي في ناحية بازي

 . آكري

رفيقتنا اشتبكت مع قوات االحتالل،   

عربات عسكرية أتت  5وتمكنت من تفجير 

لمؤازرة الجنود، وفّجرت معها خط أنابيب 

 ً  . الغاز أيضا

وكانت نتيجة العملية، أن د ّمرت العربات  

ً تركياً  30بالكامل، وق تل ما يزيد عن  جنديا

إلى جانب إصابة العشرات بجروح مختلفة، 

ه العملية جاءت الستذكار شهدائنا علي هذ

 .بلنك، جيجك بوتان ودلكش بوتان

وسجل الشهيدة سما كوجر التي نفذت العملية 

 :الفدائية هي

االسم والنسبة: ، االسم الحركي : سما كوجر

اسم ، مكان الوالدة: سيرت، روشن أشكارا

مكان وتاريخ ، حسنو –األم واألب : قدرت 

 "./ آكري2020 سآذار/مار 31االستشهاد: 

هذا وخالل البيان تقدمت قوات الدفاع   

الشعبي بالعزاء لذوي الشهيدة سما ورفاق 

دربها وعاهدت على مواصلة درب النضال 

واالحتذاء بميراث الشهداء حتى الوصول 

 . للنصر

 المصدر : هاوار
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 2020أفريل  24أ علن صبيحة يوم الجمعة   :الثّوريّون ال يموتون

يوما من  297د الّسجين الثّوري مصطفى كوجاك بعد عن استشها

وكانت  إضرابه عن الطعام من أجل مطالبته بتحقيق محاكمة عادلة له.

فى كوجاك الذي لم السلطات الرجعية التركية قد اعتقلت الشاب مصط

 مة االعداد النقالببته 2017سبتمبر  23عاما في  28يتجاوز عمره 

بالّسجن مدى الحياة مع األشغال  والمشاركة فيه وصدر بشأنه حكم

  .الشاقّة

أفريل بعد  3يوما، فارقت هيلين بوليك الحياة يوم  21وقبل ذلك بـ   

ية ثورية ضمن يوما من اإلضراب عن الّطعام، وهي مغن 288

غاني الملتزمة، بسبب حظر السلطات الرجعية مجموعة يوروم لأل

  التركية للفرقة وسجن عدد من أعضائها.

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

شخًصا بسبب مسيرة تكريم مقاتل من األلوية الحمراء 46اعتقال يطاليا: إ

ع العشرات لتكريم سالفاتوري تجمّ    

ريتشياردي، الناشط السابق في األلوية 

، اء والمذيع على راديو أوندا روساالحمر

األيام األخيرة عن  الذي توفي في روما في

ترديد شعارات قاموا بعاًما. و 80عمر يناهز 

جدار أوريليان والهتاف وكتابتها على 

رايات، الناشيد ثورية ورفع أبشعارات و

وطالب المتظاهرون أيًضا بحرية التظاهر 

 .واالحتجاج على الرغم من الفيروس التاجي

ارتدى المتظاهرون األقنعة واحترموا 

الشرطة وعرقلت  . وتدخلتالمةمسافات السّ 

بعد لحظات من التوتر تفّرق ، والمسيرة

غير اّن قوات البوليس قامت المتظاهرون. 

مالحقة ستة وأربعين متظاهًرا تم التعرف ب

عليهم من قبل ضباط شرطة ديجوس بتهمة 

  عدم االمتثال لحظر الجوالن .

مصّحة   عت المجموعة األولى أمامتجمّ   

أثناء   Policlinico Umbertoامبيرتو

ن وانتظار التابوت بينما كان حوالي خمس

شخًصا ينتظرون في حي سان لورينزو 

 الشهير لتحية القائد الثوري . 

