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؟مــا العمـــل
عملیات تمشیط متواصلة األیامتجري ھذه 

في جھات مختلفة في تونس من الجنوب إلى 
الشمال مرورا بالوسط تقوم بھ وحدات من 
الجیش و الحرس و الشرطة و ذلك بعد ورود 
أخبار عن وجود مجموعات مسلحة في 
الجبال وقد شملت تلك العملیات  مناطق في 

ى القصرین وقابس وجندوبة وقفصة وسید
.بوزید ومنوبة و الكاف و سلیانة ومدنین

و في جبل الشعانبي من والیة القصرین 
اصطدم التمشیط   بألغام   انفجر بعضھا مما 

استعمال و رغم ، أدى الى وقوع جرحى 
كشف األلغام فقد عجزت وسائل متطورة ل

القوات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلیة عن 
مغارات مما جعلھا تقصف ال، رصدھا 

والكھوف الموجودة في الجبل بالمدافع  و ھو
أما فر عن اشتعال النیران في الغابات ما أس

العناصر المسلحة المستھدفة فلم یقتل أو
حد باستثناء إلقاء أیجرح أو یعتقل منھا 

القبض على عناصر ثانویة یشتبھ في 
عن الدعم اللوجستیكى  ووضع امسؤولیتھ

.رائط عسكریة الید على أغطیة وكتب و خ
ن إما یجرى في جبل الشعانبي فبخالفو

تحصلعملیات التمشیط في جھات أخرى 
نھ تم رصد  أبصمت و ال شئ یشیر إلى 

.المجموعات المسلحة واالشتباك معھا  
الیمینیة السیاسیة و تدفع بعض الجماعات 

الدینیة  باتجاه التمویھ على ما یجرى في تلك 
اإلرھاب لوع المناطق و التغطیة على ض

فیھ  باالدعاء أن األمر یتعلق الدیني
بمسرحیة نسجت خیوطھا االستخبارات 

الجزائریة وقوى سیاسیة تونسیة معادیة لھا   
قد و، بغرض اإلساءة و تشویھ السمعة 

في مناسبات سابقة روجت مزاعم مشابھة 

أیضا  اتضح بعدھا أن  الفاعل الحقیقي ھو
وجنديعقیدقتلفقد ،الدینياإلرھاب 
اشتباكاتخاللومسلحانالتونسيبالجیش

فيمسلحانقتلكما الروحیةبلدةفي
عتقل أوخلیفةبنعليبئرفي مواجھات

أشخاص  في فریانة بحوزتھم أسلحة 
، وخرائط باإلضافة إلى اغتیال شكرى بلعید 

و في مختلف ھذه األحداث تبین ضلوع تلك 
في حرق أضرحة المورطة أیضا العصابات 

األولیاء و مھاجمة الفنانین في العبدلیة و رفع 
األعالم السوداء في الجامعات والساحات و 

.البنایات الحكومیة ومھاجمة باعة الخمور 
وقد سبق ھذه األحداث ورود أخبار من 
مصادر أمنیة و استخباراتیة وإعالمیة أجنبیة 

وجود قواعد للتدریب العسكري بومحلیة تفید 
الحدود التونسیة اللیبیة و التونسیة على

الجزائریة و أن بعض من كان فیھا انتقل إلى 
لیعود و العراق و أفغانستان سوریا و مالي

بعد ذلك و یشكل مجموعات مسلحة متنقلة 
ن أخاصة على طول الحدود مع الجزائر و

جبل الشعانبي قد یكون القاعدة الرئیسیة التي 
.شعب تضاریسھ یتجمع فیھا ھؤالء نظرا لت

و یرجح أن  تلك الجماعات تتجھ اآلن غربا 
بعد التدخل العسكري الفرنسي   في مالي و 
تضییق   الخناق علیھا في سوریا حیث یتم  

كمدخل محتمل لفتح الجبھة توجیھھا 
الجزائریة الستكمال حلقات إعادة رسم 
خارطة الوطن العربي بما یتفق ومصالح 

كیین و األوربیین األمریناالمبریالیی
سكمالمفاالمبریالیة كانت و ال تزال  

الحقیقي بورقة اإلرھاب الدیني و ھي 
تستغلھا اآلن إلحكام سیطرتھا على بلدان 

في الحالكثیرة عبر العالم   مثلما ھو



3

و توظفھا في اتجاه أفغانستان والعراق ومالي
.تطویق روسیا و الصین 

ین الدیني في وتبدو السلطة التي یقودھا الیم
الطرف تتونس مورطة فیما یحدث فقد غض

عن تنامي نشاط  تلك المجموعات  بما 
ساعدھا على االنتشار وجلب السالح و إقامة 
المخابئ وتجنید األتباع ، وقد أرادت النھضة 

من وراء ذلك إیجاد حلیف بشكل خاص 
یمكن استعمالھ في الوقت المناسب في 

لك الجماعات صراعھا مع أعدائھا و لكن ت
أفلت قسم كبیر منھا من براثن النھضة و 
أصبح أقرب إلى القاعدة وصوال إلى 
استھداف حركة النھضة  نفسھا وتكفیر بعض 
رموزھا و في ذات الوقت االرتباط برموز 
أخرى ضمن الحركة نفسھا  ، و قد جاء 
الھجوم على السفارة األمریكیة في تونس 

.لطرفین لیفجر التناقضات الكامنة بین ا
و فضال عن ھذا یتورط الیمین اللیبرالي في 
استغالل األحداث محاوال إیجاد موطئ قدم 
ضمن المؤسستین األمنیة و العسكریة 

واستعمال ذلك في صراعھ مع الیمین الدیني   
بالعزف على وتر األمن الجمھوري  المحاید 
و تشتعل اآلن نار المعركة بین ھاتین القوتین 

على أجھزة الدولة ویوظفھا حول من یستولى
أضحى یمتلك لصالحھ فالیمین الدیني 

أجھزتھ العسكریة صلب مؤسسات الدولة 
یحاول خلق فالیمین اللیبرالي  أما وخارجھا  

باستمالة جانب من المؤسسة أجھزة مماثلة 
وبعد أن كان السبسي ، األمنیة العسكریة 

یھدد بحل نقابات األمن و یصف المتمردین
ح اآلن مدافعا عنھا ھ منھا بالقردة  أصبعلی

كما یحاول تشكیل میلیشیات خاصة تقوم 
بحراسة مقراتھ وتوفیر الحمایة لشخصیاتھ 

و ، تمھیدا الستعمالھا في أغراض أخرى 
لك كلھ بإشعال نار حرب حقیقیة بین ذیھدد 

الطرفین یذھب ضحیتھا الكادحون قبل 
و ھو ما صرح بھ دون مواربة راشد غیرھم 

الغنوشى الذي اتھم السبسي بالتحضیر لحرب 
المدافع وانفجار األلغام تأھلیة ، و بعد صو

في الشعانبي   قد ال یطول الوقت قبل حدوث 
مواجھات   في المدن لن تتأخر اآللة 

الدخول فيواألوربیةالعسكریة األمریكیة 
المباشر على خطھا بتحریك قوات االفریكوم  

كما لن . بل مدة تونس مثال التي زار قائدھا ق
تدخر الدوائر السیاسیة األمریكیة و األوربیة 
جھدا في الوقت المناسب لتقوم بترتیب 
األوراق من جدید في تونس و توزیع السلطة 

على اإلخوة األعداء في النھضة و النداء   
بالعدل والقسطاس بما یكفل التوازن صلب 
النظام التونسي ویوفر االستقرار المنشود 

.صالحھا لم
ل قاتمة تبدوو رغم أن اللوحة في مجملھا 

فإن بقع ضوء توجد داخلھا فالكفاح الشعبي 
متواصل و التصمیم على تحقیق مطالب 
االنتفاضة ما زال عالیا و یظل تنظیم صفوف 

في ظل  قوى الثورة المشكلة الرئیسیة 
مواصلة الطوائف و الملل السیاسیة تأثیرھا 

الثوریة   الضار على مجمل الحركة 
بترویجھا لألوھام اإلصالحیة و تعطیلھا 
للسیرورة الكفاحیة وتشتیت جھود الشعب  و 
الحیلولة دون وحدة كفاحھ على قاعدة الثورة 

و یھدد ھذا الوضع في حال استمراره ، 
بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء و تحویل 
تونس إلى فریسة   تنھشھا الكالب والضباع 

.
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لتفاف على االنتفاضةل من االوفص

