
  

  2015 جوان/جویلیة –في تونس نشریّـة سیاسیة ناطقة باسم حزب الكادحین

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

  ا الــعمل ؟ـــم -
 یعتصمون الكادحون:  افـــالك -

  اآلجر معمل في
 اھیرــــالجم بصّحة اجرةــالمت -

  ادحةــــالك
   الخــاویة األمعـاء اركـــمع -

  ومآالتُــھا
  وفیاتيــــصر السّ ــوم النّ ــــی  -

االمبریالیة تمارس جرائمھا  -

  الكادحون یقاومونھا و

 بیانات سیاسیة -

  ! أنا أقمعك و أنت علیك الصمت -

 انـــتقصید -

  

 ان الملتزم بقضایا الكادحینـــــوفـــاة الّزیــن الّصــافي الفنّ 
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  ــل ؟ـــــــــــــــــا العمــــم

ــوریة خطا مع إعالن تأسیس الجبھة الثّ    
ي في تونس خطوة من الیسار الثور قسم

ل كسبا  ـوھو ما یمثّ  مھمة نحو االتّحـاد
وطن في وقت تواجھ فیھ ـللشعب وال

أبرزھا  تونس عواصف عاتیة لعلّ 
لتكفیري الذي یھدّد بحرق اإلرھاب ا
  الیابس.األخضر و

و إذا كان ذلك اإلعالن قد أدخل     
 نّ ن فإــیالبھجة في صفوف الثوریّ 

وا منھ موقف ــوقف نالنتھازییاالرجعیین و
فالجبھة  ،س والتشكیكالعداء والتوجّ 

وریة بالنسبة إلیھم لیست إال جبھة ــالثّ 
ة عن الواقع و ستندثر بعد ــبیانات منعزل

  مدة قصیرة من تأسیسھا .

دون توحید  الیسار الثوري لقد ظلّ    
ر ذلك  ـیفسّ جبھوى لسنوات طویلة و

الحركة بأسباب عمیقة تخص  تطور 
لیس المجال ھنا و ،الثوریة في تونس

ھا ھو المباالة ـلتعدادھا  كلھا غیر أن أھمّ 
ضعف بعض الكیانات السیاسیة الیساریة و

لم ة وـالثوریة التي ظلت أسیرة الحلقیّ 
ترتق إلى مستوى التنظم الحزبي مما 

الداخلیة أكثر  بصراعاتھاجعلھا تنشغل 
و ما  الرجعیة اح ضدّ ـمن انشغالھا بالكف

یفرضھ من توحید لجھودھا مع القوى 
، المھام االستراتیجیةالتي تشاركھا نفس 

ت تلك الكیانات تردد أن األولویة وقد ظلّ 
م الحزبي و بعد ذلك یمكن االلتفات ـللتنظّ 

وي غیر أن البعض منھا ـإلى العمل الجبھ
على األقل ظل ینقسم على نفسھ المرة تلو 

مناقشات شاركت في  إنة، وھي و المرّ 
تأسیس الجبھة الثوریة فإنھا في اللحظة 

ا منكفئة ـالفاصلة عجزت عن حسم أمرھ
  إلى بیتھا الحلقي .

د تجمیع وریة مجرّ ــلیست الجبھة الثّ    
فھي تطمح إلى أن تكون  ،لكیانات حزبیة

مرارا  ثبتجبھة الشعب بأسره الذي أ
قاومتھ لالمبریالیة و  للرجعیة م اتكرارو
لكنھ لم ینتصر جسیمة و م تضحیاتقدّ و

د یوحّ  دون تنظیم  ھ  ظلّ ــحتى اآلن ألنّ 
ورة  ــالثّ اح وــیصھرھا في الكفـھ وقوتّ 

ا ـا و عربیّ ـین جیدا محلّ نّظموم فأعداؤه  
ال یمكن ھزیمتھم دون تنظیم ـا  وعالمیّ و

من ھنا فإن االنتماء إلى ، وثوري مضادّ 
الجبھة الثوریة مثلما نصت علیھ أرضیتھا 

ام ـالسیاسیة و بیانھا التأسیسي مفتوح  أم
با ومنظمات سائر الثوریین أحزا
ة حركات نسویوجمعیات ومثقفین و

  فراد الخ ..شبابیة وأو

ھا ـى تنجز الجبھة الثوریة مھامّ ـحتّ و   
فإنھا معنیة بعد تحدید خطھا السیاسي 

حسن ھیكلة مؤسساتھا والذھاب إلى ب
الشعب واستنھاض أوسع الجماھیر 

و دحر  للنصراومة فالطریق الوحید ــلمقل
وإلحاق الھزیمة  اإلرھاب  التكفیري

 الصھیونیة و الرجعیة یمرّ باالمبریالیة و
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عندما الشعبیة وحدھا و عبر المقاومة
ة لن تستطیع قوّ  ةــأیّ  نّ إف ینھض الشعب

  الوقوف في طریقھ .

طریقین  امـأمن تونس إوم فـو الی   
 إلحاق یعني الذي ــورةطریق الثّ  ،متقابلین

من خالل ترسیخ  الھزیمة بالرجعیة
تطویرھا دیسمبر و 17انتفاضة  بمكاس

والدیمقراطیة  الوطنيالتحرر  إلىوصوال 
طریق الرجعیة الجدیدة واالشتراكیة  و

الوقوع في الكارثة  سیترتب عنھ الذي
ة الرجعی األھلیةمن عالماتھا الحرب و

ودة عوتفتیت الشعب وتفكیك الوطن و
  االستعمار المباشر. 

 لن یستمرّ في تونس الوضع الحالي  إنّ    
 لأوّ و اعدةمتص أزمةطویال فھو وضع 

القوى الرجعیة السائدة  ھيمن یدرك ذلك 

تمتلك مخططات جھنمیة لتنفیذھا في  التي
مستعدة  وھي بلالسّ  أمامھاحال انسدت 

الح في ـالسّ  بإشھاراالحتماالت  ألسوء
على البالد  اإلرھابتعمیم وجھ الشعب و

 إلىلن تتوانى عن تقسیم البالد و بأسرھا،
ب الحر راءـأممناطق نفوذ یسیطر علیھا 

عیة الرجووراء ھؤالء تقف االمبریالیة و
 أوداعمة ھذا الطرف  اإلقلیمیةالعربیة  و

  . ذاك 

قیمة توحید  وعي ھنا أھمیةو من    
وري لیس في تونس فقط ـال الثّ ـضالنّ 
 ،أیضاالم ـوطن العربي و العـفي ال ماإنّ و

قاطبة تواجھ  اإلنسانیةالعربیة و  ةـفاألمّ 
ھجوما غیر مسبوق من حیث  الیوم

صیحة فزع  إطالقیفرض  شراستھ مما
و تحمیل جمیع  الشعب صفوف  لرصّ 

  .وریین  مسؤولیاتھم التاریخیة ــالثّ 

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

  جر : الكادحون یعتصمون في معمل اآل افــالك

فاق في الجبھة الثوریة بالكاف قام الرّ    
بزیارة تضامنیة مع العمال المرابطین 
بمصنع اآلجر الجدید بالقصور والذي یبعد 

كلم عن مدینة الكاف والذي تم  50قرابة 
غلقھ من طرف صاحب المصنع وتبعا لذلك 

عامل نفسھ مھددًا بفقدان  300وجد أكثر من 
ھروب صاحب ھذا المصنع  اثرعملھ 

بعد أن تّم حرق أرشیف  بطریقة فجئیة
المعمل بالكامل.. ویرابط العمال بكل روح 
نضالیة بمقر عملھم رغم عدم سداد أجرھم 

لمدة شھرین إضافة إلى عدم تمكنھم من 
خالص مستحقاتھم المالیة من منح وضمان 

 اأرباح جتماعي مؤكدین أّن المعمل یدرّ ا
خیالیة رافعین شعار "وینو فلوس الیاجور"، 

أّن عمال المعمل قد صّرحوا إلى مع العلم 
مناضلي الجبھة الثوریة بأنھم قادرون على 
مواصلة اإلنتاج إْن تم سداد مستحقاتھم ھذا 
إضافة إلى مردودیة المعمل اإلنتاجیة وعبّر 
الرفاق في الجبھة الثوریة بالكاف عن 
مساندتھم الكاملة للعمال ووقوفھم ومساندتھم 
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سلطة  الالمشروطة في نضال العمال ضدّ 
رأس المال وقد تفاعل العمال مع الرفاق بعد 

النقاش المطول الذي دار معھم حول إمكانیة 
  اإلدارة الذاتیة للمعمل من طرف العمال.