 

الذي توفي في األيام األخيرة عن ، سالفاتوري ريتشياردي   

، بعد مكوثه في المستشفى لبضعة أسابيع في سنة 80عمر 

المعرضين لخطر اإلصابة الخريف بعد مبادرة لمساعدة السجناء 

االستقالل الذاتي "بالفيروس التاجي. وقد كان أحد مؤسسي 

، وانضم إلى الفرع الروماني لأللوية الحمراء "للعمال الرومان

وحكم  1980في النصف الثاني من السبعينيات. واعتقل في ماي 

 .2010أطلق سراحه سنة ثّم عليه بالسجن مدى الحياة، 
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 االمبرياليّةورونا، عالقته بالّرأسماليّة وملّف العدد : وباء ك
 على االقتصاد والمجتمع والّسياسةآثاره و

 **"نفسه الفيروس عن أهمية تقل ال 19-كوفيد لـ االجتماعية الجذور: "*أجيث

 مرافقأفضل  لديها أنّ  يقال والتي المتقدمة، البلدانتسّجل    

 الرغم على .19-كوفيد المنجّرة عن وفياتلل معدل، أرفع عالج

 لذلك،المفّسرة  األسباب من العديد في رفكّ ن أن نايمكن أنه من

 هاجمت التي النيوليبرالية السياسات هو الرئيسي الجاني فإن

 أحدي عدّ  الفوري العالج إلى االفتقارف. موميّةالع الصحة خدمات

 ، حيثوإيطاليا المتحدة الواليات في موتلل الرئيسية األسباب

 من العظمى لغالبيةفا. عالج أيّ  المرضى من يدالعد يتلق لم

 أصل من األمريكيين غالبية)في الواليات المتّحدة  الفقراء

 الرعاية حتى، وصحي تأمين لديهم ليس( والالتينيين أفريقي

 .بالنّسبة إليهم مستحيلة األولية

 الوسطى الطبقة على نفسه الشيء وينطبق   

 يذهب لم لذلك، ونتيجة. العمل المحرومة من

 19-كوفيدبـ المصابين األشخاص من العديد

 تظهر عليهم بدأت عندما الطبيب إلى

يصبح هؤالء  عندماو. اإلصابة عراضأ

 الطبيب، إلى للذهاب المصابون مجبرين

 ،السيطرة نطاق خارج غالبًا المرض يكون

في العدد  أو المعداتفي  نقصال ىأدّ وقد 

وقد . عالوض تفاقم إلى الكافي من الموّظفين

 اإلمبرياليين القادة من وغيره ترامب أظهر

 من وبدالً . األنانية المسؤولية انعدام البداية في

منصبّا  اهتمامهم كان الناس، بصحة االهتمام

 االقتصادية األنشطة على الحفاظنحو 

. وهذا ما بحرّ إلى ال تهدف التي الروتينية

 في لوحظ الذي الوفيات معدل تفّشي في ساهم

 الخسارة هذه كانتف المتحدة اتالوالي

 معدل يبلغ مرض عن اتجةنّ ال الضخمة

 الضوء يسلط وهذا. فقط ٪2 فيه الوفيات

 والطبيعة الال شعبيّة كفاءة عدم على بوضوح

 .ةالرأسماليمصدرها، و لنيوليبراليةل

 هذا عند المجرمين هؤالء دورال يتوقّف    

 مثل وصول أنفكرة  دعمي من هناكو. الحد

هو من قبيل  مراضلأل مسبباتلا هذه

هذه  إيقاف ألحد يمكن ال وبالتالي مصادفة،ال

 أوجه أن يعتقدون من هناكو األمراض،

 في األكثر على تحديدها يمكن القصور

 لوقوف في وجهها ثّم إنّ ل المتخذة التدابير

 عقاب بأنه 19 كوفيد يصف من هناك

. ميعارضه منهناك و الطبيعة منمفروض 

 القوة من كنوع بالتأكيد يعةالطبلم تأِت 

 في ذلك تفعل لنهي و لمعاقبتنا، المتسامية

 القبيل هذا من فإّن شيئا ذلك، ومع. المستقبل

 .إنجلز كلمات معنىحسب  ،قد حدث

 استطاع لو حتى أنه إنجلز كتبلقد    

 فسوف الطبيعة، غزا بأنه يتباهى أن اإلنسان

 من إلى تلقّي ضربة المطاف به ينتهي

. الحقيقي السيد هو من إياه ةرمذكّ  ةالطبيع
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 لها البشرية األفعال أن هو أراد قوله، ماو