لّما كانت االنتفاضة الّشعبیّة في تونس في 
تنادي بإصالح لشعاراتروج بعضھمأوجھا 

حزب والبرلمان ّالقضاء واإلعالم وحلّ 
و إبطال العمل بالدستور و لم تكن التجّمع 

ھذه الشعارات خاطئة من حیث جوھرھا غیر 
ان االنتھازیة أرادت من ورائھا ان تكون 

بإسقاطال عن الشعارات الثوریة المطالبة بدی
ت رأوغیرھا فقدالزراعيواإلصالحالنظام 

الوطن فیما كان الشعب ولقضایا حالّ فیھا 
الثّوريّ كفاحھمالمنتفضون یواصلون 

التشغیل قضایا حّل مركزین جھدھم على 
.الطّبقيستغاللوالفقر والبطالة واال

قع ضمن لقد كانت االنتھازیة تبحث عن مو
و قدم مكنتھا الرجعیة من السلطة السیاسیة  

بعض ما كانت تبحث عنھ من مكاسب و 
من أجل ضمان دیمومتھا وھي . تنازالت 

تعي أّن ھذه التنازالت لن تمّس ال من 
قاعدتھا االقتصادیّة على األرض وال من 
سلطتھا على العرش، فتّم بموجب القانون 

و لتجمع او حل ابطال العمل بالدستور 
. البرلمان 

ورغم محدودیّة ھذه التنازالت وضعف 
المطالب المرفوعة فإّن بعضھا مازال 

دون ...) القضاء واإلعالم(مرفوعا إلى الیوم 
أن یتحقّق رغم مرور أكثر من عامین على 

مساحة األفق اإلصالحي رفعھ وذلك ألنّ 
.طبعھا صارت أكثر ضیقاالّضیقة ب

فترة زمنیة على انقضاءوالیوم، وبعد 
ھزیلة ویتضح أن حصیلة التبدو عملیة الحل 

ما اعتبر نصرا لم یكن سوى سلسلة من 
.االكاذیب 

:من تجّمع إلى تجّمعات–1
حزب التجّمع الذي برغم حلھ قانونیا فان 

ظّل ینشط على األرض وحافظ على ھیاكلھ 
ومؤسساتھ الوسطى والقاعدیّة بل إنّھ ظّل 

س الّسلطة إلى حدود شھر فعال على رأ
ثّم لم یلبث ھذا الحزب أن . 2011نوفمبر 

فّرخ أحزابا تشرب من نفس النّبع یقودھا 
وتبّوأوا " القدیم"رجال عملوا ضمن التجّمع 

المناصب العلیا في عھد بن علي وحتّى في 
عھد بورقیبة وصارت ھذه األحزاب تنشط 

23وفق القانون وشاركت في انتخابات 
جح بعض رموزھا في دخول أكتوبر ون

ومع األیّام صارت ھذه . المجلس التأسیسي
تجمعیة األحزاب تجاھر وتفاخر بأنّھا فعال 

بعد أن تخطّت مرحلة التستّر تحت غطاء 
الحركة الدستوریّة وتاریخ البورقیبیّة، 

كتلة نیابیّة داخل " الجدید"وأصبحت للتجّمع 
.باسم نداء تونس المجلس

ب التجّمع ؟فھل ُحّل فعال حز
، وھذا لیس غریبا ال بالقانون نعم وبالفعل 

ھوحلّ الما دام النّظام الذي أشرف على 
أسماءنفسھ نظام بن على و ان تغیرت 

.بألوان جدیدةم جلدتھواصبغالذینقیادییھ  

مجلس االلتفاف–2
لحزب التجّمع تّم أعدنفس المصیر الذي 

ستشارین النواب ولمجلس المإعداده لمجلس
التجّمعیّتان ان المؤسستان الّدستوریّتوھما 
دور غیر من ا ملم یكن لھو اللتانبامتیاز

في كلتاھما سة النظام وإن ضّمت تزكیة سیا
الصوریة " المعارضة"داخلھا بعض عناصر

لم تكن في الحقیقة تمثّل غیر أحزاب التي 
فتات بن علي لتزیّن علىتعیشمرتشیة

نم من بعض ھباتھ وتغمجالسھ ومحافلھ
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خر ساعات لھ إلى ألّت مساندةومننھ، وقد ظ
نقاذه كما قفز حكمھ بل إنّھا سعت إلى إ

ّول حكومة ورثتھ بعضھا مھروال إلى أ
إلى تاریخھ بذلكضیفیلكيللمشاركة فیھا 

.خیانة جدیدة لجماھیر الّشعب

ھذان المجلسان ُحالّ بالنّص القانوني فیما 
بما سمى  ّم تعویضھما ُسّن قانون جدید لیت

الھیئة العلیات لتحقیق أھداف الثورة ثم الحقا 
تسابق التأسیسي الذي  الوطني مجلس الب

واإلصالحیون الّرجعیّون واللیبرالیون 
وبعد عام ونیف من واالنتھازیون لتأثیثھ 

افتتاحھ صار حتّى بعض الموجودین داخلھ 
یدعون إلى حلّھ بعد أن فاحت روائح 

لى حّد جعل رئیسھ یھّدد بتجریم إفضائحھ 
التطاول "كّل من یتجّرأ على انتقاده أو 

".علیھ

لقد نبّھ الثّوریّون منذ البدایة إلى أّن المجلس 
المزعوم إنشاؤه لن یكون سوى تشریعا 
لمسار االلتفاف على االنتفاضة وعلى 

في حین انخرط . تضحیات الجماھیر
وظّل .في المسار االلتفافي، وناالنتھازی

حتى بعد بشرعیّة المجلسین متمّسكؤالءھ

أھداف "أّن مروجینانقضاء مدتھ القانونیة 
وحتّى . داخل المجلسمن ستتحقّق " الثّورة

وإن تصاعدت بعض األصوات من داخل 
المجلس في اآلونة األخیرة داعیة إلى حلّھ 
فإنّھا ال تعدو أن تكون سحابة صیف عابرة 

تعكس إدراكھم وصیحات فردیّة وھي ال
لحقیقة ھذه المؤّسسة، ولن یمّر وقت قصیر 
حتّى تتالشى ھذه األصوات التي لم تجرؤ 

أصبح الذي المجلسعلى االنسحاب من ھذا
مجّرد أداة بید الّسلطة القائمة تمسك من 

ال خاللھا قبضتھا على جمیع المفاصل و
، وما وجود ھادور لھ غیر تزكیة سیاسات

إالّ دیكورا تستغلّھ ھذه المعارضین داخلھ
علیھ " الّدیمقراطیّة"الّسلطة إلضفاء طابع 

وھي ال تتأّخر في التباھي بذلك تماما كما 
كان یفعل بن علي فیما ھذه المعارضة التي 
تشھد زورا على الدیمقراطیّة المزعومة ال 
یحرجھا ھذا الّدور الذي تؤّدیھ تماما مثلما 

في عھد بن كان یتوھّم الدیكور الدیمقراطي 
بن علي وذھب معھ برلمانلقد ذھب. علي

مجلس جدید بدیكور دیكوره وحّل مكانھ
فكان نسختین عن بعضھما البعض و جدید، 

.ما أشبھ اللیلة بالبارحة  

*******************************************************

ویتواصل مسلسل معاقبة المنتفضین

لّسابق من جریدة تعّرضنا في العدد ا
مصیر "تحت عنوان " طریق الثّورة"

إلى محاكمة عدد من " دیسمبر17انتفاضة 
الشبّان الذین شاركوا في أحداث االنتفاضة 
بجھة منزل شاكر بتھمة التشھیر بعناصر من 
المخبرین الذین كانوا یعملون مع أجھزة 

ھؤالء الشبّان كافأتھم الّسلطة . سلطة بن علي
ت متفاوتة العدد من الّسجن، القائمة بسنوا

ویدخل ذلك في إطار محاسبة من ھّددوا 

النّظام وأجھزتھ   وھو ال یثبت إالّ حقیقة 
واحدة ووحیدة وھي أّن الّسلطة القائمة لیست 
إالّ امتدادا لسلطة بن علي ومن حكم من بعده 
من حكومات وھي وریثتھ والمؤتمنة على 
بقاء نفس النّظام الذي اضطھد ویواصل

.1955اضطھاد الكادحین في تونس منذ 

وفي نفس إطار سیاسة االضطھاد ومحاسبة 
كل من تخّول لھ نفسھ الثورة على النظام أو 
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خرى أدید أجھزتھ، تتّم محاكمة مجموعة تھ
من الشبّان ذنبھم الوحید أنّھم شاركوا في 

فنفس المصیر . 2010دیسمبر 17انتفاضة 
في انتظار الذي لحق شبّاب منزل شاكر كان

شباب منطقة أجیم من جزیرة جربة وذلك 
بتھمة مھاجمة إحدى مقّرات السیادة للّدولة 

فعشرة من شباب ھذه المنطقة . القائمة
صدرت ضّدھم أحكام بالّسجن بلغت قرنا 
كامال تّم توزیعھا بالتّساوي بین المتّھمین، 
ھكذا اجتھد الجھاز القضائي لیكافئ من 

