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 مـــــا العمــــــــل ؟   

التي  سياساتال، تنكشف يوما بعد آخر   

 ،االئتالف الطبقي الحاكم في تونس اذهينف  

فالوضع السياسي ، تحت عنوان التوافق

يخضع لتقاسم النفوذ بين حزبي النهضة 

تونس  بمصيروالنداء اللذان يعبثان 

 بينثارة االنقسامات السياسي من خالل إ

 صفوف الشعب على أساس الدين والحداثة

حدان في ممارسة التحكم بينما يت   المزعومة

ا المحاوالت المتجددة التي هن  برقابه، إ

ى تقسيم المحكومين وتوحيد لترمي إ

تلك المحاوالت ال تنجح  ن  أ، غير الحك ام

لى ا فشيئا إشيئ دائما فتقاسم المنافع يؤدي

ليس فقط بين  االختالف ومن ثمة الصراع

 ،أيضا داخلهما وإنمان الحزبين المذكوري  

 بقية القوى الرجعية  وهو ما يصح على

كشف الملفات السرية التي  بما في ذلك 

حبك الدسائس ط هذا الطرف أو ذاك وتور  

لى وصوال إ والمؤامرات واالنقالبات 

 ليءم وتاريخ تونس ،الحرب الرجعية

ام على ن كيف انقلب الحك  بالشواهد التي تبي  

زمة النظام ق أبعضهم البعض مما عم  

 .ودفع به مرات ومرات إلى حافة الهاوية

انقسام المحكومين ال  فإن   في المقابل  و 

حد في نهاية فالشعب يت   ،طويال يستمر  

  ةالتحرر والديمقراطيالمطاف لكي يحقق 

ت انتفاضوفي اال الثروة،والسيطرة على 

ومع مرور حدة ة مت  المتتالية برز كقو  

 .سينتصر باتحاده ال محالةالوقت فإنه  

عن البيان أن وحدة الشعب السياسية   وغني  

ال  ساسيةاأل من خالل تحديد مهامه الثورية

 عبرمنها لتحقيق وحدته التنظيمية  بد  

ظماته وجمعياته وجبهاته ومن أحزابه

لوحدة لن ك اودون تل ،ونقاباته الوطنية

وفي تونس اليوم هناك ، ينتصر الشعب أبدا

ها ال الكثير من تلك األطر التنظيمية غير أن  

 التنظيم رئيسيا على صعيد تزال منقسمة

التقدم  ،الكادحين وقد حاول حزبنا، حزب

ق حق  بمبادرات لتجاوز ذلك االنقسام و

 تأسيسجاح على هذا الصعيد مثل بعض الن  

ة لتقى مقاطعاالئتالف الثوري وم

األطر  االنتخابات والجبهة الثورية وهي

الموكولة اليها  التي أنجزت بعض المهام  

لب القوى التي أغ لكن ،في لحظتها

ة كانت في كل مر   اشتركت في تكوينها

ة في ظل تفشي م خطوة وتتراجع خطوتتقد  

 ذبتنفيوضعف االلتزام  الالمباالة واإلحباط

ى ذلك ترويج لإ مضافا ،االتفاقات المبرمة

التنظيم الذاتي  عن حماقات الفوضوية

المستقل واألفقي للتهرب من أية مسؤولية 

غير الذي تنتفخ فالبرجوازي الص   تنظيمية

أوداجه بالحديث عن الثورة يخاف االنتظام 

نه لن تتحول تلك الثورة الذي بدوالثوري 

 .إلى واقع

د الحزب مرارا أن وحدة الثوريين وأك     

وهي مهمة  ،اتيجي ال محيد عنهاسترخيار 

آنية وعاجلة تتطلب وعيا بالمسؤولية من 
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قبل كل المناضلين مهما كانت مشاربهم 

االيديولوجية فاألساسي فيها هو وحدة 

األرضية السياسية المعبرة عن مصالح 

الشعب والوطن وطالما حصل االتفاق 

حولها فإن تتويجها بوحدة تنظيمية جبهوية 

جها قطعها  فوحدة يتو  يظل الخطوة التي 

 الشعب من وحدة الثوريين .

لى االنقسام الرجعية تتجه رئيسيا إ ن  إ   

ووحدتها عرضية وعلى نقيضها يتجه 

احية الوحدة وانقسامه عرضي الشعب ن

تهزم القوة  المتحدةوالقوة  ،ومؤقت

لى ومن هنا الدعوة إالمنقسمة ولو بعد حين 

 ...نجاز تلك المهمة إ

 نتصر .ننتظم ...ن  

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

 صندوق النقد الدولي يحّث تونس على تطبيق صارم لتوصياته  

حث  صندوق النقد الدولي الد ولة التونسي ة على    

ضرورة تطبيق التوصيات التي رفعتها بعثته 

ا لتونس في النصف الثاني من إثر زيارته األخيرة

سهر ماي المنقضي. وجاء ذلك في تقرير أصدره 

إثر اجتماع لمجلس إدارة  1122جوان  21يوم 

ندوق. وقد استعرض التقرير األوضاع  الص 

االقتصادية واالجتماعية بالبالد، ويبدو عدم 

ضا عن هذا الـواقع وهاته  الر 

ة األولى  الحصيلة واضحا، كما يالحظ للمر 

ي تقارير الصندوق غياب اإلشادة ف

بالـوضع السياسي بعد أن كان ممثلوه 

هون ويجل ون النجاح الديمقراطي الذي  ينو 

حققته التجربة التونسية على المستوى 

مفتتح الفقرات السياسي، حيث ورد في 

فقد : "التقييمية لمديري الصندوق ما يلي

أدت الصدمات المعاكسة المقترنة 

ات عن مسارها وتأخر بانحرافات السياس

تنفيذ اإلصالحات الهيكلية إلى إعاقة 

التعافي االقتصادي وتفاقم مواطن الضعف 

االقتصادي الكلي. وبينما أحاط المديرون 

بضعف األداء في تنفيذ البرنامج 

االقتصادي وازدياد المخاطر المحيطة به، 

فقد حثوا السلطات على تعزيز التزامها 

اإلجراءات العاجلة بتنفيذ البرنامج واتخاذ 

  ."والحاسمة

ه المديرون بالمجهودات  و   رغم ذلك،  نو 

المت بعة من  األخيرةالمبذولة وباإلجراءات 

قبل السلطات التونسية خاصة الترفيع في 
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نسبة الفائدة في المجال البنكي وفي أسعار 

 المحروقات كل  ربع سنة.

ندوق الصادرة في  ا أهم  توصيات الص  أم 

 ير فهي تتلخ ص في الفقرة التالية:هذا التقر

 وأشار المديرون على السلطات"

بالمضي قدما بإجراءات ضبط  )التونسية(

المالية العامة. وحتى يتسنى تعزيز اإلنفاق 

االستثماري واالجتماعي، أكدوا أهمية 

تركيز جهود الضبط المالي على زيادة 

اإليرادات الضريبية وكبح اإلنفاق الجاري. 

يرون إلى مواصلة التركيز على ودعا المد

تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات 

المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة 

المدنية، وتقييد أي زيادات جديدة في 

األجور إال إذا حقق النمو ارتفاعا غير 

متوقع، وَسن زيادات ربع سنوية في 

أسعار الوقود. وأعربوا عن تأييدهم لجهود 

واصلة توفير الحماية ي مفالسلطات 

منها مختلفة االجتماعية الكافية، بسبل 

إجراء إصالحات عادلة ومستدامة في 

 ".معاشات التقاعد

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

 صندوق النّهب يسخر من التّونسيين   

ن     ولي ما بلغه صندوق الن هب الد  ثم 

االقتصاد التونسي من تدهور واالنهيار في 

القطاع المالي وتفاقم األزمة االجتماعية 

بمزيد نشر األكاذيب حول الن جاحات التي 

حق قتها الد ولة التونسي ة ويؤك د أن  

المؤسسات المالية "الدولي ة المانحة" ستبقي 

على دعمها للدولة من أجل "نجاحات" 

 .أكبر

عض ما ورد في تقريره األخير: وهذا ب   

وتحسنت  1122"انتعش النمو في أوائل 

مستويات الثقة... وتحسن مستوى تنفيذ 

السياسات واإلصالحات بدرجة كبيرة... 

وزادت السلطات من حجم التحويالت 

االجتماعية وحققت تقدما في إعداد قاعدة 

البيانات المعنية باألسر محدودة 

لشباك الموحد الدخل...ويمثل وضع نظام ا

لخدمة المستثمرين وإصدار القائمة السلبية 

للحصول على تراخيص االستثمار 

 "...رسالتين إيجابيتين للمستثمرين

إن هـا فعال عبارات ال تنم  إال  على درجة    

ندوق  هها مسؤولو الص  االستباله التي يوج 

إلى الش عب التونسي ظن ا منه أن ها ستنطلي 

وطأة السياسات  تحت عليه وهو الذي يئن  

االقتصادية الفاشلة وتأثيراتها االجتماعية 

وهو يدرك أيضا أن  هذه  الكادحينعلى 

العبارات ال هدف من ورائها سوى محاولة 

إخفاء الهيمنة االستعمارية الجديدة التي 

ندوق والقوى الُكبرى على  يمارسها الص 

الوطن والتي ال تزيد إال  في رهن ثروات 

القوى وللمؤسسات المالية  البالد لتلك

العالمي ة التي تنهب األرض وما فيها 

   وتمتص  عرق الكادحين والكادحات.
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  السفارات االمبريالية ترتع في تونس   

م السفير األلماني بتوقيع اتفاقيات اق   

تمويل ست جمعيات من صفاقس 

 يوقفصة وهوالقيروان وبوزيد ومدنين 

" "ثقة نجحت في كسب يالجمعيات الت

جمعية تقدمت بطلب  231ن ألمانيا من بي

 في الغرض.

ما قام به هذا الس فير، أصبح التونسيون    

معتادين عليه بعد أن غزت صور السفير 

الفرنسي وسائل اإلعالم ووسائل التواصل 

االجتماعي وهو يشرف على ما يخص ه 

ل من مدينة إلى  وما ال يخص ه ويتجو 

لتقي أخرى ومن سوق إلى أخرى وي

المسؤولين أينما حل  وحت ى يتفق د بعض 

المراكز االنتخابي ة... حت ى أصبح يدعى 

"المقيم العــام الفرنسي" في إشارة إلى 

الحاكم الفعلي للبالد التونسي ة زمن 

االحتالل الفرنسي. وقد انتقلت عدوى ما 

دأب عليه سفير فرنسا إلى عدد آخر من 

 مانيا. السفراء مثل سفيرة كندا وسفير ال

مـا أقدم عليه السفير األلماني يجعلنا  

 يالخدمات الت يما ه الت الي: السؤالنطرح 

بما أن  هذا ستقدمها تلك الجمعيات أللمانيا 

 ؟ الت مويل لن يكون دون مقــابل

وال تقتصر عملي ات الت مويل األجنبي ة   

 على الجمعي ات فحسب، وإن مـا تشمـل أيضا

سي ة خاص ة زمن السياتمويل األحزاب 

ـا عن  وسائل الحمـالت االنتخابي ة، أم 

كما ال تقتصر  .عالم فحدث وال حرجاإل

فمختلف  ألمانيامصادر األمــوال على 

القوى االستعمارية والرجعية الصغرى 

منها والكبرى تتنافس من اجل افتكاك 

تها من هذه الجمعي ات واألحزاب  حص 

ووسائل الميديا وحت ى الشخصيات 

 ياسية ذات الش أن.الس

غير المحدودة كل  هذه العطاءات  وبعد    

يتساءل االنتهازيون : لماذا  غير المجاني ةو

ال تشاركون في االنتخابات ؟ وال تدخلون 

  قصور البلديات والبرلمان ؟

ره لهؤالء وأمثالهم جوابنا  : ال قُلنــاه ونكر 

 ة.ديمقراطية دون سيادة وطني

 

 

 

 

 

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

 رهابيةإلى محمية إلون تونس االمبرياليون يحوّ    

بعد ترحيل الحارس الشخصي لبن الدن    

محكمة كندية  ، قضتتونس إلىمن ألمانيا 

 ،لى تونسإبترحيل عميل للموساد 

 إرهابيينوتتحدث مصادر عن عودة 
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ب على سوريا وليبيا وهم كوا في الحرشار

امبريالي  بإشرافلى تونس إبالمئات 

 .أيضا

رهابيين اإل كل  هؤالءلى إذا أضفنا إو   

 ن  أموجودين في الجبال يمكننا القول ال

لن أيريدون اإلمبرياليين هؤالء   تتحو 

ليها إرهابية يصدرون إمحمية إلى تونس 

 رهابيين الذين استعملوهم في مناطقاإل

مختلفة وقد يكون ذلك مرتبطا بخطة 

 .استعمالهم في المغرب العربي مجددا

لمـانيا كانت قد أال ننسى أيضا أن     

باشرت منذ أكثر من سنة بإرســال أعداد 

من اإلرهابيين التكفيريين إلى تـونس، 

وكانت مصادر صحفي ة قد كشفت في أكثر 

ة عن  عدد منهم في رحالت  قدوممن مر 

ألمانيا ومطار النفيضة، رغم  مباشرة بين

محاوالت التكت م والن في من قبل الجهات 

سمي ة. الر 

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

 : من المســــؤول ؟في تـــونس مــوسم العطــش  

الص يف الذي ينتظره جزء كبير من       

احة أصبح المجتمع  في تونس للت رفيه والر 

اته أعباء لم تعد فئات  فصال يحمل في طيـ 

واسعة من هذا المجتمع قـادرة على 

لها.  أكثر الط بقات  والكادحون همتحم 

را     الحـرارة  من ارتفاعاالجتماعي ة تضر 

نظرا لما تتطل به أجهزة التكييف والشواطئ 

على   ونمن تكاليف باهظة ال يقدر

تجد نسبة كبيرة وزبادة على ذلك ا، توفيره

نفسها محرومـة من  العائالت الكادحةمن 

الميـاه، وال يقتصر هذا الحرمـان على 

ميـاه الش رب سواء كانت صالحة أو غير 

صالحة )ذلك أن  عددا غير قليل من سك ان 

يفي ة ال  الحة  يتمتعالمناطق الر  بالمياه الص 

الري  ا يشمـل أيضا ميـاه مـن  وإ للشرب(

المخص صة للحيوانات وللنباتات وهي التي 

 .الفالحينتمث ل المصدر األساسي لعيش 

ولم تشمـل خارطة العطش هذه السنة    

المناطق المعروفة بشح  مـواردها المائي ة 

لتجتاح مناطق  ات سعت  هابل إن  فحسب، 

غني ة بالميـاه وقد كانت في الس ابق تغذ ي 

ليـوم غير غيرها من الجهات فأصبحت ا

قادرة على توفير حاجيات سك انها. 