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

  ادحةـــاھیر الكــاجرة بصّحة الجمــالمت

حجز كمیات  ا أخبار عنتطالعنا یومیّ    
ستھالكیّة الفاسدة من متفاوتة من المواد اال

ضر وغالل لحوم حمراء ودواجن وخ
 ... شملت أغلبوفواكھ ومشروبات وغیرھا

حجز  مثال تمّ  2015-01-26المناطق ففي 
أطنان من اللحوم غیر صالحة  10حوالي 

ستھالك بمنطقة الشقارنیة من معتمدیة لال
رأس بقر مع  300النفیضة منھا حوالي 

قوائمھا كانت مخزنة بغرفة تبرید ، كما تّم 
حجز كمیة من  2015-01- 30بتاریخ 

 سدة بمعصرة زیتون بالقلعةلحوم األبقار الفا
، وفي مدنین حجزت المصالح الكبرى

ختصة أطنانا من اللحوم البیضاء الم
  ستھالك .الحة لال) غیر ص(دواجن

ولعّل األمر لم یقف عند عملیات التخزین بل 
تعداھا للترویج والبیع إذ تّم حجز حوالي 

كلغ من اللحوم الفاسدة بمجزرة وسط  650
مدینة أریانة معروضة للبیع رغم تعفنھا 

الروائح الكریھة منھا . وتفید  وانبعاث
اإلحصائیّات أنّھ تّم خالل الثالثیة األولى من 

ن أطنان م 9حجز حوالي  2015سنة 
الك وأكثر ستھاللحوم الحمراء غیر قابلة لال

. إضافة لذلك تم أطنان لحوم بیضاء 7من 
كغ من لحم الحمیر  1700حجز حوالي 

وكمیة من حشایاه بجھة منوبة  ربما كانت 
، كما تّم التفطن إلى ة لصنع المرقازمعدّ 

من جلود الحمیر بجھة  3000وجود حوالي 
الوطن القبلي إضافة لما أوردتھ جریدة آخر 

- 04-14خبر في عددھا الصادر بتاریخ 
من أّن جھة تونس الكبرى فقط  2015

  . حمار في السنة 6000تستھلك حوالي 

غیر أّن عملیات ترویج ھذه اللحوم    
تشمل فقط محالت الجزارین بل  الفاسدة لم

شملت أیضا المطاعم حتى الفاخرة منھا 
التجاریة الكبرى (كمیات  وكذلك المساحات

. كما انخرطت معدّة لصنع السوسیسون)
العدید من الشركات في الغّش وتسویق 
بضائعھا الفاسدة  إذ تّم حجز كمیات ھاّمة 

لدى   من المرطبات المنتھیة الصلوحیّة
شركة مختصة في المیدان والتي تولّت إعادة 
تعلیب المرطبات من جدید وإدراج تاریخ 
غیر حقیقي لصنعھا وآجال انتھاء صلوحیتھا 
لغرض عرضھا للبیع . كما طالت أعمال 
الغّش وترویج المنتجات الفاسدة والمتعفّنة 
أغلب المواد الغذائیّة األساسیّة بما في ذلك 

الیاغورت والكایك المعلبات كالعصیر و
والزقوقو والمكسرات والطماطم والتوابل 
والبھارات وخاصة المواد المصنوعة 
بطریقة یدویّة وتقلیدیّة في بعض المحالّت 

تمّكنت فرق  2015-04-21المختّصة ففي 
المراقبة اإلقتصادیّة للتجارة بمنوبة من حجز 

كلغ من مصبرات مواد فالحیّة  1500
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المختّصة في صنــع  محّولة بإحدى الوحدات
وتعلیب المصبرات الغذائیّة (ثوم، قارص، 

ستھالك  تّم زیتون وكبار) غیر صالحة لال
فر فیھا برامیل ال تتو 10تخزینھا في 

. أّما بجھة الشروط الصحیّة المطلوبة
النفیضة فقد عمد أحد تجار الجملة وبعض 
الباعة بالتفصیل إلى ترویج كمیة من المواد 

ھیة الصلوحیّة بعد تدلیس الغذائیّة منت
تواریخھا إذ یعمد البائع إلى شطب التاریخ 
الحقیقي ( التاریخ المنتھي ) ویتولى كتابة 

ثل الحلوى تاریخ آخر شملت مواد حّساسة م
، كما تّم العثور بأحد الملونة بجمیع أنواعھا

 1275المطاعم بجھة صفاقس على حوالي 
المواد الغذائیّة الغیر صالحة كلغ من 

، إضافة لتعّمد صاحب أحد ستھالكلال
المصانع بإقلیم تونس الكبرى   تغییر تاریخ 

كلغ من معجون  6732انتھاء صلوحیّة 
إلى  2014الھریسة المضاعفة من أوت 

، بینما تّم في الكرم اكتشاف  2017أكتوبر
ألف قطعة من مواد التجمیل المحلیّة  30

والمستوردة منتھیة الصلوحیّة في مصنع 
میل بالمنطقة الصناعیة خیر د التجلموا

. كما تّم الكشف بإحدى الشركات الدین
المختصة في تعلیب الطماطم والھریسة 

طن من  400بجھة الوطن القبلي عن 
 350.000معجون الطماطم الفاسدة منھا 

 70علبة تمت إعادة رسكلتھا إضافة إلى 
طن من الطماطم ذات الكلغ الواحد التي ال 

  الصنع وال آجال الصلوحیة .تحمل ال تاریخ 

 2015لت الثالثیة األولى من سنة و سجّ    
طنا من المواد الغذائیّة المختلفة  76حجز 

من األجبان إضافة لما تّم  6،2الفاسدة منھا 

من كمیات  2015حجزه خالل شھر أفریل 
ستھالك كبیرة من المواد الغیر صالحة لال

خاصة اللحوم الحمراء بجھة منوبة وكذلك 
المیاه المعدنیة التي تم التفطن لوجودھا 
بمستودع معد للتخزین على ملك شركة 
تنشط في تجارة المواد الغذائیّة والتنظیف 

 100بالجملة وقد بلغت ھذه الكمیة أكثر من 
  ألف لتر . 

المواد الغذائیّة لقد نتج عن تناول ھذه    
ستھالك ظھور العدید  من الغیر صالحة لال
مات التي طالت باألساس األمراض والتسم

الكادحین وخاصة أطفال المدارس إذ تّم 
تسجیل العدید من الحاالت في شھر أفریل 

تلمیذا وتلمیذة  92من ذلك تسمم  2015
بإحدى المدارس اإلبتدائیّة بوالیة مدنین 

 05نتیجة لتناولھم لمجة بھا یاغورت و
تالمیذ بإحدى المدارس اإلبتدائیّة في والیة 

ب تناولھم للفریكاسي أّما في تطاوین بسب
مدرسة الدغیمة بحاجب العیون من والیة 
القیروان فقد كان سبب التسمم الذي أصاب 

میذة ھو تناولھم للمجة ثمانیة عشر تلمیذا وتل
، بینما تسممت مجموعة أخرى من الكایك

من التالمیذ بإحدى مدارس والیة القیروان 
  نتیجة لتناولھم الیاغورت . 

یتضح من كل ذلك أّن السماسرة  قد    
استغلّوا حالة الفقر والخصاصة التي یعیشھا 
الكادحون لترویج المواد الغذائیّة الفاسدة 
بأسعار زھیدة خاصة اللحوم التي أصبحت 
صعبة المنال بحكم ارتفاع أسعارھا 
فأصبحت الفئات الفقیرة غیر قادرة على 

اد شرائھا ، إذ غالبا ما تلجأ القتناء المو
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المنخفضة الثمن دون التفطن لفسادھا ودون 
تقدیر النعكاساتھا السلبیة على الصحة وھو 
ما یجعل ھذه الفئات معرضة لألمراض التي 

بعد مدّة  الّ إال تظھر في العدید من الحاالت  
من الزمن . ورغم أّن فرق المراقبة سجلت  

ھا أغلب 2015مخالفة منذ بدایة سنة  6400
ستھالك غیر صالحة لال بسبب ترویج مواد

ام ، فإّن ھذه األرقأھّمھا اللحوم ومشتقاتھا
عتبار  أّن تبقى مفزعة إذا أخذنا بعین اال

ھناك اآلالف من التجاوزات وعملیات الغش 
تّمت دون التفّطن إلیھا ألّن فرق المراقبة 
الحالیة ونظرا إلمكانیاتھا البشریّة المحدودة  

عملھا  عون ) وكذلك وسائل 600( حوالي 
البدائیة غیر قادرة على التصدي الفعلي 
للسماسرة والمھربین والمحتكرین األمر 
الذي بات یھدّد صّحة الكادحین الذین 

رتفاع المھول لألسعار بحكم االأصبحوا 
  یحلمون بقطعة لحم  أو جبن .