بعقد كامل من العتمة ضّحى من أجل الحریّة 
سیقّضیھا خلف القضبان وذلك بعد ان مّر 

.على األحداث ما یزید عن سنتین من الّزمن

15الوقائع موضوع التّھمة تعود إلى یوم 
بعد فرار ایوما واحدي، أ2011جانفي

الجنرال بن علي، في لحظات كانت 
االنتفاضة في أوجھا وكان الّشباب الثّائر  

دروسا في التّضحیة على طریق یقّدم بحماسھ 
التحّرر الفعلي، إذ كان یعي أّن ھروب رأس 
النّظام ال یمكن أن یمنح الحریّة للوطن 
والحكم للّشعب والثّروة للمنتجین وعلیھ فال 
بّد من مواصلة النّضال والھجوم على أجھزة 
الّدولة وتحطیم النّظام القائم باعتباره الطّریق 

م تكن مقّرات البولیس ول. الوحید نحو التحّرر
بمختلف أصنافھا إالّ واحدة من ھذه األجھزة 
التي یستعملھا النظام في اإلجھاز على 

إنّھ الجھاز الذي قیّد حركة أولئك . أعدائھ
المخبرین لتعقب الّشباب وألجم أفواھھم وجنّد 

یجد المّدة وبعد كّل ھذه . حركاتھم وسكناتھم
قضبان ف المن ھاجموا جالّدیھم أنفسھم خل

بالحریّة بل إّن بعضھم بینما ینعم الجالّدون
والبعض اآلخر یحتّل حصل على  التّرقیات

إلى الیوم مواقع متمیّزة في إدارة شؤون 
.الّدولة

قد یتبادر للبعض أّن الّدعوات المنادیة 
بالمحاسبة قد ضلّت عنوانھا فبدل أن تتّجھ 
إلى ما یسّمى برموز النّظام الّسابق توّجھت 
إلى الجھة المقابلة لتتّم محاسبة من ثاروا 
على النّظام، لكن ھذا لم یكن مجّرد مصادفة 
أو تحویل وجھة، وإتّما ھو برنامج ممنھج 
الھدف منھ القضاء على كّل ما لھ عالقة 
باالنتفاضة، وھذا لیس بغریب على أعداء 
الثّورات، فحّكام الیوم ھم من أدانوا  في 

1978حین سنة الّسابق انتفاضات الكاد
عندما وقفوا إلى جانب الّسلطة واعتبروا 
االحتجاجات الشعبیّة خروجا على القانون 
وعلى الدیمقراطیّة   وساندوا النظام في قمعھ 
لتلك االحتجاجات، ثّم كّرروا نفس الموقف 

وھذه المواقف التاریخیّة . 1980سنة 
والسیاسات المتّبعة الیوم ال تتعارض وأدبیّات 

.الدیني المعادیة لفكرة الثّورة الیمین 

وھذه المواقف والسیاسات ھي رسالة 
واضحة یتّم توجیھھا إلى الّشعب   لتحذیره 

الحكام من مجّرد التفكیر في الثّورة على 
مفاھیم الطّاعة الجدد وبالتالي ترسیخ

.والخضوع

لكّن الّشعب الذي انتفض على النظام القائم 
ن علي ومن وخیاراتھ زمن بورقیبة وب

ورثھما على رأس الّدولة مازال مصّمما على 
المضّي في طریق الثّورة، ففي جربة، حیث 
جرت المحاكمة المھزلة، رّد سّكان أجیم 

أفریل 24بتنفیذ إضراب عام ناجح یوم 
ونظّم األھالي مسیرة جابت شوارع 2013

المدینة عبّروا فیھا عن رفضھم لسیاسة 
وال یختلف . ینالعقاب التي طالت المنتفض

األمر في عدید من المناطق والجھات 
والقطاعات، إذ تصاعدت في الفترة األخیرة 
الحركة االحتجاجیّة مثل سلسلة االحتجاجات 
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أفریل و 17في المكناسي التي انطلقت یوم 
ما تالھا من احتجاجات مماثلة في منزل 

.بوزیان و غیرھا من الجھات 

رالمكناسي تقاوم و تنتص

يجھة المكناسي التابعة لوالیة سیدمتدّ ق
ھداء في كل المنعطفات بوزید قوافل من الشّ 

بھا الوطن وسقى العشرات منھم التي مرّ 
بدمائھم الزكیة أرض تونس أیام االستعمار 
الفرنسي المباشر، أما خالل حكم بورقیبة 

فقد استشھد فیھا عبد المجید يوبن عل
يكرار العلیبي ورؤوف سامّ عويساكر

دیسمبر حاصرت جماھیر 17ان انتفاضة وإبّ 
الشعب فیھا مركز البولیس وعطلت حركة 
القطارات وأجبرت قوات بولیس زین 

على التراجع في وضح يالعابدین بن عل
النھار، فھبت لنصرتھا شقیقتھا منزل بوزیان 
التي أبلى فیھا أبناء وأحفاد المقاومین األبطال 

في مقاومة أجھزة ورجاال البالء الحسن نساءً 
القمع فلعلع الرصاص في ذلك الیوم المشھود 

ل شھداء و سقط أوّ ) 2010دیسمبر 24(
فكانت صرخة ) يمحمد العمار(االنتفاضة 

ت في الرقاب وتالة والقصرین الدم التي دوّ 
التضامن ومختلف مدن و قرى والكرم وحيّ 

.تونس 

أو تم تھریبھ وتنفست يوھرب بن عل
عداء مثل غیرھا من الجھات المكناسي الص

وحلم الفقراء والمضطھدون والكادحون 
والمحرومون والمعطلون فیھا بتحقیق ما 
كافحوا من أجلھ وجاءت الوعود تلو الوعود 

.و لكنھا كانت جوفاء 

و أمام تزاید المعاناة الناتجة عن البطالة 
وغالء األسعار وغیاب التنمیة ھبّ 

لكادحین في المعطلون عن العمل وجماھیر ا
إلى النضال 2013أفریل 18المكناسي یوم 

مرة أخرى وكلھم تصمیم على الدفاع عن 
حقوقھم المشروعة في الشغل والحریة و 
التنمیة الجھویة فلیس لھم ما یخسرونھ غیر 
قیودھم، ولن تنفع الحلول الترقیعیة مثل 
التشغیل في الحضائر بأجور بخسة وتقدیم 

وال تسمن من يتغنبعض المساعدات التي ال 
جوع في وضع حد لتلك المعاناة التي 

.استمرت عشرات السنین

تمّ تزخر المكناسي بثروات طبیعیة مھمة لو
استثمارھا ألمكن حل الكثیر من المشاكل 
االقتصادیة واالجتماعیة التي تعاني منھا مثل 
منجم الفسفاط المغلق منذ مدة طویلة والمیاه 

في تي تضیع ھباءً العذبة في واد اللبن ال
الرمال والجبس الذي یستغلھ مستثمر ألماني 
بتسھیالت مجحفة واألراضي الشاسعة التي 
یملكھا بعض المتعاونین القدامى مع 
المستعمرین بدون وجھ حق بینما حولھم 

.  آالف الفالحین الفقراء بدون أرض

م لنا المكناسي صورة مختصرة عما تقدّ 
كلھا الذین یعانیھ الكادحون في تونس

موا یشعرون بأنھم خدعوا، فقد كافحوا وقدّ 
التضحیات دون الحصول على شئ یستحق 
ذكرا حتى اآلن، بل إن أوضاعھم تزداد 
تدھورا لذلك یقوى الشعور لدیھم بأن المزید 
من الكفاح ھو الطریق الوحید لتحقیق 

.المطالب التي بقیت مؤجلة التنفیذ 
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ى على سوریابیان حول االعتداء الصھیون

ذ الجیش الصھیوني غارات جویة على نفّ 
أھداف في سوریا بما فیھا العاصمة دمشق 
ویأتي ذلك في سیاق العدوان على الشعب 
العربي السوري الذي یستمر منذ أشھر 

بیة واألوروتنفذه االمبریالیات األمریكیة و
ومنھا الكیان مستعملة أدواتھا اإلقلیمیة 

.مارات خلیجیةإالصھیوني و تركیا و
و تتحرك الجماعات اإلرھابیة المسلحة في 
سوریا بتوجیھ مباشر من طرف تلك القوى 
التي تشرف على تمویلھا وتسلیحھا وتدریبھا 

عن القیام بمھماتھا اإلجرامیة وعندما تعجز
یضیق علیھا الخناق یتدخل الجیش و

الصھیوني لنصرتھا بینما یستعد حلف الناتو 
.للتدخل في أي وقت

وعلى ضوء االعتداء الصھیوني األخیر 
ر حزب الكادحین في تونس على سوریا یعبّ 

: ا یلي عمّ 

وقوفھ إلى ة لھذا العدوان وإدانتھ التامّ : ال أوّ 
جانب الشعب العربي السوري الذي یتعرض 

إلى حرب إبادة بشعة أبرز ضحایاھا مالیین 
الكادحین السوریین الذین یتعرضون إلى 

شردون من دیارھم و تفتك بھم المذابح وی
.األمراض 

في سوریا لیس إال جزءا يما یجرإنّ : ثانیا 
مما تتعرض لھ األمة العربیة من عدوان 
اتسع نطاقھ في السنوات األخیرة باستغالل 
االنتفاضات العربیة وتحویلھا إلى حروب 
طائفیة رجعیة لتقسیم الوطن العربي ونھب 

.ثرواتھ 

ط النظام التونسي في شجبھ انخرا: ثالثا 
التآمر على سوریا بقطع العالقات و تنظیم 
المؤتمرات و تسھیل نشاط الشبكات التي 
تدعم اإلرھابیین في سوریا بمقاتلین تونسیین 

.

