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 ــل ؟ـــــــمـــــا العمــ -  
 ن الدّينيـالّصندوق ومخاتالت اليمي -
 :  وميـــــل العمــقادحون والنّ ــــالك -

 

نتخابات: أعلى من مــاذا ؟  هيئة اال -
 ومستقلّة عن مــاذا ؟

 ومهــللحّكــام همومهم وللّشعب هم -
 ان في جلمة بين السكّ  اتــــــمواجه -

 

45العدد   

9102 كتوبرأ–سبتمبر –ادحينــنشريّة سياسيّة ناطقة باسم حزب الك  

 
 

 ـف...ـــــخــاطرة: عن وطــــن مخـي -

 

 ة االنتفاضةالمـرأة الشيليّة في مقدّم -
 واالستهداف بالعنف الّرجعيّ  

 في ذكرى رحيل نورمان بيثون -

 المـعلى الع ة تهبّ ـعواصف ثوريّ 
في العراق، في لبنان، في الشيلي، في 

 االكوادور، في إيران ...

 
  

 منتجو الزيتون -
 يحتّجــــــــــــون 

 

ذاب ال تنتهيـق وعـة عشـقصّ   

 بلد من فخــــــار -
 

   إثر انتحـار كــادح البوليس ّواتـــوق

 

 بقلم الّرفيق  فريد العليبي :    ولــــغل والغاتحاد الشّ 
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 ـــل ؟ـــــــــــــمـــــــــــا العمـــــ   

مّرت تسع سنوات على االنتفاضة ودار    

لقمان ال تزال على حالها جوهريّا فال 

النّظام سقط وال التشغيل تحقّق وال الحريّة 

ة أنجزت، رأت النّور وال الكرامة الوطنيّ 

حيث أضحت  بل إّن األوضاع تفاقمت أكثر

الّطبقات الّرجعيّة أشدّ شراسة وكّشرت عن 

مخالبها لتنهش الّطبقات الّشعبيّة وتلقي بها 

في هّوة البؤس والفقر مستغلّة الديمقراطية 

الجوفاء ومسرحيات االنتخابات ومهازلها 

لتشريع مزيد نهبها للبالد ورهنها أكثر لدى 

س المال االحتكاري العالمي دوائر رأ

ومؤسسات النّهب واالستعمار العالميّة 

وبذلك انقشعت الغيوم التي تحجب حقيقة 

الخيانة الوطنية واالضطهاد الّطبقي التي 

 ينتهجها االئتالف الّطبقي الحاكم في تونس.

إّن حالة الفقر والبؤس التي أضحى عليها   

الشعب جّراء سياسة توافق الّرجعيّة 

يات غباء االنتهازيّة وأطماعها بتزك

واحالمها التي تتبّخر يوما إثر يوم 

الّشعبيّة  وتخريبها لنضال الجماهير

وحرفها عن قضايا كفاحها الّرئيسيّة إلى 

معارك هامشيّة، هذه الحال أضحت تنذر 

باالنفجار الذي قد يؤدّي إلى الفوضى التي 

يصبح من الّصعب على الّرجعيّة التحّكم 

ا أنّه يعسر على القوى الثّوريّة فيها وكم

قيادته وتأطيره وهي التي ال تزال تعاني 

 من اإلرباك والتشتّت.

جشع الّرجعيّة المنفلت من عقاله منذ إّن   

ومنطق الغنيمة الذي حكمت به  1122

طيلة هذه الّسنوات جعلها تسّرع في وتيرة 

االستغالل ومزيد االحتطاب حتّى أضحت 

ي صار ينّز ضرعها دما البالد كالبقرة الت

بدل الحليب، وبهذه الّطريقة في الحكم 

األثرياء اكثر وقد سلكوا كّل امتألت جيوب 

الّطرق المؤدية إلى تكديس الثّروة فساد 

االحتكار والتهريب واالقتصاد الّطفيلي 

 والموازي وسيطرت الفوضى االقتصاديّة

يمي والبؤس االجتماعي واألخالقي والق

م يمكن االحتكام إليه، وإذا ولم يعد من ناظ

كانت الّرجعيّة قد استفادت مؤقّتا من ذلك 

فإنّها لن تجني في النّهاية غير الثّورة عليها 

 ألنّها هي من تحفر قبرها بيدها.

في مقابل ذلك ظلّت قوى الثّورة ممثّلة   

ذّمرة من أساسا بالجماهير الغاضبة المت

اركها دونما أوضاعها المزرية تشّن مع

صلة واضحة ديدنها الّرفض والتمّرد بو

وذلك لغياب الذات الثّوريّة التي تؤّطر 

رفضها ومعاركها وتنّظمها باتّجاه 

تخليصها من شقائها، هذه الذّات الثّوريّة 

تعاني في أغلبها من ضبابيّة في الّرؤيا 

 ومن تشرذم وانحرافات  وتردّد مّما جعلها

عاجزة عن النّهوض ومواكبة وتيرة 

ال الّطبقي للجماهير والقدرة على النّض

صهره وتوجيهه نحو أهدافه الحقيقيّة 

وتنقيته وتطهيره من أوهام االنتهازيّة 

ومخاتلتها وزرع الّزيف وتخريب نضاالت 

الّطبقات الكادحة من أجل تحقيق أحالمها 

 في الكرامة الوطنية والدّيمقراطيّة الّشعبيّة.
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  ينيالت اليمين الدّ ــــالّصندوق ومخات 

انتهى الكرنفال االنتخابي في تونس    

رسميّا إثر اإلعالن عن النّتائج النّهائيّة 

نوفمبر  8يوم لالنتخابات التّشريعيّة 

اتّجهت األنظار . وبهذا اإلعالن 1122

صوب تشكيل الحكومة التي ستخلف 

حكومة الّشاهد وتدير أمور البالد لمدّة 

خمس سنوات كاملة. وطرحت في هذا 

طار عديد التّساؤالت المتعلّقة بمن اإل

سيكون رئيس الحكومة المرتقبة وبماهيّة 

األحزاب واألطراف السياسيّة التي ستكون 

ممثّلة فيها بينما لم يحظ البرنامج والسياسة 

التي ستقوم عليها هذه الحكومة باهتمام 

 كبير من قبل المتابعين.  

وبدأ مع هذا الّطور الجديد مسلسل    

عن رئيس القصبة، وبعد تشويق البحث 

وتكّهنات أفصح الحزب الفائز والمكلّف 

بتشكيل الحكومة عن شخصيّة اِدّعى أنّها 

بعد أن أتقن  مستقلّة عنه وعن كّل األحزاب

إدارته للعبة المخاتلة التي دأب عليها في 

كّل محّطة. فبعد ترشيح رئيس الحركة 

لرئاسة الحكومة تّم تغيير الوجهة نحو 

ة غير معروفة لدى الّرأي العام شخصيّ 

كانت قد تقلّدت في زمن حكم لكنّها 

 منصبا عاليا في وزارة الفالحة الترويكا

التي كان يقودها محمد بن سالم. ويدّعي 

رئيس الحكومة المكلّف أيضا أنّه مستقّل 

عن النّهضة وعن كّل األحزاب السياسيّة، 

وهذه التصريحات المصّرة على 

غاية لها سوى اإليهام بأّن  االستقالليّة ال

النهضة ال تريد الحكم بمفردها وبالتالي 

انّها تريد تشريك أطراف أخرى في 

وقد أطلق هذا الحزب  تشكيلتها الحكوميّة،

لشخصيته المستقلّة اليد كي تجري 

مباحثات مع مختلف األطراف واألحزاب 

التي شاركت في االنتخابات وحتّى 

اإليهام مزيد   . وألجل الجمعيات المدنيّة

بالّطابع االستقاللي لرئيس الحكومة، 

سمحت النهضة لهذا األخير بااللتقاء مع 

من تعتبره حزب الفاسدين الذي ال يمكن 

التحالف معه ولذلك كان اّول لقاء في 

مباحثاته عقده مع حزب قلب تونس. 

وألجل مزيد إحكام مغالطتها ولعبة 

ة المخاتلة في هذا الّطور، صّرحت الحرك

بأنّها لن تكون في الحكومة إذا ما شارك 

فيها قلب تونس. وكّل ذلك للتّأكيد على عدم 

تدّخلها في ما يقوم به رئيس الحكومة من 



4 

 

ت إلى حدّ مشاورات ومباحثات ومحادثا

أنّها مستعدّة للتخلّي عن الحكم إذا لزم 

االمر حفاظا على استقالليّة قرار 

 الفائزالحزب شخصيّتها بالّرغم من أنّها 

في االنتخابات والمكلّف بتشكيل الحكومة. 

فأّي عاقــل هذا الذي تنطلي عليه هذه 

األكاذيب ؟ إنّها ال تعدو ان تكون فصال 

جديدا من فصول المخاتلة السياسيّة التي 

 دأب هذا الحزب على ممارستها.

وال ننسى، وفي عالقة بعدم االلتقاء مع    

ى حزب من تدعوهم الفاسدين في إشارة إل

قلب تونس، أّن كّل تلك التّصريحات التي 

أطلقت خالل الكرنفال االنتخابي 

وخصوصا بعد ان حّل ثانيا في نتائج 

االنتخابات البرلمانيّة سقطت مع انعقاد 

الجلسة االفتتاحية للبرلمان. فبعد ان 

تمّسكت النهضة بعدم تحالفها مع قلب 

تونس تصريحا وتلميحا إلى آخر لحظة 

ع نّوابه خالل انتخاب رئيس تحالفت م

البرلمان، وطبعا لم يكن صعبا عليها أن 

نّها لتصّرح بأ تجد مبّررات ذلك التحالف

ال أكثر في محاولة منها للردّ  تفاهمات

على من أرادوا محاسبتها على تصريحاتها 

رها في ذلك الّسابقة، مع أّن ال شيء يضي

عها السياسيّة وإذا ألّن تلك هي إحدى طبا

خلّت عنها فلن تكون النّهضة هي ما ت

  النّهضة التي نعرفها.

وعالوة على هذا التّبرير، فقد بّرر رئيس  

النّهضة ما قامت به حركته يومها 

تها حين عكس الهجوم كيبحركيّتها ودينامي

غبياء هم األعلى منتقديه بإطالق مقولته "

أّن حركته حيّة ليؤّكد  الذين ال يتغيّرون"

التحّوالت وما يفرضه  ومتغيّرة وتواكب

عليها الواقع السياسي المتغيّر متّهما ضمنيّا 

 منتقديه بالجمود والّركود.

لم يكن التحالف الذي حصل بين النهضة    

وقلب تونس يوم افتتاح البرلمان مستغربا 

وإنّما كان هو التحالف المنطقي، بقطع 

النظر عن التصريحات التي سبقته والنافية 

حزبان األّوالن في الّسباق له، النّهما ال

االنتخابي وال يمكن للنهضة ان تضمن 

تصويتا كافيا على رئيس البرلمان دون 

اللّجوء إلى نواب الحزب الثاني لصعوبة 

الحصول على النّصاب إذا ما اتّجهت نحو 

نواب األحزاب األخرى، إضافة إلى ذلك، 

فليس هناك أّي مانع ال أخالقي وال 

سّي يمنع هذا التّحالف، ايديولوجّي وال سيا

إذ ليس هناك أّي عداوة بين الحزبين 

باستثناء تلك التّصريحات النّاريّة اليمينيّين 

الموّجهة للتسويق اإلعالمي. فقلب تونس 

هو احد ورثة النّداء الذي أمضت معه 

النهضة سنوات في الحكم وهو أقرب إليها 

من حيث العمالة والّرجعيّة وحتّى الفساد 

همه به سيأتي يوم ويتّم تبييض وجه الذي تت

أصحابه وتُدفع عنهم الشبهة او التهمة 

والحال اّن الحزبين ال يبتعدان عن 

بعضهما في االرتباط بهذه الشبهة. ولذلك 

فقد كان متوقّعا ان يحصل ذلك التّحالف 

منذ صدور النتائج االوليّة لالنتخابات 

التشريعيّة والتي جعلت النهضة أمام مأزق 

يل الحكومة، ذلك أّن الحّل األقرب لها تشك
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هو ذلك الذي مارسته وهو لن يكلّفها الكثير 

على عكس امكانيّات التحالف األخرى التي 

فيها بعض األطراف سقف مطالبها  ترفع

 واشتراطاتها.

بالنسبة  وطبعا، لن يتغيّر األمـر    

للخطوات القادمة في تشكيل الحكومة، ولن 

في إيجاد المبّررات تحتار قيادة النهضة 

لتشريع تحالفاتها وها هي تمّهد لذلك من 

خالل فتح باب التفاوض على مصراعيه 

مع مختلف األطراف الصديقة والشقيقة 

وحتّى المعادية وهي تعرف طبعا أّن كثيرا 

من "الممانعين" و"المشترطين" سيسيل 

لعابهم إذا ما ُعرضت عليهم بعض 

لبهم المناصب وإذا ما أدرجت بعض مطا

ورؤاهم ضمن برنامج الحكومة وهي 

تعرف أنّها لن تحاسب على أّي برنامج 

سيوضع النّه لن يبرح الورق الذي ُرقن 

 عليه. 