وانتشرت في عدد من هذه المناطق مظاهر 
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الص راع على بعض الينابيع والسواقي 

والعيون المائي ة حيث تصطف  أعداد من 

أوعية على  ةالكادحين والكادحات حامل

اب  لحصول على ا في انتظارظهور الدو 

نصيب ولو قليل من مياه غير صحي ة قد 

لعدد قليل من الساعات. كما  الظمأ تطفئ

انتشرت في مناطق مختلفة صور حيوانات 

ا عن نافقة مثل اإلبل واألبقار واألغنام ، أم 

األشجار والن باتات فإن  المشهد يوحي 

  بالكـارثة.

وإذ يمث ل تتالي مواسم الجفاف السبب    

ل  ل الاألو  نتشار العطش، فإن  الد ولـة تتحم 

رى لتفاقم هذه الظ اهرة المسؤولي ة الُكب

والتي أصبحت تقريبا مالزمة لفصل 

الص يف، ذلك أن  السياسة المت بعة في البالد 

ال تقـرأ أي  حساب لمثل هذه الجوائح 

الط بيعي ة، فال هي قادرة على مواجهة 

الجفـاف وال على التحك م في مياه األمطار 

 لضمان حسن استغاللها واالستفادة منها.

السياسة الستراتيجيا طويلة وتفتقد هذه 

المدى تقوم على التحك م في الموارد المائي ة 

المتوف رة بمختلف أصنافها وحسن توزيعها 

بين الجهــات وبين القطـاعات، ذلك أن  ما 

يشكوه القطـاع الفالحي من نفص فادح في 

ميـاه الري  يعود أساسا إلى المنافسة 

ض لها هذا القطاع ف ي الشديدة التي يتعر 

استهالك المياه من قبل القطاعات األخرى 

وخصوصا القطـاع السياحي، وال تمتلك 

القدرة على كبح االستهالك   الد ولة 

المفرط للمياه من قبل المؤسسات السياحي ة 

نظرا للهيمنة الساحقة لرأس المال الخاص 

لسياسة االقتصادي ة ل وعلى هذه المؤسسات 

ا القطـاع تعطي األولي ة لهذ التى للد ولة

على حساب القطاعات األخرى وخصوصا 

راعة وتربية الماشية وهو ما قطاع الز

جعل مردوده االقتصادي واالجتماعي 

يتراجع بشكل ملحوظ. وداخل القطاع 

الفالحي نفسه، ال تمتلك الد ولة القدرة على 

التوزيع العادل للموارد المائي ة المخص صة 

للري  نظرا لخضوعها لشروط كبار 

مالكين العقاريين وأصحاب الرساميل ال

الفالحة والذين ال  على المهيمنينالكبرى 

تراقبهم أجهزة الد ولة وهم وحدهم من 

يمتلكون اإلمكانيات المالية إلى جانب 

التسهيالت التي تمنحهم إياها الد ولة 

ليستحوذوا على استغالل الجزء األكبر من 

، بينما يقف الفالحون  كميات مياه الري 

فقراء عاجزين عن ري  غراساتهم ال

وزراعاتهم ومواشيهم نظرا للتكاليف 

الباهظة التي يتطل بها الحصول على المياه 

عبر حفر اآلبار وخصوصا العميقة منها 

أن  السلطات المسؤولة )وزارة  خاص ة 

الفالحة( تضع أمام هؤالء الفالحين 

شروطا مجحفة تعيق عملي ة االنتفاع من 

 ة.الث روة المائي  

وال يختلف األمر كثيرا بالنسبة للمياه   

الحة للشرب. حيث توجد فوارق عديدة  الص 

في االستفادة من هذه الميـاه، بين المراكز 

الحضري ة وبين األريـاف والقرى على 

ل، وبين الحواضر نفسها  المستوى األو 
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يفي ة  على المستوى الثاني وبين المناطق الر 

الد خول في  على المستوى الث الث. ودون

التفاصيل يمكن االكتفاء باإلشارة إلى أن  

هناك مناطق ريفي ة خاص ة مازالت إلى 

 اليوم محرومة من المياه الصالحة للشرب.   

، فإن  ظاهرة العطش  هذه األسبـاب لكل   

التي تضرب مناطق عديدة وفئات 

اجتماعي ة واسعة هي في حقيقة األمـر 

ل السلطات ناتجة عن سياسة تعطيش تتحم  

القائمة المسؤولي ة عنها، وهي سياسة 

ستتواصل ما دامت هذه السلطات ال تريد 

التحك م وال إعادة تغيير سياستها االقتصادية 

والمـائي ة وذلك بسبب طبيعة التركيبة 

 الط بقي ة للنظام القائم. 

وقد دفـعت سياسة التعطيش هذه سك ان    

عديد المناطق إلى االحتجاج بأشكال 

، وقد حصلت في بعض المناطق مختلفة

ات  ين الغاضبين وقو  مواجهات بين المحتج 

عت خارطة االحتجاج  األمـن. وقد توز 

على مختلف أقاليم البالد، شماال ووسطا 

وجنوبا وسواحل ودواخل، من ذلك: 

الرقاب، المتلوي، سيدي بوبكر، 

، حاجب العيون، نفزة، الوسالتية، زغوان

ي األشهر صفاقس وستزداد حدة ف

 والسنوات القادمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة التّعطيش ضدحاجب العيون احتجاجات في : 8162 جويلية 61
 

 

 

 

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

https://www.facebook.com/canatalkadi7ine/photos/a.378173975627547.1073741828.378148572296754/1562672290511037/?type=3
https://www.facebook.com/canatalkadi7ine/photos/a.378173975627547.1073741828.378148572296754/1562672290511037/?type=3
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 داعم وفّي لإلرهاب التكفيريّ  الكيان الصهيونيسوريا:   

لم يعد غريبا أن يعتدي الكيان    

الص هيوني على القطر العربي الس وري 

مستغال  االنشغال العالمي بالحرب الد اخلي ة 

وأمـام تقد م  الد ائرة في سوريا منذ سنوات.

الجيش العربي الس وري ميداني ا في سحق 

العصابات اإلرهابي ة التكفيري ة من داعش 

وجبهة الن صرة وغيرهما وبقية العصابات 

التي تد عي "اعتدالها" والتي لم تد خر 

القوى االمبريالية، وخاصة الواليات 

جعية  المت حدة األمريكي ة، والقوى الر 

الد فع بها إلى ساحات  اإلقليمي ة أي  جهد في

القتال، أمام هذا التقد م الميداني الذي ضي ق 

الخناق على تلك العصابات المأجورة فإن  

العدو  الص هيوني أصبح في صراع ضد  

 بعد التغيرات الميدانية في الـوقت خاص ة 

 ، الجنوب وعلى تخوم الجوالن المحتل 

لذلك تتالت في المد ة األخيرة اعتداءاته 

ألراضي العربية الس وري ة من على ا

خــالل شن  عدد من الهجمــات الجوي ة 

وقصفه لمواقع مختلفة بهدف تخفيف 

الحصار على الجمـاعات اإلرهابي ة 

التكفيري ة التي ال يخفى ارتباطها بعالقات 

ة  لذلك يتدخل في هوثيقة مع  كل  مر 

بأشكال مختلفة لحمايتها وإنقاذ بعض 

ال عدد من عناصرها من ذلك استقب

إضافـة في مشافيه جرحى تلك الجماعات 

رة.      إلى الغارات الجوي ة المتكر 

لعدو الصهيوني اقام جويلية  12ففي    

ها ن  أ اد عىطائرة سوخوي سورية  بإسقاط

 1دخلت المجال الجوي للجوالن المحتل بـ 

 ن  أبينما قال الجيش العربي السوري  ،كلم

 .واء السوريةجاستهداف الطائرة تم في األ

العقيد الطيار سقط خالل هذا الهجوم وقد 

 . شهيدا عمران مرعي

مع مواجهات  ت هذه العملي ةتزامنقد و   

عسكرية شاملة في حوض اليرموك قرب 

داعش بما يؤكد مرة ضد  الجوالن المحتل 

أخرى دعم الصهاينة للجماعات التكفيرية 

المتاجرة بالدين ويذكر أن الكيان 

 من هذه الحادثة يوم قبل أقـامد الصهيوني ق

وهو نظام  "مقالع داوود" أُطلق عليهما 

صاروخي لالعتداء على أهداف في 

 .سوريا

شن  الكيـان  وقبل هذه الحادثة بيومين   

ي   اهجوم الص هيوني على مواقع في  اجو 

منطقة مصياف بريف حماه في سوريا. 

الهجوم مركز البحوث  وقد استهدف هذا

” الزاوي“امل الدفاع في قرية العلمية ومع

كلم شمال مصياف( بريف حماه  22)

  .بخمسة صواريخ

 ":أكذوبة "الخـوذ البيضاء

قامت األجهزة االستخباري ة الص هيوني ة    

ا تُطلق عليهم تسمية  بتهريب مئات مم 

"الخوذ البيضـاء" وإيوائهم في االراضي 
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االردني ة في انتظار أن يقع ترحيلهم إلى 

 د ول الغربي ة.  بعض ال

في المناطق التي  وتنشط هذه المنظمة

كانت تسيطر عليها "المعارضة" والتي 

يفترض أنها منظمة إنسانية تلتزم بحماية 

السكان المسالمين في سوريا، وتقف على 

ي وال تنخرط في األعمال الحياد السياس

بدأت بشكل متزايد في وقد ، القتالية

أعضاء  الظهور على أشرطة فيديو تصور

الخوذ البيضاء وهم يقومون بعمليات إنقاذ 

ة لألطفال من تحت األنقاض، وهمي

الماكياج على وجوه الضحايا  نويضعو

ومالبسهم بهدف إيهام الرأي العام 

بتعرضهم لهجمات بأسلحة كيميائية، ثم 

ا يجب أن يتحدثوا به أمام يملون عليهم م

 .الكاميرات والصحفيين

قد كشفوا في  وكان خبراء سويديون   

ط  وقت سابق من خالل شريط فيديو تور 

هذه المنظ مة في قتل أطفال سوريين 

ماتوا إثر استعمـال أسلحة  بأنهملإليهام 

كيميائي ة من قبل النظام السوري. كما 

ات صورا  نشرت هذه المنظمة عد ة مر 

لضحايا ومنازل مهد مة اد عت أنها من 

 .لمحتل ةسوريا لكن تبي ن أن ها من فلسطين ا

 على يدت هذه المنظ مات للقد تشك     

عمــالء لمخابرات بعض الد ول الغربي ة 

وخاصة بريطانيا واستقطابها 

عين" لـ لبيع وطنهم المستعدين "المتطو 

القوى االمبريالية  ملهتمنحه   مقابل فتات 

جزاًء للمعلومات واألعمـال العدائية التي 

مت وبعد أن قا .شعبهميقومون بها ضد  

هذه المجموعات باألدوار الموكولة لها في 

عديد المحط ات والتي دفع من خاللها 

الشعب ثمنا باهظا تمثل في الهجمات 

تحت  ة الصهيوني االمبريالية و  العسكرية 

ذريعة معاقبة النظام السوري على 

مة دوليا، وبعد أن  استعماله ألسلحة محر 

ضاق الخناق حولها سارع أسيادها إلى 

طيط إلنقاذها من المصير الذي ينتظر التخ

خـونة الشعب والـوطن وتم  تنفيذ هذا 

ة إنجازه للعدو   المخط ط والذي أوكلت مهم 

هو ما يمثل دالال . وكما قلنا الصهيوني

 .عمالتها على    آخر

 

 

 "الخوذ البيضاء"

ليست سوى وسيلة أخرى 

تستعمله القوى االمبريالية 

ريّة لتنفيذ مشاريعها االستعما

في الهيمنة على الشعوب 

 واستنزاف ثروات األوطان
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 هل يوّجه أكــراد سوريا فوهات بنادقهم إلى وجوه األمريكان ؟  

أكراد سوريون يستخدمون "تحت عنوان:   عن موقع الجبهة الثورية في الشرق األوسط

 ."سالحهم ضد األمريكان

ألكراد أعلنوا الحرب على ا"  

عنوان مقال ، "الواليات المتحدة

سفوبودنايا “زاؤور كاراييف، في 

حول األسباب التي تجعل ” بريسا

كردستان سوريا خارج المشروع 

األمريكي، وإطالق النار على 

   .األمريكيين

 :وجاء في المقال   

يدور عن ازدهار الفكرة الحديث    

الكردية في فترة تراجع األنظمة 

 الشرق األوسط. ففي العراق، القوية في

البيشمركة استقاللية شبه كاملة عن ت أنشأ

 .بغداد على أنقاض حكم صدام حسين

لكن في سوريا، أخطأت الواليات    

المتحدة بعض الحسابات. فلم تقم هنا، مع 

األكراد، عالقات دافئة كما مع البيشمركة 

العراقية. هناك العديد من األسباب لذلك: 

أوالً، وحدات حماية الشعب أقرب إلى 

يولوجيا حزب العمال الكردستاني من أيد

إخوتهم العراقيين. هناك ميول روسية لدى 

  حزب العمال الكردستاني، موروثة من

العهد السوفييتي، وهذا الشعور انتقل 

بدرجة ما إلى األكراد السوريين. ولم يتم 

تسجيل أي أعمال اعتداء متعمد من قبلهم 

 .ضد القوات الروسية في سوريا

اإلضافة إلى موقف الواليات هذا الظرف، ب

المتحدة الضبابي تجاه النزاع الكردي 

التركي، ال يولد فقط عالقة باردة، إنما 

وبعض العداوة بين األكراد السوريين 

ويمكن مالحظة … وراعيتهم األولى

صدامات مسلحة متزايدة بين الجنود 

األمريكيين ومقاتلي وحدات حماية الشعب 

 .الكردية

ثار ضجة كبيرة التحقيق وهكذا، فقد أ   

الصحفي األخير عن حادثة دير الزور، 

حيث نشب بين األكراد والمارينز 

األمريكيين، الذين شاركوا معا في معركة 

ضد تنظيم الدولة، اشتباك مسلح، أصيب 

بنتيجته أحد األمريكيين بجروح خطيرة 

مرتين، وفقدت وحدات حماية الشعب أحد 

 .مقاتليها
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ا، فإن هذه الحادثة ليست وفقًا لمعلوماتن و

الوحيدة. وفي الصدد، تفترض المستشرقة 

والباحثة السياسية الروسية كارينيه 

غيفورغيان أن هناك في البيئة الكردية 

أناسا يدركون أن األمريكيين ببساطة 

يستخدمونهم، وأن ذلك مستمر في الوقت 

واآلن، على خلفية العديد من … الحالي

لكردية بتغيير األحداث، تقوم النخبة ا

توجهاتها. بالطبع، حتى االشتباكات ممكنة 

على هذه الخلفية، لكن هذه الحوادث لم 

تكن أبدا ظاهرة شائعة، وبالتأكيد لن تكون 

 .كذلك

ويشير مصدرنا في القيادة العسكرية 

الروسية إلى أن الخبراء الروس في 

سوريا على اتصال دائم مع األكراد، وأن 

لى األمريكي معروفة حادثة إطالق النار ع

لهم. كما تحدث األكراد عن حادثة مماثلة 

 ة.بالقرب من الرق

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

 سبانيةدحات المغرب في حقول الفراولة اإلكامعاناة   

هو عدد الكادحات  20111كثر من أ  

ي ضيعات الفـراولة اإلسباني ة، المغربي ات ف

بعد ان كان هذا العدد ال يتجاوز سنة 

 .مائتي عاملة 1112

الكادحات تعبرن البحر للعمل واإلقامة   

أربعة  أوفي ظروف قاسية لمد ة ثالثة 

أشهر في السنة وفقا لعقد عمل يفرض 

 عليهن  شروطا قاسية.