2013يما5في تونسحزب الكادحین

*******************************************************

یة ثوریة و ال نصر بدون حزب ثوريال ثورة بدون نظر: ال في العید العالمي للعمّ 

یحتفل الكادحون في تونس ھذا العام بالعید 
العالمي للعمال وجماھیر الشعب في وضع 

فاألوضاع االقتصادیة واالجتماعیة .عصیب
السیاسیة ازدادت سوءا واألزمات تعصف و

بمختلف القطاعات بما ینذر بكارثة ستكون 
یمة على البالد بأسرھا على لھا انعكاسات وخ

نما ال تھتم مدى عشرات السنین القادمة بی

اللیبرالیة إال بنھب الرجعیتان الدینیة و
الثروات وتقاسم النفوذ واالستعداد للمزید من

السیطرة على الجوالت لترمیم النظام القدیم و
مباركة الشعب من خالل االنتخابات القادمة ب

رجعیة العربیة الاالمبریالیة والصھیونیة و
ولیس الخالف الحالي بین بعض مكوناتھا 
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ستنقشع غیر سحابة صیف عابرة سرعان ما 
.لدوحة ذلكامتى قررت باریس وواشنطن و

ورغم اختالل موازین القوى بینھا وبین 
مة الرجعیة تواصل جماھیر الكادحین المقاو

القطاعات و قد عرفت عدید الجھات و
ن أجل تحقیق تصاعدا في وتیرة الكفاح م

ت عنھا شعارات رالمھمات الثوریة التي عبّ 
تلك التضحیات ، غیر أنّ دیسمبر17انتفاضة 

مھما كانت عظیمة لن تكلل بالنصر طالما 
الطبقة اظلت صفوف الشعب وفي مقدمتھ

ون الحركة الثوریة دالشغیلة دون تنظیم و
، وھو ما أكدتھ إلى حد اآلن نظریة ثوریة

ما مثل درسا مریرا من ة و وقائع االنتفاض
.دروسھا

القة لھا بمصالح الشعب إن الرجعیة ال ع
يومطامحھ ومن الوھم االعتقاد أنھا ستحم

الوطن من تدخل االمبریالیین و تقطع حبل 
ن القدرة التطبیع مع الكیان الصھیوني وتحسّ 

ر فرص العمل توفّ غالین والشرائیة للش
حین وتحققك األرض للفالتملّ للمعطلین و

، فقد تبین زیف تلك المساواة بین الجنسین
ا ، أمّ وعود أمام المالیین من المضطھدینال

ة و التداول السلمي حدیثھا عن الدیمقراطی
االنتقال الدیمقراطي ونبذ على السلطة و

العنف والحرص على التوافق وإنقاذ الوطن 
فمجرد بضاعة دعائیة فاسدة عادة ما یقع 

بحثھم المحموم االنتھازیون فریسة لھا في 

عن التموقع مھما كان الثمن ضمن السلطة 
.القائمة أیا كانت طبیعتھا 

وطن و یأتي االحتفال أیضا ھذا العام وال
مبریالیین العربي كلھ قد أضحى مرتعا لإل

ذون عن طریق عمالئھم والصھاینة الذین ینفّ 
العراق ریا وأو مباشرة مجازر بشعة في سو

، ا من األقطارغیرھوفلسطین والسودان و
ما یھدد وتدق اآلن طبول حروب جدیدة ب

.كیان األمة العربیة ذاتھ

ال یختلف الوضع عالمیا حیث تزداد و
ر الحرب بین الكتل االمبریالیة وترتفع مخاط

تسریح مالیین يمعدالت البطالة ویجر
الشغالین من وظائفھم وتتفاقم األزمة المالیة 

مالیة وثورات لعو یشتد الھجوم على الحركة ا
التحرر الوطني والحروب الشعبیة في الھند 

.والفلبین وكردستان وكولمبیا

یس ھناك من سبیل أمام الكادحین و ل
الشعوب واألمم المضطھدة غیر االتحاد و و

التخلي عن أوھام التعایش مع االمبریالیة 
اصلة الكفاح من أجل موعمالئھا وو

ل فطالما ظالتحرر الوطنياالشتراكیة و
الل فإن طریق استغنھب وھناك استعمار و

. الثورة ال بدیل عنھ

2013يما1،حزب الكادحین في تونس
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يدروس أول ما

صـدر ھذا النص بجریدة الرایة الحمراء 
ویعاد إصداره من جدید بعد 1993عدد ماي 

.تحیینھ بمناسبة عید العمال العالمي

یّار أفضل قرار لقد كان القرار بشأن أّول أ"
بین القرارات التي اتّخذھا مؤتمرنا إذ بیّن 
قّوتنا في العالم بأسره وأنعش األممیّة بصورة 
أفضل من جمیع المحاوالت الّشكلیّة إلعادة 

).أنجلس" (التّنظیم

تحتفل البرولتاریا واألمم والّشعوب
كّل سنة منيل من ماوّ المناضلة في األ

الظّروف فما ھيبالعید العالمي للعّمال،
الّذاتیّة والموضوعیّة لمیالد ھذه المحطّة 

لطّبقة العاملة المضیئة من التّاریخ النضالي ل
الّدروس المستخلصة من العالمیّة وما ھي

ھذه الّذكرى ؟

لقد ولدت ھذه الّذكرى في خضّم كفاح مریر 
خاضتھ بكّل ضراوة الطّبقة العاملة 

مضطھدیھا من المستیقظة في تلك الفترة ضّد 
لبھا المشروعة وفي سبیل أجل تحقیق مطا

، إذ تمیّز القرن التاسع عشر بترّسخ تحّررھا
أسلوب اإلنتاج الّرأسمالي وبروز تناقضاتھ 
التّناحریّة ونمو طبقة ثوریّة  صاعدة ھي 

. جتماعیّةحیاة االتاریا على مسرح الیالبرول
وھكذا بدأت النّضاالت العمالیّة تتنامى شیئا 

لك ذا خاّصة منذ ثالثینات وأربعینات یئفش
نتفاضات ، وسّجلت العدید من االالقرن

وأنقلترا ) عّمال النّسیج بلیون(العمالیّة بفرنسا 
وكانت ھذه . وألمانیا) حركة الّشارتیین(

رتباطھا التحّركات في بدایاتھا عفویّة ال
ومن ھذه التحّركات . بالوعي الجنیني للعّمال

ضامن العّمالي العالمي   انبثقت أفكار التّ 
لتأثّرھا باألفكار الطّوباویّة التي كانت تطرح 

ي فكرة التّضامن العّمالي خارج الطّبقات والت
كّل البشر "تجّسدت في الّشعار الالّطبقي 

إالّ أّن الحّس الطّبقي لدى العّمال . "أخوة
والطّموح إلى النّضال كان یدفعھم إلى فھم 

اء بین الجماھیر ھذا الّشعار على أنّھ إخ
والتي یجب علیھا أن الكادحة دون غیرھا 

ضطھاد الطبقي الذي تتعرض لھ تتّحد ضّد اال
.یومیّا

شتراكیّة العلمیّة مجّسدة في إّن اندماج اال
شخص ماركس وأنجلس بالحركة العمالیّة 

، وبذلك طرحت فع ھذه األخیرة إلى التجّذرد
الي العالمي من وجھة مسألة التّضامن العمّ 

لقد كانت تأثیرات الطّوباویّین . نظر طبقیّة
مجّسدة في عصبة العادلین التي كانت تمثّل 

منظّمة أممیّة تسیطر علیھا 1839سنة 
شتراكیّة الطوباویّة والتي أصبحت فیما اال

إثر 1847بعد تسّمى بعصبة الشیوعیّین سنة 
اشتراك ماركس وأنجلس في ھذه المنظّمة 

كّل البشر "ّم استبدال شعارھا الالّطبقي وت
یا عّمال العالم "طّبقي بالّشعار ال" أخوة