نهضة إّن التحالفات التي بنتها وتبنيها ال    

يهام بتعيين منذ صدور نتائج الصندوق واإل

رئيس حكومة مستقّل وفتح الحوار مع 

 وطنية"مختلف األطراف والشخصيات "ال

من كّل شكل الجمعيات  مع عديد وحتى

أزق الذي ولون وغيرها، كّل ذلك أماله الم

الّصندوق، وال يجب أيضا أن ننسى أنجبه 

ّن النهضة تعود إلى الحكم في ظرفيّة أ

يتعّرض فيها اإلسالم السياسي إلى تراجع 

وإلى هزائم في المنطقة العربيّة، من مصر 

لبنان، كما ال  إلى الّسودان إلى العراق إلى

يخفى اعتبار العالقات الخارجيّة مع القوى 

لها أّي حاكم  أالعالميّة التي يجب أن يقر

ألف حساب حتّى يضمن رضا تلك القوى 

وبالتالي يضمن استمراريته في السلطة، 

 س باألمر الهيّن. وألجل ذلك فإنّ وهذا لي

النهضة تتحّرك وفق مختلف هذه 

ك فهي ال المتغيّرات والحسابات ولذل

تتوانى في المضّي قدما في تنفيذ مخاتالتها 

السياسيّة والعيب ليس فيها وإنّما في أولئك 

 الذين لم يفهموا بعد طبيعة هذه الحركة

وينتظرون سقوطها بمحاصرتها باليمين 

الليبرالي معتقدين أنّه من سينقذهم من 

فاليمين الليبرالي  براثن الّرجعيّة الدّينيّة.

لتنظيميّة المختلفة اليوم، كما في بمسّمياته ا

الّسابق، يبقى هو الحليف األقرب للمشاركة 

في حكومة يقودها اليمين الدّيني خصوصا 

إذا احجمت بعض التنظيمات األخرى على 

المشاركة فيها لسبب أو آلخر. وحتّى إن 

صّرحت النهضة أو من كلّفته بتشكيل 

الحكومة بعكس ذلك فإّن تلك التصريحات 

إالّ تمويها آخر من تمويهات اليمين ليست 

يني. فهذا اليمين سيدور ويدور هنا الدّ 

فيوهم أنّه يستشير الكّل ويريد  وهناك

تشريك الكّل في حكومة الكّل، لكنّه في 

خيمته مع  يبنيل نهاية األمر سيحّط الّرحال

الحليف األقرب إليه وهو اليمين الليبرالي 

وفي هذا  مهما كان اسم الحزب الذي يمثّله.

اإلطار يتنّزل التصريح األخير لرئيس 

 ،1122ديسمبر  4، الحكومة المكلّف

والذي حاول من خالله التّأكيد على عدم 

مشاركة قلب تونس في الحكومة لكنّه في 

أّكد أنّه "منفتح على الخبرات  نفس الوقت
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التي ال تنتمي لهذا الحزب والتي تتميّز 

في العمل". بنظافة اليد والكفاءة والنجاعة 

وفي نفس اليوم دعا حزب قلب تونس، في 

بيان له، رئيس الحكومة المكلّف إلى 

اإلسراع في تشكيل الحكومة أّكد من خالله 

على "ضرورة الحرص على أن تقوم 

تشكيلة الحكومة على كفاءات وطنيّة 

مشهود لها بالخبرة بعيدا عن المحاصصة 

الحزبيّة". فال غرابة ان يتزامن ذاك 

وان يحمال نفس  ريح وهذا البيانالتص

الهموم "الوطنية" ويعبّرا عن نفس الّرؤى 

خصوص مكّونات ونفس المواقف ب

الحكومة المرتقبة، فهل هي مجّرد 

 فصل جديد من فصولمصادفــة أم 

 المخــاتلة ؟

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

 الكادحون والنقل العمومي: قّصة عشق وعذاب ال تنتهي 

 1122نوفمبر  7شهدت يوم الخميس    

محطة المترو بالباساج في وسط العاصمة 

وغضب من قبل المسافرين  حالة احتقـان

الذي قـاموا بمنع العربات الموجودة في 

المحّطة من الخروج وذلك احتجاجا على 

نّقـل تردّي خدمات هذا الّصنف من ال

العمومي حيث عادة ما تتأّخر عربات 

المترو عن مواعيد رحالتها، وهو ما 

يؤدّي إلى التحاق المسافرين متأّخرين 

بأعمالهم وقضاء شؤونهم اليوميّة. وقد 

طالب المحتّجون بضرورة تدّخل الّسلطات 

من أجـل إيجاد حّل لمشكل التّأخير في 

 مواعيد سفرات عربات المترو.

قة بتردّي خدمـات قطاع النّقل و في عـال   

العمومي بالبالد، قام سّكان منطقة عين 

في ضواحي مدينة صفاقس، قبل  تركيّة

احتجاج الباساج بيوم واحد، باحتجاز عدد 

من الحافالت التّابعة لشركة النقل الجهويّة 

بصفاقس احتجاجا على عدم توفّر حافالت 

 للنّقل المدرسي لنقل أبنائهم وبناتهم. وقد

وقعت مواجهات بين السّكان المحتّجين 

 وقّوات األمن.

هذه االحتجاجات التي تحدث هنا وهناك    

في المناطق الحضريّة تؤّكد الوضع 

المتردّي جدّا الذي أضحى عليه قطاع 

النّقل العمومي بالبالد التّونسيّة بمختلف 

أصنافه وخاصة النّقل البّري عبر 
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ة عربات الحافالت والنّقل الحديدي بواسط

المترو التّابع لشركة نقل تونس وعربات 

القطارات التّابعة للشركة التونسية للّسكك 

الحديديّة. فمن تقادم األسطول إلى عدم 

كفايته لنقل االعداد المتزايدة من المسافرين 

مرورا بضعف عمليّات الصيانة 

واإلصالح المنتظمة وباهتراء البنية 

لحديدي التحتيّة وخصوصا خطوط النّقل ا

وهو ما ادّى إلى تواتر حوادث القطارات 

مثال في الّسنوات األخيرة. وهذه المشاكل 

المزمنة يعاني منها هذا القطاع وال تزال 

تتفاقم خصوصا مع استشراء ظاهرة 

الفسـاد اإلداري والمالي والذي تفوح 

روائحه مع الّصفقات التي تعقدها السلطات 

افالت أو المسؤولة خالل عمليّات اقتناء ح

عربات سواًء كانت جديدة أو قديمة. 

يضاف إلى ذلك غياب قراءة متوّسطة 

المدى، على األقّل، من شأنها أن تجعل هذا 

القطاع قادرا على االستجابة للزيادة في 

أعداد المستعملين لوسائل النّقل العمومي 

في المناطق الحضريّة وخصوصا في 

الحواضر الكبرى، وبالمقابل تحضر 

ارات االرتجاليّة التي تهدف إلى اتّخاذ القر

بعض الحلول الترقيعيّة الّظرفيّة. وكّل ذلك 

لن يؤدّي إالّ إلى تفاقم األوضاع السيّئة لهذا 

القطاع الذي تزيد أسعار تذاكره مع ازدياد 

رداءة الخدمات التي يقدّمها لحرفائه 

وأغلبهم من الّطبقات الكادحة اضطّرهم 

ئل مهترئة يقّضون الفقر إلى امتطاء وسا

أوقاتـا طويلة في انتظار قدومها وال 

يحظون حتّى بمقعد في عرباتها المهترئة 

وقد تتعّطل بهم بعد وقت قصير... إلى 

غير ذلك من أشكال المعاناة اليوميّة 

ورحالت العذاب المتواصلة مع الحافلة أو 

  المترو أو قطارات الّضواحي.

ل واألخير إّن الدّولـة هي المسؤول األوّ   

عن هذا الوضع المتردّي لقطـاع النّقل 

العمومي، وال ينتظر الكادحون والكادحات 

منها أن تغيّر يوما ما في سياستها القائمة 

على تهميش القطاعات العموميّة وإهمالها 

تدريجيّا وذلك تمهيدا للتفريط فيها لفائدة 

رأس المال الخاّص حتّى تزيح عن كاهلها 

يل وحتّى تزيد في تفقير هذا العبء الثق

الّطبقات المفقّرة والمحرومة. ويالحظ هذا 

التوّجه في ميدان النّقل ليس من خالل 

تردّي خدمات النّقل العمومي فحسب بل 

من خـالل التطّور الملحوظ في وسائل 

النّقل الخاّص عبر الّزيادة في اسطوله 

وتنّوع وسائله وانتشاره بشكل كبير في 

ة وأصبحت تقدّم خدمات الّسنوات األخير

أقّل سوًء من وسائل النّقل العمومي. ورغم 

هذه الّرداءة في خدمات وسائل النّقل 

العمومي والعذابات التي يعانيها 

المسافرون جـّراء عدم قدرتهم على تحّمل 

تعريفة التنقّـل في عربات التّاكسي 
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والتاكسي الجماعي والحافالت الخاّصة 

كتظاظ والّروائح للنّقل الحضري، رغم اال

واألمراض المنجّرة عنها وساعات العمل 

والدّراسة المهدورة بسبب التّأخير في 

الوصول، يظّل الكادحون والكادحات 

مرغمين على الوفاء لتلك العربات 

المتهالكة في ظّل دولـة ال يهّمما ما يعانيه 

هؤالء الذين ال يملكون سيّارات فاخرة وال 

تّعون بامتيازات ســّواق خاّصين وال يتم

البنزين المجاني. غير أّن هذه الحالة 

المزرية التي أصبح عليها هذا القطاع 

جعلته يفقد حوالي ثُلث حرفائه حسب 

 اعتراف لوزير النّقل نفسه.

هذه بعض المشاكل التي يعاني منها     

قطاع النّقل العمومي في الحواضر 

الكبرى، أّما عن المدن الّصغرى واالقّل 

والمناطق الّريفيّة فتلك قّصة أخرى.شأنا 

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

 بقلم الّرفيق  فريد العليبي                            اتحاد الشغل والغول    

رفع االتحاد العام التونسي للشغل الى    

ناطق الرسمي باسم القضاء شكاية ضد ال

امة، الوافد الجديد على ائتالف الكر

التحريض والثلب ، متهما إياه بالبرلمان

، ُمطالبا بتقديم ما زعم واالدعاء بالباطل

أنها ملفات فساد تُدين نقابيين، ُمعتبرا 

غالطة تستهدف تصريحاته اإلعالمية م

، وقال قياديون في تحقيق مكاسب سياسية

ال  ،ق "طفل صغير"التحاد أن ذلك الناطا

غير ُمدرك  ،يزال يحبو في عالم السياسة

وأن في حركته  ،لتبعات أقواله وأفعاله

السياسية ينام غول الفاشية المخيم على 

، وما يؤججه اليوم من توترات البالد

لى انفجار كبير ال يُبقي سيتحول سريعا ا

، ستكون أمامه الهجمات السابقة وال يذر

يين والفنانين على النقابيين والصحف

وغيرهم من طرف روابط حماية الثورة 

لعب أطفال، إذ يكفي اشتعال شرارة هنا أو 

هناك لكي ترتفع ألسنة نار حرب أهلية لن 

ومن هنا تحذير  ،كون سهال إطفاؤهاي

االتحاد من عواقب وخيمة يجب االنتباه 

 . اليها قبل فوات األوان

 ولم يترك أمين عام االتحاد الفرصة تمر   

دون قول إن عملية االستهداف تلك تستغل 

، لذلك وجب بعض األخطاء والثغرات

ز ، بما يُعزّ تحصين البيت من داخله

ية القيادة ديمقراطية التسيير وجماع

ومسؤولية الجميع، وقد فُهم من ذلك أن 

" لن تنجح في تمريغ أنف "المنظمة العتيدة

نقية صفوفها من الغول في األوحال اال بت

، فعافية الجسم النقابي من والفاسدينالفساد 

 . عافية كل عضو فيه

كما جرى تفسير انبعاث الفاشية الدينية    

باألزمة من ركام االنتفاضة التونسية 

ات ، فإخفاقات الحكوماالقتصادية السياسية

، وجاءت المتتالية ولد الفقر والحرمان

الشعبوية المرتدية ثوب القداسة لتقدم 

جماهير المسحوقين الوعود الزائفة ل

د جراحها االجتماعية العميقة ببلسم وتضمّ 

 .الدين
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وكان "الطفل الصغير" الشغوف بلعبة  