ض  وزيادة إلى عقود الشغل الهش ة     تتعر 

ات المشتغالت في جني الفراولة في الكادح

يعات اإلسبانية إلى أشكال أخرى من  الض 

االستغالل واالضطهاد واإلذالل واإلهانة 

ش  من قبل أربــاب العمل بلغ حد  التحر 

الجنسي واالغتصاب وهو ما أثــار 

احتجاجات في كل  من المغرب وإسبانيا 

مساندة لتلك الكادحات بعد أن باحت 

ضن له من اضطهاد بعضهن  بما يت عر 

 .طبقي وجنسي

ا السلطات المغربي ة فهي تكتفي بإبــرام  أم 

العقود واختيــار الكادحات حسب 

يفرضها كبار المالكين المواصفات التي 

 ، وبذلك، فإن  المخزنن اإلسبــانالعقاريي

يحافظ  من خالل هذه الخدمـة على البنود 

اريخي ة التي فرضها وال زال يفرضها  التـ 

 المستعِمُر على المستعَمِر. 
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 حوار مع الّرفيق محّمد الصيّاحي، األمين العـام لحزب الكــادحين  

ورة الرفيق محمد ـالتقت طريق الثّ   

الصياحي، األمين العام لحزب 

الكادحين، وأجرت معه  الحـوار 

التالي الذي غلبت عليه األسئلة 

 المرتبطة بطبيعة الـوضع العـام

ونس وتقييم حزب الّسائد في ت

  الكادحين له.

: رغم مرور سبع سنوات  سؤال 

حالة  نّ أ الّ إعلى هروب بن علي 

 ذلك ؟  وضاع في تونس، فكيف يرى حزب الكادحين من عدم االستقرار تسود األ

ثابتة حالة هي  ة بقدر مائطار وال الحالية ليست جديدة  : حالة عدم االستقرار جواب 

الفترة التي سبقت و س فتاريخه تاريخ هزات وأزمات وانتفاضات للنظام في تونومالزمة 

ج طيف من يرو  ة كما وردي  لم تكن   بما في ذلك سنوات حكم بورقيبة هروب بن علي

 احتجاجاتشهدت  كما الرجعية اآلن ذلك، فقد عصفت خاللها الصراعات بأركان الحكم 

 الطالبية 2791فري برزها حركة فيأوانتفاضات متعددة ومحاكمات كثيرة  لعل 

الحوض المنجمي  انتفاضةوالشعبيتين  2722ي فجان 3و 2792جانفي  10 انتفاضاتيو

جهزته مع مطالب أسلوب القمع هو السمة القارة في تعامل النظام وأ، وكان لعماليةا 1112

 وطنامبريالية تتحكم بمصير ال قوىب من حيث ارتباطه تهلى طبيعإالشعب ويعود ذلك 

وهذا ما وامتيازاته  هاانتهاجها حفاظا على امتيازات الواجبالسياسات  لهدد تح، والشعب

وضاع وال ثبات لها فال استقرار لأل الطبقي يحتد حينا ويخفت أحيانا أخرى  جعل الصراع 

والشعب  للحرية والسيادة الوطنيةلقد ظلت البالد فاقدة  .االضطهادو االستغاللعدا ثبات 

 غيرته اثروعلى  للسيطرةفاقدا 

  لى االستغاللإيركن  أنه لم

 بمختلف كافحوظل يواالستسالم 

 29لى حدود انتفاضة إ شكالاأل

 التي كانت  1121ديسمبر 

  ،نتيجتها فرار رأس السلطة

بما في ذلك  الفترة التي سبقت هروب بن علي  

يرّوج طيف ة كما ورديّ سنوات حكم بورقيبة لم تكن 

من الرجعية اآلن ذلك، فقد عصفت خاللها 

 احتجاجاتشهدت  كما الصراعات بأركان الحكم 

 وانتفاضات متعددة ومحاكمات كثيرة  
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لى القضاء إيؤد الكفاح برغم قيمته الثورية العالية فإنه لم  ذلك ن أ حزب الكادحين ويرى

الثورية من جهة  القوى ضعف اء جر   يم نفسهترم إعادةمن  تمكن الذيعلى النظام 

 من جهة ثانية وهو ما جعله ينتقل الرجعية العالمية واإلقليمية والمحلية  له من مساعدة و

وبذلك ظل التناقض معززا هذه المرة باليمين الديني لى وضع الهجوم إوضع الدفاع 

جانب آخر وهذا التناقض  منالشعب االمبريالية والرجعية المحلية من جانب و الرئيسي بين

لى تلك اللحظة التي يجد فيها حله ولن يكون ذلك حتى يصل إ يفرز باستمرار عدم االستقرار

 .المتحولة بدورها إلى االشتراكية بغير الثورة الوطنية الديمقراطية

 ؟  8166عام  يعد هو نفسه كما كان عليه قبل  مالمناخ السياسي ل أنّ ال تعتبرون أ: سؤال 

المناخ السياسي  ن  ألى هذا، ذلك إشرت أالسؤال السابق  الرد  عن لىإي في التطرق لعل  : بجوا

ن يكون الظاهرة التي اختلفت فيها فترة أيات السياسة هو ما يمكن ربمعنى توفر مساحة من الح

، التونسيةما، هو المكسب الوحيد الذي وفرته االنتفاضة رب   عما بعدها وهذا، 1122سنةقبل  ما

 حرية التنظم والتعبير خرى تراجعا بحكم التضييق عليأمكسب ثانوي يشهد سنة بعد  أن ه رغي

السياسة  والثقافة وغيرهما الى سلطة المال واإلعالم  إخضاعوالنشر بأساليب ملتوية ومنها 

 الفاسد.

 ؟ نتج واقعا جديدا تعيشه البالدأوضاع ول على تغير األر هذا التحوّ ـثّ أ: هل سؤال 

الديمقراطية "طلق عليه أللترويج لما  ة والمعنويةادي  ممكانيات الاإلشتى  تم حشدلقد  :جواب

 القوىالرئيسية وانخرطت في ذلك  مهدافهأعن  الكادحات والكادحينجل حرف أمن " الناشئة

سلطة ما طبيعة  وهام حولشاعة مناخ من البلبلة وبث األإحد كبير في لى إاالنتهازية فساهمت 

افة باعتبارها سلطة ديمقراطية  لعابدين بن عليبعد  زين ا  ،جاءت بها انتخابات نزيهة وشفـ 

ضد  الجماهيروانتفاض  يعانيه الشعبة والبؤس الذي دزايتمرارة الواقع االجتماعي الم ن  أغير 

 العام. بالوضعالرجعية بصورة كلية  تحكمدون حال  ،ذلك كله

 ي في تونس ؟مالمح الوضع الحال همّ أذن إهي  : ما سؤال 

 الوقتالبالد في وضع أزمة متفاقمة أكثر فأكثر مع مرور   ن  إاعتمادا على ما سبق ف :جواب

في شتى الميادين عجزت السلطة معها عن ايجاد حالة من الفوضى  وهناك منهار قتصادالفا

وارتفاع معدل الدين الخارجي  حلول للبطالة والفقر والحرمان ونضوب مخزون العملة الصعبة

غالق باب التشغيل في الوظيفة وإ وتخفيض قيمة الدينار سعاراأل بترفيع  .. مكتفية  الخ

كصندوق النقد الدولي للبنوك الدولية ورهن البالد  لى مزيد االقتراضإ أتلجالحكومية كما 

الفساد  الطرف عن تغض فقط ال وهيهؤالء  توصياتوال خيار لها غير تنفيذ  والبنك العالمي

واستفحال ظاهرة ثرياء من قبل األوالتهرب الضريبي الثروة الوطنية  تخريبالسرقات وو

  ما تشارك في ذلك كله لمراكمة المنافع .ن  ب وإالتهري
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 االحتجاج حالة  ويفاقماالقتصادية واالجتماعية  زمةيزيد من تعميق األ وهذا الصنيع   

لديني والليبرالي )حزب النهضة الرجعية الحاكمة بجناحيها ا فتلجأ الكادحين لدى واالنتفاض

المادي والمعنوي باستعمال الهراوات والقنابل  لى القمع المزدوج،إساسا( أاء دوحزب الن

فضال عن الهاء يقافات المتابعات القضائية واإلو المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والرش

ت الصورية المعلومة الكادحات والكادحين بشتى المنوعات االيديولوجية البائسة واالنتخابا

 .نتائجها سلفا

 الذيهجين وزادت طبيعة نمط الحكم ال   

 ر أرضية مناسبة لتصاعد أزمة من توفي تاسي بحئت وال رحاني بمبرلب ليس 

 االئتالف  أطراف كل طرف منم فالحك

تمهيدا ويضعف حليفه  مصالحه ما يالئمب ذلك الحكمص ئالرجعي الحاكم يوظف خصا

قابل لالستمرار  بينهماالتوافق ف ثلما يجري بين اليمينين الديني والليبراليلالنقضاض عليه م

وارات ونقضها حق والئاالتفاقات والوثا دة لحظة ولعل تعد  ي  أقابل لالنفجار في  مثلما هو

قاالت ادها والتسميات والتراجع عنها واإلدوالتفاهمات والتراجعات وانفراجها وانس

ها وغير ذلك ليس ئلغاإديمها والتهديد بقخير مواعيد االنتخابات وتأوالترضيات وت واالستقاالت

ألزمة الحكام السياسية التي كثيرا ما تحدث حزب الكادحين عنها وأضحت سوى ترجمة 

 .هاالرجعية نفسها اليوم تعترف بها ولكن دون قدرة على حل  

 ؟  زليه سبل التجاوإشرتم أ: كيف ترون في ظل هذا الوضع الذي  سؤال 

كم بن علي وسياسته التي حوانتفضت ضد  الكادحات والكادحينت جموع ا هب  لم  : جواب

كانت تهدف  بقدر ماأ  لى حالة انسداد لم تكن تريد مجرد ترقيع لثوب اهترإ األوضاع وصلتأ

توفير تغيير النظام السياسي في اتجاه التحرر من االمبريالية وإرساء الديمقراطية الشعبية ولى إ

وهو ما عبرت  .ضهم والسيطرة على الثروة الوطنيةالبيه واسترجاع الفالحين ألرلطالشغل 

ية : الشعب يريد اسقاط النظام وال ال للطرابلسية اللي نهبو الميزانعنه شعارات من قبيل

 .واألراضي تباعت واألهالي جاعت

وريا لذلك وتلك المطالب ال تزال على جدول األعمال ولن تتحقق دون انتظام الجماهير ث   

يتوجب العمل على توحيد صفوف الشعب في اتجاه تحقيق تلم األهداف  فهو ان اتحد وهب الى 

الثورة فلن تتمكن أية قوة من الوقوف في طريقه وألجل هذا فقد دعا حزب الكادحين سائر 

القوى الثورية من منظمات وأحزاب وجمعيات ونقابات الى توحيد صفوفها عاجال وهو ما فتئ 

نداءه  في كل مناسبة في سبيل تحقيق تلك المهمة  إلدراكه أن قوة الرجعية واالمبريالية   يجدد

 مستمدة دوما من انقسام قوى الثورة .

)اليمينان الدّيني  فالتوافق بينهما

قابل لالستمرار مثلما هو قابل  واللّيبرالي(

 لالنفجار في أيّة لحظة
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 سؤال : هل هناك استجابة لندائكم هذا ؟

: نعم كانت هناك استجابة من طرف البعض والمباالة من طرف البعض اآلخر ربما  جواب

حنا في طور ما  في تأسيس عمل جبهوي تحت مسميات مختلفة بسبب أزمات داخلية وقد نج

مثل ملتقى مقاطعة االنتخابات و الجبهة  الثورية وتم تنظيم فعاليات ميدانية مشتركة وإمضاء 

بيانات موحدة ولكن التقدم بطئ وأحيانا هناك تراجعات، وال يستجيب المنجز حتى اآلن لما 

منذ مدة  حوارات  مع بعض تلك القوى  للتغلب تتطلبه تحديات الوضع العام ونحن نجري 

على معضلة االنقسام تلك ونرى أن حملة مقاطعة االنتخابات البلدية قد ساهمت في توضيح 

يمكن أن  جملة من األفكار واألطروحات التي عدد من المسائل النظرية والسياسية وبلورة

لذين طرحوا هم أنفسهم تلك ا تشكل قاعدة لتنظيم مجموعة واسعة من الثوريات والثوريين

ة   .المهم 

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

 في العــالمالمقاومــة والحروب الشعبيّة نشرة    

 انتفاضة شعبيّة في العراق  
شيئا نتفاضة شعبية في العراق تمتد ا  

، غدادفشيئا من الجنوب لتصل ب

الحكومية  البناياتالمتظاهرون احتلوا 

ومقرات األحزاب الرجعية العميلة 

لألمريكيين لالحتجاج على 

غالء األسعار والبطالة وشح المياه 

 .الصالحة للشراب وانقطاع الكهرباء

الرجعية ردت على االحتجاجات   

 .باطالق النار وسقط شهداء وجرحى 

ما يحدث  ما يحدث في العراق صورة من صور

في أقطار عربية كثيرة تعاني من نفس المشاكل 

في وطن يمتلك ثروات هائلة ولكنها منهوبة من 

  .طرف االمبرياليين وعمالئهم

التّركية تتلقّى مزيدا  الدّولة  كردستان:
 في حربها الّرجعيّة من الخسائر

جعي ة في     تصع د الد ولة الت ركي ة في حربها الر 

ن تركيا والعـراق وسوريا تحت مناطق مختلفة م

يهم  ن تسم  ذريعة حق ها في حماية أمنها القـومي مم 

ـال  "اإلرهابيين" في إشارة إلى حزب العم 

الكردستاني واألحزاب والتنظيمات الكردي ة 



17 

 

جعي تزداد مقاومة القوى الث وري ة المكافحة في  المقاتلة األخرى. وأمــام هذا التصعيد العسكري الر 

 لعــادلة وهي تلحق خسائر فادحة بالجيش التركي أينما حل  وأينما الحق مقاتليها. حربها ا

، في بيان لها، أن ها قامت بقتل ثمانية 1122جويلية  29أعلنت قوات الد فـاع الشعبي، يوم الثالثاء    

هذه  ( جنود أتراك شمال أربيل العراقي ة خالل مواجهات بين عناصر الكريال والجيش التركي في2)

 المنطقة.