لقد مثّل ھذا الّشعار أحد المبادئ . "أتّحدوا
يللحركة العّمالیّة العالمیّة التاألساسیّة 

كما أّن . ةطرحت مبدأ األممیّة البرولتاریّ 
شتراكیّة العلمیّة بالحركة العمالیّة اندماج اال

میّة األولى في عنھ میالد األمنتج 
تضامن بلندن، فزاد تأسیسھا28/09/1864

تاریا العالمي قّوة بتنظیم مسالك یالبرول
التواصل والمساعدة بینھا  وتّم تمكینھا  من 
سالح جدید زاد في تصلیب عودھا وتطویر 

وقد ازدادت . خبراتھا النضالیّةتجربتھا و
ة خاّصة بذلك أیضا وتیرة النّضاالت العّمالیّ 

أسمالیّة ارتفع وأّن ترّسخ عالقات اإلنتاج الرّ 
كما تطـّورت معھ ، معھ عدد العّمال
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مل أي بین مال والعالأسالمواجھات بین ر
رجوازیّة التي العّمال والبرجوازیّة، ھذه الب

. ا للتّحّركات العمالیّةصعّدت من وتیرة قمعھ
تعّرض عّمال المناجم 1867ففي سنة 
بین في منطقة شارلوروا لمضرالبلجیكیّة ا
، فما كان من عّمال بریطانیا إلى القمع

وفرنسا سوى التّضامن مع رفاقھم المضربین 
، كما تّم وتجمیع المساعدات وإرسالھا الیھم

عامل 3000إنجاح إضراب 1868في ربیع 
بناء في جنیف والنمسا وبریطانیا وفرنسا 

.والوالیات المتّحدة األمریكیّة وبلجیكا

لقد مثّلت أواخر ستّینات وسبعینات القرن 
التّاسع عشر بدایة النّھوض الحقیقي للحركة 
ا اإلضرابیّة العّمالیّة والتي كانت تجري شھریّ 

، وكانت تالقي في جمیع البلدان الّرأسمالیّة
كما لعبت . دعما من جمیع عّمال العالم 

مونة باریس دورا ھاّما في تطویر أشكال وك
كیز تقالید ممي بین العّمال وترالتّضامن األ

، إذ جرت العدید من جدیدة في ھذا المیدان
المظاھرات في العدید من البلدان تأییدا 

كما تمّكنت حملة التّضامن معھا ،مونةوللك
في تأمین العمل والّسكن لضحایا الثّورة 
المضاّدة وتّم إجبار الّسلطة في سویسرا على 

.سیاسيمنح المھاجرین حّق اللّجوء ال

ني من سبعینات القرن وبدایة من النصف الثّا
، شھدت الحركة العمالیّة العالمیّة التّاسع عشر

تطّورا ملحوظا إذ ارتبطت بأحزاب 
شتراكیّة العلمیّة تاریّة مؤّسسة على االیبرول

الماركسیّة بدأت تحرز ویعني ذلك أّن 
نتصار على التیّارات الطّوباویّة وبدأت اال

ة العّمالیّة تتحّرر شیئا فشیئا من معھا الحرك
تأثیر الطّوباویّة والفوضویّة وعرفت 
الماركسیّة أیضا انتشارا سریعا داخل الطبقة 

.العاملة نفسھا

لقد زاد تأسیس األحزاب الشیوعیّة في 
ر تقالید جدیدة تمتین الّروابط األممیّة وطوّ 

، كما لعبت الّصحافة للتّضامن الطّبقي
الیّة دورا فّعاال في تنظیم حمالت الحزبیّة العمّ 

التّضامن وتبادل التّجارب والخبرات 
النّضالیّة وقد تجّسد ھذا التّضامن العّمالي في 
المساندة التي حظي بھا إضراب عّمال مناجم 

1886الفحم في جنوب فرنسا في مطلع سنة 
ستمرار لذي تمّكن بفضل ھذا الّدعم من االوا

تّضامن العّمالي جعل إّن ھذا ال. أشھر5لمّدة 
ان یطرحون مطالب العّمال في كّل مك

، كما تعلّم العّمال من خالل ملموسة ومتشابھة
ذلك أّن مطالبھم واحدة رغم البعد الجغرافي 

. عدّوھم واحد وھو سلطة رأس المالوأنّ 

لقد ولد عید العّمال إذن في خضّم النّضال 
مل وھو نتیجة حتمیّة لتطّور الّصراع بین الع

ورأس المال وأیضا نتیجة لتنظّم الحركة 
العمالیّة العالمیّة في إطار أحزاب أممیّة وھي 
حتمیّة ارتباط اإلشتراكیّة العلمیّة بالحركة 
العمالیّة خاّصة بعد أن دعت األممیّة األولى 

1866في مؤتمرھا المنعقد في جنیف سنة 
08العّمال إلى النّضال من أجل یوم عمل ذي 

08ساعات عمل ، 08"ت شعار ساعات تح
."ساعات نوم08ساعات راحة ، 

لقد كانت الوالیات المتّحدة األمریكیّة في 
أواسط ثمانینات القرن التّاسع عشر تتمیّز 
بفوارق اجتماعیّة عمیقة بین حفنة من 

. بورجوازیین وأغلبیّة من الكادحینال

، نشأ عام ورغم ضعف الحركة العمالیّة
اتّحاد "عّمالي أطلق علیھ إسم اتّحاد 1881

لوالیات النقابات الصناعیّة والتجاریة ل
وقد أعیدت تسمیتھ " المتحدة األمریكیة وكندا

" اتّحاد العمل األمریكي"لیصبح 1886سنة 
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1885والذي اتّخذ قرارا تاریخیّا في أكتوبر 
01ساعات بدایة من 8بتطبیق یوم عمل ذي 

لفعلي في ّدخول اویعني ذلك ال1886ماي 
رجوازیّة ألّن تطبیق یوم المواجھة مع الب

ساعات فقط یعني اإلضراب 08عمل ذي 
عن العمل في صورة عدم االتفاق من خالل 

.المفاوضات الجاریّة في تلك الفترة

انطالق الشرارة األولى من مدینة لقد كان
350شیكاغو األمریكیّة بمشاركة حوالي 

افقتھ ب الذي رألف عامل في اإلضرا
لمدینة رافعة شوارع امسیرات حاشدة طافت

ساعات راحة، 08ساعات عمل، 08"شعار 
مّما أغضب الّسلطات " ساعات نوم08

البرجوازیّة الحاكمة وأثار حفیظتھا فدفعت 
بأجھزة قمعھا التي تصدت بقّوة الحدید والنّار 
للمتظاھرین وارتكبت في حقّھم أبشع الجرائم 

عامل 200أكثر من مّما أّدي إلى مقتل 
، أرصفة شوارع شیكاغو بدمائھمتضرجت

كما اعتقلت الشرطة عددا من القادة النقابیین 
منھم باإلعدام ومن بینھم 08حكم على 

قبل إعدامھ أوقیست سبایس الذي أطلق
سیأتي الیوم الذي یصبح ":كلماتھ المشھورة

، "فیھ صمتنا في القبور أعلى من أصواتنا
.سنة15و 03ما بین بینما سجن البقیة

لقد رّدت الطبقة العاملة في تلك الفترة على 
القمع واإلرھاب والتقتیل الذي تعّرضت لھ 

رجوازیّة بالّدعوة إلى الثأر بالّدم البمن قبل 
ومع . الن الكفاح المسلّح ضّد مضطھدیھاوإع

تزاید أعداد القتلى والجرحى والمحاكمات 
ة امتّدت جسور الصوریّة لقادة الطبقة العامل

تاري األممي مع الحركة یالتضامن البرول
العمالیّة األمریكیّة فوقف العّمال ضّد ھذه 

فتّوج . بھذه الجرائم البشعةالمحاكمات ونّددوا 
تضامني الذي ارتعدت لھ فرائص ھذا المّد ال

رجوازیّة بإقرار األممیّة الثانیّة وفي الب
1889مؤتمرھا المنعقد بباریس في جویلیة 

یّا للعمال على أن تكون غّرة ماي عیدا عالم
حتفال بھذه المناسبة في غّرة ماي بدایة اال

1890.