 التي ،أيضا الكلمات هذه أشارت وقد. عواقب

 خطر إلى الرأسمالية، المطالب فراغ كشفت

 .للتنمية رةالمدمّ  ةمقاربهذه ال

 كورونا جائحةجذور  في ذلك رؤية ويمكن   

 المشكلة البعض صقلّ  لقد. حاليّا وانتشارها

 )الجينيّة( لوحدها، ةوراثيّ ال سباباأل إلى

 العالقات تلعبه الذي ورالدّ  يخفون فهم وبذلك

الذي  الدور هذا. العالم تربط التي اإلمبريالية

 رئيسيّ  مقال فيوتدعيمه  علميًا تّم تحليله

 جلّةالم" من ماي عدد في سيصدر الحقا

 واالس روب تأليفه في شارك) "الشهرية

 ورودريك شو فرناندو ولويس ليبمان وأليكس

 (.واالس

 المنتوجات سوق من انطلقوا أيضا هم   

 في يتورطون ال لكنهم ،ووهان في البحرية

 إليها ينظر التي الصينيين، لدى األكل عادات

 اإلمبريالي على للعالم االستشراقية النظرة في

 إلى مقالهم ذهبي العكس على بل. غريبة أنها

 يكشف التي واالقتصادية اعيةاالجتم العالقات

 المواد قطاع وصل كيف. "السوق هذا عنها

 يمكن حيث بيعال نقطة إلى الغريبة الغذائية

جدّا  التقليدية جاتوالمنت جانب إلى سلعهم بيع

انّهم ينطلقون  –" ووهان؟ في سوق أكبر في

 .هنا من

 إلى الصيد وراء ما: "أن على دونويشدّ    

 قطاًعا العالمي لبريا الغذاء يعد بعيد، حد

 من دائًما تهرسمل يتم متزايد، بشكل رسميًا

 اإلنتاج تدعم التي المصادر نفسقبل 

 سوق منتعود  سلسلةإنّها  ".الصناعي

 إعداد يتم حيث الداخلية المناطق إلى ووهان

 المنتجين قبل من والتقليدية الغريبة األطعمة

 معين عدد يربط ثم بري مجالل المتاخمين

 بدول المراكز هذه النقل/  التجارة سلسال من

 صلبهذا الّشكل وو ،كبيرة ومدن مختلفة

 مشابها ا عبر ذلكسافرم كورونا فيروس

 .سبقه الذي لسارسل

 الجنسيات، متعددة الشركات بعض تأعدّ   

ذات  خريطة جونسون، آند جونسون مثل

التي يمكن ان تظهر  األماكن حتوضّ  جدوى

 وتلّمح ،المستقبل في الجديدة الجراثيم فيها

 العالم بلدان إلى هاوتبنّ  التي الجغرافية الرؤية

ا هذ بنقد الشهرية المجلّة مقال ، ويقومالثالث

 المناطق على التركيز" أن على دشدّ التوّجه ف

 بين المشتركة العالقات يتجاهل الوبائية

يقومون  الذين العالميين االقتصاديين الفاعلين

 ". األوبئة بتشكيل علوم

 االعتبار، بعين العالقات هذه تؤخذ عندماو   

 المصادر ولكن الثالث، العالم بلدان ليست

 نيويورك - العالمي المال لرأس الرئيسية

 هاأنّ  ثبتسي التي هي - غكون غوهون ولندن

 هذه انتشرتلقد . الساخنة النقاط أسوأ

الحياة  من بالبشر الضارة الجديدة الفيروسات

 على اليوم هذا من رالكثي ، ويحدثالبرية

ما  في أخرى، وبعبارة الرأسمالية، حدود

تدّمر  الغابات إزالةف. غابيّة مناطقتبقّى من 

 تحمل التي البرية الحيوانات آويم

 اتيةؤم ظروفًا خلقهو ما يو ،األمراض

 انتشرت قليلة، أيام غضون فيو. النتشارها

 رحلتها بدأت التي الجديدة األمراض مسببات

والتي تنتشر  اسكانيّ  شبه الخالية الغابات من

المتداخلة  العولمة قبل من محمية العالم حول

 .والمكان الزمان في
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 على المقال هذا جوهر تلخيص يمكن   

التي كانت  ،الفيروسات دخلت: التالي النحو

 كثافة خالل من منتشرة على نطاق واسع

 من رئيسي تيارعبر  ،االستوائية الغابات

الذي تسبّب فيه  الغابات القضاء على خالل

 العموميّة الصحةوفشل برامج  رأس المال

 والمحافظة على البيئة.