ً قال 1122جوان  11األربعاء  يومقد أصدر المركز اإلعالمي لقوات الدفاع الشعبي، وكان    ، بيانا

)شمال كردستان(، أدت إلى  التي نفذت في مناطق متفرقة من باكور الكريال فيه إن عمليات قوات 

 .اتركي اجندي 33مقتل 

 ورد في البيان تفصيل للعملي ات كالت الي:و   

الدفاع  الجاري نفذت قوات جوان 22في    

عملية ضد رتل عسكري للجيش التركي  الشعبي

على الطريق الواقع ما بين مدينة جوله ميرك 

تدمير  عنالعملية  وقد أسفرت وناحية جيليه.

عربة عسكرية وإعطاب مدرعة عسكرية من 

بحسب المعلومات الواردة فإن ونوع كوبرا. 

العملية. بعد هذه خالل  قتلوا اتركي   اجندي 21

العملية أغار االحتالل التركي على المنطقة 

 .وانتشل جثث قتاله بسيارات اإلسعاف

وقعت وحدات خاصة تابعة  نفس اليوموفي    

 لجيش االحتالل التركي في مرمى نيران قوات

، عندما كانت تحاول نصب كمين الدفاع الشعبي

 بالقرب من مخفر كامان في ناحية جيليه في

 مقاتلو ومقاتالت الكريال جوله ميرك. واستهدف

تين كانتا تقالن الوحدات الخاصة ل  العربتين ال

التركي، ووجهت ضربات قوية  الجيشلقوات 

تم تدميرها بالكامل،  . إحدى العربتينللعربتين

ضربات قوية  كما تلقت العربة العسكرية الثانية 

وتم إعطابها. وبحسب المعلومات الواردة فإن 

 قتلوا خالل هذه العملية.  اتركي اجندي 23

 الكريال نفذت قوات، الجاري جوان 27 يوم   

عند تلة علي  التركيجيش العملية ضد مواقع 

تم وشير في ناحية غفر بمدينة جوله ميرك. 

تدمير ثالثة مواقع محصنة للعدو، وبحسب 

هذه جنود قتلوا خالل  2المعلومات الواردة فإن 

عملية قنص  تنفيذفي نفس اليوم  كما تم  العملية. 

ضد مخفر شكيره في ناحية جيليه الذي يتمركز 

أحد العملية لمقتل  االتراك، وقد أد تجنود الفيه 

 .الجنود

جرافات خالل  3تم إحراق جوان،  22وفي    

عملية نفذت في منطقة باني أزيزا التابعة لبستا 

في والية شرنخ، وهذه الجرافات كانت تعمل في 

، وبعد تنفيذ العملية قام جيش الس دودأحد 

 ويوماالحتالل التركي بشن هجوم على المنطقة، 

عملية نوعية ضد  الكريال نفذت قوات جوان 27

إحدى وحدات الجيش التركي التي كانت تشارك 

في الهجوم، وأسفرت العملية عن مقتل جنديين 

وأجبر على االنسحاب من المنطقة بعد  تركيين

 إجالء قتاله.

 الدفاع الشعبي نفذت قوات جوان، 27 ويوم   

جيش التركي العملية نوعية ضد إحدى وحدات 

في منطقة دريه سرختي التابعة لجراف في 

دهي بسيرت، وأسفرت العملية عن مقتل جندي 

 .وإصابة جنديين آخرين بجروح
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 نأمنيي 4الدّرب المضيء يقتل البيرو: 

قتل قام عدد من مقاتلي الد رب المضيء ب   

 22يوم من القوات األمني ة أربعة عناصر 

إثر تبادل إلطالق الن ار وقع بين  1122 جوان

 الط رفين في منطقة هياجوتو في إقليم فريم.

الثوار تركوا في مكان العملي ة وثيقة تحمل    

 ."عنوان "عاشت الثورة البيروفية

 

 الحريّة لدياغو بوما مايا
جويلية القبض على  31روفية يوم االثنين ألقت السلطات الرجعي ة البي  

المناضل دياغو جام بوما مايا بتهمة اإلرهــاب وتمويل عناصر الد رب 

 المضيء الناشطين في منطقة مونزون.

فيق دياغو  سنة وأتى اعتقاله بعد بحث طويل من  32 من العمر ويبلغ الر 

العسكرية التي  حول عالقتـــه بالعمليات .قبل السلطات األمنية البيروفية

 يشن ها مقاتلوا الد رب المضيء في هذا اإلقليم.

 يضرب بقّوةالفلبين: جيش الشعب الجديد 
 11حة وقعت يوم األحد أد ت مواجهة مسل     

 في منطقة سيتيو ناغتاكيان 1122جويلية 

(Sitio Nagtakayan)  ات األمن بين قو 

الفلبيني وعناصر من جيش الشعب الجديد إلى 

هت إثر بوليسعنصري مصرع  ، وقد توج 

وعسكرية كبيرة إلى  بوليسيةالحادثة تعزيزات 

 .منطقة المواجهة

أربعة جنود جويلية  23وقبل ذلك، قُتل يوم 

على األقل  وجرح إثنان آخران من الجيش 

ات من  الفليبيني خالل مواجهة مسل حة مع قو 

وقد   .جيش الش عب الجديد دامت ثالث ساعات

واجهة في نواحي دندناك في وقعت هذه الم

 .مقاطعة بيزاو

تمك ن مقاتلون من جيش الشعب وقبل ذلك بأي ام   

الجديد في الفلبين من أسر جندي  وأحد عناصر 

المليشيات التابعة للسلطات الرجعية إثر حاجز 

أقاموه على إحدى الط رقات في ضواحي مدينة 

( وكان العنصران اللذان تم  Matiماتي )

ار في هذه أسرهما يقو ة معادية للثو  مان بمهم 

 المنطقة.

المقاتلون انسحبوا من منطقة العملي ة إلى    

المناطق الجبلي ة القريبة من إقليم دفاوو الشرقي 

ساحبين معهم األسيري ن، فيما نزلت بمكان 

ة البحث عن  ات حكومي ة للقيام بمهم  العملي ة قو 

 العنصرين المفقودي ن.

عنصرا من جيش الشعب  11وكان قبل ذلك    

 1122جوان  2الجديد في الفلبين يوم األثنين 

ة عسكري ة نظامي ة دامت عشرين  معركة ضد  قو 

دقيقة، وقد نتج عنها إصابة ست ة عناصر من 

 الجيش الن ظامي بجروح.
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هذه المعركة وقعت في منطقة سغادة في    

مقاطعة مونتان وتحديدا قرب قرية مابياد لمذا 

تيبة العسكري ة تقوم بحملة مالحقة كانت الك

 لعناصر جيش الشعب الجديد.

في ليلة نفس اليوم، سقطت فرقة عسكري ة    

ار الماويون في  أخرى في كمين نصبه الثو 

منطقة لوباز، وقد أسفرت العملي ة عن مقتل 

عنصر وجرح عنصر آخر من الجيش النظامي 

في قرية سيالنغ، وسقط عدد آخر من الجرحى 

 االشتباك الذي لحق الكمين. نتيجة

جوان  3وشهدت قرية سغادة يوم الثالثاء    

اشتباكا آخر أد ى إلى مقتل عنصر وجرح تسعة 

ات العسكري ة الن ظامي ة  .آخرين من أفـراد القو 

 السلطات تلفّق للماويين وأنصارهم مؤامرة اغتيال الوزير األّولالهند: 
ن الثوار د ت مواجهة مسل حة بين عناصر مأ   

الماويين وفرقة من الجيش الهندي يوم األحد 

إلى مقتل جنديين وجرح  1122جويلية  23

 .ثالث، وذلك في منطقة شاتيسغار

اد عت السلطات الهندية أن ها في المقــابل،    

عثرت على رسائل متداولة بين بعض العناصر 

الماوية وبعض الشخصيات الثقافية الثوري ة 

ها لقضايا الشعب الهندي المعروفة بمناصرت

والقريبة من الحزب الشيوعي في الهند 

)الماوي(، وذكرت السلطات الهندية أن  هذه 

الرسائل تضمنت مخط طا الغتيال الوزير 

ل. ومن بين هؤالء الذين أدرجتهم الرجعية  األو 

الهندية في المؤامرة المزعومة الشاعر فارافارا 

لكن  الشاعر  .(VARAVARA RAO) راو

المعروف أك د أن  ذكر اسمه في قائمة 

"المت همين" هو كذب وأن  هذه المؤامرة ليست 

إال  تلفيقا من صنع األجهزة األمنية الهندية من 

أجل توجيه ضربات لقيادة الحزب الشيوعي 

 .الماوي وألنصاره

 3 ولد في ،V.V باسم المعروف (Varavara Rao) فارفارا راو

ناقدا  2701بكتابة الش عر واصبح منذ  . بدأ مبك را2721نوفمبر 

أدبي ا. تأث ر بالث ورة الثقافي ة البروليتارية الكبرى وبانتفاضة نكسلباري، 

دون" ثم  "رابطة الكتاب  فكان من مؤسسي مجموعة "شعراء متمر 

جعي ة الهندي ة. تا بقضي ة الش عب وكفاحه ضد  الر   الثوريين" الل تان اهتم 

ض إلى الس جن عدي ات وإلى أشكال أخرى من القمـع بين تعر  د المر 

بسبب نشاطه الثقافي الث وري والسياسي. كان أحد  2722و 2793

ممث لي الحزب الشيوعي الماوي في المحادثات مع الحكومة الهندي ة 

أوت  27لكن فشلها وحظر هذا الحزب جعاله يُسجن من جديد بين 

 "الثورية يةالديمقراط الجبهة" ترأ س .1110مارس  32و 1113

 منظم اآلن وهو ا،حظره تمالمساندة للحركة الثورية في الهند والتي 

  .البديلة السياسة منتدى ومنش ط
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 ت كايا ُحّراورغت

خاضه المناضل بعد إضراب الجوع الذي   

ماي  31ت كايا منذ الثوري التركي تورغ

المنقضي وتحت تأثير التحركات االحتجاجية 

والمساندة لهذا المناضل  ضد  السلطات اليونانية

راح المعتقل جويلية إطالق س 32تم  يوم 

ت كايا وإلغاء األمر السياسي الثوري تورغ

  .القاضي بتسليمه إلى السلطات التركية

 

 

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

 بيــــانات سياسيّة

 يطاليا حول الهجرةإ ين في تونس وبيان الشيوعيين الماوي

تفاقمت معاناة المهاجرين التونسيين واألفارقة    

نحو أوربا ويموت كثير منهم في البحر بما 

والحزن بين عائالتهم مثلما كان يسبب األلم 

عليه الحال عندما غرق مركب كان على متنه 

جزيرة قرقنة بتونس مهاجرا في ساحل  221

  ة .خالل األيام األخير

وتساهم األزمة االقتصادية التي تعصف    

بتونس في خلق هذه الظاهرة فالبرجوازية 

المالكين العقاريين الكمبرادورية وكبار 

يضطهدون الشعب ليس فقط لحسابهم الخاص 

الرجعي ولكن أيضا لحساب االمبرياليين فالنظام 

التونسي عاجز عن توفير الشغل للمعطلين لذلك 

  مهاجرين .يتزايد عدد ال

وفضال عن ذلك يوقع النظام التونسي اتفاقيات   

اقتصادية مع القوى االمبريالية مثل فرنسا 

على اتفاقيات سياسية مثل " وايطاليا ويمضي 

مقاومة الهجرة السرية " ويبيع الموارد الوطنية 

الهيمنة االمبريالية والفقر مما يساهم في دوام 

  في البالد .

مبريالية االيطالية عاجزة بدورها كما أن  اال  

عن حل مشكل الهجرة فمن جهة تتدخل عسكريا 

امبريالية أخرى متسببة في إلى جانب دول 

الموت والفقر في عدد من البلدان مثل العراق 

ثانية تستثمر ومؤخرا في النيجر ومن جهة 

رأسمالها في تونس لكي تحصل على امتياز 

ودون دفع استغالل عمال مهرة بأبخس ثمن 

ضرائب وتصدير كل ربحها وحرمان العمال 

  من حقوقهم النقابية .

وتلك االستثمارات األجنبية ال تساهم في    

التخفيض في نسبة البطالة في بلد مثل تونس 

سيتواصل تدفق المهاجرين ولكل هذه األسباب 

على ايطاليا ولهذا يعاملونهم بطريقة فاشية 

احتجاجات وحتى ووعنصرية وهناك مفقودين 



21 

 

حوادث انتحار في السجون ومخيمات 

  المهاجرين.

وقد وصف وزير الداخلية االيطالي ماتيو    

سالفيني المهاجرين بالمجرمين الذين تصدرهم 

وهدد بمنع سفن إنقاذهم من تونس إلى ايطاليا 

مكان في  بلوغ الموانئ االيطالية، وفي كل 

كعبيد يمكن  أوروبا تجري معاملة المهاجرين

أو إنهم يقتلون بدم بيعهم وشراؤهم في أي وقت 

بارد في البحر األبيض المتوسط قبل وصولهم 

  الى ضفته الغربية.