لقد جّسد ھذا القرار األممي قّوة التّالحم 
تاریا العالمیّة وكان یوالتضامن بین البرول

بمثابة إعالن الحرب المفتوحة ضّد 
كما دّعم . جوازیّة أي ضّد العدّو الطّبقيالبور

تاریا التي كانت یلنضال الثوري للبرولأیضا ا
لتحّرر في تلك الفترة تتحّسس طریقھا نحو ا

ذلك لم وب. ةشتراكیّ وقد توجتھ ثورة أكتوبر اال
) غّرة ماي(یكن بإمكان عید التضامن 

العالمي للعّمال أن ینبثق منذ بدایة الحركة 
تاریا العالمیّة أن یالعّمالیّة بل كان ال بّد للبرول

، إذ برة من خالل معاركھا الطبقیّةالختكتسب 
سبق إعالن ھذا العید العدید من المواجھات 

أي بین والّصدامات بین رأس المال والعمل 
، والتاریخ النضالي العمال والبورجوازیّة

د من تاریا العالمیة حافل بالعدییللبرول
كما كان إقرار . المحطّات النضالیّة المضیئة

جة لتطّور الحركة العید العالمي للعّمال نتی
.العماّلیة وتجّذر وعیھا الطبقي

تلك ھي الظروف الّذاتیّة والموضوعیّة التي 
نشأ ضمنھا ھذا العید واحتفالنا بھ یدخل في 
إطار تقییم الواقع الحالي للطبقة العاملة 
العالمیّة وإعدادھا لمعارك قادمة من أجل 
تأمین انتصارھا وتحّررھا ألنّھ ورغم ھذه 

حیات ورغم ھذا الّصراع المستمّر بین التّض
تاریا ومضطھدیھا ورغم ما اكتسبتھ یالبرول

ادتھا من تجارب وخبرات نضالیّة ورغم إر
، ال تزال الطبقة العاملة وبصفة الّصلبة

متفاوتة مكبّلة باألغالل والقیود إذ ال زالت 
ّرض یومیّا ألبشع طرق وأسالیب تتع
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ضطھاد من طرف سلطة ستغالل واالاال
رأس المال مّما یطرح علیھا أھمیّة بناء 
أدوات نضالھا وفي مقّدمتھا أحزابھا 

ھا ألنّھ الشیوعیّة لتنظیم مواجھتھا ألعدائ
.الحّل الوحید لتحّررھا

إّن الطبقة العاملة ومتى ارتبطت بأحزابھا 
ة المسلّحة باالشتراكیة العلمیة، قادرةالثوری

على إنجاز مھاّمھا الثوریّة رغم موجة
اإلحباط والتشكیك التي تزرعھا اإلمبریالیّة 
في فترة تمیّزت بتفّسخ األنظمة التحریفیّة 

م في وسیطرة اإلمبریالیّة األمریكیّة على العال
لقد كانت . إطار النظام العالمي الجدید

تاریا العالمیّة ضحیّة لھذه الھیمنة یالبرول
األمریكیة التي فرضتھا على العالم و 

لمصیر الشعوب واألمم اھذا شاركتھا 
. ستعمارالمضطھدة التي تعاني من ویالت اال

، ال تزال إالّ أنّھ ورغم ھذه الھیمنة
م  في العدید من بقاع وتاریا العالمیّة تقایالبرول

العالم مّما یجعل من حتمیّة انتصارھا حقیقة 
.ال ریب فیھا

إّن الطبقة العاملة العربیّة كجزء من الطبقة 
المیّة تعّرضت أیضا ألبشع أشكال العاملة الع

القھر والظلم واالضطھاد واالستغالل نتیجة 
لتعّدد المناورات والمؤامرات التي تحاك 
ضّدھا من طرف اإلمبریالیّة العالمیّة 
والصھیونیّة باتّفاق مع الرجعیّة العربیّة 
لمزید إخضاعھا وإذاللھا وتركیعھا لغرض 

لواقع اإرغامھا على القبول بسیاسة األمر
، إذ حاولت ھذه المنتھجة من قبل العمالء

مازالت تحاول تمریر المخطّطات األنظمة و
ستسالمیّة بقّوة الحدید والنّار كعربون وفاء اال

ستحواذ ئھا اإلمبریالیین الذین یسعون لاللحلفا
على الثروات الطبیعیة للوطن العربي خاّصة 

األمن المطلوب للكیان النفطیّة وتوفیر
. يالصھیون

لقد سعت اإلمبریالیّة من خالل انتھاج ھذا 
األسلوب اإلجرامي في حّق الطبقة العاملة 
العربیّة إلى مزید بسط نفوذھا على األرض 
العربیّة وقد مثّل احتالل العراق ولیبیا وتقسیم 
السودان وتفتیت سوریا الوجھ البشع لھذه 
الھیمنة وما الغارات الجویّة التي یشنھا 

ربي الصھیوني على سوریّة ھذه الطیران الح
األیّام في ظل صمت األنظمة العربیّة المریب 

، إلى ھیمنةلخیر دلیل على تكریس ھذه ال
جانب ما یتعّرض لھ الفلسطینیون یومیّا من 
تقتیل وتشرید على أیدي الصھاینة إضافة إلى 
ما أصبحت تمثلـھ الیوم اإلمارات الخلیجیّة 

لیّة العالمیّة ریامن قواعد عسكریة قاّرة لإلمب
. خاّصة األمریكیّة

كما تتعّرض أیضا الطبقة العاملة العربیّة 
یومیّا لسرقة قوتھا الیومي من خالل الزیادات 
المھولة في األسعار التي تفرضھا الدوائر 
المالیّة اإلمبریالیّة مثل صندوق النقد الدولي 
والبنك العالمي التي تحدد السیاسات 

لھذه األنظمة فتتدھور االقتصادیة العامة 
نتیجة لذلك مقدرتھا الشرائیّة ویعّم الفقر 
والبؤس صفوفھا وتنتھك أبسط حقوقھا مّما 
یدعوھا إلى ضرورة تنظیم صفوفھا والدفاع 

.عن أرضھا وكرامتھا الوطنیّة

تونس ھي أیضا إّن الطبقة العاملة في 
ضحیّة من ضحایا النھب اإلمبریالي وھي 

كال االستغالل أیضا عرضة لكّل أش
واالضطھاد إذ تدنّت مقدرتھا الشرائیّة نتیجة  
ارتفاع   األسعار وانخفاض سعر  صرف 

التونسي وتواصل سیاسة الخوصصةالدینار
مّما أثّر سلبا على المقدرة الشرائیّة للكادحین 
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اعة وأمراض سوء الذین أصبحت المج
، كما أّن الخوصصة ساھمت التغذیة تتھّددھم

أیضا في تسریح جانب ھام من من جانبھا 
. ة مّما زاد في تغذیة سوق البطالةالید العامل

قتصادي المتأّزم نتج عنھ كما أن الوضع اال
إغالق العدید من الشركات وتسریح اآلالف 
من العّمال نتیجة لسیادة قانون الغاب داخل 

صة المستقّرة ھذه المعامل والشركات خا
ا یعرف قتصادیة أو مبفضاءات األنشطة اال

بالمناطق الحّرة والتي یعتبر من یشتغل بھا 
عامال وقتیّا ال یتّم ترسیمھ مطلقا وھو 

كر عّمال مشكل الذي یسعى على سبیل الذال
بورقیبة للتّصّدي لھ ھذه جال قروب بمنزل

العدید من أصحاب رؤوس األموال إنّ . یاماأل
ال یعترفون إلى حّد اآلن بالعمل النقابي وال 

ّمال وال تھّمھم سوى المحافظة بحقوق الع
على مصالحھم الشخصیّة ومراكمة األرباح 

.على حساب بؤس وفقر الجماھیر الكادحة

لقد أنتج ھذا الوضع االقتصادي المترّدي 
للجماھیر العّمالیّة تفاقم الجریمة خاّصة 
. المنظّمة منھا وانتشار الفساد داخل المجتمع 

وضع میّز الأّما على الّصعید السیاسي فقد ت
رالي على السلطة بسیطرة الیمین الدیني واللیب

التي واصلت ارتماءھا في أحضان 

اإلمبریالیة العالمیّة والصھیونیّة بإسناد من 
األنظمة العربیّة العمیلة مّما جعل القطر 
منطلقا لبعض المؤامرات التي تحاك ضّد 

.الجماھیر العربیّة خاّصة في سوریا

العاملة العربیّة العدید لقد خاضت الطبقة 
من النضاالت للّدفاع عن حقوقھا المشروعة 

1984و 1978فكانت انتفاضات جانفي 
بتونس واإلضراب 2010ودیسمبر 2008و

وكانت 1992العام بلبنان والمغرب 
لعمالیة في الجزائر ومصر التحركات ا

، غیر أّن ھذه التحّركات لم تكن واألردن
لعدّو ما دامت سوى منازالت صغیرة مع ا

قالعھ جاثمة أمامنا والذي استغّل ضعف 
القوى الثوریّة في مصر وتونس لتركیز 
الیمین الدیني واللیبرالي على رأس السلطة 