النار قد حمل االتحاد المسؤولية عن 

 األزمة االقتصادية، جراء اإلضرابات التي

، فضال نوات الماضيةليها طيلة السّ إدعا 

عن اتهامه إياه بخدمة نظام بن علي 

وأنه خائف  ت الفساد،ناواالرتباط ببارو

، وأن الهلع قد دب في من المحاسبة

ا وصف قياداته بالمرتزقة صفوفه، كم

، الذين راكموا ثروات طائلة صوصواللّ 

من عرق الشغالين، وأنهم يخلطون 

، رون التاريخسياسي بالنقابي ويُزوّ ال

متجاهلين أن مؤسس االتحاد ليس فرحات 

 . حشاد وإنما شيخ من شيوخ الدين

وكان هو نفسه قد اتهم فرنسا خالل    

الحملة االنتخابية بسرقة الثروة التونسية 

ا بطرد سفيرها في حال أصبح مهدد

، قبل قوله وقد فاز بمقعد في رئيسا

البرلمان أن بين التونسيين والفرنسيين 

نسب ومصاهرة فالشعبوية الدينية ال 

تختلف عن غيرها من الشعبويات، فما 

منه غدا بعد تحقيق  تقوله اليوم تتملص

 .الهدف المرجو

ويُدرك االتحاد أن ائتالف الكرامة وثيق    

الصلة بحركة النهضة، وهو قناع من 

أقنعتها الكثيرة، لذلك لم ينبس ناطقه ببنت 

شفة ضدها وهى المتهمة بتدمير االقتصاد 

وانتشار الفقر وغالء  وتفشي البطالة

يُسود االعتقاد لدى طيف واسع األسعار، و

أن الحركة تختفي وراء من النقابيين 

تخوض معركتها ضد االتحاد االئتالف و

من خالله، وهى التي لم تنس الدور الذي 

لعبه في تحجيم سلطتها وكبح جماحها منذ 

أيام الترويكا حتى اآلن، وتُقدر أنه سيمثل 

دا لسياساتها في المرحلة القادمة، بما تهدي

ندثار ، وما سيتبعه من اسيؤدي الى فشلها

 .ما تبقى لها من أسهم في بورصة السياسة

ية من الُمرجح أنها ستضطر للتضحو   

، ومنها أنها باالئتالف مؤقتا ألسباب كثيرة

لى الحكم بضوء أخضر أوربي جاءت ا

، ولن تغامر بإثارة غضب ُرعاتها أمريكي

الدوليين، الذين نفضوا يدهم الى حد ما من 

ه تحت أقصى اليمين الديني ووضعوا رأس

مقصلتهم في بلدان كثيرة، حيث يقتل اآلباء 

أبناءهم غير الشرعيين دفنا للفضيحة قبل 

 . تحولها الى حقيقة

وهذا ما يتوجس االئتالف منه خيفة فقد    

ر عن استعداده للمشاركة في حكومة عبّ 

النهضة دون شروط، ولكنه ُسرعان ما 

اشتم تمنعها، ففسر ذلك بضغوط السفارة 

صندوق النقد الدولي، وبدا أن الفرنسية و

النهضة ال تستعمله فقط كقناع وإنما أيضا 

كعصا للهش على خصومها، وبعد اكتمال 

المهمة ستسارع الى وضعها في غمدها 

 . ُمدخرة إياها لمعاركها المؤجلة

يقيم الغول اليوم في الجبال التونسية    

ويحتل بعضها منذ سنوات، أما ظالله 

بل في مؤسسات فموجودة في المدن، 

الدولة نفسها، وستخيم بعد أيام تحت قبة 

البرلمان، وربما سكنت الحكومة أيضا، 

ولن يتمكن االتحاد ومجموع الشعب من 

التخلص منها قبل االنتصار على الغول 

 ه.نفس
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 بقلم الرفيقة عبير                           خاطرة:            عن وطن مخيف...  

ا وطني ورائحة الموت تعانق كم انت مخيف ي
  ... الكادحين

 اي وطن تتحدثون !!! ؟؟؟ نع
وطن تتقاسم فيه االحزاب الحقائب الوزارية  نع

 ..وتتقاسم فيه االرض الموتى
 تريدون ان نعيش!؟؟وفي أّي وطن وطن  يّ أ لىع

على وطن يتسع لحفنة من اللصوص وكثرة من 
  ..الكادحين والمشردين

 !؟ اي حياة تتحدثون نع
 تعليم !؟ يّ أ نوع
 حلم !؟  يّ أ نمستقبل وع يّ أ نوع

 اقرن نحن !!؟؟ ومازل الوادي يحمل قربان يّ أفي 
 لاللهة

 زمن نحن !؟  يّ أفي 
  ...لى عمق الموتإطفال األيجرف السيل و
                       ..ها المالكأيّ .. روحك الف سالم جميلتي لىإ
  ..ن تعذبك الحياةأخذتك السماء قبل أ

 

 ارـــــــــــــــــــــــبلد من فخ   

، بمنطقة البطاح من 1122نوفمبر  21 يوم لقيت التلميذة نهى القضقاضي مصرعها   

السنة تدرس ب من زهرات الشعب الكادح، . نهى زهرةمعتمدية فرنانة من والية جندوبة

إثر نزول كميات  خالل عودتها من المدرسة إلى المنزل جرفتها السيول، السادسة ابتدائي

 .مطار. وقد تمكن سكان المنطقة من انتشال جثتها بعد مجهود كبيرهامة من األ

رة نسبيّا من حوال الكادحين والكادحات كلّما تساقطت كميّات كبيأحوال البالد وأهذه    

األمطار، حيث تنقطع الّطرقات وتغمر المياه المساكن والمؤسسات وتجرف كل ما يعترضها 

راسات والزراعات والحيوانات وحتّى البشر ومع انخفاض درجات البرودة وخصوصا الغ

ال يجد الفقراء من سّكان عديد المناطق االكثر برودة الموادّ الّضرورية التي تستعمل في 

 .ة مثل بعض أصناف المحروقات وخاصة البترول االزرق )القاز(التّدفئ

والغريب اّن هذه األضرار الماديّة والبشريّة تتكّرر كّل فصل شتاء وغالبا ما تحدث في    

 .نفس الجهات والمناطق وال شيء يتغيّر في تلك المناطق عبر الّسنوات

لتكسير ولالنهيار، فهذه البالد إذا جفّت إنّنا حقّا نعيش في بلد من فخار قابل في أّي لحظة ل   

 احترقنا وإذا أمطرت غرقنا.

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%89?source=feed_text&epa=HASHTAG
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 أعلى من مــاذا ؟  ومستقلّة عن مــاذا ؟ 

خيرة يّام األة االنتخابات في األأعضاء هيأأمطر   

بعضهم بعضا )األسبوع األّول من شهر نوفمبر( 

بجملة من التّصريحات والتّصريحات المضادّة، 

ارك كالميّة صارت وسائل حتّى غدت لبنهم مع

يتحدّث عن فبعضهم اإلعالم المختلفة مسرحا لها. 

تجاوزات بالجملة متعلّقة برئيس الهياة في كيفيّة 

إدارته لشؤونها وفي عقد الّصفقـات وفي 
عقد اجتماعاتها واتخاذ القـرارات بصفة 
تكاد تكون منفردة إلى حدّ إلحاق شبهة 

ـابل، الفسـاد بشخصة. ويحـاول، بالمقـ
ءات الّرئيس دحض ما يعتبره ادّعا

واكاذيب ملحقا تهما بمن صّرحوا بتلك 
االدّعاءات وقد لجأ في االخيــر إلى 

  .القضـاء لمواجهة خصومه
كّل هذا قد ال يكون له شان كبير او    

خطير، فاالمر االخطر، هو تلك 
التصريحات التي تعلّقت بالعالقة التي 

ستقلّة" وإحدى تربط بين هذه الهياة "الم
المنّظمات األمريكيّة والتي تسّمى 
"المؤسسة الدولية للنظم االنتخابية 
األمريكية" والتي كشف احد العضوْين أنّها 
تتدّخل في شؤون الهيآة التونسيّة وخاّصة 

خبين واالّطالع على في عمليّة تسجيل النّا
مسائل موكولة قانونيّا الى  بياناتهم وهي

ون سواها، زيادة على أّن الهيأة التونسية د
عتبر ضربا لالستقالليّة هذا التدّخل ي

لممنوحة زيفا للهياة وطبعا هذا ا المزعومة
يؤثّر في سير العمليّة االنتخابّي برّمتها 
ويجعل تلك "األعـراس الدّيمقراطيّة" محّل 
شّك ويسقط عنها تلك "النّزاهـة" 
و"الّشفافيّة" و"النجاحات" التي تتشدّق بها 

تلف االطراف المنخرطة في مسار مخ
 .الّصناديق

بعد كّل هذا، وبعيدا عن الغايات التي   
تقف وراء التصريحات الّصادرة اآلن 
بالذّات والتصريحات المضادّة، فإّن تلك 
التصريحات تكشف من جديد أّن هذه الهيأة 
ليست ال بالمستقلّة وال بالعليا، وإن كانت 

قط عن الشعب مستقلّة فهي النّها مستقلّة ف
وإن كانت عليا فألنّها أعلى فقط من صوت 
الّشعب كما يريدها واضعوها والمتحّكون 

 .فيها من الدّاخل ومن الخارج

------------------------------------------------------------------------------------- 
 : يـــوم االستقـــاالت الوزاريّــة9102نوفمبر  7 

بعد يوم اإلقــاالت الوزاريّة الذي شمل،    
، وزير 1122 أكتوبر 12الثالثاء يوم 

وزير الشؤون والدفاع عبد الكريم الزبيدي 
، حّل يوم خميس الجهيناوي ،الخارجية

 االستقاالت الوزاريّة.

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة فقد  
 7، اليوم الخميس همانيالحكومة، إياد الدّ 

ستقالته من اعن تقديم  ،1122نوفمبر 
ه كوزير لدى رئيس الحكومة مكلف مهامّ 
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نواب، إلى رئيس البالعالقة مع مجلس 
 .الحكومة يوسف الشاهد

في نفس اليوم، قدّم وزير التنمية    
واالستثمار والتعاون الدولي، زياد 
 العذاري، استقالته من عضوية الحكومة

بدعوى أنه ال يمكنه الجمع في نفس الوقت 
 منصب نائب بالبرلمان ووزير. بين 

قد تكون هذه االستقاالت استباقا لحّل    
الحكومة أو لمحّطة ثانية من اإلقاالت ربّما 
تُطبخ في كواليس القصبة مع اشتداد 

 وطيس تشكيل الحكومة المقبلة.

في كّل الحــاالت، فإّن هذه االستقاالت    
كما تلك اإلقاالت التي سبقتها ال تغيّر شيئا 

المشهد السياسي بما أّن الجلوس على  في
كراسي الوزارات لم يغيّر شيئا في الوضع 
االقتصادي المتأّزم وفي الـواقع المزري 
الذي تعاني منه أغلب الّطبقات االجتماعيّة 
وخصوصا الطبقات الّشعبيّة، وال شيء 
أيضا سيتغيّر باألسمـاء الجديدة التي ستُعيّن 

 على تلك الكراسي.

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

  الجنّـــة الدّيـــمقراطيّة  

صنّفت المؤسسة الدولية للديمقراطية    

تونس من بين   (IDEA)واالنتخابات

بالمائة من الدول التي تعيش  12الـ

 .ديمقراطية

ها طبعا لهذه المؤسسة الحكومية )ومقرّ    

ستوكهولم( مفهومها للديمقراطية التي 

يظهر من خالل اسم المؤسسة انّها تختزل 

في االنتخابات ال غير بالّرغم من أّن هذه 

مقاييس لتصنيف البلدان  2المؤسسة تعتمد 

هي مدى تمثيلية الحكومات والرقابة على 

السلطة التنفيذية ومدى المشاركة الشعبية 

سياسية والحقوق في الشأن العام والعملية ال

والحريات األساسية إضافة الى حياد 

 .االدارة

تختلف عن  وال شّك اّن هذه المؤسسة ال   

باقي المؤسسات العالميّة التي تلعب دورا 

في إطار مشروع "نشر الديمقراطية" على 

نطاق واسع والديمقراطية المقصودة 

بالنسبة لهذه المؤسسات ذات االهداف 

يمقراطية البرجوازية المشبوهة هي تلك الد

المشّوهة المنسوخة عن الديمقراطية 

الّسائدة في العالم الّرأسمالي والقائمة على 

استدامة هيمنة الطبقة البرجوازية وحفاظها 

على مصالحها االقتصاديّة واستغاللها 

للّطبقات الكادحة واضطهادها لشعوب 

 .المستعمرات واشباه المستعمرات

تونس ضمن هذه فال غرابة أن تصنّف    

 حيث الالمجموعة من قبل هذه المؤسسة. 

يهّم مثل هذه المؤسسات درجات التفقير 

مراض واألوبئة ونسب البطالة وتفّشي األ

ومستويات تردّي الخدمات االجتماعيّة 

 الموّجهة للّطبقات الّشعبيّة.