لقد استغّل جّل السماسرة والمحتكرین قلّة    
سلعھم ذات الید للجماھیر الشعبیّة لترویج  

الفاسدة  غایتھم الوحیدة تحقیق الربح السریع 
خاّصة  أّن القوانین المعمول بھا حالیّا غیر 
زجریّة باعتبارھا ال تتجاوز غلق المحّل 
لمدّة معیّنة في أقصى الحاالت أو خطیّة 
مالیّة ال تؤثّر على الوضع المالي لھؤالء 
المجرمین الذین یتاجرون بصحة الكادحین 

الطائلة التي راكموھا من  ألن األموال
أعمالھم القذرة قادرة على خالص كل 

  الخطایا التي یتّم تسلیطھا علیھم .

 ،إّن األمر لم یقف عند المواد الغذائیّة فقط   
بل تعدّاھا إلى مواد أخرى خاّصة مواد 

التجمیل التي تعرض على قارعة الطریق 
وبأثمان بخسة وكذلك مواد التنظیف 

ھا كثیر حیث تّم التفطن والشامبوان وغیر
خالل ھذه األیام إلى مصنع سّري بساقیة 
الزیت من والیة صفاقس مختص في صنع 

یل والتنظیف  (خاصة الشامبوان مواد التجم
) وتّم العثور بداخلھ على كمیات والجال

كبیرة من السلع الفاسدة  التي تشّكل خطورة 
على مستعملي ھذه المواد بسبب ما تحتویھ 

میاویة والتي وجدت فیھا یات كمن تركیب
الجماھیر الكادحة ضالتھا دون تقدیر منھا 
لخطورتھا على صحتھا فكانت سببا مباشرا 

األمراض الجلدیة   في ظھور العدید من
لتھابات تسببت في العدید من المستعصیة واال

الحاالت في ظھور بعض التشوھات على 
مستوى الوجھ خاصة الفتیات  وكذلك لتلف 

، كما تسببت أیضا لجنسینلدى ا الشعر
  األحذیة في ظھور أمراض طالت األرجل .

إّن الحلول ممكنة متى توفرت إرادة سیاسیة 
وطنیة  و دیمقراطیة وشعبیة للتصدّي لھذا 
اإلجرام الذي یمارسھ یومیا السماسرة وذلك 
بالزیادة  في أعداد أعوان المراقبة مع 
تطویر وتعصیر وسائل عملھم وتوفیر 

ایة الالزمة لھم و تنقیح النصوص الحم
القانونیة ذات الصلة لتصبح زجریّة من 
شأنھا أن تقضي بالسجن وسحب رخص 
مزاولة النشاط التجاري والحرمان من 
ممارسة التجارة من خالل تجریم الغش 
وترویج السلع الفاسدة بكل أنواعھا خاصة 
المتصلة بصحة البشر . على أن ھذه 

من مع التدخل اإلجراءات یجب أن تتزا
المستمّر لتعدیل األسعار حتّى تكون متماشیة 
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مع المقدرة الشرائیّة للكادحین الذین یتعیّن 
جتماعي اال أیضا  السعي لتحسین وضعھم

قدرة على قتصادي بما یمكنھم من الواال
واد الغذائیة الصحیة والقابلة الم اختیار

  ستھالك . لال

ة عن و طالما أّن السلطة الحالیّة عاجز   
یجاد الحلول الجذریّة للحدّ من ھذه الجرائم إ

أو ما عبر عنھا البعض باإلرھاب الغذائي 
حتكار ونات التھریب واالألن العدید من بار

یسیطرون على قراراتھا وال یمّررون سوى 
القوانین والتدابیر التي تخدم مصالحھم 
الطبقیة یتوجب على  الكادحین مواصلة 

االقتصادیة  مالنضال الفتكاك حقوقھ
  .الصحیةاالجتماعیة وو

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

  ! الصمت علیك أنت و أقمعك أنا

 مشروع مؤّخرا الصید حكومة أعدّت   
 االعتداء زجر" عنوان یحمل جدید قانون
 بعرضھ وقـامت ،"المسلحة القّوات على
 والمصادقة مناقشتھ قصد النواب مجلس على
 في ھو الجدید القانون ھذا مشروع. علیـھ

 فقد اآلن، احیاؤه وقع قدیم مشروع الحقیقة
 علي حكومة( الثّانیة الترویكا حكومة كانت

 یحمل قـانون مشروع أعدّت قد) العریض
 األمنیین على االعتداء تجریم" عنـوان

 شھر خالل وعرضتھ" األمنیة ومقراتھم
 لم وإذ. التأسیسي المجلس على 2013 جوان

 لیصبح المشروع ذلك على المصادقة تتم
 الحكومات برفوف محفـوظا بقي فإنّھ قانونا،

 المنبثقة الصید حكومة ھي وھـا الالّحقـة،
 الّروح إلیھ أعادت أوسع سیاسي تحـالف عن

 السیاسیة المعطیات مع تماشیا وحیّنتھ
 المستجدّة األمنیّة وخاّصة واالجتماعیّة
 إلى الدّاعیة األصـوات تعالي مع وخصوصا

  .اإلرھـاب لمكافحة قـانون سنّ 

 فصال 20 في ھذا القانون مشروع ورد   

 ھذه تضّمنت فمـاذا. أبـواب 5 على موّزعة

 المعلنة األھداف ھي ومـا ؟ الفصول
 القـانون لھذا الخفیّة واألھـداف المرسومة
  ؟ المرتقب

 في أھدافـھ القانون مشروع واضعو حدّد    
: یلي ما فیھ ورد حیث منھ، األّول الفصل

 أعوان حمایة إلى القـانون ھذا یھدف"
 تھدد التي االعتداءات من المسلحة القوات

 الستقرار ضمانا وذلك وحیاتھم سالمتھم
 إلى القانون ھذا یھدف كما. بأسره المجتمع

 والمنشآت المقرات على االعتداء زجر
 أو تصرفھم تحت الموضوعة والتجھیزات

 على االعتداء زجر وإلى رقابتھم أو حمایتھم
  ".الوطني األمن أسرار

 المشروع یعّرف األھداف، ھذه وبعد   
 سیشملھا التي بالحمایة المعنیّة باألطراف

 األعوان" في ویحدّدھا المرتقب القـانون
 المسلحة للقوات والتابعین للسالح الحاملین

" والدیوانة الداخلي األمن وقوات العسكریة
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 تحدید وبعد. منھ الثاني الفصل في ورد كما
 الدّولة وھو بحمایتھم سیتكفّل الذي الطرف
 مباشرتھم أثناء" وھو الحمایة زمن وكذلك

 یتطّرق ،)3 الفصل" (بمناسبتھا أو لوظیفتھم

 أماكن تعداد إلى الفصل، نفس في المشروع،
 مقّرات على فزیـادة األعـوان، ھؤالء حمایة

 محالّ " إضافة تمّ  وظیفتھم مباشرة ومناطق
 تقتصر ولن ،"تنقّلھم ووسائل سكناھم
 إنّھا بل المعنیین األعـوان على الحمـایة

 ورد إذ الموّسعة، عائالتھم أیضا تشمل
 على الحمایة ھذه وتنسحب: "الثالث بالفصل

 في ھم ومن وأبنائھم وأصولھم أزواجھم
  ".قانونا كفالتھم

 ضمن األولى الثالثة الفصول ھذه وردت   
 أّما. عاّمة أحكام عنوان تحت األّول الباب

 أشكـال حدّدت فقد الّالحقة الثالثة األبـواب
 واألمـاكن األطراف على االعتداء

 الفصول في تحدیدھا تمّ  والتي المستھدفة
 أسـرار على االعتداء" إلى إضافة الّسابقة
 المترتّبة العقـوبات وفّصلت ،"الـوطني األمن

 فصال 14 بین فمن. االعتداءات ھذه عن

 عشرة تفتتحُ  الثالثة، األبـواب ھذه ضّمتھ
 ھذه وتتكّرر ،"یُعـاقب" بعبارة فصول
 الفصول، تلك فقرات بعض متن في العبارة

 أغلب في العبارة ھذه مشتقّات تتكّرر كما
 أو" العقوبة وتضاعف" شاكلة على الفصول

  ".العقوبة وتّرفّع"

 العقوبات طبیعة عن النّظر وبقطع   
 وقیمتھا بالّسجن كانت إن ومدّتھا وأشكالھا

 یردان الّشكلین أنّ  مع خطایا كانت إن المالیّة
 األطـراف فإنّ  المشروع، ھذا في متالزمین