.السیاسیّة

إّن التحّركات المطلبیّة غیر قادرة لوحدھا 
والتي یطرح على تحریر الطبقة العاملة

على جدول أعمالھا مزید التمّسك بحقوقھا 
بناء أدواتھا التنظیمیة ورّص صفوفھا ومّد و

جسور تواصلھا وتعاونھا مع الطبقة العاملة 
العالمیّة والتسلح باالشتراكیة العلمیة  

. والبرنامج السیاسي الثوري 

التطبیع مع الكیان الصھیوني

في الوقت الذي تصّر فیھ الجماھیر الشعبیّة 
على ضرورة تجریم التّطبیع مع الكیان 
الصھیوني باعتباره عدّوا لھا ومحتالّ 

وتضمینھ الفلسطینیةلألرض العربیّة 
وزارة تفاجئنازمع كتابتھ، بالدستور الم

الریاضة وعبر ھیاكلھا المنتمیة لجامعة 
ریاضة التكوندو بتكریس فصل من فصول 

التطبیع مع العدّو الصھیوني في تحّد صارخ 
.اإلرادة الجماھیر وتطلّعاتھ

أّن تسعة ریاضیین لت لنا األخبار لقد حم
تونسیین شاركوا في دورة بلجیكا المفتوحة 

وقد 2013أفریل 7و6، 5للتكوندو أیّام 
تبارى العدید منھم مع بعض الالعبین 

أّن الممثلین للكیان الصھیوني والحال
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الریاضیین التونسیین اعتادوا في الّسابق على 
.رفض مواجھة العناصر الصھیونیّة

لقد مثّل موقف جامعة التكوندو ھذه السنة 
استفزازا صارخا لمشاعر الجماھیر الشعبیّة 
التي تكّن العداء لھذا الكیان لما قام بھ منذ أن 
تّم زرعھ في جسم الوطن العربي وما یقوم بھ 
حالیّا من جرائم بشعة في حّق الفلسطینیین 

قتیل والتشرید أصحاب األرض عبر الت
. یعوالتھجیر والتجو

ما أقدمت علیھ جامعة التكوندو یعتبر إنّ 
اكم بادرة من بوادر التطبیع بین النظام الح

خطوة أولى ربّما والكیان الصھیوني و
المستقبل نحو ستتلوھا خطوات أخرى في 

، خاّصة إذا أخذنا بعین المزید من التطبیع

االعتبار الدفاع الّشرس الذي قادتھ بعض 
كتلة النھضة لرفض إدراج الكتل النیّابیّة منھا 

منھلتطبیع بالدستور رغم أنّ مسألة تجریم ا
المطالب التي تمسكت بھا الجماھیر من أكثر

خالل العدید من الوقفات االحتجاجیة 
.والمسیرات والمظاھرات

إّن المطروح الیوم ھو استنھاض الجماھیر 
للتصّدي ألّي خطوة یخطوھا النظام ومھما 

بیع مع الكیان كان حجمھا نحو التط
لذي یظّل دوما في نظرھا محتالّ الصھیوني ا

لألرض العربیّة مّما یحّملھا واجب تحریر 
األرض عبر مقاومة محتلّھا ال ھذه
عتراف بھ أو التعامل معھ بأّي شكل من اال

.األشكال

*******************************************************

وق المفتوح لتجارة الّرقیقالمخیّمات السوریّة أو السّ 

تزداد أوضاع المرأة في سوریّة خاّصة 
فقد، تأّزمامنھا االقتصادیة واالجتماعیة

كانت نتائج الحرب الرجعیّة   كارثیّة  على 
جمھور النساء ، إذ فقدت المرأة في أحیان 

و خسرت  األبناء  أاءھا حیاتھا كثیرة جرّ 
والعمل م واألب وكذلك السكنألاوالزوج و 

.و أھدرت كرامتھا 

كانت المرأة عرضة للتھجیر والتشرید و
جّراء سیطرة بعض الملیشیات على العدید 
من األحیاء أو البلدات والقرى وإنشاء 

طائفیة وتطبیق قوانینھا إمارات إسالمیّة
ومن ضمنھا إجازة اغتصاب النساء الرجعیة

یة والفتیات السوریات تحت مسمیات دین
اإلنقاذ لجنة "في تقریر أصدرتـھ ف. مختلفة 
خلصت فیھ إلى أّن الّسمة األبرز في " الدولیّة

الحرب األھلیّة السوریّة واألكثر إثارة للقلق 

ھي االغتصاب الذي ترى فیھ النساء 
.والفتیات سببا أساسیّا للفرار من سوریا

لى الفرار من إلقد اضطّرت المرأة السوریّة 
لتي تقطنھا والتي المدن والقرى والبلدات ا

بھا رحى الحرب الرجعیّة الطاحنةتدور 
على الحدود والتحقت بمخیّمات اللجوء سواءً 

السوریّة التركیّة أو الحدود السوریّة األردنیّة 
بحثا عن ظروف معیشیّة تقیھا شبح التشّرد 

لھا المالذ اآلمن الذي والخصاصة وتوفّر
.افتقدتھ

واالغتصاب من جحیم العبودیّة لقد فّرت
تتقاتل " غنیمة حرب"والقتل بعد أن اعتبرت 

العدید من المیلیشیات اإلرھابیة وبعض تجار 
أن الّرقیق من أجل الظفر بھا خاّصة بعد 

الذین ھم في حقیقة " الشیوخ"أصدر بعض 
أمرھم خدما طیّعین لإلمبریالیة والصھیونیّة 
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والرجعیّة العربیة   الفتاوي التي تصادر 
تھا والتي تعیدھا ة وتسلبھا إنسانیحقوق المرأ

، أي إلى عصور العبودیّة إلى عصور غابرة
والتي أباحت من خاللھا للمرتزقة سبي 

ما ملكت "بارھا من قبیل المرأة السوریّة واعت
بمعنى أّن المرأة تصبح ضمن ھذه " أیمانھم

. الرجعیّة ھدفا جنسیا في حّد ذاتھالحرب 
ھن في فالنساء الالتي یجري القبض علی

القرى واألریاف واألحیاء التي تتم السیطرة 
علیھا   یعتبرن غنائم حرب یقع تقسیمھّن 
على ھؤالء المجرمین وتصبح بذلك المرأة أو 

جاریة أو دالفتاة التي تقع بین أیدیھم مجرّ 
خادمة تتمثل مھاّمھا في القیام بشؤون سیّدھا  

، كما یحقّ یّة رغباتھ المتعّددة والمتنّوعةوتلب
ما شاء ولو لھ أیضا التصّرف فیھا كیف

.بالبیع باعتبارھا ملكا من أمالكھ الشخصیّة

لقد فّرت المرأة السوریّة من ھذا الجحیم
یتحكم فیھ المرتزقة المسلحون لتصطدم يالذ

يكثر مرارة في مخیّمات اللجوء التبجحیم  أ
ر الرقیق األبیض فتلك یتحكم فیھا تجا

سوق  مفتوحة لعرضشبھ  بأيالمخیمات ھ
إذ تھافت. النساء والفتیات الصغیرات للبیع

" للتّبّضع"الخلیجیّون على ھذه المخیّمات 
وشراء بعض الفتیات حسب المواصفات التي 

حت غطاء الّزواج المحّدد بمّدة یطلبونھا ت
وھو عبارة عن بغاء ) یوم، أسبوع أو شھر(

.مقنّع

ابات لقد مثّلت ھذه المخیّمات مرتعا للعص
المتاجرة بالنساء والتي استغلّت الظّروف 
المعیشیّة الّصعبة فیھا وبؤس وفقر العدید من 
العائالت السوریّة الستدراج الفتیات 
القاصرات وتشغیلھّن بالقّوة في الّدعارة 

ة العدید من وأصبحت ھذه األماكن قبل
.الباحثین عن اللّذة

یشھ المرأةإّن ھذا الوضع البائس الذي تع
الذي ستغالل الجنسيالسوریّة بما فیھ  اال

لذي أجرتھ تتعّرض لھ یومیّا أّكده التحقیق ا
التي " ي تلغرافدیل"الصحیفة البریطانیّة 

ذكرت  أّن مخیّم الزعتري خاّصة أصبح 
یمثّل سوقا لبیع الالجئات الّسوریات مّمن لم 

نة إلجبارھّن إّما س14تتجاوز أعمارھّن 
ة ال تتجاوز األسابیع أو لمدّ " الّزواج"على 

األیّام أو لممارسة الّدعارة مستندة في ذلك 
إلى إفادات عّمال اإلغاثة أو بعض جمعیّات 
مساعدة الالّجئین والذین أجمعوا على حقیقة 
واحدة مضمونھا تدفّق أعداد ھاّمة من 

وء وربط الّصلة الخلیجیین على مخیّمات اللّج
حثا عن ب) تّجار الّرقیق(مع بعض الوكالء 