وتتصف الحكومة االيطالية التي يعتبر    

سالفيني ممثلها األساسي بشعبويتها اليمينية 

العميقة، الفاشية والعنصرية القوية وبطبيعتها 

ط في ظرف موسوم باألزمة وهذا الخلي

تنشر بين االقتصادية معناه أن الحكومة نفسها 

والكراهية ضد الجماهير مشاعر الحقد 

المهاجرين الذين يوصفون بـ "المحتلين" 

والمتعصبين واإلرهابيين والسبب والمجرمين 

  ايطاليا.األساسي للبطالة في 

ألجل هذا ينادي الشيوعيون الماويون في    

ايطاليا وتونس البروليتاريا والجماهير الشعبية 

والنظام االمبريالية االيطالية لكي تنهض ضد 

الكمبرادوري وينادون المهاجرين إلى االتحاد 

ويحيون كل من أجل حرية الحركة واللجوء 

التكفل القوى والجمعيات المنخرطة في 

  واإلحاطة بهم .باستقبالهم 

--------  

  منظمة العمل الشيوعي- الحزب الشيوعي الماوي االيطالي -حزب الكادحين

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

 شون الشعبـهم يعطّ نّ إبيان : 
يتدهور الوضع االقتصادي االجتماعي    

بسرعة في تونس فبعد غالء األسعار ونضوب 

وفقدان األدوية في جنبية مخزون العملة األ

قيمة الصيدليات وبعض المواد الغذائية وانحدار 

الدينار وتفشي المخدرات والجريمة واالنتحار 

رهاب تتعرض واليات با واإلوأورلى إوالهجرة 

لى العطش وفي إينها العاصمة مختلفة من ب

 بذلك يعبر حزب الكادحين عما يلي:عالقة 

 ياسية التأوال : من المرجح أن األزمة السي

السبب في ما يحصل  يتعاني منها السلطة ه

فالقوى الرجعية المتنافسة تتخذ من الكادحات 

ين رهينه لتحقيق أهدافها وال تتورع والكادح

 حتى عن قطع الماء عنهم .

ثانيا : ليس قطع الماء أمرا عرضيا وإنما هو 

جزء من ظاهرة عامة من بين مالمحها حرق 

غابات وحقول الحبوب مبيتات التالميذ وال

واختفاء بضائع من األسواق والعمليات 

 .رهابيةاإل

ثالثا : ستتفاقم هذه الظاهرة في األيام واألشهر 

عنفا القادمة أكثر فأكثر وقد تتخذ أشكاال أشد 

وفق خطة يبدو أنها تنفذ منذ مدة وكان حزب 

وتتصل ليها في بيانات سابقة إه الكادحين قد نب  

 لف السيطرة على السلطة .رئيسيا بحسم م

رابعا : ستحاول القوى الرجعية حل التناقضات 

عودة بن فيما بينها بعقد الصفقات بما في ذلك 

على وإعادة االعتبار لحزبه وفي حال فشلت في 

فتيل حرب ال ــشعإلى إذلك فإنها قد تنساق 

 .أهلية

خامسا : إن الكفاح الشعبي الواعي والمنظم هو 

الرجعية يد لمقاومة مخططات السبيل الوح

 وإفشالها .

 8162جويلية  5تونس  . حزب الكادحين
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 تصريحات صحفيّة للّرفيـق فريد العليبي   

  تصريح حول عالقة النهضة بالشاهد

 ؟ هي خفايا تمّسك النهضة بالشاهد ما
تدرك النهضة أن عليها تقديم تنازالت 

ية ياسة التونسللدول الكبرى المؤثرة في الس
بي وأمريكا لذلك ووروخاصة االتحاد األ

شخصية  إلىفي حاجة في كل مرة  يه
سياسية تختبئ وراءها تكون مقبولة من 
تلك الدول هذا خارجيا أما داخليا فهي 
تبحث دوما عن شخصية سياسية ضعيفة 
تخلى عنها قسم من مناصريها السابقين 
فراحت تبحث عن داعمين مهما كان الثمن 

الشاهد دفعه ، وهذا حال يوسف المطلوب 
اآلن، مثلما كان حال حبيب الصيد في 

وعندما وقبله منصف المرزوقي  وقت ما
تكون تلك الشخصية ضعيفة فإنها تستغلها 

خارجيا فهى كما ذكرت لتلميع صورتها 
تحكم من خاللها ولكن دون لفت األنظار 

توجهات فرنسية خاصة على ضوء  إليها
ية مع ترامب تبتغي مع ماكرون وأمريك

 السياسي .  اإلسالمتحجيم 

ما الذي جعل النهضة تغيّر موقفها من  
 إلىالشاهد فجأة من المطالبة بدعوته 

 إلىعدم الترّشح للرئاسية منذ سنة  إعالن
 التمّسك الشديد به ؟

تلعب النهضة على تناقضات خصومها    
فعندما اقترب الشاهد من اتحاد الشغل 

من حافظ قائد السبسي وعندما اقتربت هي 
هي ابتعد الشاهد عن اتحاد الشغل اقتربت 
 إنهاكمنه وذلك وفق تكتيك يقوم على 

أنه اتحاد الشغل وعزله وهي التي تعرف 
يمثل بمعنى ما "حزب المعارضة 

بشتى  إضعافهالرئيسي" ، لذلك تعمل على 

 إرباكالسبل و لم تغفر له بعد دوره في 
لترويكا وال تود أن يكون سياستها أيام ا

عقبة أمامها في السنوات القادمة عندما 
تكون ساعة سيطرتها الشاملة على السلطة 

 قد دقت. 
هل من مجال لالستقرار الحكومي  

والسياسي ببقاء الشاهد مثلما تقول ذلك 
 ؟ النهضة

هذا االستقرار إن حصل فسيكون استثناء 
أما الثابت فهو االضطراب فاألزمة 
االقتصادية السياسية لن ينفع معها ال بقاء 

أزمة أقوى من  إنهاالشاهد وال رحيله ، 
الحكام مهما كانت أسماؤهم وتتصل 
بطبيعة الخيارات االقتصادية والسياسية 
األساسية والعالقات المتشعبة مع الدول 

فضال عن عالقة  إليهاالكبرى التي أشرت 
وضع بعض الدول العربية واالقليمية بال

التونسي والنفوذ الذي تتمتع به في تشكيله 
  .تشكيله وإعادة

 8162جوان  82الشروق )التونسية(، 
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 ؟ ماذا بقي من الجمهورية ورموزها

ر يوف  تعني الجمهورية عامة نظام حكم    
حقوقا متساوية للمواطنين في مجاالت 

والسياسة واالجتماع والثقافة مثل القانون 
التفكير ووالشغل والسكن الصحة والتعليم 

 والتنظيم والعقيدة الخ...والتعبير 

عندما نشأت  ،ومن حيث األصل   
الجمهورية ألول مرة لدى الرومان فإنها 

" نت تعني السهر على "الصالح العامكا
ولما بحث الفالسفة العرب عن مرادف لها 

تنبطوا مصطلح "المدينة في لغتهم اس
سوف أما الفيل ،الحكم الجماعيالجماعية" و
روسو فقد اختصر القول  .ج .الفرنسي ج

ن في كتابه العقد في ذلك عندما بي  
نظام سياسي يحكم فيه االجتماعي أنها 

 الصالح العام وتسود فيه القوانين .

وفي تونس وجد الحبيب بورقيبة أواسط  
القرن الماضي الفرصة سانحة غداة 

الن عالجيوش الفرنسية البالد إلغادرة م
 ،لغاء حكم البايات الملكيإالجمهورية و

كان لعيد الجمهورية ومنذ ذلك الوقت 
حضوره القوي في تونس في زمانه فقد 

باعتباره مؤسس األذهان صورته  خ فيرس  
، بل إن "الجمهورية" وأباها التاريخي
سمه حتى اب الدولة التونسية نفسها صبغت

 التونسية المعاصرةأنه يمكن وصف الدولة 
على أنه من قدم الشعب ذاته و ،بالبورقيبية

لى إله من غبار حو   يصنع بورقيبة الذ
 كيان .

عالنه رئيسا مدى الحياة إغير أنه مع  
فضال وتفاقم التناقضات بين أركان حكمه 

ت عليه هب   يالعواصف االجتماعية التعن 
" موز وجاء "العهد الجديدضعفت تلك الر

لكي  2729سنة  زين العابدين بن علىمع 

ا لها ولكن دون تضحية يضع حد  
كنظام حكم فقد اعتبر نفسه بالجمهورية 

امتدادا لما أرسى بورقيبة دعائمه من 
ثمة حافظ ذلك العيد مؤسسات سياسية ومن 

على بعض قيمته مع تطويعها لصالح 
 الرئيس الجديد .

 يالوقت لم يكن حال بن عل ومع مرور   
سابقه فمعه حل  مع الجمهورية أفضل من

فشيئا حكم العائلة التي بسطت نفوذها شيئا 
على مؤسسات الجمهورية ووظفتها 

وعندما جاءت االنتفاضة  .لصالحها
وجدت  1121التونسية أواخر سنة 

الرموز خاوية جمهورية منهكة غدت فيها 
على عرشها ولما كتب قبل ذلك بفترة 

الحكم وجيزة صحافيان فرنسيان عن واقع 
في تونس لم يجدا أفضل من ياسي الس

شارة إعنوان "حاكمة قرطاج" لكتابهما في 
 يزوجة الرئيس الت يبن عل ىلى ليلإ

 " آلة في خدمتها.جعلت "الجمهورية

وبعد تلك االنتفاضة اتسع مجال األزمة  
ورغم أن  في تونس وشمل شتى الميادين،

الجمهورية التونسية ظلت نظريا على 
فإنها هرمت بما يشبه  األقل على حالها

رئيسها الحالي الذي يعتقد أنه مالك هرم 
وحاضرها ومستقبلها فهو هي ماضيها 
حكومتها الشاب رئيس أما ، وهي هو
ليه من طرف رفاقه السابقين في إفينظر 

يحمل المعول حزب نداء تونس على أنه 
فالجمهورية التونسية  ،داخلها لتهديمها من

العام  والشأنالعامة ط في المؤسسات تفر  
تغرق اآلن  يأضحى من آخر أولوياتها وه
األزمة لتقوم أكثر فأكثر وقد يبتلعها بحر 

دولة أخرى قد تكون أسوء منها وال مقامها 
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شكلها يعرف بالضبط ماذا سيكون 
السياسي فللدول أعمارها كما يقول ابن 

 وتمرض....وتموت .خلدون، تولد 

رقيبية طالت حشرجتها الجمهورية البو  
 ية اآلن حيث تبدو رياح السموم التخاص
كوص العالم قاطبة قوية فالنعلى  تهب  

لى الماضي إواالرتكاس والتراجع والعودة 
ية وتلك الجمهور ،المرحلةمالمح التليد من 

سالم السياسي قد يخلفها يمينها ممثال في اإل

ا اصطدم بالخالفة السادسة ولم  منذ أن بشر 
ة قضمها ث واعتمد خط  فعل دولي تري  برد 

في ذلك حتى اليوم فتلك تدريجيا ونجح 
 ييتربص بها عدو أنجبته هجمهورية ال

حضنها وشب في نفسها ترعرع في 
أن النصر ليس أكنافها وهو يعتقد اآلن 

  .سوى صبر ساعة

جويلية  85جريدة الّصباح التونسيّة، 
8162 

 ة للمناكفات الشبيهة بما يجري في البرلمان التونسيحلبستكون المجالس البلدية 

في قراءته لفوز سعاد عبد الرحيم    
برئاسة بلدي ة العاصمة، رأى المحلل 
السياسي التونسي فريد العليبي، أن عد ة 

ها  وجود عوامل تحك مت بهذا الفوز؛ أهم 
انقسام في الصف اليميني الليبرالي من 

وحدته خالل فقدان حزب نداء تونس ل
له إلى التنظيمية منذ  وقت طويل وتحو 

مجموعة من األحزاب المتناحرة الباحثة 
عن التموقع في السلطة على حساب 

 البعض.بعضها 

وأضاف العليبي في حديثه لـ"الخليج    
أونالين": "كذلك فإن جبهة اإلنقاذ التي 
مك نت في وقت ما من تضييق الخناق على 

ترويكا، تالشت النهضة أيام حكم الحركة 
ناتها السابقة تتصارع فيما  وأصبحت مكو 

حال العالقة بين الجبهة الشعبية بينها، وهو 
وحزب نداء تونس، في وقت حافظت فيه 

من بنية   وحدتها المستمد ةالنهضة على 
أيديولوجية يمينية دينية راسخة تقوم على 

للشيخ، وعندما حدثت الوالء والطاعة 
رئاسة تلك البلدية  عملية التصويت على

حركة كان هذا العامل حاسماً؛ حيث إن 
النهضة واجهت معسكراً مفت تاً منقسماً على 

نفسه، فانتصرت سعاد عبد الرحيم على 
 حساب منافسها."

وبحسب المحل ل السياسي التونسي فإن   
انتصار سعاد عبد الرحيم على منافسها 
مرش ح نداء تونس، كمال إيدير، لن يكون 

قيمة على صعيد تغيير الواقع البلدي في  ذا
االقتصادية العاصمة؛ ألن األزمة 

االجتماعية التي تضرب تونس بأكملها ال 
يمكن للبلديات القفز فوقها، بل ستظل  

 خاضعة لتأثيراتها".
وتابع: "مهما كانت البرامج االنتخابية    

ا واعدة فإن التطبيق لن يختلف كثيراً  عم 
مات المتعاقبة، حيث سبق قامت به الحكو

لحركة النهضة أن وعدت خالل 
تستطع تنفيذه، االنتخابات السابقة بما لم 

وهناك قسم كبير من قاعدتها االنتخابية 
النجاح في نفض يده منها، ومن لم يحالفه 

إدارة شؤون البالد بأكملها لن ينجح في 
 إدارة شؤون بلدية هنا أو هناك".