 ما وحسب العقـوبات، ھذه ستشملھا التي
 ال تحدیدھا، المرتقب القـانون ھذا حاول
 معیّنة اجتماعیّة فئـة في ال حصرھـا یمكن

 جزء ھي وإنّما معیّن مھنيّ  قطاع في وال
 أنّھ یدرك ال قد الذي المجتمع ھذا من كبیر
 أو الجیش أو األمن یكون خبرا یروي حین

 وبذلك القـانون ھذا یخرق فیھ طرفا الدیـوانة
 علیھا المنصوص للعقـوبات خاضعا یصبح

 األمن أسرار من سرا" استعمل أنّھ بما فیھ
 لھ تخّول التي الّصفة یمتلك أن دون" الوطني
 األسرار أنّ  ذلك. األسـرار ھذه مع التعاطي
 جمیع" تشمل المشروع ھذا حسب األمنیة،

 المتعلقة والوثائق والمعطیات المعلومات
 في تنحصر ال وھي ،"الوطني باألمن

 سّریتھا على المتعارف السریّة المعلومات
 األمنیة والمؤسسات األجھزة حول

 أو حدیث أيّ  فإنّ  قانون، وبھكذا. والعسكریّة
 تصبح األمن حول للمعلـومة تداول

 ھذا لمستعملي یخّول ما وھذا ممنـوعة،
 أيّ  على التجنّي منھ والمستفیدین القانون

 القـانون ھذا أحكام طائلة تحت وجعلھ كـان
 العقوبات أمـر یختلف وال. المرتقب

 طائلتھا تحت تقع أن یمكن التي واألطراف
 أو صور بالتقاط األمر تعلّق إذا كثیرا

 أليّ  استعمال مجّرد حتّى أو فیدیو أشرطة
 المؤسسات داخل تسجیل أو تصویر جھاز

 ھؤالء بھا وجد ما إذا أیضا وخارجھا األمنیّة
: یلي ما الّسابع الفصل في ورد إذ األعـوان،

 السلطة من مسبق لترخیص یخضع"
 التصویر آلالت استعمال كل المختصة

 الھاتفیة واألجھزة السینمائي والتصویر
 اإلذاعي االستقبال وأجھزة التسجیل وآالت
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 أو األمنیة المنشآت داخل التلفزي أو
 أو األمنیة العملیات مواقع في أو العسكریة
 الوحدات متن على أو بالعربات أو العسكریة
 ،"المسلحة للقوات التابعة الجویة أو البحریة
 التسجیالت أو الصور تداول كذلك ویخضع

 ضرورة إلى الّطرق من طریقة بأيّ 
  .ترخیص على الحصول

 عقـوباتھ إنّ  بل كثیرا، یختلف ال األمـر   
 المادیّة باالعتداءات عالقة في خطـورة، أشدّ 
 المسلّحة القوات أعـوان لھا یتعرض التي

 ووسائل عملھم ومقّرات عائالتھم وأفـراد
 لیس وھذا. سكنھم مقّرات وكذلك نقلھم

 ولكن األمر، حقیقة في جدیدا وال غریبا
 أيّ  تجریم تشریع إلى یھدف قانونا جعلھ

 الّطابع یظھر وھنا اجتماعیّة، احتجاجات
 ضدّ  مّوجھ فھو المشروع لھذا الّطبقي

 االستغالل تحت الواقعةالكادحة  الّطبقات
 أنـواع مختلف من تعاني والتي واالضطھـاد

 سیكون وھذا. تغییرھا إلى وتطمح البؤس
 الثوري للمسار معاد طویل لمسار تتویجا
 اإلنجازات على القضـاء إالّ  منھ الغایة لیست

 في شعبنا نضاالت بھا أتت التي المحدودة
 الـوطن ھذا كادحي ومنع األخیرة انتفاضتھ

 رفض عن التعبیر في التفكیر مجّرد من
 والمطالبة یعیشونھا التي البؤس أوضاع

 والتنمیة الّشغل في المشروعة بحقـوقھم
  .والكـرامة والحریّة العادلة

 غرامـات وبدفع بالّسجن العقـوبات إنّ    
 أو أخبـار على بالحصول عالقـة في مالیّة

 أینما باألعـوان متعلّقة معطیات أو معلومات
 األمنیّة األسرار باب تحت والمسّجلة كانوا

 حمایة إلى المشّرع ورائھا من یھدف
 منع إلى المقـابل وفي ،"المسلّحة القّوات"

 في طبعا سیزید وھذا بھ یقومون ما تصویر
 قمعھا ممارسة في القّوات ھذه ید إطالق
 حقوقھم على والتعدّي والمجموعات لألفراد

 الھائل الكمّ  ذلك فمقابل. حساب أدنى دون
 على المعتدین" ضدّ  الموّجھة العقوبات من

 على القانون ھذا ینص لم ،"المسلّحة القّوات
 وفّر إنّھ بل القّوات، ھذه ضدّ  واحدة عقوبة

 الوقـوع من تحمیھم وأعذار ضمانات لھم
 طیّاتھ في یحمل قد قـانون أيّ  طائلة تحت

 جرائم ارتكبوا ناو حتّى ضدّھم عقوبات
 بصریح ذلك القانون ھذا لھا شّرع وقد قتل،

: النصّ  بھذا عشر الثامن فصلھ في العبـارة
 عون على جزائیة مسؤولیة أیة تترتب ال"

 ألحد دفعھ عند تسبب، الذي المسلحة القوات
 الجرائم منھا تتكون التي االعتداءات
 16و 14و 13 بالفصول علیھا المنصوص

 في أو المعتدي إصابة في القانون، ھذا من
 لبلوغ ضروریا الفعل ھذا كان إذا موتھ،
 حمایة تحقیقھ المطلوب المشروع الھدف

 الوسائل وكانت الممتلكات، أو لألرواح
 االعتداء برد الكفیلة الوحیدة ھي المستخدمة

  ".خطورتھ مع متناسبا الرد وكان

 مسلسال لیكمل أتى المشروع ھذا إنّ    
. االنتفاضة أیّـام حلقـاتھ أولى بدأت طویال
 القـائم النظام أجھزة تقـوم أن غریبا ولیس

 مھّمتھا فتلك والعسكر األمن لجھاز بالدعـایة
 على أساسا المرتكزة دولتھا على للحفـاظ

 األطراف انساقت وقـد. الجھازین ھذین
 نفس ولعبت التوّجـھ ھذا نفس في اإلصالحیّة

 الذي الجیش صورة في النّفخ فتمّ . الدّور
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 التي القمع عملیّات أثناء للشعب حامیا اُعتبر
 بلغ حتّى المنتفضة الجماھیر لھا تعّرضت

 الجیش"بـ وصفھ إلى بالبعض الحقا األمـر
 وزارة قّوات على الدّور جـاء ثمّ  ،"الشعبي
" الجمھـوري األمن"بـ وصفھا فتمّ  الدّاخلیّة

 المعادي الّطبقي طابعھا إللغاء محاولة في
 أن بعد لیلھاضت بھدف الشعبیّة للجماھیر

 وكان إرھـابیّة وزارة الداخلیة وزارة كانت
 بالنّظام ینعت علي بن عھد في النظام

 في الدّعـایة ھذه ساھمت وقد. البولیسي
 الكادح الّشعب أبناء من الّشھداء قتلة إفالت

 الحسـاب من العّزل المنتفضین جرح وفي
 العسكریّة المحاكم ساھمت وقد العقـاب ومن
 عددا إنّ  بل المتّھمین، عن التّھم إسقاط في

 ولیس علیا، رتب إلى ترقیتھ وقعت منھم
 الّسریـاطي علي تكریـم یتمّ  أن غریبا

 على جدید أمنيّ  منصب بإحداث وتوسیمھ
 مشروع إنّ . تحت غطاء جمعیاتى شرفھ

 فصولھ كلّ  اختال باإلمكـان كان ھذا القـانون
 من كان أیّا یجعل وحید عنـوان في وأبـوابھ

 على قادرا األّمیین فیھ بما الّشعب ھذا أبناء
  ".واُسكتْ  المسبط كول" وھو فھمھ،

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

 مآالتُــھا و الخــاویة األمعـاء معارك

 تـونس في العمل عن المعّطلون یشنّ    
 تمّسكا االحتجاجیّة التحّركات من مجموعة

 أجلھ من انتفض الذي الّشغل في بحقّھم منھم
 ھذه وتأتي. 2010 دیسمبر 17 في الكادحون

 في أملھم خـاب أن بعد األخیرة التحّركات
 أمسكت التي المتالحقة الحكومات وعـود

 وما 2011 جانفي 14 منذ السلطة بدفّة

 جموع صفوف وفي صفوفھم في أنتجتھ
 .البؤس لمظاھر تفاقم من الكادحین

 تكن لم الوعــود تلك أنّ  لدیھم ثبت أن فبعد 
 ومجّرد اإلعالمي للتسویق شعارات إالّ 

 مقابل  الشعبیّة الّطبقات على توّزع مسّكنات
 السباقات في أصـواتھا على الحصول
 كرسي إلى الوصول أجل من االنتخابیّة