 !!! فبالنّسبة إليها الّشعب سيأكل ديمقراطية ويرتدي انتخابات
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 ـام همومهم وللّشعب همومهللحّكـ  

تنشغل الدّولة ومؤسساتها بتنصيب  فيما   

رئيسها الجديد وافتتاح برلمانها والبحث 

عن وزراء المستقبل يتواصل تخبّط 

الّشعب في قضاياه اليوميّة المؤبّدة 

والمستجدّة والتي تحاول الّرجعيّة تجاهلها 

وتهميشها من خالل خلق مشاكل ثانويّة 

وسائل إعالمها وأبواقها بهدف  تسلّط عليها

شغل الكادحين عن قضاياهم الرئيسيّة 

وحرف أنظارهم عن واقعهم الذي يتردّى 

 يوما بعد يوم.

وبما أّن النّظام القائم قد برهن على فشله    

وعجزه عن حّل تلك المشاكل االقتصاديّة 

واالجتماعيّة من أقلّها ضررا إلى أثقلها 

صناعة تلك  وطأة، فإنّه ال يتوانى عن

الملهيــات وتوظيفها لفائدته، غير أّن 

عيوب هذه الّسيـاسة لم يطل الّزمن حتّى 

تفّطن إليها الّشعب المحروم واكتشف انّها 

بالفعل مجّرد ملهيات لذلك لم يعد يأبه لما 

تصنعه تلك الّرجعيّة الحاكمة من 

مسرحيّات كوميديّة حينا وتراجيديّة أحيانا 

المتتالية ولم ينتظر تشكيل فقاطع انتخاباتها 

الحكومة الجديدة وال المصادقة على 

الميزانيّة القديمة وال الجديدة ولم تغره 

الوعود البّراقة ولم ينتظر يوم اإليفاء بها 

في ظّل استفحال مظاهر األزمة التي 

تعصف بالّطبقات الّشعبيّة والتي تزداد 

وطأتها على كاهل الكادحات والكادحين. 

رومون في عدد من القرى فخرج المح

واألرياف إلى الشوارع رفضا لسياسة 

التجويع والتفقير ونّوعوا من أشكال 

االحتجاج رافعين شعارات الحرية 

والكرامة والشغل والثروة امام تفاقم 

البطالة ومظاهر البؤس وتدهور الخدمات 

األساسيّة وغيابها أحيانا  وغالء المعيشة.. 

هر االنتحار وتفاقمت في نفس الوقت مظا

شنقا وحرقا نتيجة حالة اليأس واإلحباط 

وعدم القدرة على مواجهة البؤس 

االجتماعي المتراكم في حين يتواصل 

امتطاء مراكب الموت من قبل أعداد كبيرة 

من العاطلين عن العمل قسرا نتيجة التأّكد 

من انسداد اآلفاق في ظّل هذه الدّولة 

أ عدد من المنتجة للبطالة تماما مثلما يلج

العّمال المختّصين في مهن ووظائف شتّى 

الى ترك وظائفهم وعائالتهم والهجرة 

شرقا أو غربا بحثا عن راتب أعلى قد 

 يضمن لهم تغيير أوضاعهم االجتماعيّة. 

ومثلما لم يعر الشعب اهتماما للمهرجان    

االنتخابي فإنّه لم يعد يأبه لمن سيحكم 

ر ولَمن البالد من حّكام كبار أو صغا

ستؤول الهيمنة داخل البرلمان بل إنّه كلّما 

زاد يوم في حكم هؤالء كلّما افتضح أمرهم 

أكثر وكلّما زاد اضطهاد الّشعب أكثر وهذا 

سيعّجل طبعا بساعة رحيل تلك الّطبقات 

المعادية للشعب وللوطن حين يسلك الّشعب 

درب الثّورة رافعا قبضة النّصر راسما 

في التحّرر الوطني نصب أعينه غاياته 

وبناء االشتراكيّة والذي لن يكون إالّ عبر 

 كفاح طويل ومرير.
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 في جلمة بين السكان وقّوات البوليس مواجهات   

نوفمبر  01الّسبت االحتجاجات في جلمة ليلة تواصلت    
ات مواجهات بين المحتجين وقوّ  دارتحيث  1122

 البوليس.
 مساء يوم ادر محليّة،، حسب مصوقد تجدّدت المواجهات   

الذي  عبد الوّهاب حبالني إثر تشييع جثمان الكادح الّسبت
 .توفي أمس بعد ان أقدم على حرق جسده

للدّموع بكثافة في  ى إطالق قنابل الغاز المسيلو أدّ    
 .المدينة إلى حصول حاالت اختناق في صفوف السّكان

دت قّوات واستمّرت االحتجاجات طيلة أربعة أيّام وقد عم   
 االمن إلى اعتقال عدد من المحتّجين.

 ار في جسدهـادح يضرم النّ ــكجلمــة: 

 1122نوفمبر  12الجمعة  قدم يومأ   
شاب في معتمدية جلمة على إضرام النار 
في جسده فأصيب بحروق بليغة نقل على 
اثرها الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 
 ثم الى مستشفى الحروق ببن عروس وهو

في حالة حرجة. وحسب مصادر مّطلعة، 

فإّن هذا الكادح وعائلته يعاني من اوضاع 
اجتماعيّة متردّية دفعته الى محاولة وضع 

 .حدّ لحياته
إثر ذلك عّمت حالة من االحتقان    

الذين قاموا  والغضب سّكان المنطقة
بإغالق الّطريق الّرابطة بين تونس وقفصة 

 على مستوى مدينة جلمة.

 منتجو الّزيتون يحتّجون
نفّذ فالّحو معتمديّة حاجب العيون من   

ديسمبر  4والية القيروان يوم األربعاء 
غلق  ا قاموا خاللهاحتجاجيّ  تحّركا 1122

وذلك احتجاجا  0الطريق الوطنية عدد 
 الّزيتون.وترويج  بيع تراجع ثمن على
وقد شهد سعر بيع الّزيتون انخفاضا    

م الجني هذا العام وهو كبيرا مع بداية موس
ما ينبئ بإلحاق خسائر فادحة بالفالّحين 
وخصوصا الصغار والمتوّسطين منهم 
نظرا الرتفاع مصاريف وتكاليف اإلنتاج 
والجني التي يتحّملها هؤالء الفالّحون. 
وهو ما يهدّد بمزيد تفقير عائالت ريفيّة 
كثيرة في مختلف جهات البالد جعلت 

ن على ما تجنيه من رزقها وحياتها يعتمدا
وقد انتقلت االحتجاجات  حبّات الّزيتون.

إثر ذلك إلى عدد من المناطق األخرى مثل 
 قرى والية سيدي بوزيد.

ومقابل ذلك تقف الّسلطات المسؤولة    
صامتة تجاه هذا التّدهور الكبير في سعر 
بيع الّزيتون وفي احسن الحاالت ال تجد 

لم تجد من مبّرر سوى االدّعاء بأنّها 
أسواقا خارجيّة لترويج الّزيت. والحال أّن 
كبار تّجار الّزيت ومصدّريه هم الذين 
يتحّكمون في الّسوق الدّاخليّة والخارجيّة 

 وفي تحديد األسعـار.   
توّجه الفاّلحون المحتّجون بنداء إلى و  

مطالبين بضرورة  السلطات المسؤولة
 مهدّدينتوفير الحلول العاجلة و التدّخل

بأنّهم سيتركون الّصابة في أشجارها حتّى 
تتلف ما دامت أسعار البيع ال يمكنها 

 تغطية تكاليف اإلنتاج.
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 المـــــــــــــعلى الع ة تهبّ ــــعواصف ثوريّ 

من ايران شرقا الى الشيلي غربا مرورا بلبنان والعراق والسودان والجزائر وغير ذلك    

يل التحرر والديمقراطية الشعبية واالشتراكية فالمطالب من البلدان ينتفض الكادحون في سب

 .عارات المرفوعةشّ الاألكثر وضوحا من بين  ياالقتصادية االجتماعية ه

خرى مثل الفلبين والهند وبيرو وكولمبيا وكردستان وفلسطين ترفع الشعوب أوفي بلدان    

وفي البلدان االمبريالية  ة.الح وتخوض الحروب الشعبية لنيل الحقوق السليبــالمضطهدة السّ 

ال تخلو الشوارع من المنتفضين في المدن الفرنسية واالسبانية وااليطالية والبلجيكية 

 .وغيرها

 .ورة على عالمنا وترتعد فرائص البرجوازيةـــم شبح الثّ وفي خضم ذلك كله يخيّ    

 ! ةحدوا في الكفاح والثورال العالم وشعوبه المضطهدة اتّ فيا عمّ 

   راق ـــــــالع شعبيّة فية ـتفاضان 

هبّت  1122أكتوبر  12في      
الجماهير الكادحة في العراق إلى 
الّشوارع والّساحات رافعة شعار 
إسقاط النّظام بسبب تردّي أوضاعها 
الماديّة، وإلى اليوم لم تنطفئ شعلة 
االنتفاضة الشعبيّة التي لم يجد النّظام 

ويع من طريقة لمواجهتها سوى بتن
أشكال العنف الّرجعي الذي أدّى إلى 
سقوط مئات الّشهداء وآالف الجرحى 

 والمختطفين. 
طريق الثّورة واكبت تفاصيل كفاح الّشعب في العراق مساهمة منها في كسر الحصار    

 اإلعالمي الّرجعي عبر نشر أنباء االنتفاضة وعدد من النّصوص حولها.

 ــراق االحتجاجات الشعبيّة تعود إلى الع

عادت االحتجاجات الشعبيّة إلى العراق   
 . فكانت1122أكتوبر  12اليوم الجمعة 

توافد مئات ل مسرحاالعاصمة بغداد 
إزالة الحاجز الغاضبين الذين حاولوا 

األمني األول فوق جسر الجمهورية 
شديدة  المؤدي إلى المنطقة الخضراء

وقد حاولت قوات البوليس  .الحراسة
لغاز ردعهم وتفريقهم بإطالق قنابل ا

 22إصابة المسيل للدّموع مّما أدّى إلى 
 .من المتظاهرين

ن المحتّجين في اقتحام مونجح عدد    
إزالة جميع بعد  المنطقة الخضراء بّوابة

الحواجز التي وضعتها قوات األمن على 
 جسر الجمهورية.

كما تشهد عدد من المناطق األخرى في    
العراق احتجاجات شعبيّة مشابهة ويدعو 

لمحتّجون إلى إسقاط النّظام المتسبّب في ا

https://www.alquds.co.uk/%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%84%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d8%b5/
https://www.alquds.co.uk/%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%84%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d8%b5/
https://www.alquds.co.uk/%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%84%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d8%b5/
https://www.alquds.co.uk/%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%84%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d8%b5/
https://www.alquds.co.uk/%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%84%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d8%b5/
https://www.alquds.co.uk/%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%84%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d8%b5/
https://www.alquds.co.uk/%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%84%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d8%b5/
https://www.alquds.co.uk/%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%84%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d8%b5/
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حالة البؤس االجتماعي التي تعيشها أغلبيّة 
 الّطبقات في المجتمع.

يذكر أّن احتجاجات سابقة تعاملت معها    
القوات العراقية بالعنف المفرط مّما أدّى 

شهيدا في ظرف سبعة  227إلى سقوط 
أيّام كانت السلطات الحاكمة ادّعت أّن 

 جهولين كانوا وراء قتلهم.قنّاصة م

وتحاول عديد الجهات واألطراف    
السياسيّة ومنها الحكومة الحاليّة التقليل من 
قيمة وأهميّة هذه االحتجاجات باالدّعاء أّن 
المحتّجين يرفعون مطالب إصالحيّة ال 

 غير ترتبط بتحسين الخدمات.

 اصمحتّجا بالّرص 90مجزرة عراقيّة: البوليس الّرجعي يقتل 

شهداء االحتجاجات رتفعت حصيلة ا   
، بينهم 12إلى  الشعبيّة في العراق اليوم

حسب ما وذلك بغداد، العاصمة ثمانية في 
المفوضية العراقية لحقوق  عنه أعلنت

 .لها اإلنسان في بيان
صاص الحي قتل نصف هؤالء بالرّ قد و   

في جنوب البالد، حيث حاول متظاهرون 
"عصائب أهل الحق"،  لـ تابع اقتحام مقرّ 

 أحد أبرز فصائل "قوات الحشد الشعبي".

عشرة  ذكرت مصادر طبيّة أنّ و   
صاص الرّ قُتلوا جّراء إطالق  محتّجين

في مدينتي الناصرية والعمارة  الحيّ 
خالل  بالد. وتّمت هذه المجزرةبجنوب ال
اقتحام مقر الجماهير الغاضبة محاولة 

برز أوهي إحدى ، "عصائب أهل الحقـ"ل

وقتل  فصائل قوات الحشد الشعبي.
على مستوى إصابتهما محتّجان آخران بعد 

 موع في بغداد.بقنابل مسيلة للدّ الوجه 

أّما عدد المصابين فقد قارب األلفين    
وكان أكبر حصيلة للجرحى والمصابين 
بحاالت االختناق في صفوف المحتّجين في 

 بغداد.