 الظروف في راتيالتغي فإن وباختصار،   

 العظمى للغالبية البيئية والظروف المعيشية

 والسياسات العولمة بسبب ،من السّكان

. الحالية مصدر المأساة هي النيوليبرالية،

 تدمير لهذه المأساة في الرئيسي حلّ ويكمن ال

 المشروع نجاحإو اإلمبريالي النظام

 لتحقيق الوحيدة الطريق إنها ،الشيوعي

 والتي والطبيعة، البشرية الحياة تقدر إنسانية

 .منها جزءً  الحياة هذه لتشكّ 

 هذا وفيتنام كوبا قّويت الواقع، في   

 ،اليوم اشتراكية دوال ليست يه ،االحتمال

 بأخرى أو بطريقةشابك دول أعادت الت وهي

 تهااستعادعبر  اإلمبريالية العالقاتمع 

 األجور الصين عترفّ  عندماف ،الرأسمالية

 ومع. فيتنام إلى العالمية االحتكارات انتقلت

هذه الدّول مازالت محافظة على  فإنّ  ذلك،

 .االشتراكية الحقبة بقايا بعض

 الصحي القطاع يزال الفي هذه البلدان،    

 يمكنها منظمات هناكو كبير حدّ  إلى موميّاع

 ،التطوعية الخدمة في كبيرة مساهمات تقديم

. الوباء مكافحة في العوامل هذه هاساعدت وقد

الّصين، البلد  أن كيفأيضا  رىن أن يمكن

 إنجازاتاالمبريالي اليوم، قد استفادت من 

والية  تمكنت وقد. القديمة االشتراكية الحقبة

 قطاع عن الدفاع تم حيث ،(Kerala) كيراال

 خالل من كبير حد إلى موميّةالع الصحة

 بشكل كورونا محاربة من ،كفاح الجماهير

 وفي. األخرى الهندية الواليات من أفضل

الكبيرة  المستشفيات ترفض نفسه، الوقت

 األشخاصاقتراب  إنسانيال  بشكل الخاصة

 .ىمّ الح   أو بردبال المصابين

هذه  ستستمرّ  من الوقت كم نرى أن يبقى   

 أحدثه الذي التأثير أن المؤكد من. الحالة

 الصحية الرعاية إلى دفع للعودةسي كورونا

 كيةلدينامي تبعيتها فإن ذلك، ومع موميّة،الع

 ذاكرة إن. حواجزعديد ال يفرض المال رأس

 المرجح منو ،ما حد إلى ضعيفة المال رأس

 القطاع الربح ضرورات تجبر أنجدّا 

 مرة للخصخصة االستسالم على موميالع

 نظام على الحفاظ تم لو حتىو. أخرى

 استخدامه يمكنفإنّه  ،موميّةالع الصحة

 هذا. المال رأس تخدم لبيانات ممتاز كمصدر

 *سبرينغالر** اتفاقية في عليه العثور تم ما

(Springler)، جمع سمحت لعمليّة التي 

 .الحياة الخاّصة لألفراد تجاهلب البيانات

 خدمة بحجة جمعها تمي التي ،ياناتالبإّن 

ا خام مادة تصبح أن يمكن العموميّة، الصحة

، وغيرها التأمين وشركات األدوية لشركات

 خطورة وأكثر اجديد مستوى وهذا يمثّل

أن يستفيد  المال رأسيمكن لس. خصخصةلل

 وراء باالختباء هذا من مباشر غير بشكل

 هنفس الشيء وينطبق. موميالع القطاع هياكل

 مودي له جروّ ي الذي الصحي التطبيق على

 الوزراء رئيسمودي : المحرر مالحظة)

 (.الهندي

 مومي، بلع قطاع هناك يكون أن يكفي ال   

 لن الّشعب، وهذا حقا هذا يخدم أن يجب
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 إلى االنتقال من جزءً  كان إذا إال ممكنًا يكون