 الدّولة أجھزة أحد في مقعد ضمان أو الحكم
 المسّكنات تلك مفعول قصیرة مدّة بعد لینتھي
 فیھ والمشاركون الحكم إلى الّصاعدون ویجد

 وفي الحرج والمالي االقتصادي الوضع في
 كدروع یستعملونھا أعذارا اإلرھاب خطر
 وعودھم تحقیق على قدرتھم عدم عن للدّفاع

 حلّ  من العمل عن المعّطلون یجد لم الّسابقة،
 كوسیلة الجوع إضرابات إلى اللّجوء سوى

 االستجابة إلى تؤدّي یمكن أن للضغط
 .لمطالبھم

 االحتجاجیّة الوقفات من عدد تنظیم تمّ  قدل    
 من مجموعة تلتھا الجھات من عدد في

 األولى الـّشعارات فیھا ُرفعت المسیرات
 شتاء في المنتفضین حناجر أبدعتھا التي

 عصابة یا استحقاق التشغیل" منھا 2010

 بسنوات الشتاء ذلك قبل حتّى أو" السراق
 ھذه أنّ  غیر". وطنیة كرامة حریة شغل"

 نظرا المسیرات، وتلك االحتجاجیّة الوقفات
 ولضعف المكان وفي الّزمان في لمحدودیتھا

 النظام لتقلق تكن لم فیھا، البشري الحضور
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 مع تزامنت وأنّھا خصوصا شيء في
 عجز حول المسؤولون أطلقھا فزع صیحات
.   األخیرة اإلرھابیّة الھجومات ومع الخزینة

 العمل عن المعّطلین من عدد فّكر ھنـا من
 أشكال إلى اللّجوء في الجھات بعض في

 شتاتھم منھم البعض فجمع أخرى، نضالیّة
 تنفیذ في وشرعوا األرض وافترشوا

 احتجاجاتھم صعّدوا ثمّ  مفتوحة اعتصامات
 في جـوع إضرابات في الدّخول فأعلنوا
 وھو الوحید لمطلبھم االستجابة انتظار
 . الّشغل

 وإضرابات االعتصامات ھذه انطلقت   
 قـابس ففي ،2015 فیفري شھر منذ الجوع

 عن المعّطلین من ثمانیة فیفري 28 یوم دخل

 في العلیا الشھادات أصحاب من العمـل
 الجھوي الفرع مقـرّ  في الّطعام عن إضراب
 حقـوق عن للدّفـاع التونسیة للرابطة
 المضربین من عدد تعّرض وقد. اإلنسان

 الصحیّة أوضاعھم في خطیر تدھور إلى
 فإنّ  ذلك رغم. اإلضراب مدّة طول نتیجة

 مطلبھم واجھت الجھویّة السلطات
 إلى عمد الجھة والي إنّ  بل بالالمباالة،

 عن للمضربین المساندین من عدد اعتقال
 مقرّ  امام احتجاجیّة وقفة تنفیذ إثر الّطعام
 . داخلھا اعتصام تنفیذ في والّشروع الوالیـة

 العمل عن المعّطلین الشبان من عدد ونسج
 العرایس وأم جبنیانة مثل أخرى مناطق في

 تـونس وفي. قابس مضربي منوال على
 والناشطات النّاشطین من عدد لجأ العاصمة،

 وفي الطالّبیّـة الحركة صفوف في القدامى
 الدّخـول إلى تونس لطلبة العام االتحاد صلب

 من 24 فأعلن. الّطعام عن إضراب في

 في الشروع المحرومین المعّطلین ھؤالء
 من انطالقا الـخاویة البطون معركة خوض

 العام االتحاد مقر في 2015 مارس 15 یوم

 في بالعاصمة الیونان بنھح للشغل التونسي
 ھؤالء خرج ذلك على وزیادة. البدایة

 وقد مّرة من أكثر في الشارع إلى المجّوعون
 بالسالسل البعض بعضھم ربط على قدمواأ
 بورقیبة الحبیب بشارع البلدي المسرح مامأ

 ومساندة دعما القت  احتجاجیة حركة في
 إلى أیضا وعمدوا الجماھیر من واسعة

 العاصمة وسط المترو سّكة على االرتماء
 الجماھیر من كبیر عدد حـولھم فالتفّ 

 من علیھم االعتداء محاوالت رغم الشعبیّة
 المكان إلى ھرعت التي البولیس قّوات قبل

 التي المسیرات إحدى على االعتداءب و قامت
 .لھم مساندة العاصمة وسط جابت

 الجوع إضرابات حركة واتّسعت   
 من عددا لتشمل المعّطلین واعتصامات

 منزل المكناسي،: بوزید سیدي معتمدیات
 وبئر المزونة عون، بن علي بوزیان،

 ھذ ومعتصمو مضربو صعّد وقد. الحفي
 خالل من النضالیة أشكالھم من المعتمدیات

 ومسیرات الوالیة معتمدیات بین رحلة تنظیم
 بعض دامت وقد وجھویّة، محلیة

 وجوبھت شھر من أكثر اإلضرابات
 الحالة تردّي رغم بالالمباالة كمثیالتھا
 من كثیر في المضربین لعدید الصحیّة
 لّما إالّ  الرسمیّة الجھات تستفق ولم. األحیـان

 یوم بوزیّـان منزل مضربي من أربعة  أقدم
. جماعي انتحار محـاولة على جوان 2

 وعد وتمّ  الدّولة أجھزة تحّركت فحینھا
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 وبین عنھم ممثّلین بین جلسة بعقد المضربین
 .االجتماعیّة الشؤون وزیر

 انتھت قد اإلضرابات ھذه مختلف إنّ    
 السلطات من وعود تقدیم مقابل بحلّھا

 في بالنّطر الحاالت أحسن في الرسمیة
 سوق في إدماجھم أجل من المضربین ملفّات
 وعود اآلخر للبعض قُدّمت بینما الّشغل
 وقد حاالتھم، في للنظر مسؤولین بمقابلة
 حلّ  بینھا من شروط الـوعود بھذه أُلحقت

 وإخالء االعتصامات أو الجوع إضرابات
 . اإلضراب مقّرات

 اإلضرابات ھذه مآالت إلى والناظر   
 تتجاوز لم فھي كبیر، حدّ  إلى تشابھھا یالحظ
. بالتشغیل الوعود حتّى ولیس بالحلّ  الوعود

 البیئة" مناظرة فتح قرار اتّخاذ تمّ  قـابس ففي
 منذ معّطلة كانت التي" والبستنة والغراسة

 من كلّ  قبل من التعّھد وتمّ  ،2011 سنة

 السعي بمواصلة والمعّطلین الشغل اتحادي
 لتشغیل والمركزیة الجھویة السلط لدى

 المضربون قّرر ذلك وإثر المضربین،
 الّطعام عن المفتوح إضرابھم تعلیق الثمانیة

 بالنسبة أّما. 2015 أفریل 23 الخمیس یوم

 ترحیل تمّ  فقد العاصمة تونس لمضربي
 وزارة وإلى النواب مجلس إلى ملفّھم

 لجنة وتعّھدت حاالتھم في للتدقیق الدّاخلیة
 في الحكومة مع بالتفاوض النواب مجلس من

 ولم. الجـوع إضراب إیقاف تمّ  لذلك شأنھم
 جبنیانة، لشباب بالنسبة كثیرا األمر یختلف

 من قُدّمت وعود إثر إضرابھم تعلیق تمّ  فقد
 بقائمة البعض بإلحاق الجھة معتمد

 في البعض وبأولویّة أمنیا المفروزین

 عن اإلعالن تمّ  بوزید، سیدي وفي. التشغیل
 الشؤون وزارة بین للحوار باب فتح

 المضربین عن وممثلین االجتماعیة
 وبذلك المعتمدیات مختلف في والمعتصمین

 اصلو فیما الجوع إضرابات بعض تعلیق تمّ 
 رافضین اعتصامھم الحفي بئر شباب

 .السلطات قدّمتھا التي الشروط

 عن أشھر مّرت وقد الوقت، ذاك ومنذ   
 حلّ  عن وأسابیع اإلضرابات بعض حلّ 

 مطالب من تحقّق قد شيء ال فإنّ  البقیّة،
 ال بما ثبت وقد. والمعتصمین المضربین

 فتحتھ الذي الحـوار باب أنّ  للشكّ  مجاال یدع
 فقط كان المحتّجین مع الرسمیّة السلطات