 وقد استهدف المحتّجون في عدد من   
المناطق مقّرات المحافظات وقاموا 

محافظتي ذي قار  بإحراق مقّري
كما هاجموا عددا من المقّرات والديوانية، 
أحرقوا أكثر من عشرة مقار الحزبيّة ف

 .ألحزاب سياسية

 العراق: المحتّجون يسيطرون على ميناء أّم قصر
 2يوم الثالثاء أفادت وكاالت انباء   

او شهيدين بسقوط شهيد  1122نوفمبر 
على االقّل في مدينة أّم قصر العراقيّة أثناء 
محاولة المحتّجين الّسيطرة على ميناء 
المدينة وذلك إثر حدوث صدامات بينهم 

 وبين قّوات األمن.

وقد تمّكن المحتّجون من الّسيطرة على آليّة 
تابعة لقّوات الجيش قرب الميناء، وفي 

لى نفس الوقت قاموا بإغالق منفذ سفوان ع
الحدود بين العراق والكويت قبل ان 

يتمّكنوا أخيرا من الدّخول إلى ميناء أّم 
قصر والّسيطرة عليه بعد إجبار قّوات 

 الجيش على االنسحاب.

وتتواصل االحتجاجات الّشعبيّة في عدد 
من المناطق األخرى وخاّصة في بغداد 
بعد يوم دام أمس حيث يقوم المحتّجون 

ق عدد من بقطع الّطرقات وبإغال
 المؤسسات الحكوميّة.

وتستهدف الجماهير المحتّجة المؤسسات 
التي لها صلة بإيـران ويرفع المحتّجون 
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شعارات معادية إليران ويقومون بتمزيق 
صور الخميني ويعتبرون أّن النظام القائم 

المسؤول عن األزمة الّشاملة مرتبط 
 ارتباطا وثيقا بالدّولـة اإليرانيّة.

 عاش كفاح الّشعب                         : بيــــان

في العراق تحارب الرجعية المنتفضين    
بالسيارات المفخخة بعد أن جربت 
الرصاص الحي والرصاص المطاطي 
وقنابل الغاز وغيرها من وسائل القمع ، 
واليوم قال وزير الدفاع أن هناك قوى 
مجهولة تطلق النار على المتظاهرين في 

يليشيات رجعية تتبع أحزابا اشارة الى م
عميلة لالمريكيين وااليرانيين ولكن 
الحكومة التي منها الوزير المذكور هي أم 
هؤالء العمالء جميعا وهو ما يعلمه 
الكادحون والكادحات في العراق الذين 
قدموا اليوم المزيد من الشهداء والجرحى 
وخاصة اثناء تفجرين بسيارتين مفخختين 

داد د ورغم ذلك يزقار وبغدا يفي ذ
تصميمهم على اسقاط النظام العميل ، اما 
الرجعية الدينية الشيعية والسنية فإنها تلعب 
على الحبال وهي جزء من االئتالف 

فسها انها فوق الطبقي الحاكم بينما تصور ن
، الشيوعيون راعات السياسيةالص  

الثوريون في العراق السائرين على درب 
لقادة التاريخيين الرفيق فهد وغيره من ا

العظام يقفون في الصفوف االمامية ملقين 
الخطب منظمين الجماهير رافعين 

 .الشعارات مشتبكين مع الرجعية

قناة الكادحين تدعم بقوة انتفاضة الشعب    
في العراق وتدعو الثوريين في تونس الى 
كسر الحصار االعالمي عنها بشتي 
االساليب والطرق فالمعركة ضد 

الية والصهيونية والرجعية واحدة االمبري
 . من طنجة الى بغداد

وعمالئها، عاش  لإلمبريالي ةالموت   
 . اح الشعبـــكف

 شهيد 011في العراق حصيلة القمع الّرجعي تتجاوز 

من شهر شهدت األيّام الثالثة االخيـرة   
توّسعا جغرافيّا لنطاق االحتجاجات نوفمبر 

تفاضة منها فدخلت مناطق جديدة موجة االن
 المــوصل وكركوك. 

وبالمــوازاة مع انتشار نطاق االنتفاضة    
تزايدت حدّة وشدّة العنف الّرجعي المنّظم 
من قبل األجهزة البوليسيّة والعسكريّة تجاه 
الجمــاهير المنتفضة. وهو ما ادّى إلى 
سقوط عدد كبير من الّضحايا في صفوف 

 المنتفضين خالل هذه األيّــام.
التحق  نوفمبر، 17ففي يوم األربعاء    

متظاهران في بغداد بقافلة الّشهداء. اّما في 
المناطق الجنوبيّة فقد قطع المحتّجون عديد 
الطرقات مقطوعة وأُغلقت اإلدارات 

والمدارس، وفي النّجف هاجمت الجماهير 
الغاضبة القنصلية اإليرانيّة واحرقتها 

 .فأعلنت السلطات حظر التّجّول

فقد كانت  نوفمبر، 18 ّما يوم الخميسأ   
حصيلته ثقيلة، حيث أسفر القمع العنيف 

متظاهًرا  44لالحتجاجات عن استشهاد 
، وأصيب لوحدها في الناصريّة 18منهم 

ألف بجروح على يد ضبّاط عسكريين 
حريق  خمادمن بغداد إلخّصيصا أرسلوا 

لكنّهم  االنتفاضة الذي امتدّ إلى هذه المنطقة
في مسعاهم رغم المجزرة التي فشلوا 

ارتكبوها. بل إّن محاولة اإلخماد تلك حيث 
الّسكان من بعض القبائل إلى حمل  دفعت

. حماية المحتجين الّسالح والخروج بهدف
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وقد مثّل ذلك تطّورا مهما في أشكال 
 مواجهة العنف الّرجعي المنّظم.

ولم تمتثل الجماهير الغاضبة لقرار منع    
ا لم ترهبها آلة الحرب التجّول مثلم

الّرجعيّة التي أغرقت البالد في حمامات 
 من الدم. 

 نوفمبر 12 ولم يختلف يوم الجمعة   
فقد واصلت  كثيرا عن اليوم الّسابق.

السلطة الّرجعيّة ارتكاب مجازرها، حيث 
برصاص  شهيدا 22 سقوط كانت الحصيلة

في  وشهيدالشرطة في الناصريّة، قّوات 
 ف.في النج شهداء بغداد، وخمسة

أّما على المستوى الّسياسي، فقد أعلن    
رئيس الوزراء أنه يعتزم تقديم استقالته إلى 
مجلس النواب، وهي خطوة تهدف الّرجعيّة 
الحاكمة من ورائها إلى امتصاص الغضب 
الّشعبي بعد أن فشلت من خالل الحّل 
العسكرّي في إخماد نار االنتفاضة. ولم 

المنتفضة لهذه االستقالة تكترث الجماهير 
ألنّها تدرك أنّها مجّرد ذّر للّرماد في 
العيون ألنّها لن تغيّر شيئا من األوضاع 
االجتماعيّة البائسة للّطبقات الّشعبيّة. وعبّر 
المنتفضون انّهم لن يتراجعوا عن مسار 

 ، فهذه االستقالة ليست إالّ مقاومتهم للنظام

ترتيب "ابرة تخدير ثانية لكسب الوقت و
معتبرين  ءه"االوراق للنظام ومن يقف ورا

ألنهم  ستقالة الحكومة ال تعني شيئا"اِ أّن "
يدركون أّن "من ّشكل حكومة عادل عبد 

ادمة من ـــالمهدي سيّشكل الحكومة الق
 "!! دـــجدي

وقد تواصلت االحتجاجات اليوم السبت    
نوفمبر حيث أحرق المحتجون  01

للشرطة في  اإلطارات وحاصروا مركزاً 
واحتشد المحتّجون في  مدينة الناصرية.

ثالثة جسور ممتدة على  هذه المدينة على
ع المئات في ساحة نهر الفرات، فيما تجمّ 

 .االحتجاج الرئيسية وسط المدينة

وفي كركوك انفجرت ثالث عبوات    
ناسفة في مواقع مختلفة من المدينة ما ادّى 

خرى جريحا، وهي وسيلة أ 24إلى سقوط 
تستعملها السلطات الرجعيّة ومليشياتها 
المعادية للشعب من اجل ترهيبه مثلما 
استعملت سابقا السيارات المفّخخة، وهي 
وسائل يعتمدها النظام واألطراف المرتبطة 
به في قمعه للشعب وترهيبه إلى جانب 
الّرصاص الحّي والقنابل الّصوتية 

 والغازات المسيلة للدّموع وغيرها.

ي الديوانية، خرج اآلالف إلى وف   
للمطالبة بـ صبيحة هذا اليوم الشوارع 

 .""إسقاط النظام
بينما قدّم رئيس الوزراء، في نفس    

اليوم، رسميّا استقالته إلى البرلمان مفصحا 
عن الهدف من هذه االستقالة وهو تهدئة 
األوضاع. وذّكر الرئيس المستقيل بأنّه أقدم 

ة المرجعيّة على ذلك "استجابة لخطب
الدّينيّة العليا" وهو ما يؤّكد أّن هذه 
الحكومات الّرجعيّة ليست سيّدة نفسها بل 
هي أداة بأيدي سلطات رجعيّة أخرى وهي 
نفسها أداة طيّعة تديرها قوى أكبر تديرها 

 سواًء من داخل البالد أو من خارجها.  

وبحصيلة األيّام األخيرة تجاوزت    
عبيّة في العراق التي حصيلة االنتفاضة الش
شهيدا وآالف  411انطلقت منذ شهرين 

الجرحى والمعتقلين. ورغم هذه التّضحيات 
مازال الّشعب مصّرا على مواصلة الكفاح 
من أجل الحرية للوطن والحكم للشعب 

 والثّروة للكادحين والكادحات.
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 اضة الّشعب في لبنـــانــــأضــواء على انتف

  ي لبنانتصاعد االحتجاجات ف 

مع مرور األيّام تشهد      
الّساحات اللّبنانيّة مزيدا من 
االصرار على االحتجاج 
والتصعيد في أشكال التعبير 
عن الغضب امام عجز 
السلطات عن إيجاد مخرج 
لالزمة السياسيّة التي تتخبّط 
فيها الدّولة رغم التدّخالت 
الخارجيّة، ويبدو اّن الوضع 

التّصعيد بسبب يتّجه نحو المزيد من 
محاوالت إعادة الحريري على راس 
حكومة جديدة وهو من اجبرته 
االحتجاجات على االستقالة بحكومته قبل 
أيّام. ويظهر هذا التصعيد مع ما شهدته 

 .االحتجاجات خالل اليومين االخيرين

مبر نوف 31يوم األربعاء فقد احتشد    
آالف اللبنانيين، على الطريق  9132

ى القصر الجمهوري في بعبدا المؤدي إل
ببيروت، وسط إجراءات أمنية مشددة، 
وتسببت االحتجاجات الجديدة في إغالق 
طرقات رئيسية حيوية في أنحاء عدة من 

 .لبنان

ويأتي ذلك بعد اإلضراب العام الذي    
دعا إليه المحتّجون ونّفّذ يوم امس، وقد 
ازداد غضب الجماهير المحتّجة إثر 

لقاه رئيس الدّولة والذي الخطاب الذي أ
صّرح فيه بأّن لبنان يواجه "نكبة" ما لم 

 .يعد المحتّجون إلى ديارهم

الثالثاء ة ليل أحد المتظاهرينقتل كما    
برصاص عسكري مع  1122نوفمبر  21

تجدد المظاهرات وعمليات قطع 
ً على اقتراح الرئيس  قاتالطر احتجاجا

-عون تشكيل حكومة "تكنواللّبناني 
سية"، وإدالئه بمواقف اعتبرها سيا

 .متظاهرون مستفزةال

وأعلن الحزب التقدمي االشتراكي الذي    
، ليالً، مقتل أحد وليد جنبالطيترأسه 
الء أبو فخر بإطالق النار عليه كوادره ع

 .في منطقة خلدة، جنوب بيروت

لها أوردت قيادة الجيش في بيان بينما    
أحد عناصرها "اضطر" إلطالق النار  أنّ 

على مجموعة من المتظاهرين خالل 
قطعهم الطريق في محلة خلدة، أثناء مرور 
آلية عسكرية وحصول "تالسن وتدافع مع 

ا أوقفت العسكري العسكريين". وذكرت أنه
 .وباشرت التحقيق معه

----------- 

https://arabic.euronews.com/2019/10/23/lebanese-druze-leader-walid-jumblatt-exclusive-interview-with-euronews
https://arabic.euronews.com/2019/10/23/lebanese-druze-leader-walid-jumblatt-exclusive-interview-with-euronews
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   المحتّجون في لبنان يطاردون نّواب البرلمان ويطردونهم

 1122نوفمبر  22الثالثاء يوم منع   
المحتّجون في العاصمة اللبنانيّة بيروت 
انعقاد جلسة لمجلس النّواب وذلك بعد ان 
قاموا بسدّ بعض الّطرقات المؤدّية إلى مقّر 
البرلمان. وقد حصلت بعض المناوشات 
بين المتظاهرين وقوات االمن والجيش 
التي حاولت حّل الحصار وفتح الّطرقات 
من خالل جّر بعض المحتجين الذين 
افترشوا الّشوارع. وقد طارد المحتّجون 
عددا من النّواب الذين حاولوا االقتراب من 

مقّر البرلمان سواًء على أقدامهم او في 
 تهم الفاخرة.سيّارا

ّورة وأظهرت بعض التسجيالت المص  
مام الحشود أبعض النّواب وهم يفّرون من 

التي كانت تهتف ضدّهم وتصرخ 
"حرامي.. حرامي..". بينما أطلق 
الرصاص من داخل سيّارة أحد النّواب في 

 اتّجاه المتظاهرين.