الً: "فضالً عن كل وختم العليبي حديثه قائ
هذا فإن السلطة اليوم في تونس مشت تة 

عة بين قوى متنابذة، وهو ما  سوف وموز 
يجعل المجالس البلدية حلبة للمناكفات 
الشبيهة بما يجري في البرلمان التونسي، 
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أضفنا إلى هذا أن نسبة المقاطعة وإذا 
لالنتخابات البلدية كانت عالية فإن ما يمكن 

ه األمر في األشهر القليلة يؤول إليأن 
عن   القادمة هو عزلة تلك المجالس

سينظر إليها على أنها ال الشعب، الذي 
تلب ي مطالبه بقدر ما تلب ي حاجة لدى 

الحصول على أحزاب السلطة تتمث ل في 
الغنائم، وهذا ما أضحى يترد د بقوة لدى 
التونسيين، الذين أصبحوا ينفرون أكثر 

 ة والسياسيين".من السياسفأكثر 
 8162جويلية  5موقع الخليج أون الين، 

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

 الوطنيكفــاح الورقة من تاريخ    

 ضدّ االحتالل الفرنسي     بقلم الّرفيق فاروق الصياحي 6392انتفاضة أفريــل 
مقـاومة الش عب الت ونسي لالحتــالل  لم تتوق ف   

ات جيوش االمبراطوري ة  الفرنسي منذ بدأت قو 

الفرنسي ة تتسل ل إلى الت راب التونسي عبر 

الجبــال  أو تنزل عبر الموانئ تحت غطــاء 

"الحمــاية". وقد ات خذت هذه المقــاومة منذ 

البدايـة شكل المقــاومة المسل حـة رغم الفارق 

ين القوى خاص ة من نـاحية العتـاد في مـواز

 الحربي.

غم من الخيبات، لم يستسلم الشعب في     وبالر 

مواجهة االستعمـار وسياساته دفاعا عن األرض 

ه  ات عدو  والوطـن، وواجه في كثير من المر 

بالمظـاهرات والمسيـرات التي لم تترد د 

ار  الس لطات االستعمـاري ة في "استقبالها" بالنـ 

صاص محدثـة مجازر الزالت ذكراها والر  

تترد د إلى اليـوم مثلما تترد د ذكرى البطوالت 

التي أقدم عليها الش عب وسط رها بدمـائه من 

أجل تحرير الـوطن وتحقيق سيادته. وكـانت 

إحدى هذه المحط ـات  2732انتفاضة أفـريل 

التي قد م فيها الشعب تضحيات ال تُنسى في 

ي فتح نيران بنادقه مواجهة جيش ال يبخل ف

على جموع لم يكن لديها من سالح سوى 

 .وإرادتها التي ال تُقهــر حناجرها وقبضاتها

فمــا هي خصـائص األوضــاع التي دفعـت    

ة ؟ وكيف  إلى حدوث انتفــاضة أفريــل الد مويـ 

تسارعت أطوار المـواجهة بين شعب يكافح من 

ر الـوطني وبين استعمــار ال يتوانى  أجـل التحر 

  عن الد فـاع عن أرض اغتصبها بكل  األشكال ؟

 األوضاع االقتصادية واالجتماعية -6

 والسياسيّة

ما إن بدأت تونس،  األزمة االقتصادية: -

ة، تتعـافى من الجراح التي  المستعمرة الفرنسيـ 

خل فتها أزمة الثالثينات االقتصادي ة التي ضربت 

ناطق نفوذه، العالم اإلمبريالي ومستعمراته وم

حت ى وجدت نفسها تدخل من جديد في أزمة 

ة محلي ة ناتجة عن تتالي مواسم الجفاف  اقتصاديـ 

وهو ما أد ى إلى نقص  2730انطالقا من سنة 

ر سلبا على  ا أثـ  كبير في المنتوجات الفالحي ة مم 

مستوى الت وازن بين النمو االقتصادي من جهة 

 والنمو  الديمغرافي من جهة أخرى.

فعلى المستوى الد يمغرافي شهدت البالد     

ة في فترة ما بين الحربين.  حيوي ة ديمغرافي ة هام 

مليون  2.271فتزايد عدد الس كان بسرعة من 

مليون نسمة  1.201إلى  2712نسمة سنة 

وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الوالدات  2732سنة 

 %30إلى  2710سنة  %19التي قفزت من 

رت نسبة النمو السكاني . وقد قد  2730سنة 

خالل هذه الس نوات العشر أي بنسبة  %12بـ

. وإضافة إلى هذا %1.2نمو  سنوي  تساوي 

االختالل بين النمو  الديمغرافي والنمو 

االقتصادي، فإن  الزيادة الد يمغرافي ة ستزيد في 
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ع من أعداد  عدد الط البين للشغل وهو ما يرفـ 

عن ذلك من  العاطلين عن العمـل وما ينجر  

ل.  انتشار مظاهر الفقر والبؤس والتسو 

: غالء المعيشة تردّي األوضاع االجتماعيّة -

نتيجة االرتفاع الكبير والس ريع في األسعار 

وخصوصا أسعار المواد األساسي ة نتيجة مواسم 

الجفاف المتتالية. فقد تراوحت الزيادة في أسعار 

الدقيق، المواد األساسية )الزيت،السكر،القهوة، 

 .%221و %12الشاي...( بين 

حصول مجاعة بالبالد التونسي ة خاص ة في 

وسطها وجنوبها، وقد أقـامت سلطات االحتالل 

"التكايا" وهي عبارة عن محتشدات تؤوي 

الجياع وأصبحت تمن  عليهم ببعض األغطية 

وقد عرفت هذه الس نوات  والمالبس واألغذية.

وز في بسنوا 2732و 2730الممتد ة بين  ت الر 

بعض المناطق وسنوات الِحلبة في مناطق 

أخرى وهي داللـة على حد ة المجـاعة التي 

ضربت قسما كبيرا من الط بقات االجتماعي ة في 

 مناطق كثيرة من الـبالد.

يفي في ات جـاه المدن  تفاقم ظاهرة الن زوح الر 

الُكبرى وخاص ة مدينة تــونس حيث أقام 

يري ـة على أطراف المدينة الن ازحون أحياًء قصد

وانتشرت األكواخ والخيم. فقد استقبلت مدينة 

مائة ألف  2720و 2730تونس لوحدها بين 

 91ألف و 01نازح واستقبلت ضواحيها ما بين 

ألف آخرين وهو ما جعل هذه الجهة تشهد 

تين خالل هذه الفترة.  تضاعفا في سك انها مر 

سيزيد من  وهذا الت فـاقم لظاهرة النزوح الريفي

تعميق أزمة المدن ومنها مدينة تونس بسبب 

تزايد الطلب على الغذاء ومختلف الخدمات 

 والشغل في ظرف أزمة اقتصادي ة ومالي ة خانقة. 

 األوضاع السياسية -

في تونس  2732أفريل  7لم تكن انتفـاضة    

اريخ  معزولـة عن األحـداث التي سبقت هذا التـ 

اكم عملي ات المواجهة التي وإن ما كانت نتيجة لتر

وسمت العالقـة بين الشعب الت ونسي الغاضب 

من جهة وسلطات االحتالل الغاصب من الجهة 

المقابلة. فلم تكن هناك إمكاني ة لبلوغ تلك 

المواجهـات المتعد دة، والتي سقط في أغلبها عدد 

من الض حايا في صفوف الشعب الغاضب بين 

بحدوث ذلك شهداء وجرحى، نهايتها إال  

االنفجـار الكبير الذي قد م فيه الشعب درسا في 

التمس ك بسيادته على وطنه ورفضه لالحتـالل 

 ودرسا في الص مود والمقـاومة.   

و مع العـودة إلى أهم  األحداث التي شهدتها    

البالد التونسي ة خالل األشهر األخيرة من سنة 

يثبت لنا أن   2732واألولى من سنة  2739

ة قد شهدت تغي رات ا ألوضاع السياسي ة العام 

كبيرة وقد واكب ذلك تصاعد سريع في نسق 

االضطرابات واالحتجاجات التي طبعت 

الش ـارع وأد ت إلى احتداد المواجهة بين شعب 

ة مستعِمرة  ر وقو  مستعَمر تائق إلى التحر 

 متمس كة بتأبيد االحتالل.

فعلى المستوى السياسي، سقطت حكومة    

 2739جوان  23الشتراكي ليون بلوم يوم ا

اديكالي شوطون مقاليد  لتتول ى مكانها حكومة الر 

الحكم في فرنسا، وكان سقوط هذه الحكومة 

إيذانا ببداية التخل ي عن سياسة "االنفراج 

الوقتي" التي ات بعتها فرنسا في فترة حكم بلوم 

والتي كانت لها استتباعاتها على المستعمرات 

ا تونس. وكانت عديد المؤشرات التي ومن بينه

أقدمت عليها سلطات االحتالل الفرنسي تشير 

إلى انقضاء تلك المرحلة وتدشين مرحلة جديدة 

ل هذه  قائمـة على القمع واالضطهاد. وكان أو 

 2739جويلية  23المؤش رات إصدار أمر  

ـة.  الذي يُمـنع بموجبه عقد االجتماعات العام 

ئر في فرنسا وفي كان هناك صراع دا   

مستعمراتها بين القوى اليميني ة الفاشي ة من جهة  
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والقوى الليبرالية الديمقراطية واليساري ة من 

جة تصاعد دور التي ارات الفاشي ة يخرى نتجهة أ

في أوروبا منذ العشرينات وخصوصا في 

أواسط الثالثينات إثر وصول الحزب الن ازي في 

المستعمرات  ألمانيا إلى الحكم. وقد كانت

الفرنسي ة مسرحا أيضا لهذا الص راع، وقد 

طبعت هذه الص راعات الحياة السياسي ة في 

قين" الذين  تونس، إذ ارتفع صوت "المتفو 

يمث لون اليمين المتشد د والذين كانوا رافضين 

ألي  إصالحات تقدم عليها السلطات الفرنسي ة 

 في البالد التونسي ة وحصلت بينهم وبين أنصار

ها كانت  األحزاب اليسارية عد ة مواجهات أهم 

. وكانت سلطات 2739جويلية  22يوم 

االحتالل الماسكة بالسلطة في تونس تحاول 

الحفاظ على سلطتها خصوصا أمام تزايد 

األطماع اإليطالي ة في السيطرة على تونس التي 

رين اإليطاليين كانت تضم  عددا كبيرا من ا لمعم 

( من أنصار %71حوالي نذاك )آكان أغلبهم 

 الفاشية الحاكمة في إيطاليا.

 تصاعد االحتجاجات والمواجهات -8

كان الكادحون في مقد مة المدافعين عن حري ة    

ة يدفعون فاتورة  الـوطن، وكانوا في كل  مر 

دفاعهم هذا ويقد مون الت ضحيات في مواجهتهم 

للسياسة االستعماري ة التي ستشهد تصعيدا خالل 

، سقط 2739جويلية  11لمرحلة. ففي هذه ا

ال منجم الجريصة شهيدي ن  عامالن من عم 

وأصيب عدد آخر بجروح خالل مواجهات مع 

لت لفك  إضراب  ات الجيش الفرنسي التي تدخ  قو 

ـال  صاص على العم  بالمنجم بإطالق الر 

 المضربين. 

( 2739أوت  1وبعد أقل  من نصف شهر )   

العدوى إلى ماتلين من حادثة الجريصة انتقلت 

في جهة بنزرت، فقد أد ت مواجهة بين عدد من 

ال المضربين والقوات العسكري ة إلى  العم 

استشهاد كادحي ن بالرصاص وإصابة عدد آخر 

 3بجروح. وبعد ذلك حدثت مواجهة يوم 

ال  2739سبتمبر  في منزل جميل بين عم 

مصنع اآلجر المضربين وقوات األمن ألقى 

ون الحجارة على عناصر األمن خاللها المضرب

مما أد ى إلى إصابة أحد عناصرها بجروح فيما 

ال  ات باعتقال عدد من العم  قامت هذه القو 

 الغاضبين.

ـال خالل سنة     عددا ال  2739لقد دفع العم 

يستهان به من الشهداء والجرحى ومن المعتقلين 

وكانوا في طليعة الواقفين على خط  الن ار في 

 طات االستعمـار الفرنسي.مواجهة سل

ر الشرائح األخرى من الط بقات     ولن تتأخ 

ر  الكادحة في التقد م إلى خط  المواجهة، ولن تتأخ 

سلطات االحتالل من جهتها في استغالل ابسط 

ه رصاصها نحو  المناسبات واألحداث لتوج 

ة عددا  أجساد أبناء الشعب حاصدة في كل  مر 

ت الوقت، في من الض حايا وزارعة، في ذا

صفوف هذا الشعب مزيدا من الغضب ومن 

 إرادة المقـاومة والعزم على الكفـاح.

فقد استغل ت قوات االحتالل الخالفات بين    

الحزبي ن الدستوريي ن القديم والجديد التي احتد ت 

ل في أكثر من  2739في خريف  لتتدخ 

ة لها سقوط عدد من الض حايا  مر  وينجر  عن تدخ 

سبتمبر وفي باجة  13ث في ماطر يوم مثلما حد

أكتوبر. وكان التونسي ون الغاضبون  1يوم 

ات المحتل ة، ففي  م على القو  يرد ون الفعل بالتهج 

حادثة باجة أصيب أربعة عناصر من الجندرمة 

 2739ديسمبر  32بكدمات وبرضوض، ويوم 

قام أحد الموظ فين باالعتداء على عون شرطة 

ة وذلك خالل إضراب فخل ف له إصابات خطير

 لموظ في "مونوبري" بمدينة تونس.

نظ م سك ان بنزرت  2732جانفي  2و يوم    

مظاهرة احتجاجا على نفي النقابي حسن الن وري 
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لت قوات االحتالل وحصلت اشتباكات بين  فتدخ 

الط رفين استعملت خاللها القوات االستعمارية 

صاص، وقد انجر  عن ذلك سقوط ست ة  الر 

وعديد الجرحى واعتقال ست ة من بين  شهداء

ات  ين كما أصيب عدد غير قليل من قو  المحتج 

 األمن والجيش بجروح.

لقد ارتكبت السلطات االستعماري ة مجازر    

عديدة ضد  الشعب التونسي في عدد من الجهات 

في محاولة منها إلثنائه عن المقـاومة، كما 

نت حاولت ترهيبه من خـالل التوصيات التي كا

تُرسل إلى المراقبين المدنيين وممث ليها في 

الجهات والتي تؤك د فيها على ضرورة تطبيق 

ة  القوانين المانعة للتظاهر ولالجتماعات العام 

ما على  ولإلضرابات. لكن  الشعب كان مصم 

مواصلة الكفـاح بالط رق الممكنة وباألشكال التي 

يمتلكها غير عابئ بأوامر المحتل  وتهديداته 

وذلك دفاعا عن حقوقه المشروعة، ذلك أن  

رها الـوطني  الشعوب التي تكافح من أجل تحر 

تهدف إلى طرد االحتالل فكيف لها أن تأبـه 

 بقوانينه وأوامـره. 