 تلك من وللتخلّص غضبھم المتصاص
 من تخشى فقط كانت ألنّھا اإلضرابات

 حاالت حدوث إلى یؤدّي ربّما الذي تواصلھا
 وھي الّطعام عن المضربین صفوف في وفاة

 تُحسد ال وضع أمـام الحكومة تجعل قد نتیجة
 المسؤولة الجھات ھذه أوصدت لذلك. علیھ

 ثمّ  التّامة بالالمباالة البدایة في األبـواب
 وتعید الغضب ذلك لتمتصّ  فتحھا إلى عمدت

 الھدف بلوغھا بمجّرد إغالقھا سرعة بكلّ 
 عن المضربون اكتشف وقد. رسمتھ الذي

 ھذه أنّ  واألیّام، األشھر مرور بعد الّطعام،
 بعد مطالبھم لتحقیق مستعدّة غیر السلطات

 بعض أعلن ولذلك. وعودھا عن تراجعت أن
 مثل إضرابھم مواصلة إلى العودة المضربین

 بالنسبة وكذلك جبنیانة معّطلي حـالة
 إلى عادوا الذین العاصمة لمضربي
 أنّ  لدیھم ثبت أن بعد جدید من االحتجاج
 المماطلة سیاسة غیر تجید ال السلطات
 . ملفّاتھم مع التعاطي في والمخاتلة
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 عن عاجزة أنّھا القائمة السلطات  اثبتت لقد 
 وھي والمضربین المعتصمین مشكل حلّ 
 التي وھي ذلك على بالفعل قادرة غیر

 التشغیل من الحدّ  سیاسة بتطبیق التزمت
 العالمیّة المالیة الدوائر امالءات أحد وھو

 التي الحادّة االقتصادیة األزمة إلى إضافة

 أمام مخرجا تجد لن لذلك النظام، یواجھھا
 االجتماعیة والضغوطات االحتجاجات ھذه

 الزائفة والوعود المماطلة سیاسة غیر عاّمة
إما ضحایا تلك السیاسة فسیكتشفون مع 

 . مرور الوقت طرقا أخرى لتحقیق مطالبھم

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

  االمبریالیة تمارس جرائمھا و الكادحون یقاومونھا

القوات العسكریة التابعة قامت  �
ي ممأبحسب تقریر رنسیة لالمبریالیة الف

طفال في أاعتداءات جنسیة على  بممارسـة
 .غرتھم بالغذاء و النقودأفریقیا الوسطى و إ
مم المتحدة األ إنسانیةمنظمات  قد اتّھمتو

بعدم التدخل لوضع حد لتلك االعتداءات 
  .المتكررة

تقتل  الفإنھا مریكیة االمبریالیة األأما  �
مریكا أفریقیا و إسیا و آمم في األالشعوب و
یضا في أبل تقتل الكادحین  ،فقطالجنوبیة 

و ھو ما شھدتھ مدن  الوالیات المتحدة نفسھا
امریكیة مختلفة عندما اطلق البولیس النار 

الكادحبن رد  تمثل و على مواطنین سود
رة تمھیدا انتفاضات متكرحتى االن في 

مكانھا وحدھا حل إب يللثورة االشتراكیة الت
 تمكینس المال و العمل وأالتناقض بین ر

كرامة ة وادحین من حقھم في الحیاة بحریّ الك
  .و التمتع بثمار عملھم كاملة دون نقصان

كردستان وفي الوطن العربي و �
تستعمل االمبریالیة الجماعات الیمینیة 

بادة لظالمیة المسلحة لتنفیذ جرائم اإلا
 يممأ فیلق كوینتكان الرد بالجماعیة  و

 يمماأل اللواء: اسم تحت داعش لمحاربة
 في العسكریة قواتھ تمركزت وقد للتحریر

 جابتأ صحفیة ندوة قیادتھ وعقدت كردستان
 ھتوشبّ  الصحفیین سئلةأ على خاللھا
 والحرب ستالینغراد بحصار ناآل الوضع

 بین ومن. باریس وكومونة االسبانیة ھلیةاأل
 وكردستان تركیا من مقاتلون المشاركین

 قد و ...الخ رمنأ و لمانأو سبانإو وعرب
 التركیة و بالعربیة كتبت شعارات رفعوا

 ثورة عاشت:  تقول االنكلیزیة و والكردیة
 العرب عین ملحمة لىإ شارةإ في فاآ روج

 دور على خاصة دواكّ أو داعش مواجھة في
 وجھ في حقوقھا عن دفاعا الكفاح في المرأة
 يھو الكردیة ةأالمر مارستھ ما وھو الفاشیة

و في  الدینیة الظالمیة وجھ في السالح ترفع
لى حمل السالح لبنان عاد الحزب الشیوعي إ
  .دفاعا عن الشعب و الوطن 

************************************************************************  
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  وفیاتيــصر السّ وم النّ ـــی

 من كل عام ماي التّـاسع من یومتحّل     
الذكــرى السبعون النتصـار الجیش األحمـر 

الیـوم الذي أعلنتھ  و ھوعلى النّـازیة. 
  الحكومة السوفیاتیة بقیادة جوزیف ستالین 

بعد استسالم  1945سنة  عیدا وطنیا
 الجیوش الھتلریة بشكل كامل .

كان الغزاة األلمان قد أعلنوا الحرب على     
 1941جوان  22االتحاد السوفیاتي في 

وسرعان ما تقدّمت جیوشھم حتّى وصلت 
كم عن  25إلى مسافة ال تبعد أكثر من 

موسكو التي كان سكانھا في مرمى النیران، 
أنھم انتصروا في واعتقد بذلك النازیون 

حربھم الخاطفة. لكن الجیش األحمر وقوات 
األنصار كانت أقوى تصمیما وصوال إلى 
قلب موازین القوى لصالحھا بعد معارك 
ضاریة ال سابق لھا في التاریخ لكي ینتھي 
زحفھا بعد أربع سنوات في برلین عاصمة 
النازیة نفسھا عندما رفع الجیش السوفیاتي 

رفرف عالیا فوق مبنى الرایة الحمراء لت
  الرایشتاغ .

كانت التضحیات جسیمة فقد سقط حوالي     
عشرون ملیونا من الشھداء وأضعافھم من 
الجرحى والمفقودین ولكن البطوالت كانت 
كبیرة أیضا والنصر أكبر وظلت معارك 
كثیرة محفورة في ذاكرة التاریخ و منھا 

  ملحمة ستالینغراد الخالدة .

لیتحقق لوال توفر جملة من و لم یكن ذلك     
لة في العوامل من بینھا القیادة البلشفیة ممث

التفاف  الحزب الشیوعي السوفیاتي و
الكادحین حولھا و إصرارھم على انتزاع 

  النصر مھما كلف ذلك من ثمن.

الوحش الفاشي برأسھ من  و الیوم یطلّ    
جدید في بلدان مختلفة و یلقى دعما من قبل 

مریكیین واألوربیین بوجھ االمبریالیین األ
دة شعوب بأكملھا خاص ویجري تمزیق وح

ثرواتھا وتقترف المذابح فتستباح أرضھا و
في حقھا مثلما یجري في سوریا والعـراق 
وفلسطین والیمن وإفریقیا الوسطى 
والصومال ومالي، أما في أوكرانیا فإن 
العصابات الفاشیة تقوم بحرق ضحایاھا وھم 

في أودیسا رافعـة شعارات أحیاء مثلما جرى 
تمّجد النازیة وجرائمھا مثل "ھتلر كان على 
حق" و"الموت للشیوعیین"، ویخیّـم مرة 

  أخرى شبح الحرب العالمیة.

یھّب الكادحون لمقاومة و من جدید أیضا     
الفاشیة ویستجمعون قواھم ویوحدون 

ینتظمون ضمن قوات الدفاع صفوفھم و
الذاتیة الشعبي معولین على قدراتھم 

مستعیدین أمجاد الماضي القریب فقد ھزم 
األجداد الفاشیة واألحفاد على طریقھم 

  سائرون .