 

 لبنان: لن يُخمدوا االنتفاضة بتخريب مجّسم الثورة

نوفمبر  11يوم الجمعة صبيحة استفاق   
المحتّجون على نبأ احراق "مجّسم  1122

الثورة" في ساحة الّشهداء في بيروت. وقد 
طالت أيادي بعض المخّربين من اعداء 
انتفاضة الشعب في لبنان هذا المجّسم في 

 محاولة منهم إلحباط الجماهير المنتفضة.

جمل ألكّن إرادة التغيير واالمل في غد    

ل يدفع الجماهير الغاضبة إلى مواصلة مازا

انتفاضتها رافضة لكّل أشكال المساومة من 

خالل اإلصالحات المزعومة التي يحاول 

النّظام تمريرها بهدف إسكات صوت 

الشعب الذي لن يرضى بغير اسقاط النظام 

الطائفي الّرجعي والّطبقي المعادي للطبقات 

 الشعبيّة.

 وطنـــــــنان الان الّطوائف ضدّ لبـــلبن  

بعد الهجوم الذي شنّته    
مجموعات من انصار 
الحزبين الشيعيين )حزب هللا 
وحركة امل( صبيحة يوم 

نوفمبر  12امس االثنين 
والذي استهدف  1122

مجموعة من المحتّجين 
المعتصمين على جسر 
الرينج بوسط العاصمة 
اللبنانية بيروت، اضطّر 
ين انصار الحزبين الشيعيين من جهة وبين جمهور المحتّجين الجيش اللّبناني إلى الوقوف ب

 من جهة اخرى دون ان يتدّخل في اعمال العنف التي قد تحدث بين الجانبين.
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ويتبيّن اّن هناك توّجه في لبنان نحو   
غيير وجهة االحتجاجات الشعبيّة من 
شعاراتها المعادية للنظام القائم على 

ة عن المحاصصة الّطائفية المسؤول
الخراب الذي بلغته مختلف ميادين الحياة 
في لبنان والذي تضّررت منه طبقات 
اجتماعية واسعة وخصوصا الّطبقات 
الشعبيّة في اتّجاه شعارات طائفيّة ضيّقة 
خصوصا واّن الحزبين المذكورين 
يشاركان في مؤسسات النظام القائم وهما 
مثل غيرهما من االحزاب الممثّلة في 

النظام الحاكم مستهدفان من  مؤسسات هذا
قبل الجماهير المنتفضة والتي تنادي 
بضرورة كنس كّل ممثلي تلك االحزاب 
المتّهمين بالفساد بصفة مباشرة او بتشريع 
االختالس واالستثراء والتفريط في القرار 
الوطني وتجويع الشعب وغيرها من 

 مظاهر البؤس.

يذكر أن هذه ليست المرة األولى التي    
اجم فيها مناصرون لحزب هللا وحركة يه

أمل المتظاهرين، حيث هاجموا خيام 
المعتصمين في ساحتي رياض الصلح 

 والشهداء وسط بيروت الشهر الماضي.

سيظّل ممثّلو لبنان الّطوائف من شيعة    
وغيرهم يدافعون عن جدارهم الّطائفي 
الذي تقف وراءه قوى خارجية اقليمية 

المنتفضون في عالميّة بينما سيواصل 
الّساحات وفي الشوارع وفي القرى 
يهدمون هذا الجدار الذي ولدوا من رحمه 
ولكنّهم يثورون اليوم عليه بعد ان ثبت 
فشله. وسيظّل الشعب المنتفض صامدا في 
وجه عواصف الّطوائف من اجل لبنان 

 الوطن.

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

 رانــــفي إي "البنزين"اضة ــــــانتف 

ة قّررت السلطات الّرجعيّ    

الحاكمة في إيران التّرفيع في 

سعــار المحروقـات وتقنين أ

توزيعها وهو ما أثـار غضب 

فئات اجتماعيّة واسعة، فهبّت 

الجماهير الكادحة منذ يوم الجمعة 

ع إلى الّشوار 1122نوفمبر  22

في تظاهرات شعبيّة معبّرة عن 

 احتجاجها على هذا القـرار.

وسرعـان ما واجهتها الّسلطات الّرجعية    

بأجهزتها األمنيّة في محاولة منها إلطفاء 

الّشرارة األولى قبل انتشارها ولكّن وسائل 

اإلرهاب المنّظم التي أطلقت الّرصاص الحّي 

في وجه المحتّجين لم ترهب الجماهير 

اضبة ولم ترعبها، فقدّمت أّول شهيدين لها الغ

 في مدينتي سيرجان وشهريار.
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وهاجمت الجماهير المحتّجة في عدد من   

المناطق محّطات وخّزانات الوقود وقامت 

بإحراق بعضها رغم الحراسة والحماية 

 األمنيّة المفروضة حولها.

وتواصلت االحتجاجات يوم السبت وامتدّت   

إلى مناطق أخرى مثل رقعتها الجغرافيّة 

مدينة شهريار وطهران وتبريز وكرمانشاه 

وبوشهر ونيسابور واألهواز وغيرها... وفي 

مدينة بهبهان قام المحتّجون صبيحة يوم 

الّسبت بإضرام النّيران في المصرف 

الحكومي. وتتواصل االحتجاجات إلى اليوم 

األحـد وقد أثارت ردّة فعل مرتبكـة في 

ة الحاكمة التي وصفت األوساط السياسيّ 

 الجماهير المحتّجة بالمخّربين.

و في اسالم شهر أضرم محتّجون النّار في    

صورة ضخمة للمرشد األعلى علي خامنئي، وفي 

طهران أغلقت عديد الّطرقات من قبل المتظاهرين 

كما هوجمت عديد المصارف في عدد من المدن. 

في وقالت مصادر امنيّة أّن ضابطا لقي مصرعه 

  كارمنشاه خالل االحتجاجات.

يقضي القـرار الذي أثار االحتجاجات الشعبيّة و   

 %21الواسعة بزيادة أسعــار البنزين بنسبة 

 %011لترا األولى وبنسبة  41بالنسبة للـ 

لترا. وقد صّرح المرشد  41للكميّات الّزائدة عن 

األعلى اليوم االحد بأنّه ال تراجع عن قـرار الّزيادة 

ي أسعار المحروقــات واّن الدّولتة مطالبة بتنفيذ ف

ولم تكن الّزيادة في  هذا القرار كلّفها ذلك ما كلّفها.

الّشرارة التي أّججت  أسعار البنزين سوى

الغضب الّشعبّي من تردّي األوضاع 

االجتماعية للّطبقات الكادحة نتيجة السياسة 

االقتصاديّة المعادية للّطبقات الفقيرة 

طباق على الحريّات العاّمة والخاّصة واإل

وتعريض البالد لمخاطر الحروب والسياسة 

الخارجيّة القائمة على التوّسع من خالل 

تكوين وتمويل ميليشيات شبه عسكريّة لها 

وقوميّة تعمل على مرجعية دينية طائفية 

إحالل الفتن والحروب الطائفية في المنطقة 

د القومي العربيّة. هذا زيادة على االضطها

الذي تتعّرض له عديد القوميات غير 

  الفارسيّة في إيران.

و توّعدت وزارة األمن اإليـرانيّة الجمـاهير   

ّجين المحتّجـة بمزيد القمـع واصفة المحت

ر في اإلعالن عن بمثيري الّشغب، ولم تتأخّ 

وقوف جهات خارجيّة معادية وراء 

 االضطرابات.

عية في اتّباع ولم تتأّخر السلطات الّرج   

سياسة العنف الّرجعي فحسب، بل قامت 

بقطع االنترنات عن البالد بهدف الحدّ من 

دور هذه الوسائل في التحريض على 

االحتجاج ومواجهة النّظام وأيضا من أجل 

التعتيم على الجرائم التي يرتكبها النظام في 

 حربه على الّشعب الغاضب والمنتفض.
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 الحزب الشيوعي تأسيسإعادة  ونقّررالسويد: الماويون ي

 ناضلينالعشرات من الم عقد   
 ، خاللفي السويدالشيوعيين 

مؤتمر  ،1122شهر نوفمبر 
. وقد اتّفق ينتوحيد الماويّ 

 الحاضرون في المؤتمر،
على تعزيز عملية  ،باإلجماع

إعادة بناء الحزب الشيوعي في 
 .السويد

 هذا الحدث، الذي نشرته خالل 
 ،"ةـــــالشيوعيّ  ابطةرّ ـــال" مجلّة
أن التزموا ب نقطة 22 المجتمعون رفع

إعادة بناء إطار مشروع يسترشدوا بها في 
وقد ورد في  .حزب بروليتاري ثوري

 المجلّة ما يلي:
الرفاق من مختلف أنحاء البالد عقد "

موّحدا وقعت ]السويد[ مؤخًرا مؤتمراً 
مناقشات جماعية حول مشروع  خالله

 ا مناقترحت المجموعات عددر. وقد قرا
التعديالت على المسودة األصلية التي تم 

المؤتمر  وقد أقرّ  ا.التصويت عليه
 ." باإلجماع القرار

يبدأ القرار بالقول إنه "ال يوجد اليوم    
ال يوجد  .حزب شيوعي ثوري في السويد

أي حزب شيوعي مرتبط بالنظرية الثورية 
 ميّةالتي بدأت مع ماركس وإنجلز واألم

واستمرت مع لينين وستالين  ،األولى
والحزب البلشفي واألممية الثالثة والتي 

والحزب الشيوعي  غتون طورها ماوتسي
الصيني تحت قيادته، واستمرت خالل 
الحروب الشعبية التي تدور رحاها في 
العالم اليوم في الهند وبيرو وتركيا 

 .ن"والفلبي
بقي راع الط"الصّ  على أنّ  ونّص القرار   

سيتطلب من الحزب أن يكون قادًرا دائًما 

على مناقشة وتطوير خطوط العمل 
"الماركسية اللينينية  المناسبة"، بمعنى أنّ 
ق على ق بشكل خالّ الماوية يجب أن تطبّ 

 ."ظروف اليوم
كما نّص القرار في إحدى نقاطه على    

يرفضون "الطريق البرلماني  أّن الماويين
"الجهاز  ية" وأنّ لمي إلى االشتراكالسّ 

حة سحقه ثورة مسلّ تالبرجوازي يجب أن 
ا. ويجب تأسيس دكتاتورية البروليتاري

أجمع الماويّون على أّن  باإلضافة إلى ذلك،
جمع بين الطرق غير ي أنيجب  "الحزب

القانونية قدر اإلمكان الّطرق القانونية و
لتحقيق أقصى قدر من قوة التأثير" 

من الدولة  و"حماية الغالبية العظمى
 ."البرجوازية وكوادر جهاز األمن الفاشي

طريق الثّـــورة، تحيّي الّرفاق     
الشيوعيين الماويين في الّسويد على هذه 
الخطوة المهّمة التي انجزوها والتي تندرج 
في إطار مسار الثّورة البروليتاريّة العالميّة 
وتهنّؤهم بنجاح مؤتمرهم التّوحيدي الذي 

حين والكادحات سالحا من سيمنح الكاد
 لثّورة.الثاّلثة ل سلحةاأل
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 ! حدواــــــــــه المضطَهدة اِتّ ــــه وأممـــال العالم وشعوبـــــيا عمّ 

 في الشيليين ـــاضة الكادحـــانتف

شعبيّة في اندلعت في الشيلي احتجاجات    
قرار  أوقد شرارتها 1122أكتوبر  28

وفي . لالترفيع في أسعار تذاكر النّق
عن  سقط ما ال يقلّ  فقط أيّام 21غضون 

في اشتباكات مع قوات األمن  شهيدا 22
وغيرها من أعمال العنف المرتبطة 

شخصا،  2201باالحتجاجات، وُجرح 
آخرون، وفقا لتقرير صدر  0140وأعتقل 

 .حقوق اإلنسان في شيلي معهد عن
هذه االحتجاجات االجتماعيّة لم تهدأ    

التي اتّخذتها السلطات رغم اإلجراءات 
الشيلية وكان آخرها إقالة رئيس الدّولة 
لثمانية من الوزراء من بينهم وزير 
الدّاخلية في محاولة منه المتصاص غضب 
الجماهير المنتفضة. لكّن الكادحين 
الّرافضين لسياسة التجويع والتفقير 
يواصلون احتجاجاتهم ويحتشدون في 

لمدّججة الشوارع يقاومون أجهزة القمع ا
باألسلحة بالحجارة وقنابل المولوتوف 
والمتاريس التي يقيمونها في الشوارع 
مردّدين أغاني الفنّان فكتور جارا الثّوريّة 
معبّرين عن رفضهم لإلصالحات 
االرتجاليّة ومتحدّين حالة الطوارئ وحظر 

 التجوال.