أمـام تصاعد موجة االحتجاجات    

والمواجهـات وتقديم الشعب للشهداء والجرحى 

والمعتقلين، وأمـام استمرار سلطات االحتالل 

اعتماد سياسة القمع وارتكاب المجازر، لم في 

ر  يبق أمـام قيادة حزب الدستور الجديد من مبر 

لمواصلة السير في طريق "الـحوار" الذي كان 

ل عليه مع صعود حكومة ليون بلوم إلى  قد عو 

اعتقادا منه بأن  هذه  2730السلطة في ماي 

الحكومة ستقد م إصالحات اقتصادية واجتماعي ة 

في إطار نظام الحماية. فغي ر الحزب  وسياسي ة

عقب مؤتمره المنعقد في أواخر شهر أكتوبر 

في تاكتيكه تماشيا  2739وبداية شهر نوفمبر 

مع الوضع الجديد. ولم يكن هذا الوضع الجديد 

هات الجديدة، إذ برز خالل  وحده المحد د للتوج 

مؤتمر الحزب جناح راديكالي  دفع في ات جاه 

مع فرنسا ورفع مطلب خيار المواجهة 

االستقالل الوطني، وحينئذ لم يكن أمام الديوان 

السياسي غير مجاراة األمر الـواقع ومحاولة 

ر حت ى ال تنفلت  الل حـاق بالوضع الش عبي المتفج 

من بين يديه األمور. وقد كان من نتائج هذا 

ه الجديد للديوان السياسي استقالة رئيس  التوج 

ديسمبر  32ي يوم الحزب محمود المـاطر

ه الجديد لحزب 2739 . وقد تجل ى هذا التوج 

الدستور الجديد في ات خاذ فرار قطع العالقـة مع 

السلطات الفرنسي ة في باريس وذلك بعد 

االستقبال الباهت الذي حظي به بورقيبة خالل 

زيارته األخيرة إلى فرنسا، مع أن  الحزب لم 

الذي يمث ل  يعلن قطع العالقـة مع المقيم العـام

فرنسا االستعماري ة في تونس. وكان القـرار 

الثاني الذي ات خذه الحزب يتمث ل في اإلعالن عن 

ر تنفيذه يوم  نوفمبر مساندة  11إضراب عام تقر 

للوطنيين في المغرب األقصى وفي الجزائر 

 واحتجاجا على اإلجراءات المت خذة ضد هم.

هي سياسة زجريّة تلهب نار الكفاح وتنت -9

 بمجزرة

أمام تزايد االحتجاجات الشعبي ة والمواجهات    

فا من انفالت األمور، زادت  واالشتباكات، وتخو 

جري ة  السلطات االستعماري ة في سياستها الز 

بإصدار األوامر المانعة للتجمهر واالجتماعات 

والس امحة بمراقبـة الجمعي ات وأنشطتها ومنها 

ياضي ة ومراقبة المعلومـات  الجمعي ات الر 

وأعطت األوامر للمراقبين المدنيين في جهاتهم  

ل من  ات البوليس والجيش للتدخ  بإطالق يد قو 

أجل "الحفـاظ على األمن". ففي شهر جانفي 

لوحده تم  إصدار أكثر من أمر وتوجيه  2732

أكثر من إعالم إلى ممث لي سلطات االحتالل في 

جري   ـة ضد  الجهات لمزيد تطبيق القرارات الز 

. وفي هذا اإلطار  ك شعبي  أي  نشاط أو تحر 
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أقدمت هذه الس لطات على حل  الن قابات التي 

فيفري  1تعتبرها غير قانوني ة في بنزرت يوم 

ت مالحقة النقابيين المنتمين إليها  2732 وتم 

مارس تم  حل  جمعي ة الن جم  2قضائي ا وفي 

الكشفي وأقدمت كذلك على منع المحاضرات 

الط ابع الث قافي وبلغ بها األمر حد  إغالق ذات 

ادقي في   . 2732مارس  10المعهد الص 

وإذا كانت سلطات االحتالل تهدف من خالل    

هذه القرارات واألوامر وهذه اإلجراءات إلى 

مزيد إمساكها بالوضع، فإن  ذلك لن يتحق ق لها 

بما أن ه كل ما زادت ممارستها لالضطهـاد ستزيد 

ذلك في نشر شرارة الكفـاح. وقد رد  في مقابل 

الشعب على هذه السياسة بمزيد اإلصرار على 

الـمقاومة. فقد دخل طلبة الزيتونة في إضراب 

ادقي ة، وبدأت تنتشر  ثم  التحق بهم تالميذ الص 

مظاهر العصيان عن دفع الض رائب ورفض 

تطبيق األوامر والقوانين، وتزامنت هذه الموجة 

تزايد التحريض على المواجهة من المقـاومة مع 

اديكالي  الذي تول ت القيام به عناصر التي ار الر 

داخل الحزب الدستوري الجديد إثر قيامهم 

بجوالت في عديد المناطق خاصة إثر استقالة 

رئيس الحزب محمود الماطري، وقد شهد عدد 

عات جماهيري ة ومظاهرات  من المناطق تجم 

ات   األمن.تخل لتها اشتباكات مع قـو 

ومع بداية شهر أفريل شرعت سلطات    

االحتالل في تنفيذ إيقافات واعتقاالت ضد  

د  ضة على التمر  العناصر التي وصفتها بالمحر 

والعصيـان وهو ما زاد في شحن الغضب في 

صفوف الجماهير، وبدأت األوضاع تسير فعال 

ام   3أفريـل. ففي  7و 2و 9نحو االنفجـار أيـ 

قيم العام الفرنسي، وبلهجة حاد ة، أفريل أعلن الم

انطالقا من باجة وسوق األربعاء حيث عقدت 

اجتماعات حماسي ة، "أن  هناك عناصر تهد د 

وهي تطلق دعاية  التعاون الفرنسي التونسي

إجرامي ة وستتم  مالحقة المسؤولين عنها". 

وبالفعل فقد انطلقت السلطات الفرنسية في شن  

ذلك اليوم، فأوقفت يوم  حملة من االعتقاالت منذ

أفريل عيسى الص خري وفي اليوم الموالي  3

يوسف الرويسي وسليمان بن سليمان، وقد 

ألهبت هذه االعتقاالت حماس الجماهير الغاضبة 

التي هب ت إلى التظاهر وإلى اقتحام مكاتب 

المسؤولين الجهويين في وادي مليز وغار 

ديدات الد ماء وسوق األربعاء غير مبالية بالته

صاص مؤك دة  بالتتبعات القضائية وباستعمال الر 

على استعدادها على المواجهة والت ضحية. 

وسرعـان ما انتشرت المظاهرات واإلضرابات 

في جهات أخرى من البالد، فأضرب سك ان 

ت  9جزيرة جربة يوم  أفريـل وتظاهروا وتم 

ات الرسمية للسلطات الفرنسية  مهاجمة المقر 

متعاونين معهم من التونسيين. ولعمالئهم وال

فاقس وانتقلت المظاهرات الغاضبة إلى ص

عملي ات قطع بوتونس والس احل وقام الشعب 

 لخطوط الهاتف مثلما حصل بين السند وقفصة. 

و أمام تصاعد االضطرابات، لجأت سلطات    

االحتالل إلى بث  بالغات داعية إلى الت هدئة، 

ذا الش أن كما فأصدر المقيم العام بالغا في ه

اعتمدت على المتعاونين معها من التونسيين 

فأصدر القسم التونسي بالمجلس الكبير بالغا في 

نفس الغرض، لكن الشعب التونسي كان قد ات خذ 

قرار المـواجهة وال مجال للت راجع عن قرار 

الكفـاح. ففي مدينة تونس أغلقت الد كاكين 

اهرات أبوابها وأغلقت األسواق واندلعت المظ

الهاتفة بشعارات معادية لفرنسا ولالستعمـار منذ 

ل  9يوم  أفريل وكانت قوات البوليس تتدخ 

قها باستعمـال الهراوات.  لتفر 

أفريل، بدأت الحشود منذ الص باح  2يوم    

ك، وقد ذكرت بعض المصادر الفرنسي ة  تتحر 

أن ها كانت تحمل الهراوات، بينما أخذت مختلف 
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ري ة وشبه العسكري ة الفرنسي ة التشكيالت العسك

مواقعها مشهرة أسلحتها مستعد ة للحرب. وبعد 

الظ هيرة وصل عدد المتظاهرين حسب 

عوا  2و 0التقديرات الفرنسي ة ما بين  آالف تجم 

 ) ة )مقر  الحـاكم المحتل  قرب مقر  اإلقـامة العـام 

قت  تتقد مهم الن ساء واألطفـال. وبعد ساعات تفر 

وقوع حوادث بين الجانبين في الحشود دون 

ة على أن يكون الموعد  محيط مقـر  اإلقامة العـام 

غدا لمواصلة الت ظاهر، مع أن  الحزب 

ء للتظاهر يوم   21الدستوري الجديد كان يهي 

قت الحشود ات جـه قسم من (2)أفريل ا تفر  . ولم 

المتظاهرين إلى أمام السجن المدني مطالبين 

ين، وهناك لم تحصل بإطالق سراح الموقــوف

مواجهات بين هؤالء الغاضبين وقوات االحتالل 

انجر  عنها سقوط ضحايا في صفوف التونسيين، 

بورقيبة “لكن الصافي سعيد يورد في كتابه 

ا وصلت إلى ” سيرة شبه محرمة أن  المسيرة لم 

 لتظاهر أمام قصر العدالة اعترضهاالقصبة ل

صاص حصد "مئتي  قتيل-111-وابل من الر 

على يد الجيش والجندرمة الفرنسي ة." 

)منشورات عرابي، الطبعة الرابعة، تونس، 

، ونسوق هنا ما (221، ص1122نوفمبر 

أورده الصافي سعيد بتحف ظ كبير ألن نا ال نعلم 

أي  مصدر اعتمده في كالمه هذا ومدى 

مصداقي ة هذا المصدر خصوصا وأن ه ال يوجد 

لى سقوط في المصادر المتوف رة ما يشير إ

 ضحايا خالل ذلك اليوم.

: هو يوم المجزرة التي 2732أفـريل  7يوم 

ارتكبتها سلطات االحتالل الفرنسي ضد  أبناء 

الشعب الغاضبين الذين خرجوا مطالبين 

ة وكل هم عزم على مواجهة  باالستقالل والحريـ 

 االستعمـار.

 311في صبيحة ذلك اليوم تظاهر حوالي    

محاولة منهم للضغط على  أمام دار الباي في

ل لدى السلطات  الباي والحكومة التونسي ة للتدخ 

الفرنسي ة من أجل إطالق سراح المعتقلين.. لكن 

ال الباي وال رئيس الحكومة كان قادرا على 

الرد  بما أن  ال سلطـة لهما أمام سلطة االحتالل. 

وال بدأت الجماهير تتوافد من األحياء  وبعد الز 

فقيرة القريبة إلى وسط المدينة مت جهة الشعبي ة ال

ات  صوب قصر العدالـة الذي كان محمي ا بقو 

األمن والجيش.  وقد حصلت اشتباكات بين 

المتظاهرين الذين بلغ عددهم حسب المصادر 

ات  2311األمنية الفرنسي ة  محتج  وبين هذه القو 

بالعصي  والحجارة والهراوات وسرعان ما 

قت القوات الفرنسي ة انفجر الـوضع حيث أطل

صاص صوب المتظاهرين فأردت ما بين  الر 

ومئات الجرحى في مد ة  (2)شهيدا 11و 11

زمني ة وجيزة فيما لقي عنصران من عناصر 

ون من األحياء  األمن حتفهما. وقد قدم المحتج 

القصديري ة الفقيرة التي نشأت على أطراف 

يفي من ذ المدينة نتيجة تفاقم حركة الن زوح الر 

منتصف الثالثينيات مثل أحياء المالسين وراس 

 الط ابية.

إلطـار روايتين لهذه ونورد في هذا ا   

 :الحوادث

 (1)الّرواية األولى للفرنسي روجي كازمجور -

(Roger Casemajor التي أوردها في )

 كتـابه

 " L’action nationaliste en Tunisie 

du pacte fondamental de 

M’Hamed bey  à la mort de 

Moncef bey 1857-1948 ".  

أفريل:  7يقول كازمجور متحد ثا عن يوم    

وال، في الساعة الث انية... بين   011"بعد الز 

شخص يختلفون عن أولئك الذين  911و

 ، تظاهروا في الصباح ومن فئة اجتماعي ة أقل 

تجمهروا أمام قصر العدالة... وقام أعوان 
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... وخلف السلطة بتفريقهم بواسطة ال عصي 

قصر العدالة... واضطر  األعوان لتفريق 

مجموعة أخرى من المتظاهرين الذين تجمهروا 

في هذا المكان )خلف قصر العدالة في ات جاه 

السجن المدني( لكن الذين تم  تفريقهم في البداية 

قاموا باالنتشار في المدينة )العتيقة( طالبين 

 (  212-219العون من اخوتهم." )ص 

ويضيف كازمجور أن  "عاصفة الفتنة هب ت    

على المدينة العتيقة" فأخذت النسوة من سطوح 

غاريد وتقذفن إلى الشارع  المنازل تطلقن الز 

 بكل  األواني واألسلحة التي تمتلكنها.

ويضيف كازمجور في روايته لألحداث أن     

ين تجمهروا بعد ذلك في نقطتين هما  المحتج 

ر باب سويقة وباب منا رة. ثم  يورد التطو 

الموالي الذي حصل بعد هذا التجمهر: "خالل 

ع للقـوى الث وري ة الذي دام عشرين  هذا التجم 

ع اآلخر ة-دقيقة، تلق ى التجم  ة العام  ع القو   -تجم 

ين، ضربات  الذي وقف في وجه المحتج 

الحجارة، في حين ُجرح الجندرمي نيكوال قرب 

أمام المستشفى القصبة وتُرك كولمباني للموت 

المدني. نفخ في األبواق، إنذار باستخدام 

ة(، فرقة )من الجنود( تضرب بأعقاب  )القو 

البنادق من جهة باب منارة في حين رد ت 

ي باب  الشرطة على طلقات نار محتج 

وهاجمت السيارات الحاملة للرشاشات  سويقة.

الجمهور من الخلف في حين كان هذا الجمهور 

ويهاجم  ت الترامواييقلب ويحرق عربا

السيارات ويلحق األضرار باألوروبيين." 