************************************************************************  
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  ةـــانات سیاسیّ ــــبی

  وعــضرابات الجإبیان عن 
ان معطلون عن العمل ــــــیواصل شبّ    

جوع منذ أیام في كل من جبنیانة إضراب 
ل بوزیان مطالبین بحقھم في الشغل، منزو
، مما قد ساءت الحالة الصحیة لبعضھم و

، أما عائالتھم المستشفیاتتطلب نقلھم إلى 
نبھة إلى الخطر فقد أطلقت صیحات فزع م

جرت بعض ، كما الذي یھدد حیاتھم
لیھم إ انضمّ المسیرات المتضامنة معھم، و

جھة المكناسي رافعین الیوم معطلون من 
یحصل كل ذلك في ظل نفس المطالب، و

لسلطة واإلعالم من طرف ا صمت مطبق
  .السائد

ر حزب الكادحین في عالقة بذلك یعبّ و 
  الوطني الدیمقراطي عما یلي :

دعم ال : الوقوف إلى جانب المضربین وأو
مطلبھم المشروع في التشغیل الذي كان من 

 17الب األساسیة النتفاضة بین المط
  .دیسمبر

ثانیا : تحمیل السلطة كامل المسؤولیة عن 
التبعات المترتبة عن تردى الوضع الصحي 

  للمضربین .

ن الحل الجذري لمشكلة التشغیل غیر ثالثا : إ
الكادحین على ثمار ممكن دون حصول 

عملھم كاملة ووضع حد لنھب ثروات الوطن 
  . وخیراتھ

   ن الوطني الدیمقراطيحزب الكادحی   
  2015ماي  6      

  ورة  ــھناك الثّ  كبة "ــفي مواجھة " النّ 
سبع وستون  2015 ماي 15الیوم  تمرّ      

وھو التاریخ  " كبةــ" النّ ي مّ سُ عاما على ما 
الذي یرمز إلى  فرض االحتالل الصھیوني 
في األرض العربیة الفلسطینیة  بقوة الحدید 
والنار من قبل القوى االمبریالیة و بمباركة 

  الرجعیة العربیة .

و قد أدى ذلك الى تشرید مئات اآلالف    
من السكان الشرعیین وتھجیرھم إلى بلدان 

دیر  مختلفة وارتكاب مذابح مروعة في
  یاسین وكفر قاسم وصبرا وشاتیال وغیرھا.

و كان الھدف تركیز كیان استیطاني      
حربة  االمبریالیة في الوطن  رأسلیكون  

العربي  الستعماره والھیمنة على  ثرواتھ   
ا الغایة مّ أالبدایة  الّ إفاحتالل فلسطین لم یكن 

الكبرى فھي إخضاع األمة العربیة بأسرھا 
بعد ذلك في الحروب   وھو ما انعكس

العدوانیة الدامیة التي كان ضحیتھا مالیین 
 أرادالكادحین في أقطار عربیة مختلفة  فقد 

مة العربیة األالغزاة تعمیم " النكبة " لتشمل 
  كلھا.

و رغم اختالل موازین القوى نھضت    
مت قوافل من األمة العربیة إلى الكفاح وقدّ 
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اعھا الشھداء والجرحى واألسرى في صر
التاریخي ضد الكیان الصھیوني وحلفائھ  
وأحرزت انتصارات حینا وانھزمت أحیانا 

  أخرى .

 رحعيھجوم  أعتىتواجھ الیوم  ھيو     
في تاریخھا المعاصر حیث امتدت المواجھة 
لتتجاوز فلسطین الى سوریا والعراق والیمن 

یتسع مداھا  إبادةولیبیا  وغیرھا في حرب 
تھا  تمھیدا للقضاء نھائیا یوما بعد یوم لتفتی

علیھا تحت عناوین طائفیة و مذھبیة وعرقیة 
وتستعمل فیھا الجماعات اللیبرالیة والدینیة 

  الیمینیة كأدوات تنفیذ مباشرة . 

و یبدو الیوم االمبریالیون و الصھاینة    
والرجعیون العرب مزھویین بانتصاراتھم 
التي حققوھا في اآلونة األخیرة فالشعب 

ربي الفلسطیني   مقسم  بین إمارة یمینیة الع
دینیة في غزة وسلطة یمینیة لیبرالیة في 
الضفة وسوریا والعراق والیمن و لیبیا 
تعصف بھا حروب رجعیة مدمرة و الكیان 
الصھیوني یرتكب جرائمھ دون رادع ، غیر 
أن ھذا الوضع لن یدوم طویال فالمقاومة 

فتضح الشعبیة آخذة في التصاعد والرجعیة ت
مؤامراتھا یوما بعد آخر وھو ما یطرح على 
الثوریین العرب  رص صفوفھم وتوحید 
جھودھم وصوال إلى تحویل الحروب 
الرجعیة الطائفیة إلى حرب شعبیة ثوریة 

  تطیح باالمبریالیة والصھیونیة والرجعیة  .

   الدیمقراطي الوطني الكادحین حزب

  2015 يما 15 تونس

  : لخداع الكادحین الرجعیة تتاجر بالشعارات الثوریة بیان
 إعالمیة حملة األیام ھذه تونس تشھد   

 بالثروة التمتع في الشعب بحق تطالب
 الفوار انتفاضة اثر على ذلك و البترولیة

 المناجم منطقة في العمالیة واالحتجاجات
 عما الكادحین حزب یعبر بذلك عالقة وفي
  : یلي

 أمر للشعب الثروة مطلب رفع إن ـ 1   

 الھیمنة تحت یرزح بلد في مشروع
 المستغلة األقلیة فیھ وتمتلك االمبریالیة

 الكادحین حساب على الطائلة الثروات
 وترتفع البطالة وتتفاقم الفساد فیھ وینتشر
 و للوطن الحریة شعار تحقیق ودون األسعار

 ستظل للمنتجین الثروة و للشعب الحكم
 واالجتماعیة والسیاسیة االقتصادیة األزمة

  . قائمة تونس في

 بھذا حالیا الرجعیة األطراف تتالعب -2   

 على الضغط یحاول منھا فالبعض المطلب
 للمشاركة ماــوإنّ  لتحقیقھ ال اآلخر البعض

 القادمة لالنتخابات واالستعداد السلطة في
 ثروة على السطو في بنصیبھ الفوز وبالتالي
  . الشعب

 تلك وراء تقف التي األطراف إن -3   

 فیھ یزال ال بعضھا و الحكم في كانت الحملة
 في اقةــالط لجنة سأّ یتر من منھا إن بل

 حل على لــتعم ولم اليــالح وابــالن مجلس
  .ونفاقھا خداعھا عن یكشف مما المشكلة تلك

 التي الحمالت ھذه مثل ستتواصل -4   

 إلى الثوریة الشعارات تحویل منھا یقصد
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 جزئیا الرجعیة نجاح فبعد مستھجنة مطالب
" الثورة" مثل مصطلحات مسخ في
 الخ" التأسیسي المجلس"و "الدیمقراطیة"و

 الثوریة الشعارات مسخ إلى تمر اآلن ھاھي
 لمن باألرض غدا نادت ما إذا غرابة وال

 لمبدأ وفیة فھي وغیرھا وباالشتراكیة یفلحھا
  .الوسیلة تبرر الغایة

 من كبیر بقدر التحلي الكادحین على -5   

 أنھا خاصة الحمالت ھذه مثل تجاه الیقظة
 الجھات بعض فیھ تشھد ظرف في تتم

 من الطعام عن االضرابات حركة تصاعد
 وتنطلق العمل عن المعطلة الشبیبة طرف

 يیعن اــممّ  بالتشغیل، مطالبة مظاھرات فیھ
 عنھا، األنظار وصرف علیھا التعتیم محاولة

 تھدد انفصالیة دعوات مع تترافق أنھا كما
 الحرب نار وإشعال الجھویة النعرات بإثارة

  . األھلیة

  الدیمقراطي الوطني الكادحین حزب
2015ماي  29

  تونس في اھنرّ ــال الوضع حول بیان

 حلف لمنظمة المساعد العام األمین يیؤدّ    
 السیاسیة بالشؤون المكلف األطلسي شمال

 و 8 امــیّ أ تونس لىإ زیارة األمن، وسیاسة

 وزارة  تنظم كما 2015 جوان 10 و 9

 طلسي،األ الحلف مع بالتعاون الخارجیة،
 الحوار" عنوان تحت دبلوماسیا ملتقى

" األطلسي شمال حلف لمنظمة المتوسطي
 بقادة الحكومة رئیس التقى وجیزة مدة وقبل
 التطوراته ھذ وتحصل  بروكسیل في الناتو

 األمیركي الرئیس عالنإ من قلیلة امــیّ أ بعد
 حلف خارج أساسیا حلیفا تونس أوباما باراك
 تفاھم مذكرة توقیع و، األطلسي شمال