 اية خاضعالمدن الشيل وأصبح عدد من   
، وتّم تسليم السيطرة لقانون حالة الطوارئ

للقوات المسلحة بدعوى حماية الممتلكات 
العامة والخاّصة وقد حصلت نتيجة لذلك 

ين المحتجين اشتباكات عنيفة ودامية ب
 .وقوات الشرطة والجيش

في غمرة هذه االنتفاضة صعّد و   
المحتّجون من أشكال مقاومتهم للعنف 

نصب المتاريس وسط الّرجعي من خالل 
الّشوارع وإغالق الّطرقات بإشعال 
اإلطارات المطاطية إلعاقة تقدّم قّوات 
القمع ويستعملون كّل ما يجدونه بالقرب 

القّوات وقد أبدوا  منهم ليلقوه على تلك
اجهة ومقاومة آلة صمودا كبيرا في مو

 .القمع الرجعيّة
زالت االحتجاجات الشعبيّة متواصلة  وال  

في الشيلي إلى حدود بداية شهر ديسمبر 
وما زالت االشتباكات مستعرة بين 
السلطات الّرجعيّة الحاكمة والجماهير 
الشعبيّة الغاضبة امام إصرار النظام القائم 

مواصلة سياساته المعادية للشعب  على
ويقدّم الشعب الشيلي مزيدا من  والوطن.
في سبيل شهيدا(  10)اكثر من الّضحايا 

تحقيق أهدافه في التحّرر الوطني 
 واالنعتاق االجتماعي.

 وادور: الحكومة تتراجع عن قرار الّزيادة في سعر البنزينــــاالك  
 1122أكتوبر  24ألغت يوم االثنين   

السلطة الحاكمة في االكوادور قرار 
 210قات بنسبة الترفيع في سعر المحرو

ات التي مارسها عليها طبالمائة بعد الضغو
صندوق النقد الدّولي. وكان قرار الترفيع 

في أسعار المحروقات قد أشعل موجة 
 .أكتوبر 0غضب عارمة في البالد منذ 

وأدّت االحتجاجات والمواجهات العنيفة  
ماهير الغاضبة وقوات البوليس إلى بين الج
جريحا وإيقاف  2041شهداء و 7سقوط 
شخصا في حين أُجبرت الحكومة  2221

https://arabic.euronews.com/2019/10/20/3-people-dead-chile-demos-curfew-imposed-pinera-vows-to-address-popular-demands-violence
https://arabic.euronews.com/2019/10/20/3-people-dead-chile-demos-curfew-imposed-pinera-vows-to-address-popular-demands-violence
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على تغيير مقّرها الى مدينة خارج 
 .العاصمة كيتو

وقد شرعت الحكومة في إجراء محادثات   
مع بعض قادة االحتجاجات من زعماء 
منظمات السكان المحليين والنقابات إثر 

بعض رجال الدين الممثلين وساطة من 
للكنيسة االرثودوكسيّة وهو ما ساهم في 
إنقاذ النظام القائم من موجة ثوريّة تجتاح 
 عددا من بلدان أمريكا الالتينية ومن العالم.

 جنود أتراك  9 تقتلال ـــــالكريتركيا: 
أعلنت قوات الدفاع الشعبي الكردستاني    

جنود أتراك في عمليات  9عن مصرع 

نوعية نفذها مقاتلوهم بمنطقة خاكورك 

 الحدودية.

وتقع منطقة خاكورك على الحدود ما بين    

باشور )جنوب( وباكور)شمال( كردستان، 

 على الحدود العراقية التركية حالياً.

وأشار المركز اإلعالمي لقوات الدفاع    

 51الشعبي الكردستاني اليوم الثالثاء 

ي إلى على موقعه الرسم 9159أكتوبر 

"تنفيذ قوات الكريال عمليتين نوعيتين ضد 

 الجنود األتراك في منطقة خاكورك."

 المكسيك: قرويّون ينّكلون برئيس بلديّة

عدد من متساكني  1122أكتوبر  8قام يوم    
سانتا ريتا في والية شياباس المكسيكيّة  قرية

بربط رئيس البلديّة إلى ساحنة خفيفة وجّره 
الس مارغاريتاس وشوهدت  ةبلدعبر شوارع 

جموع من الفالحين تالحق رئيس البلديّة 
في إطار  القرويّينويأتي تصّرف  بالحجارة.

عدم حالة الغضب التي عّمت البلدة بسبب 
 نتخابيّة.اال تهخالل حملالتي أطلقها  ه تجاه سّكان القريةلوعودإنجاز رئيس البلدية 

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

 لويـــــــس ة لجــورجـــالحريّ   

 9162نوفمبر  61يوم السبت قامت صبيحة   

وحدات بوليسيّة فرنسيّة باقتياد المناضل النقابي في 

الكنفدرالية العاّمة للشغل والناشط ضمن الجبهة 

ي االجتماعية وفي صفوف اإلنقاذ األحمر العرب

جورج لويس من مقّر إقامته إلى أحد مراكز الّشرطة 

التّابعة للدّائرة الخامسة بباريس وتبقى أسباب اإلقدام 

 من قبل الّسلطات الفرنسيّة على هذه العمليّة االمنيّة

 مجهولـة.  
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 المــــــة في العـــــار الحرب الشعبيّ ــــنشرة أخب

ن: معارك ناجحة لجيش الّشعب ـــالفلبي
 جديد ال

مازال جيش الّشعب الجديد في الفلبين    
يحرز انتصارات في بعض الجبهات من خالل 
المعارك التي تدور بين مجموعات من مقاتليه 
وبين قّوات جيش الدّولة الّرجعيّة. وبالّرغم من 
أّن النّظام الكمبرادوري يزيد في حشد قّواته 
العسكريّة وفي تنفيذ سياسات قمع جماعّي 

ال فقط من يزعم هذا النّظام أنّهم  تستهدف
ماويين وإنّما أيضا سّكان المن الثّوار 

القرى في المناطق التي يسيطر عليها أو 
يسّجل فيها جيش الشعب الجديد حضورا 
قويّا بدعوى االشتباه في تعاطف أولئك 
السّكان مع الماويّين، وبالّرغم من 
المساعدات التي يتلقّاها هذا النّظام من 

القوى االمبرياليّة على مستوى بعض 
العتاد العسكرّي والتقنيات الحديثة والخطط 
والتكوين في إطار "الحرب على 
اإلرهاب"، بالّرغم من كّل ذلك، يسّجل 
جيش الشعب الجديد بإمكانياته الذّاتية 
تطّورا في أدائه على الجبهة العسكريّة 
وهو يواكب التطّور على الجبهة 

اسيّة للحزب الشيوعي االيديولوجيّة والسي
الفلبيني الذي احتفل العّمال والفالّحون 
وسائر الكادحين في هذه السنة بالذّكرى 

 الخمسين لتأسيسه.
ويكذّب التقدّم الذي يحرزه الحزب    

الشيوعي الفلبيني على مختلف الجبهات 
المقوالت التحريفيّة واالنتهازية التي تغذّيها 

لعالم مراكز البحث البرجوازية عبر ا
وتنشرها الدّعاية المعادية للشيوعيّة والتي 
تزعم اّن الشيوعية قد انهزمت واّن عصر 
الثّورات االشتراكيّة قد ولّى، ولألسف فإّن 
أصحاب الّروح االستسالميّة والنّظرة 

االنهزاميّة واألفكار االصالحيّة يصدّقون 
تلك المقوالت وتبهرهم شعارات "التّداول 

االجتماعيّة" و"الثورات  الّسلمي" و"السلم
الهادئة" مع انّهم يدّعون الثّوريّة 

 والشيوعيّة وهي منهم بــراء.  
وهذه بعض العمليّات النّاجحة لجيش 
الشعب الجديد في الفلبين خالل شهر 

 :9162نوفمبر 

 مقتل جندي على يد الثوار الماويين
أدّت معركة باألسلحة الناريّة دارت ليلة    

وفمبر بين قّوة عسكريّة من ن 91األربعاء 

جندّي ومقاتلين من جيش الشعب  91

الجديد إلى مقتل جندّي نظامي. المعركة 
وقعت في منطقة بارنغاي سان فرانسيسكو 

 دقائق. 61ودامت حوالي 

جنود في معركة مع جيش الّشعب  6مقتل 

 الجديد

دقيقة يوم االثنين  01أدّت معركة دامت    

وعة من بين مجم 9162نوفمبر  66

مقاتلي جيش الّشعب الجديد وقّوات الجيش 
الّرجعي في الفلبين في جزيرة سمر إلى 

آخرين من  92جنود وجرح  1مقتل 

القّوات العسكريّة النّظاميّة وذلك إثر 
مواجهة باألسلحة النّاريّة في منطقة سيتيو 

 (.Sitio Bangonبانغون )
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وقال مسؤول عسكري في الجيش    
مقاتلين الشيوعيين الماويّين النّظامي أّن ال

قنابل يدويّة الّصنع مباشرة  1قاموا بتفجير 

عند نزول القّوات العسكريّة ثّم فتحوا النّار 
 في وجه الجنود.

 من قّوات الشرطة  0الثّوار الماويّون يقتلون الهند: 
دوا في والية قتل الثّوار الماويّون أربعة عناصر من قّوات الّشرطة الهنديّة في منطقة شان   

جارخاند في الشمال الغربي للهند إثر مواجهة 
 باألسلحة النّاريّة بين الّطرفين.

المعركة المسلّحة وقـعت في وقت متأّخر من    
. وتأتي لتردّ على 1122نوفمبر  11ليلة الجمعة 

ادّعاءات سلطات حكومة الوالية المذكورة بــأنّها 
ي هذه تمّكنت من إخماد التمّرد المـاوي ف

 المنطقـة.

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

 يوما 061عضاء فرقة يوروم لألغاني الثورية في إضراب جوع ألكثر من أ 

هذه الفرقة الملتزمة التي تأسست    
تقدّم اغاني ثورية تعبّر  2282سنة 

ضت عن هموم الكادحين تعرّ 
للمالحقات البوليسيّة وسجن 

ر اغانيها وألبوماتها ظأعضاؤها وتح
من قبل الّرجعيّة التركيّة الحاكمة. 
وقد أدرجها الفاشي اردوغان ضمن 
المنظمات اإلرهابيّة ويقبع أعضاؤها 
اليوم في السجن وهم في إضراب 

 .يوما 241عن الطعام منذ أكثر من 
هاد لكّن رغم كّل هذا الحصار واالضط

والقمع اكتسبت المجموعة شعبيّة ال تركية 
فحسب وإنما عالمية وقد استطاعت تقديم 
حفالت في اوروبا وفي سوريا ولبنان 

كثر وتعتبر اغانيها وألبوماتها من األ
 .رواجا ومبيعا

لن تقدر الّرجعيّة على حبس الثقافة    
 .الثوريّة

 الحرية ألعضاء مجموعة يوروم
 :ة وهذه ترجمة كلمات االغنية من التركية الى العربيةغنّت الفرقة نشيد االممي

االنترناسيونال

 انهض من نومك انهض
 قومي يا أمة من السجناء

 ضد الظلم .. فانتقامنا بركان

 معركتنا معركة حياة أو موت
 فلتمح الماضي من أصله

 نحن نريد عالما مختلفا
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 فليعلم من يظنونا ال شئ
 من اآلن وصاعدا كل شئ لنا

 كتنا هذه هي األخيرةمعر
 لننقذ العالم مع االنترناسيونال

من تدعوهم باشاوات وبهوات وزعماء 
 تجعلونهم آلهةو

 كيف سيخلصونكم
 خالصنا معنا نحن

 و بأيدينا هذه

 معركتنا هذه هي األخيرة
 لننقذ العالم مع االنترناسيونال

 كل المصانع واألطيان
 كله من حق الشقيان

 ال نعرف حقا للطفيليين
 ينبغي أن يكون كل شئ للشقيان

 الدم الذي أهرقه الجالدون
 يوما ما سيغرقون فيه

 على أفق بحر الدماء هذا
 شمس شفقية على وشك الشروق

 معركتنا هذه هي األخيرة
لننقذ العالم مع االنترناسيونال

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

 في مقدّمة االنتفاضة واالستهداف بالعنف الّرجعيّ  الشيليّة المـــرأة

تشارك المرأة الكادحة في االنتفاضة     
الشعبيّة التي تهّز الشيلي منذ شهر أكتوبر 

. ولم تغب الكادحات عن ساحات 1122
االحتجاج بل إنّهّن تتقدّمن المظاهرات 

ليس واالشتباكات اليوميّة مع قّوات البو
والجيش التي تستخدم مختلف أشكال 
األسلحة والوسائل القمعيّة لمجابهة 
االنتفاضة ومحاولة إخمادها. وهي تلعب 
دورا مهّما في كفاح الّشعب من أجل تحّرره 
الوطني من قبضة الّرجعية الحاكمة 
واالمبرياليّة التي تدعمها ومن أجل إقامة 
مجتمع عادل تنتهي معه عصور من 

الّطبقي وهو المجتمع االشتراكي االستغالل 
الذي سيولّد المساواة بين الجنسْين والقضاء 
على مختلف أشكال التّمييز األخرى إثر 
 القضاء على دكتاتوريّة الّطبقات  الّرجعية. 