 موميالع القطاعين بين الفجوة يزيل مجتمع

 ذافإ. التحتية والبنية صاداالقت في والخاص

 في بلد أي في إنشاء هذا من الّضروريّ  كان

 إلى كتحول بل لالشتراكية كظل ليس العالم،

يكون  أن فيجب مستمرة، كثورة الشيوعية،

 .الشيوعية النظرية بتعاليم استرشدهذا م

 مورالي )اجيث(، منّظر وكاتب شيوعي هندي. *

نيوز" المقال صدر على موقع جريدة "دول  **

(doolnews)  وطريق 2020أفريل  16بتاريخ ،

 الثّورة ترجمته إلى اللّغة العربية.

 أمريكية بيانات تحليالت شركة بين اتفاقية* **

 .الحاليّ  الوباء خالل كيراال والية وحكومة

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

 النّـــاس وحياتهم : الكرسي والّربح قبل صّحة ترامب

شهد عدد من المدن في بعض الواليات    

األمريكية خالل األيّام الّسابقة خروج 

متظاهرين إلى الّشوارع داعين إلى تحرير 

مدنهم من الحجر الصّحي المفروض من 

قبل حّكام تلك الواليات. وقد تزامنت هذه 

دات االحتجاجات مع تصريحات وتغري

للرئيس األمريكي ترامب حّرض فيها 

أنصاره على االحتجاج في الواليات الثالثة 

ميشيغان ومينيسوتا وفرجينيا وهي واليات 

يحكمها والة من الحزب الديمقراطي وقد 

كتب في تغريداته على تويتر "حّرروا 

ميشيغان" "حّرروا مينيسوتا" "حّرروا 

وفي آخر األسبوع المنقضي  فرجينيا".

تشرت عدوى االحتجاجات إلى واليات ان

أمريكيّة أخرى مثل تكساس وماريالند 

 ونيوهامبشاير.

وقد رفع المحتّجون على الحجر الصّحي  

صور ترامب والفتات تدعو الى انتخابه 

رئيسا لوالية ثانية. في نفس الوقت يبدو أّن 

صبر الرئيس األمريكي قد نفذ ليواصل 

فيروس كورون  الحملة االنتخابيّة التي قطعها

خالل المؤتمر الصحفي وهو ما عبّر عنه 

بالبيت االبيض "آمل بأننا سنتمكن من عقد 

تجمعات )انتخابية(، هذا جيد جداً للبالد" 

و"هذا مهم جدا للسياسة. هذه طريقة رائعة 

 ."لنشر رسالتنا

تأتي هذه التصريحات في ظّل االعداد    

لها الكبيرة من اإلصابات والوفيات التي تسجّ 

الواليات األمريكيّة يوميّا بسبب انتشار 

فيروس كورونا، ويتأّكد أّن قائد االمبيريالية 

األمريكيّة ال تهّمه حياة األمريكيين بقدر ما 

يهّمه مستقبله السياسي في قيادة آلة االستغالل 

واالضطهاد الذي تمارسه الدّولة األمريكيّة 

باح وكذلك قيمة األر في الدّاخل وفي الخـارج

التي تفقدها الشركات الراسماليّة والتي تنذر 

ترتقي إلى مستوى بأزمة اقتصاديّة خطيرة قد 

زمة ثالثينات القرن الماضي التي أصابت أ
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وهو يجد في  .القوى االمبريالية الرأسماليّة

هذا التوّجه مساندة من قبل أولئك 

البرجوازيّين أصحاب الشركات العمالقة 

 والمصانع والمعامل.

ويبدو أّن الّرئيس األمريكي يشعر بتراجع    

مكانته السياسيّة بسبب فيروس كورونا الذي 

أوقف حملته االنتخابيّة والذي يودي بحياة 

اآلالف يوميّا مّما جعل أمريكا األولى عالميّا 

في عدد ضحايا هذا الفيروس وهو ما يعني 

فشل سياسته في مواجهة هذا الوباء وطبعا 

ّرأي العام. ولذلك يقود يثير ذلك غضب ال

ترامب اليوم حربا استباقيّة ضدّ الحّكام 

الديمقراطيين من جهة وضدّ الّصين من جهة 

أخرى وهو بذلك ينقل حلبة المواجهة إلى 

ميادين "أعدائه" ويصنع هذه الحروب 

لتضليل الّطبقات المحرومة والكادحة عن 

قضاياها الرئيسيّة ولفتها إلى قضايا ثانويّة 

فيها بمثابة البطل والمنقذ لألّمة ضدّ  سيظهر

 أعداء الخارج وأعداء الدّاخل. 