 .(212)ص

ثم  يورد حصيلة هذه المواجهات العنيفة: "في    

عشرة قتلى  ! السادسة مساًء، انتهى كل  شيء

ين، قتيل من قوات األمن  ! من بين المحتج 

 "! وعديد الجرحى من هذا الجانب ومن ذاك

، أوردها (3)وزعزّ الّرواية الثانية لعز الدين  -

، وهو عبارة عن في كتابه الت اريخ ال يغـفر

ادر سنة   .2722مذك رات، الص 

 « Azzedine Azzouz, L’Histoire 

ne pardonne pas, Tunisie :1938-

1969, ed. L’Harmattan, Dar 

Ashraf Ed, 1988 .» 

أفريـل وهو  7وز متحد ثا عن يوم يقول عز     

ا حدث:" كان اليوم شاهد عيان كان قريبا م م 

الذي كان يجب أن أمثل فيه خالل المجزرة أمام 

ه أيضا اليوم الذي  قصر العدالة بتونس. إنـ 

شاهدت فيه بعيني  عشرات التونسيين 

والتونسيات أطفاال وشيوخا يسقطون حولي 

 (23كالذ بـاب." )ص.

لم توقف المجزرة الد موي ة التي ارتكبتها    

ات االحتالل الفرن  2732أفريل  7سي يوم قو 

ضد  الشعب التونسي وخصوصا طبقاته 

را  االجتماعية األكثر اضطهادا واستغالال وتضر 

من الهيمنة االستعماري ة وال اإلجراءات التعس فية 

التي لحقت تلك األحداث الشعب التونسي على 

غم من إعالن  مواصلة الكفاح والمقـاومة. فبالر 

ل م  7نذ مساء حالة الط وارئ وحظر التجو 

أفريل في مراقبتي تونس وسوسة وتوسيع 

عملي ات االعتقال والمالحقة، تواصلت 

االحتجاجات في جهات أخرى ومنها جهة 

الـوطن القبلي حيث تم ت مهاجمة مصالح 

رين واالحتالل وهو ما حدا بسلطات  المعم 

االحتالل إلى إعالن حالة الط وارئ في المراقبة 

انطالقا من وطن القبلي( )الـالمدني ة بقرمبالية 

 أفريل. 21يوم 

--------------- 
 :المــالحظات

 7إب ان أحداث بورقيبة كان الحبيب  -(2)
بين يديه  يرى أن  األمور قد انفلتت منأفريــل 
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ت مظاهرة نأومن أيادي حزبه بعد   2 مر 
وحسب ما  .أفريل الحاشدة دون إراقة دماء

ب ر أورده علي معاوي في ذكرياته، فقد ع
ها  بغضب وتحس ر عن فوات هذه الفرصة موج 
لومه إلى كل  من المنجي سليم وعلي البلهوان. 
يقول علي معاوي: "كان الزعيمان سليم 
والبلهوان مع بورقيبة في غرفته، فاستقبلهما 
بألفاظ في منتهى الحد ة وهو في أشد  فورة 
الغضب يتحس ر على هذه الفرصة الذ هبي ة التي 

 (.31حزب" )ص.ضاعت على ال
(: ذكريات وخواطر،     المعاوي )علي 

منشورات المعهد األعلى لتاريخ الحركة 
 .1119الوطنية، سلسلة مذكرات، منوبة 

وفي نفس الس ياق يورد كازمجور حول هذه    
وفي نفس الليلة قدم الحادثة الفقرة التالية: 

محمود الماطري إلى بيت بورقيبة داعيا إياه إلى 
ر بالتهدئة واعتماد خطاب معتدل إصدار أوام

فا من عملي ة قمع قد تكون نتائجها خطيرة  تخو 
الحزب الد ستوري، لكن بورقيبة  ومنها حل  

نحن اآلن في  ! جابه بهذه العبارات:"اسمع  أ
يجب علينا أن  ; طريق ال يمكننا فيه الت راجع

نكون منتصرين أو فسنندثر. أنت تضيع لي 
  " ! وقتي. اُتركني هادئا

 .210كازمجور، ص.   
هناك عديد االختالفات حول عدد الشهداء  -(1)

أفريل. فالمصادر الرسمية لسلطات  7يوم 
االحتالل الفرنسي وخصوصا التقارير األمني ة 

قتيال  11قتيال وأحيانا أخرى  11تذكر أحيانا 
قتيال وقد يكون العدد أكثر من  22وأحيانا ثالثة 
ألن  عديد العائالت ( نظرا 11أو  11المتداول )

التونسي ة لم تكن تعلن أو تفصح عن شهدائها أو 
فا من  جرحاها في هذه الحاالت وذلك تخو 
التتب عات وسياسة العقاب التي قد تلحقها من قبل 
السلطات االستعماري ة في حالة اإلعالن عن 

 ذلك.
بينما يذكر كازمجور أن عدد القتلى من بين    

خالف لما هو متداول وهو رقم م 21التونسيين 
وذلك يعود إلى محاولة هذا االخير التخفيف من 
حد ة الجريمة التي ارتكبتها قوات االحتالل 

خاص ة وأن ه كان يشتغل في األجهزة 
 االستخباراتية لسلطات االحتالل.

ح المقيم العام لويس بيريليي في     ويرج 
أن   27ذكرياته وشهادته حول تونس، بالص فحة 

على  21أفريل هو  7القتلى يوم  يكون عدد
 .11األقل  رغم أن  اإلقامة العامة تقول 

 Louis Périllier, La conquête de 
l’indépendance tunisienne, Ed. 
Robert Laffont, Paris 1979. 

ونعثر في كتاب "بين تونس وفرنسا: كفاح    
مرير طيلة ربع قرن في سبيل التعاون الحر"، 

سميةصادر عن المطال بدون تاريخ،  ،بعة الر 
الذي يتضمن مقاالت وتصريحات ورسائل 

، 2732و 2733بورقيبة للفترة الممتدة بين 
يومان  2732أفريل  7و 2ان:"على هذا العنو

"، -جريحا 01مي تا و 211-ي ام التاريخية من األ
ثم  يضع المؤل ف فقرة تقديمي ة قصيرة للمقال 

ولم يصدر، أفريل  7الذي كتبه بورقيبة يوم 
وجاء في هذه الفقرة ذكر ألعداد المتظاهرين 

أفريل، وقد بلغت األعداد  2الذين خرجوا يوم 
حسب هذا المؤل ف "الثمانين ألف نسمة 
بالحاضرة خرجوا في هدوء ونظام، وما يقرب 
من مليون طافوا في كافة البالد التونسية." 

 .(113)ص. 
ا الصافي سعيد فيذكر في كتابه "بو    رقيبة: أم 

مة" أن  عدد  221بالصفحة  سيرة شبه محر 
. وقد أخذ الصافي سعيد هذا 111القتلى قد ر بـ

 :الرقم عن كتاب
Les chemins de la décolonisation 
de l’empire français, sous la 
direction de Charles Robert 
Ageron, Paris,cnrs, p.86.  

روجيه كازمجور، هو موظف في  -(3) 
تعالمات العامة الفرنسي ة، ولد بقفصة، يتقن االس

اللغة العربية واللهجة التونسي ة، وكتابه هذا هو 
عبارة عن تقرير داخلي أل فه في أواخر 

 األربعينيات.
وز، هو مناضل وطني  -(2) عز الدين عز 

سين الستعمال الس الح  تونسي، كان من المتحم 
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ب في  في مواجهة االستعمار الفرنسي، تدر 
ف الجيش السوري على استعمال األسلحة، صفو

اختلف مع قادة حزب الدستور الجديد حول 
 أشكال الكفاح.

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

   نوويا والصين السوفيتي االتحاد لتدمير قديمة وثيقة تكشف أمريكا   

 على األمريكي القومي مناأل أرشيف نشر   

 قد كانت خطة اإلنترنت، على الخاص موقعه

 عام في األمريكية المتحدة الواليات أعدتها

 السوفيتي االتحاد من كل لتدمير ،2701

 .كامل بشكل والصين،

 نشر القومي، لألمن التابع األمريكي الموقع   

 كال في جماعية إبادة إلحداث خطة عن وثائق

 التي الخطة بأن المختصون وأشار .البلدين

 لتدمير متكاملة كخطة" SIOP"  اسم تحمل

 المتحدة الواليات يهددان باتا اللذان البلدين كال

 بعام مؤرخة كانت صناعيتين، كقوتين األمريكية

2702. 

 األمريكية القوات استخدام إلى وتشير   

 من المئة في 91 لتدمير النووية لألسلحة

 .السوفيتي تحادلال الصناعية اإلمكانات

 اإلدارة بحسب ذلك سيؤدي نفسه الوقت وفي   

 .سوفيتي مليونا 91 حوالي لوفاة األمريكية

 ذلك في األمريكية األركان إدارة وبحسب

 السكان من عدد أكبر على القضاء فإن الوقت،

 على االنتصار لتحقيق اوكبير اهام   امعيار يعتبر

 .السوفيتي االتحاد

 تفصيليا استخداما" SIOP" الخطة وتضمن   

 القوات قبل من ستستخدم التي النووية لألسلحة

 .األمريكية

 الوطنية والسجالت المحفوظات إدارة وكانت   

 ،1123 عام في نشرت قد كانت األمريكية،

 المتحدة للواليات الذرية القنابل بأهداف قائمة

 االتحاد في أهدافا شملت والتي األمريكية

 تحديد وتم   .والصين الشرقية وأوروبا السوفيتي

 و لينينغراد في 223 و موسكو في هدفا 297

 .الشرقية برلين في 72

 باسم عرف ما الوثيقة أولويات أهم أحد وكان   

 تدمير أهدافها أهم كان والتي" ةالجوي القوى" 

 .مطاراتها من إقالعها قبل السوفيتية القاذفات

 

 

 

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

بائع الفالفل ) الساندويتش ( في :  ورقة من الذاكرة

 ذكرى استشهاده

كانت دمشق الثمانينات ترقص يسارا، مدينة تزخر بالمجالت والكتب   

ية المتنوعة، بامكانك االستماع فيها والصحف واألنشطة الثقافية والسياس

 والشيخ امام وأحمد فؤاد نجم وسميح شقير ومظفر النواب  الى درويش

وصادق جالل العظم وطيب تزيني وهادي علوي بسهولة كما ألبي 

اتمة )الحبهة موسى وخالد العملة )فتح االنتفاضة( ونايف حو



34 

 

جبريل )القيادة العامة( وابي العباس )جبهة التحرير الفلسطينية( وناجي علوش  وأحمد الديمقراطية(

وأرمنا  سودانيين وخليجيين ومغاربة وكرداوليساريين عراقيين وركة التحرير الشعبية العربية( )ح

 وتركا الخ...

تى أبو نضال )فتح المجلس الثوري( كان حاضرا من خالل مجلته ح   

وبياناته السياسية... مشـــــهد هو أقرب إلى حديقة للثورة ذات زهور متنوعة، يقطف منها الفدائيون 

اقاتهم وهم ذاهبون الى قواعدهم .وعندما تواتيك الصدفة وتناقش أحدهم تشم شذى تلك الباقات وقلما ب

تجد فدائيا يجهل الفالسفة واألدباء والشعراء وأشرطة السينما فضال عن نساء السياسة ورجاالتها... لقد 

  كان الكتاب رفيقا للبندقية.

ته من وهج جورج حبش ووديع حداد وليلى خالد كانت الجبهة الشعبية تحتل موقعا خاصا استمد

 وغيفارا غزة.

الوقت عشية، المكان قاعة تشرين، على مقربة من كلية الحقوق، المناسبة مهرجان خطابي يتحدث فيه  

بياع الفالفل السابق والقائد الحقا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو على مصطفى، وكان ال بد من 

ادقا وقال: ان وجدتم اعوجاجا قوموني ..كان أبو على مصطفى يخطب في الحضور، تكلم الرجل ص

 ... الحاضرين ، ثم كان نقاش وانتهي المهرجان والتف من حوله الناس وهو يهم بالخروج

لم يكن بياع الفالفل الوحيد الذي تحول مع الماركسية والثورة إلى قائد، فقد سبقه الطباخ هوشي منه 

متروف وابن االسكافي جوزيف ستالين والكادح العراقي يوسف سلمان وعامل الطباعة جورج دي

 .)الرفيق فهد(....وسيلحقه آخرون

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

 زكي شنكالي                                           الّشهــداء ال يمـوتون  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  المقاتل الكادح لحركة الحرية

وري زكي شنكالي  ال الكردستاني في بيـان له القــائد الثـ  ـن حزب العم   .بهذه العبارات أبـ 
جعي ة الت ركي ة يوم إثـر غارات متواترة على منطقة 1122 أوت 23 قتلته آلـة الحرب الر 

ـال الكردس شنكال  تاني.بهدف تدمير معاقل مقاتلي حزب العم 
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 "                                           بقلم ابن الّشعب يزيد" خاطرة من عهد   

حكومة تتلوها حكومة، ووثيقة تتلوها وثيقة.. وزير ينزل وآخر يصعد.. عنوان يلغي    

 عنوانا وشعار يمحوه شعار.. سنوات تمر  مسرعة.. لكن ال شيء يتغي ر:

 الفقـر يزيد 

 والجوع يزيد 

 والقتل يزيد  

 والظ الم والحرمان والبطالة.. 

 والفساد والعمالة.. 

 واإلرهاب والت رهيب والت هريب.. 

 واألسعار والضريبة واألخطار والد والر.. 

 ومعلوم الماء والكهرباء 

 وِخد مات البريد..

 كل  شيء فظيع في بلدي يزيد..

 ن نا في عهد يزيد..إ 

 وبعده سيأتي ابن يزيد

 ن عشنا، الحفيــد وسنرى، إ

 والمتحك م فينا من بعيد 

 يبتسم في وجه من يتحك م فينا عن قرب:

بيع، فأقبلوها حت ى تتفت ح البراعم   تلك أشواك أزهار الر 

بيع إلى البراعم  يقف يزيد بكل  وضاعة ويرد د خطاب سي ده من الر 

 ونقــول ال، فيجيب السي د البعيد:

 الجديد هذا عداء للديمقراطي ة والعصر 

 نعم، أي ها السي د، نحن أكلنا منها حت ى شبعنا  

 شربنا منها حت ى سكرنا وال نريد منها المزيد.. 

 لقد كن ا نحن وانتم أعداء وسنظل  أعداء ألد اء

 ولن يتغي ر األمر في عهد يزيد

 فال شيء منكم مفيد
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 تـــونس      العطشى


	هل يوجّه أكــراد سوريا فوهات بنادقهم إلى وجوه الأمريكان ؟