ونظرا للدّور الذي تلعبه المرأة في هذه    
االنتفاضة، لم تتأّخر السلطات الّرجعيّة 

ل كّل وسائل الحاكمة في شيلي في استعما
قمعها المباحة وغير المباحة للتنكيل بها 
فكانت المرأة الثّـائرة في مقدّمة أهداف 
الكالب الحارسة لهذا النّظام. وقد اغتنم 
حّراس الحّكام المدّججين بمختلف أنواع 
األسلحة حالة االضطراب والفوضى التي 
عّمت البالد ليطلقوا العنان لكّل غرائزهم 

ى إلراقة الدّماء والتحّرش المكبوتة والعطش
واالغتصاب والخطف وغيرها من 

 الممارسات البشعة في حقّها.

قال المعهد الوطني الشيلي لحقوق    
اإلنسان إنه سيقدم شكوى تعذيب ضد فتاة 

كانت قّوات االمن عاًما  22تبلغ من العمر 
كز امرأحد نوفمبر في  2منذ  تهاحتجزقد ا

لشكوى الثامنة هذه ا. وتعدّ الشرطة في ميبو
التي قدّمها معهد حقوق اإلنسان في عشر 

إلى  لتعذيب الجنسيخصوص عمليّات ا
 حدود منتصف شهر نوفمبر.
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 الـــــاة كاميــــــقّصة الفت
وقعت قضية كاميال ميراندا في ساحة    

سانتياغو، حيث العاصمة إيطاليا في 
رافقت مصوًرا أثناء مظاهرة. كانت هناك 

على ساقيها عن مسافة  رصاصات أطلقت
تبعد حوالي ثمانية أمتار من قبل 

ظّل إلقاء القبض عليها  تمّ  وبعد أنالشرطة.
ساعة، حتى  14لمدة  مجهوالمكانها 

في  نوفمبر 2ظهرت أخيًرا في صباح يوم 
ولكن  ،، مع مالبسها الداخلية فقطالمستشفى

وقالت مراسلة  .لم يتم عالج جروحها
مع والدتها  ّم جمعهاتإن الفتاة "تيليسير" 

وتم نقلها إلى المستشفى حيث وقع 
تصويرها باألشعة السينية لمعرفة مدى 

 .تأثير الرصاصات السبعة على ساقيها
ضت ساندرا، والدة الفتاة التي تعرّ  أّما   

ها اكتشفت حالة ابنتها نّ فقد قالت أللضرب، 
االجتماعي واتصلت  التواصل عبر شبكات

عاجلة، وهو مركز بمستشفى المساعدة ال
للرعاية الطبية الطارئة. هناك أُبلغت أن 

 .كاميال عولجت لكنها لم تستطع رؤيتها
كانت في رداء حمامها، وحسب والدتها، "

فقط في سراويل داخلية وشباشب. كانت في 
 تمّ  إلى أنظل هذه الظروف طوال الليل 

 .إطالق سراحها"

رجال اعتداء  إلى أنّ  األمّ وأشارت    
ة على ابنتها كان "فعاًل مجنونًا" الشرط

وا غاًزا وها ثم رشّ ألنهم "أمسكوا بها وجرّ 
. باإلضافة "على وجهها وعادوا لتخديرها

 االمنيون ، قامالفتاةإلى ذلك، وفقًا لتقرير 
 تلكفي ظل من ثيابها، وبتجريدها 

 إثر ذلك تمّ كاميال وعيها و تالظروف، فقد
 .ألوليةنقلها إلى خدمة الطوارئ للرعاية ا

على الرغم من وصول كاميال إلى و
المستشفى، لم يقدّم لها العالج إلصاباتها، 

 .وبقيت الرصاصات في ساقها

نساء أخريات الحياة بعد  فارقتقد و   
 بطرق بشعة. تعذيبهّن وقتلهنّ 

 نساء تعّرضن للخطف والتعذيب و القتل
 مصّورة ،ألبرتينا مارتينيز بورغوس   

 عاًما. تم العثور عليها 08بالغة من العمر 
نوفمبر في شقتها في  12مقتولة ليلة 

سانتياغو، مع آثار عنف على جسدها بعد 
أن تفّطنت إحدى صديقاتها إلى غيابها لمدّة 
يومين وكانت ناشطة ضمن االحتجاجات 

 معداتها االجتماعية، ولم يتم العثور على
 .(كاميرا والقرص الصلب والكمبيوتر)ال
، الملقّبة بميمو، فنانة اراسكودانييال ك  

الشوارع، كانت نشطة للغاية في بداية 

االحتجاجات االجتماعية، وجدت مقتولة في 
ظروف غامضة بعد أن اختفت عن 

وقد تّم العثور عليها معلقة على  .األنظار
)في  قطار في بلدة بيدرو أغيري سيردا

بعد أن تعّرضت  ضواحي العاصمة(
مو أصبحت أيقونة مي .للتّعذيب واالغتصاب

للتمّرد والثّورة في الشيلي ودافعا لكفاح 
الكادحات والكادحين من أجل عالم بال 

 اضطهاد وبال استغالل.
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    ونـــــــــان بيثـــــاألممي نورم ّطبيبفي ذكرى رحيل ال         

في أونتاريو،  2821عام  ونينورمان بيثولد    
م التعرف عليه طبيبًا بارًعا، تفي كندا. أصبح 

لكنّه ضد مرض السل.  ةحمل وقادسريعًا 
التي كانت تتأثّر مثلها  انتقد مهنتهسرعان ما 

مثل بقيّة المهن بنمط اإلنتاج الّرأسمالي وتخضع 
في هذا قال ف، لقوانينه وأساسا قانون الّربح

"الطب، كما يمارس في هذا البلد، هو  إنّ الّصدد 
عي لتحقيق الربح تجارة قائمة على المنافسة والس

 وبينممارسة الطب فهو ال يفصل بين  ".الفردي
القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

"من ويؤّكد ذلك بقوله: . المميّزة لتلك الحقبة
المميت إذن أن يكون للطب اليوم نفس 
األعراض )...( التي تؤثر على العالم 
الرأسمالي، وأنه يمر بنفس األزمة التي يعاني 

 ."نهام
األوائل وبسبب ذلك كان من االطبّاء    

فكرة النظام الطبي الحكومي  اموالذين دعّ 
 بح.الرّ تحقيق الذي ال يهدف إلى 

في الحزب  2204انخرط بيثون سنة    
الشيوعي وسافر إلى اسبانيا حيث التحق 
بجبهة المقاومة الشعبية ضدّ الفاشية 
الفرانكية الّصاعدة. ومن هناك كان يرسل 
"بيانات مدريد" الى الّصحف الكنديّة عبّر 
فيها عن إعجابه بكفاح البروليتاريا 
االسبانيّة. وقد قام في غضون ذلك الّصراع 

بعديد االبتكارات في ميدان نقل الدم 
وتخزينه وأنشأ هناك "المصلحة الكندية 

 لنقل الدم".

لم يمكث طويال في اسبانيا فقد غادرها    
اكتشف اّن بعد ان  2207في جوان 

عشيقته كانت تشتغل جاسوسة لصالح 
المانيا النازية. ومن مونتلاير سيشدّ الّرحال 
إلى جبهة قتال أخرى ليقّضي فيها سنتين 

 .غادر على إثرها الحياة

في الثاني عشر من شهر نوفمبر من عام   
، فارق نورمان بيثيون الحياة وهو 2202

لم يتجاوز الخمسين من عمره بعد ان 
بتسّمم في الدم أثناء عالجه الحد  أصيب

المرضى، وقد عبّر ماوتسي تونغ عن ألمه 
  الشديد بفقدانه.

، طرح ماوتسي بعد مدّة قصيرة من رحيله
تونغ أمام الجماهير التّساول التالي: "ما هذه 
الّروح التي حملت رجال اجنبّا على ان 
يعتبر قضيّة تحّرر الشعب الصيني قضيّته 

يداخله في ذلك أّي دافع  دون أن الخاّصة 
الذي لم ير  من األنانيّة ؟". ثّم يجيب، وهو

ان إالّ مّرة واحدة:ــنورم
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"إنّها الّروح األمميّة، الّروح 
الشيوعيّة، فيجب على كّل شيوعي 
صيني أن يتعلّم منه هذه الّروح. إّن 
اللينينيّة ترى أّن الثورة العالميّة ال 
 يمكن أن تنتصر إالّ إذا أيّدت
البروليتاريا في البلدان الرسماليّة 
نضاالت التحّرر التي تخوضها 
شعوب المستعمرات وشبه 
المستعمرات، وأيّدت البروليتاريا في 
المستعمرات وشبه المستعمرات 
نضاالت التحرر التي تخوضها 
البروليتاريا في البلدان الراسماليّة. 
وهذا الخّط اللينيني قد طبّقه الرفيق 

يّا... تلك هي أمميّتنا، هي بيثيون عمل
األمميّة التي نستعين بها في مكافحة القوميّة 

 الضيّقة والوطنيّة الضيّقة."

لم يكن تطبيق الروح األممية ممكنا دون    
ان يتوفّر لدى الشيوعّي قدر كاف من 
نكران الذات، وهذا ما اكتشفه ماو في 
بيثيون من خالل قوله: "إّن روح نكران 

وااليثار التام التي يتحلى بها  الذات المطلق
تجلية في غاية مت الرفيق بيثيون، كان

أمانته وتفانيه في العمل وغاية حبّه 
 وإخالصه للرفاق وأبناء الشعب." 

وقد أدّى بيثيون واجبه االممي بكّل تفان    
وقدّم العالج آلالف المصابين من جيش 
التحرير الّشعبي وخصوصا الجيش الثّامن 

ارك ضدّ االمبرياليّة اليابانية خالل إبّان المع
حرب التحرير الثوريّة في الصين بقيادة 
الحزب الشيوعي وانقذ حياة اآلالف على 
الجبهة زارعا فيهم ليس فقط دماء البقاء 
على قيد الحياة وإنّما أيضا دماء الكفاح 
والمقاومة. فـ"ما من أحد عاد من الجبهة 

ر وتحدّث عنه إالّ وهو معجب به متأثّ 

بروحه." وزيادة على هذه المهاّم، اضطلع 
الرفيق بيثيون بتكوين المقاتلين الحمر في 
مجال الطّب وطّور اختصاصه وفقا 
للّظروف التي كان يؤدّي فيها مهاّمه 

 األمميّة والثّوريّة.

لم يكن بيثيون طبيبا شيوعيّا فحسب، بل    
كان أيضا كاتبا ومراسال صحفيّا كما ترك 

عبّر فيها وتسجيالت صوتيّة  أيضا كتابات
عن مواقفه من األحداث العالميّة التي 
ميّزت العالم في عهده وخصوصا تلك 
المتعلّقة بمرحلة ما بين الحربين 
االمبرياليتين وكذلك حول سياسات االتّحاد 
السوفياتي في تلك الفترة وخصوصا 
سياسته الخارجيّة وتحديدا تجاه مقاومة 

 ذاك.الفاشيّة والنّازية آن

 81سيبقى بيثيون الذي رحل عنّا قبل    
سنة حيّا في ذاكرة الشيوعيين يستلهمون 
من تجربته ومن ذكراه دروسا في التطبيق 
العملي لالممية ولنكران الذات وللبذل 

 والعطاء من أجل خدمة الّشعب.
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