ن ال تهمهم حياة ين األمريكيّ ياالمبرياليّ إّن 

الشعوب واألمم، بقدر ما تهمهم االرباح التي 

يحصلون عليها من نهبها لذلك قتلوا الماليين 

في فيتنام وكمبوديا والوس والعراق وسوريا 

ا وغيرها من البلدان وافغانستان ويوغسالفي

وهم ال يهتمون أيضا بحياة الكادحات 

والكادحين في أمريكا نفسها حيث ضحاياهم 

بالماليين الذين يموتون بالمرض واالستغالل 

 . والفقر واالضطهاد

لذلك ال غرابة عندما نرى ترامب وهو    

مما ادى الى  19يستهين أوال بوباء كوفيد 

أن العودة الى وفاة اآلالف وهاهو اآلن يعلن 

العمل ستكون مع أول ماي غير عابئ 

بالمخاطر الصحية فالذي يهمه هو أرباح 

علما أنه قرر وقف مساهمة  .رأس المال

أمريكا في تمويل منظمة الصحة العالمية 

  .أيضا

االمبريالية تعني االستغالل والحرب    

يضا فلتتحد الطبقة العاملة أواألمراض 

 .ة في مقاومتهاوالشعوب واألمم المضطهد

 
 
 
 
 

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

 ومن المفقّرين في أمريكا، أكثر ضحايا كورونا من الّسود
حصائيات إنشرت بعض المواقع اإلخبارية    

للوفيات في الواليات المتحدة األمريكيّة جّراء 

انتشار وباء كورونا حيث أصبح هذا البلد 

ة في اعداد المصابين يحتّل مراتب متقدّم

وأعداء الموتى. ومن خالل ما صّرحت به 

بعض السلطات المسؤولة في بعض الواليات 

اتّضح أّن أعداد الوفيات في صفوف 

"األقليات" وخاّصة من األصول اإلفريقية 

 مرتفعة جدّا مقارنة باألمريكيين البيض.

ويعطي التفاوت في األرقام بين األمريكيين   

صورة واضحة عن التفاوت السود وغيرهم 

االجتماعي بين العناصر البشرية وبين 
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الّطبقات في هذا البلد، وهو ليس إالّ نتيجة 

مباشرة وطبيعيّة لسياسة التّهميش االقتصادي 

واالجتماعي التي تتّبعها الحكومات 

البرجوازية االمريكيّة عبر التّاريخ وهي 

سياسات عنصرية وغير عادلة. وتبرز هذه 

ة والالعدالة اجتماعية أيضا في العنصري

الوقت الحاضر في ضعف االهتمام باألقليات 

غير البيضاء وخصوصا الّسود من حيث 

ة الصحية أو العالج للمصابين منهم الّرعاي

 .19بفيروس كوفيد 

وهذه بعض المعطيات التي تثبت ارتفاع    

نسبة الضحايا في صفوف السود في أربع 

مناطق أمريكية مقارنة بنسبتهم من مجموع 

 السكان في تلك المناطق.

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

 ألف بشر أغلبهم من الفقراء 100كورونا يحصد أكثر من    

حصيلة وباء كورونا في العالم تجاوزت   

المائة ألف  2020أفريل  11يوم السبت 

وأعلى أرقام  بة.وفاة والمليون ونصف إصا

اإلصابات والوفيات عالميّا يتّم تسجيلها في 

ففي  األكثر فقرا. المناطق التي يقطنها السّكان

جعل هذه المناطق تتوفّر عوامل عديدة ت

انتشار الوباء فيها سريعا وتجعل المصابين 

فيها أكثر عرضة للموت. وفي مختلف 

البلدان، خاّصة تلك التي تشهد تزايدا سريعا 

في عدد المصابين وعدد الوفيات تفيد 

المعطيات واإلحصائيّات أّن نسب المصابين 

والموتى أرفع بكثير في صفوف الفئات 

 الّشعبيّة المفقّرة والكادحة.