الجئات سوریّات ألغراض جنسیّة وغالبا ما 
" الّزواج"ك تحت غطاء أو قنـــاع یحصل ذل

لمھر وھو عبارة عن الثمن إذ یتّم تحدید ا
یدفع من طرف العریس المزعوم مقابل يالذ

خدمات جنسیّة لمّدة أیّام معدودات وغالبا 
.بضعة ساعات

ض منھم إلى استئجار منازل كما یعمد البع
بعیدا عن مخیّم اللّجوء " العروسة"ذوي ل

ویتعھّدون بمصاریفھم قبل أن یجري الطّالق 
ب الحاالت وتعود بعد أسبوع واحد في أغل

أو الّضحیّة وعائلتھا من جدید إلى " الّزوجة"
ما المخیّم لتتلقفھا أیاد أخرى وتعبث بھا كیف

.تشاء
لقد تعّرضت العدید من النسوة والفتیات إلى 

الذین یعدنھّن " أزواجھنّ "ل من قبل التحیّ 
حابھّن لتوثیق باستمرار الزواج مع اصط

ھم وبمجّرد ، غیر أنّ الزواج في أقطارھم
یختفون عن األنظار إشباع رغباتھم،

لى تغییر أرقام ھواتفھم ویتركون إویعمدون 
ضحایاھم یواجھن مصیرھن داخل ھذه 
المخیّمات خاّصة الحوامل منھّن مّما أجبر 
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اإلفتاء حسب الطلب  إلى إجازة شیوخ
.ض لطمس معالم ھذه الجرائم البشعةاإلجھا

لقد أّكد العدید من حّراس المخیّمات حسب 
ھذه الصحیفة على أنّھم یتلقّون بشكل مستمّر 
طلبات من رجال عرب خاّصة الّسعودیین 

ه المخیّمات للبحث واألردنیین للّدخول لھذ
یفة عن كما نقلت الصح. عن عروس شابّة

نساء الجئات بمخیّم الّزعتري أّن رجاال 
متزّوجین یتوافدون على المخیّم بحثا عن 

تحت ستار القیام فتیات ویتّم ذلك غالبا
حیث تمارس الدعارة  ویتّم بأعمال خیریّة

ذلك بواسطة بعض النسوة الالتي ترتبن 
ات من مخیّمات لقاءات تجمع رجاال وفتی

.اللّجوء المختلفة
اإلطار حّذرت الممثّلة الخاّصة نفسوفي 

لألمین العام لألمم المتّحدة المعنیّة بالعنف 
نغورا من الجنسي أثناء الّصراعات زینب با

االنتشار الواسع لتجارة الجنس في سوریا 
أّن أغنیاء الخلیج یستغلّون ظروف مؤّكدة

الفقر والعوز التي تمّر بھا األسر السوریّة 
ه الزیجات ھي في للزواج بالقاصرات وھذ

ر عملیّة بیع باعتبار أّن ھذا حقیقة األم
ض محّدد بمّدة إذ ال یدوم سوى بع" الّزواج"

وطبقا لتقدیرات . األیّام أو األسابیع كما ذكرنا
األمم المتّحدة ومنظّمات اإلغاثة الدولیّة فإّن 

امرأة وفتاة سوریّة لم تبلغن 500أكثرمن
ه الطّریقة سّن الّرشد جرى بیعھّن بمثل ھذ

.فقط2013خالل شھر جانفي 

لقد فّرت المرأة السوریّة من سعیر الحرب 
جوء بحثا عن الدائرة والتحقت بمخیّمات اللّ 

، غیر أنھا اصطدمت افتقدتھ" مالذ آمن"
بواقع أكثر مرارة عند حلولھا بھذه المخیّمات 
من خالل ما تتعّرض لھ یومیّا من استعباد 

سّي منظم  یفرض واضطھاد واستغالل جن
، وإلى فھذه المخیمات. ا بقّوة الّسالحعلیھ

،جار بالّرقیق بھاتّ جانب تواجد عصابات اال
الذین یمارسون تعّد مرتعا للمقاتلین المرتزقة

بكل وحشیّة اغتصاب النساء والفتیات مّما 
دفع بسیّدة سوریّة في مخیّم سلیمان شاه إلى 

أن تّم إحراق نفسھا مع بناتھا األربعة بعد 
اغتصابھّن من طرف المسلّحین بحّجة جھاد 

ن المرتزقة م20النّكاح وتناوب علیھّن قرابة 
.من جنسیات مختلفة

إّن المرأة السوریّة ، وفي ظّل   الظّروف 
البائسة  التي تعیشھا سواء في المخیّمات أو 
في سائر أنحاء سوریا  لمدعّوة الیوم لتنظیم 

ال جنبا إلى صفوفھا واالنخراط في النض
یر سوریّة من جنب مع الّرجل من أجل تحر

الحرب وإفشالاالستعمار ومرتزقتھ
تستھدف تدمیر سوریا يالرجعیّة الت

ارات طائفیة  تسھل السیطرة وتقسیمھا إلى إم
أیضا المساھمة في الكفاح كما علیھا . علیھا

، ناء سوریا الدیمقراطیّة الشعبیّةبمن أجل
یین من نساء ورجال فلتتحد سواعد الثور

إلنجاز ھذا الھدف المنشود فال حریة للمرأة 
ریا من العربیة السوریة بدون تحریر سو

.الرجعیة االمبریالیة والصھیونیة و
***********************************************************



18

ثّورة ، جریـــدة كّل الكــادحینجریدة طریــق ال

ساھمـوا في نشرھــا و الكتابة فیھا ومناقشة محتواھــا

قصــــــــیدة

األزرق 

ابن الشعب:بقلم

لحم أزرق -1
على ظھر األمواج زورقْ 

قُدَّ من لحم وعظام
تخطّى میال أو میلین

ثّم رأیتھ یغرقْ 
فتالشى اللّحم البشرّي 

قطعا زرقاء منتفخة 
تغطّي وجھ الماء األزرقْ 

نھاْر أزرڨْ –2
من خلف البحر األبیضْ 

وتحت سماء زرقاء
طارت إلینا حمامة

كسحابة زرقاء تحلّقْ 
وحطّت في یوم أزرقْ 

خلف الباب وقفت تطرقْ 
أمام الباب جمع یصفّقْ 

أقبل البدُر علینا"

من ثنیّات األزرقْ 
وجب الّشكر علینا

"شمُس الخضراء ستشرق
زرقاألندوق لصا–3

من خلف البحر األزرقْ 
بعثوا صندوقا أبیض

إلى ھذا الّصندوق المغلقْ : قالوا
سیحّج جمیع النّاس

وبفضل الّصندوق األبیض
سنشّغل كّل البطّالة

ونقضي على عالقات العمالة
فكدُت أصّدقْ 

حتّى فاجأني آخر
ببناء جسر معلّقْ 

ما بین قرطاج وروما
وقال آخر 

یا واآلخرة ستتدفّقْ خیرات الّدن
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سنقضي على كّل األمراض
الفقر یصیر من الماضي

وكْدُت أصّدقْ 
    ...

ثّم أطّل الثّوري جّدا
وقال بذكاء األحمقْ 

اذھب ونّخبْ 
إیّاك أن تتغیّبْ 

فبفضل الّصندوق األبیض
أھداف الثّورة ستتحقّقْ 
سیصیر رفاقك وزراء

وسنبني نظام الفقراء
سنخفّض في سعر البصلِ 

سنؤّسس للُحكم المطلقْ 
بید العّمال األجراء
قفزُت، ضحكُت، 

عدْوُت حافَي القدم 
أ في ُحلم یطیُر بي أم في خندْق ؟

ترفّق بنا : وھتفتُ 
یا رفیُق ترفّقْ 

إنّي أكاُد أصّدقْ 

نھار آخر أزرڨْ -4
یوم جاؤوا بالصندوق

كان الجمع یحّدقْ 
طفّوامن كّل األلوان اص
كّل بصورتھ تعلّقْ 

...حمامة، مرآة، منجل، زیتونة
مّر الكّل على الّصندوق

مّرغ إصبعھ في الحبر األزرقْ 
ثّم انسحب مساءا فرحا
یتوقّع سیكون األسبقْ 

ھحسابجمع الوانتظر 
ماذا سیعطیھ الّصندوق

بعد أیّام قلیلة
...األالّصندوق فُتح

أبیض، ال، أحمر، ال، أسود، ال
ڨْ أزرْق أزرأزرقْ 

...
شھوروأیّامومضت 
ثّم سنین

زرقْ رّي األــواللّحم البش
.األزرقْ یطفو فوق الماء

http://tpitu.blogspot.com: موقع حزب الكادحین على االنترنت 

gmail.comartialkadehinp@:اتصلوا بنا  
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الطبقىفي مجتمعات االستغالل

.الكادحون یعملون و البرجوازیون یجنون األموال