  .  المضمون مجھولة

 الوضع یزداد ثناءاأل ھذه في و   
 كثرأف كثرأ زمةاأل وتتعمق توترا االجتماعي

 من داعش قوات اقتراب عن الحدیث ویروج
 حول شكوك تحوم و اللیبیة التونسیة الحدود
 مرتبطة قوى تنظمھا حمالت من الغایة

  ترفع ودولیة قلیمیةإو عربیة رجعیة بمحاور

 في حقھ من الشعب تمكین شعار ظاھریا
 من حصتھا ترید بینما الطبیعیة ثرواتھ
  .المحاور لتلك الخدمات سداءإو السلطة

 حزب یرى التطورات بھذه عالقة في و   
 السیاسیة زمةاأل انفجار احتمال نّ أ  الكادحین

 غیر عنیفة شكالأب واالجتماعیة واالقتصادیة
 تكون نأ نحو تتجھ تونس نّ أ كما مستبعد
 قد قلیمیةإ حرب في طلسياأل للحلف قاعدة

 لتشمل ذلك بعد تتسع يلك لیبیا من تبدأ
 على یفرض ما وھو قریبة خرىأ مناطق
 والجمعیات حزاباأل في الوطنیة القوى

 وضاعاأل ھذه مناقشة وغیرھا والنقابات
 حول االتفاق لىإ وصوال تقییمھا وحسن

 الشعب ومصالح یتالءم بما مواجھاتھا سبل
  . الوطن و

   الدیمقراطي الوطنى الكادحین حزب
  2015 جوان 8 تونس
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  رھابیة في سوسةحول العملیة اإل بیان

 جوان 26 الیوم  سوسة مدینة شھدت   

 العشرات خاللھا فقد إرھابیة عملیة2015

 جرح كما حیاتھم التونسیین و األجانب من
 علیھم، النار مسلحون أطلق عندما آخرون

 عالقة في  تونس في الثوریة الجبھة  ویھم
  :  یلي ما على التأكید بذلك

 وبمن اإلجرامیة العملیة بھذه التندید:  أوال   
 إلى التقدم و تنفیذھا و تدبیرھا وراء كان
  .المواساة عبارات بأحر الضحایا ذوى

 عملیات من سبقھا ما العملیة لھذه:  ثانیا   
 المستقبل في یشبھھا ما لھا سیكون و مماثلة

 أكثر تونس في مداه یتسع األسود فاإلرھاب
  الوطن سالمة و الشعب حیاة یھدد بما فأكثر

 إقلیمیة و محلیة قوى من یتغذى ھو و
 غیر عدوانیة مخططات لتنفیذ ترعاه ودولیة

  . األبریاء بدماء آبھة

 أن یمكن التي المخاطر إلى التنبیھ:  ثالثا   
 في اإلرھابیة العملیات توظیف عن تترتب

 التحرر أجل من الشعب كفاح على التضییق
 لمزید استثمارھا و التنمیة و التشغیل و

 تونس على االمبریالیة الھیمنة إحكام
  . األطلسي للحلف قاعدة إلى وتحویلھا

 أحزاب من الثوریین كل دعوة:  رابعا   
  غیرھا و نقابات و جمعیات و ومنظمات

 لمواجھة  مستعجلة عملیة خطة ضبط إلى
 انتفاضة دروس إلى مستندة تكون اإلرھاب

 أثمرتھ ما خاصة و مكاسبھا و دیسمبر 17

 دفاع لجان تأسیس من األولى أیامھا في
 من المدن و القرى و األحیاء لحمایة شعبیة

  . الرجعیة ھجمات

   الثوریة الجبھة
  2015 جوان 26 تونس

  

  

  

  

  

  

  

  

*************************************************************************  
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  ادحینـــن الصافي الفنان الملتزم بقضایا الكــیاة الزّ ــوف

 الملتزم الفنان 2015جوان  5یوم  يوفّ ت   

 مدینة في الصافي الزین الكادحین بقضایا
 عرف الذي وھو عاما 55 عمر عن قلیبیة

 خلیفة مرسال و إمام الشیخ غانيأل بأدائھ
 كتب ما منھا تلحینھ من يغانأ عن فضال

 القاسم وسمیح درویش محمود كلماتھا
 یدور سرور، ونجیب الیعقوبي وبلقاسم

 ورةـــوالثّ  رـــالفقی قفة عن مضمونھا
  .نـــفلسطی و ةــوالحریّ 

 مناضلي من مناضال الصافي الزین كان    
 الثمانینات خالل التونسیة الطالبیة الحركة

 التعلیم قطاع في ذلك بعد نقابیا رفوعُ 
 االنكلیزیة لمادة مدرسا اشتغل حیث الثانوي

 على حصارا يعل بن سلطة فرضت قد و
 مع الحصار ذلك وتواصل الملتزمة أغانیھ
 الزین كان بعدھا، وما الترویكا سلطة

 رغم طریقھ یختار الذي للفنان مثاال الصافي
 الوقوف في مسؤولیتھ ویتحمل المصاعب

 الكادحین حزبو .الشعب جانب إلى فنیا
 یواصل أن ىتمنّ ی األلیم الخبر ھذا ىتلقّ ی ھوو

 الزین طریق على السیر الثوریون الفنانون
 اقھـورف وذویھ ألھلھ تقدمی كما الصافي

  . يالتعاز بأحر أصدقائھو

  حزب الكــادحین

2015جوان  5تونس 

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

  قصیدة بقلم الكادح التونسيصباح الكــدح یا دادا                            

  دادا یا الكدح صباح ـ 
  كالعادة طیب نھارك

  عیدك غدا: قالوا لقد
  شاؤوا ما یقولون بُنَيّ  دعھم ـ

  اعتادَ  ما الّ إ للمرء عید فال
  الكعبِ  في الملح شقوق

  الشوك من آثار الكف في و
  ظھري ینحني حین و
  دريأ وال شامخة الدنیا قیمأ
  ؟ األمرُ  لك أنّى:  قالوا نإ و
  ھرُ الدّ  ليَ  وینحني :شامخةً  جیبأ

  .شعبي یا عیدك دون عیادألا كانت ال
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                   بقلم : عارف األحمر                              وطن اعــأوجقصیدة :           

مسیات                                                                                      األتقطر حزنا ھذه 
 منیات                                                     األوعلى الشرفات زھر 

 یذوي قبیل تفتحھ                                
 ینحبس الغمام                                                    و
ى                                                                                   تبقّ  رائحة القتل تغتال ما و

 من فرحي                                                                              
                       الھواء مالح یسكب مرارتھ                                                         و

 عند فاتحة الصبح على شفتي                                                                         
 ویسكن القلب وجع ال یرام                                             

                                          افتح شباكي                                                       
 عتمة الروح                                                          ءتضيلعل الشمس 

فرفرف حلم قدیم بصدري                                                                                  
                                                                 ھدیل وحمام                 

 فیا وطني...                                                                        
 شد وثاق الجرح                                                            

                                  فھذه الریح عاتیة                 
 ولوحك كاد یضیع في لجة الیم                                 

 وشعبي بین ذبیح وشھید                                    
 مھجر وخیام                                                          

                                                              وزحف ھمجي یحاصرنا                   
 من كل النواحي                                                                      

 ق                                                                                              ـفاألوتسد 
 بشاعة                                                                                   

 لحیة وقمیص                                                                                           
                           عفن نتن                                                          

 تحتھ مخالب                                                                                             
 سوام                                                                                   زواحف و

                                                                               واللیل من شدة الحزن           
 أطال السدول                                                                                     

                            والقھر على عاتق نجمة                                                           
 عرش كالطحالب                                                                                

                                                                  األیاموتعفنت جثث 
فثوري جماھیر الكدح                                                                                          
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 حتشدي                                                                                          او
                                             حطمي رایة الخوف                               

 قتحمي النار                                                                                   او
 شتعلي بركانا                                                                                او

                                                          یحطم عروش العھر    
                                                 األقداممن تحت  األرضویھز 

وأسكبي حقدك الطبقي                                                                                          
حمما          

                                              األرضري وطھّ 
                                         لتزھر الحدائق من جدید                              

                                                                          األكمامي الورد في ویغنّ 
وأسلكي طریق العنف                                                                                          

 ثوریا                                                                                        
 فعدوك في حظرة البندقیة الحمراء                                                       

 نمر من ورق                                                      
 معلم                                                ھكذا حدث ال

 خطاه                                                                      ویقفلیت شعبي  فیا
 كل النیام                                                        یصحوومن رقادھم 
                                                                                   ءالمضيوعلى دربھ 

 لى خالصھم                                                         إیسیر الكادحون 
                                                      واآلالممن قیودھا  األرضر ھذه وتحرّ 

  ٭٭٭٭٭
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