ففي فرنسا، وفي العاصمة باريس ذاتها،    

انتشارا واسعا سين سان دوني تشهد منطقة 

لوباء كورونا وهو ما خلّف أعداد كبيرا من 

. فقد نشرت الّضحايا بين المصابين والّضحايا

السلطات الفرنسية ألول مرة إحصائيات 

بخصوص عدد الوفيات نتيجة االصابة 

ين منطقة س يبفيروس كورونا المستجد ف

سان دوني، وهو ما تم وصفه بـ"كارثة غير 

مارس  27و 21الفترة ما بين يمسبوقة"، فف

 %63 فقط ارتفعت معدالت الوفاة ألكثر من

سبقه. وتعتبر  يسبوع الذبالمقارنة مع األ 

هذه المنطقة االكثر فقرا ضمن مناطق 

وقد أثار تزايد  .العاصمة الفرنسية باريس

ة استغراب نسبة الوفيات في هذه المنطق

السلطات الفرنسيّة مع أّن ذلك ليس غريبا بما 

أّن سّكان هذه المنطقة هم مهاجرون 

وفرنسيّون ينحدرون من عائالت مهاجرة. 

وتضّم هذه المنطقة التي يتجاوز عدد سّكانها 

المليون ونصف نسمة أكبر نسبة من 

المهاجرين وترتفع فيها نسبة البطالة إلى 

سبة من العّمال في بينما تشتغل أكبر ن ℅36

األعمال اليدويّة المختلفة وتنتشر في صفوف 

سّكانها الفقراء االمراض المزمنة. وتعتبر 

النسبة من مجموع  المنطقة 
 السكان

النسبة من 
 مجموع الوفيات

 % 42 % 14 إيلينوي

 % 70 % 33 لويزيانا

 % 72 أقل من ثلث السكان شيكاغو

 % 40 % 14 ميشيجان
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هذه المنطقة من أكبر "أحزمة البؤس" في 

باريس وهي تعاني من تهميش على مختلف 

األصعدة من قبل الدّولة الفرنسيّة مّما جعلها 

فمختلف هذه  شبه خارجة عن سلطتها.

القتصاديّة واالجتماعيّة والصحيّة الّظروف ا

كم  9.5لسّكان هذا اإلقليم الذي ال يبغد سوى 

عن وسط العاصمة الفرنسيّة تمثّل عوامل 

مساعدة على انتشــــار فيروس كورونا 

 غير قليلة من السّكان.تك بأعداد فوتجعله ي

أّما في الواليات المتحدة األمريكيّة، فتشهد    

خصوصا االحياء المناطق األكثر فقرا و

السكنية التي تقطنها األقليات غير البيضاء 

والتي يغلب عليها العاطلون عن العمل 

والعّمال األجراء وصغار الموّظفين وصغار 

التّجار نيقا متزايدا في عدد المصابين 

والوفيات تزامنا مع االرتفاع المتواصل في 

انتشار الوباء في هذا البلد. وقد وصل األمر 

الى تخصيص مقابر لدفن جثث  بالسلطات

الفقراء بشكل جماعّي ودون شواهد تحمل 

 أسماء الموتى.

دفن ب تقوم السلطات المحلية في نيويوركف    

فيروس  نتيجة انتشاراألشخاص المتوفين 

كورونا الذين لم يطالب بهم أحد في مقابر 

جماعية ال تحمل عالمات، في جزيرة هارت 

فقراء. المخصصة لدفن المجهولين وال

 25وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نحو 

شخصا يتم دفنهم في جزيرة هارت في اليوم 

منذ أن بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد 

الشهر الماضي، في حين أن مثل هذا العدد 

 .كان يدفن قبل ذلك خالل أسبوع

ألف  160 لوحدها وسجلت نيويورك  
إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات 

، بما يمثل نحو نصف 7844في الوالية 
 .الوفيات في الواليات المتحدة

ال يختلف األمر كثيرا في أمريكا الالتينية و  

عن بلدان أوروبا وعن الواليات المتحدة 

األمريكية في االنتشار غير المتكافئ لفيروس 

كورونا بين السكان حسب أوضاعهم 

، بل إنّه يكون أخطر في بعض االجتماعيّة

ه البلدان وفي صفوف الفئات االجتماعيّة هذ

  المفقّرة.

ففي هذه البلدان جلب بعض األغنياء    

المترفّهين فيروس كورونا من خارج الحدود 

من خالل رحالتهم، ودون ان يفصحوا عن 

إصابتهم قاموا بنشره في صفوف الحشود 

الكادحة ليفتك بها. وقد كتبت في هذا الّصدد 

من مكسيكو : "مريكيةبرس األ وكالة أسوشيتد

، هايتيسيتي إلى بورت أو برنس و

فيروس  كورونا ، ينتشروسانتياغو، وتشيلي

بشكل غير متكافئ، حيث وصل الفيروس 

من مع النخبة العائدة  مريكا الالتينيةأل

اإلجازات أو رحالت العمل في أوروبا 

 "والواليات المتحدة.

وإذا كانت تلك األقليّة الثريّة التي جلبت    

الفيروس قد تماثلت للشفاء بعد أن تلقّت 

العالج، فإّن األغلبيّة من الفئات العاملة 

المجبرة على الكدح لتوفير طعام أسرها والتي 

لديها  انتشر في صفوفها الفيروس ال تتوفّـر

نفس الظروف واإلمكانيات الصحيّة والماديّة 

وال تحظى بنفس الّرعاية الطبيّة، ولذلك فإّن 

الفيروس ينتشر أكثر في صفوف هذه الّطبقات 

الهّشة والكادحة ويقتل منها عددا كبيرا وقد 

يموت الفرد بهذا الفيروس دون أن يدرك أهله 

 والمحيطون به سبب موته.

)يتبع(

https://masralarabia.net/hashtag/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://masralarabia.net/hashtag/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://masralarabia.net/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%3Ca%20class=
https://masralarabia.net/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%3Ca%20class=
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 ابن الّشعببقلم تان                                               تسقط الّرجعيّ 

 ةرجعيّة حاكم

 ةورجعيّة تعارض رجعيّة حاكم

 ةالئمـــ امهال.. ليس علي

 الـوطن ت إحداهمااعـإن ب

 الثّــمن ت مقابلهبضـــوق

 فإّن األخرى، 

 ستعّمم في األرض الثّراء

 وإن لزم األمر

 ك البحر تنشر فائضه ملحا ألسما 

 أو سحبا تغّطي ُعْرَي الّسماء

 حتّى تشبع كّل الجْوعى وعودا مسمومة

 و تقتل كّل الفقــراء..

 ... 

 في بلدي،

 رجعيّة حاكمة

 وأخرى تعارض رجعيّة حاكمة

 ةال ليس عليهما الئمــ

  ذبحت إحداهما مبروكاإن ف

 ةسالم ستقتل األخرى

 و غيرها من األسماء

 المخطوطة على القائمة

 هتف رفاق األربعاءسي

 "من قتلوا منصورا ؟

 ومن أحرقوا فاطمة ؟"

 وما هّم إن سلبوا شيخا أغنامه

 ةأو أفزعوا عجوزا نائم

 تكبيرهم وتكفيرهمب

 االيوم ال أحد يحاسب أحد  ف

 ،اغــــد   أّما

 وفي وهـج األشعّة الحمراء

 ياعرّ الخيول  صهلست

 خيول،

 ةأبناء سالم يمتطيها

 فال تيأسي صغيرتي 

 ةغضبة قادمال ذهه

 تمدّ يدا إلى أعناق الّرجعيّة

 ..قهاخنت

 ويدا صوب الحريّـة

 ..تعانقها

 تحّرر ترابا مرهونا للّصندوق

 معروضا للبيع تفتّك وطنا 

 سمسار في الّسوق على يد

 تزرع تربته الّسمراء عدال 

 ترّويها دمـا ال يقايض

 وتخّط لألمم المقهورة

 : في كّل أصقاع المعمورة

 ةب قادمرب الّشعإّن ح

 لتعّجل بالخاتمة

 معــارضة جعيّةركّل ل

 ةحــــاكمرجعيّة كّل و

 

 2020مارس   6ونس،  ت
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