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؟مـــــا العمــــــل 

ما فتونس الّرسمیة أمام خیارات ثـالثـة 
ورد في جریدة الصحافة على لسان الباجي 

أردنا إدخال : قائد السبسي عندما قال 
النھضة إلى خانة المدنیة ویبدو أننا أخطأنا 

یؤّكـد أن التوافق بین النھضة ... التقییم
والنداء في حالة موت سریري وسیدوم 
ذلك لبعض الوقت أي بما تقتضیھ المعارك 

یخرج عن نطاق االنتخابیة المقبلة، وھو ال
المنــاورة بالمساواة في اإلرث أو المناورة 
باألوقاف، وبعدھا ستعود الروح لذلك 
الّتـوافق ولكن بأشكال أخرى فالتوافقراطیة 
في تونس مصلحة علیا للدولة ولیس 
تصریح الباجي قائد السبسي الالحق 
للّتلفزیون الّرسمي حول وطنیة قادة 

لوطأة تلك النھضة وتضحیاتھم إّال تخفیفا
التناقضات خاصة بعد أن قدمت النھضة 
ھدیتھا للنداء بتصویتھا لصالح قــانون 

.المصالحة

و لن یحسم أمر تلك التناقضات غیر 
سیناریو شبیھ بالمصري أو ضّده الشبیھ 
بالسیناریو التركي فالمعركة الكبرى بین 

ین الدیني والیمین اللیبرالي مؤجلة إلى الیم
ر انقلب الیمین اللیبرالي في مص، حیـــن

على الیمین الدیني وفي تركیا انقلب الیمین 
الدیني على الیمین اللیبرالي مستغال ما قیل 
إّنـھ انقالب حركة الخدمة التابعة للداعیة 

.فتح هللا غولن على سلطة أردوغان

و في تونس ھناك مخاتلة بین الیمینین 
وكّل طرف یشحذ أسلحتھ تمھیدا لالنقالب 

من سینّفذ انقالبھ أّوال وینجح ،لى اآلخرع
. في ذلك؟ ھذا ھو السؤال في تـونس

فالمشكلة لیست في االنقالب بل في نجاحھ 
أو فشلھ ویتم ذلك كلھ تحت األعین 
. الساھرة لالتحاد األوروبي وأمریكا

وسیحاول الیمین الدیني تنفیذ انقالبھ عبر 
صنادیق االقتراع وإن لم ینجح سیستعمل 

ركي أّما الیمین اللیبرالي فیبدو السیناریو الت
مترددا وضعیفا ولوال الدعم الخارجي 

الیمین الدیني لھ . النھار منذ وقت طویل
دعم خارجي أقل ولكنھ یمتلك بنیة تآمریة 
ال یستھان بھا ویمكن أن تمّر إلى العمل 

وفي األثناء تغرق تــونس .في أیة لحظة
في األزمة وھو ما تعترف بھ التصریحات 

سمیة وأصبح مصطلح الكارثة متداوال الر
.أكثر فأكثر

في خضم ذلك تجد تونس الشعبیة نفسھا 
في حالة ضعف جّراء تفاعل جملة من 
العوامل، من بینھا  حدة الھجوم االمبریالي 
الرجعي على الطبقة العاملة والشعوب 
واألمم المضطَھدة  الذي انطلق منذ سنوات 

ن حیث ویصل اآلن إلى مرحلة متقدمة م
تنفیذه وتقع إعادة تشكیل الوطن العربي  
وتدمیره في مقدمة أولویاتھ واالنتظام  
الھش للقوى الثوریة والمباالة بعض 
مكوناتھا وتنّكرھا لتعھداتھا وانعدام 
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مسؤولیة قادتھا وافتقارھا لخطة مواجھة 
وعدم ارتقائھا إلى العمل الجبھوي الموّحد، 

ناضلین فضال عن ركون عدد كبیر من الم
مشبوھة " مدنیة"إلى اللھث وراء جمعیات 

وتفریطھم في االنتظام الثوري ومراھنتھم 
على برلمانیین ومسؤولین نقابیین 

مشاكل البطالة والتنمیة بیروقراطیین لحّل 
وقد سمح ذلك كلھ للرجعیة اللیبرالیة .. الخ

.الدینیة الحاكمة بالعبث بمصالح الكادحین

ألة التنظیم في ومن ھنا فإّن حّل مس
تونس الیوم ثورّیــا ھو اإلجابة المباشرة 
عن سؤال ما العمل ؟ وتلك اإلجابة غیر 
ممكنة دون اإلمسـاك بحلقة النظریة فال 
تنظیم ثوري دون نظریة ثوریة فالخطوة 
األولى على طریق الثورة ھي التنظیم 
. المستند إلى نظریة ثوریة تقوده وتوجھھ

: ویظل الشعار قائما 

. ننھزم ...ال ننتظم . ننتصر ...ننتظم 
-------------------------------------------------------------------------------------

تــونس تسیر نحو اإلفــالس
أصدر البنك المركزي التونسي وثیقة 
تحلیلّیة حول المبادالت التجاریة أطلق فیھا 
صیحة فزع حول ما وصل إلیھ المیزان 
. التجاري من عجز وحلّل فیھا أسباب ذلك

مبرزا اّن العجز التجاري تفاقم بنسبة 
خالل النصف األّول من سنة % 24.9

. ملیار دینار7.5، وبلغت قیمتھ 2017

وصل البنك األسباب في ارتفاع وح
الواردات من المواد الغذائیة والتي قُّدرت 

وتتمّثل في المواد %. 29.8نسبتھا بـ 
الغذائیة األساسیة مثل القمح اللین والزیوت 

وارتفاع ... النباتیة والسكر والقھوة
واردات المواد االستھالكیة والتي بلغت 

مثل واردات األدویة % 13.1نسبتھا 
وارتفاع العجز في % 15.7بنسبة 

.المیزان التجاري في المبادالت الطاقیة

وقد صدرت ھذه الوثیقة بعد صدور 
تقاریر سابقة تؤّكد تراجع رصید الدولة 
التونسیة من احتیاطي العملة الّصعبة، الذي 

یوًما فقط ، وھو 90أصبح یغطي واردات 
وقال . أضعف مستوى خالل ثالثة عقود

یاطي تراجع إلى مستوى البنك أّن االحت
ملیار 4.80(ملیار دینار 11.597

، بعد أن كان 2017أوت 15في ) دوالر
.یوما قبل عام118یغطي واردات 

وُتـثبت ھذه المؤشرات أّن خزینة الّدولـة 
على حافة اإلفالس رغم محاوالت الّطمأنة 
الصادرة عن بعض المسؤولین، وھذا 

قبل على المستوى یھّدد بعجز في المست
وھذه . تسدید الّدیـون المتراكمة وفـوائضھا

المؤشرات على المستوى االقتصادي 
والمالي تؤّكدھا األوضاع االقتصادیة 
واالجتماعّیة البائسة التي یعیشھا 

.الكادحون
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وال تتوانى الّدولـة في التلویح بسیاسة 
الّزیادة في األسعار من ذلك تصریحات

فیھا انھ سیتم وزیر الفالحـة التي قال
الترفیع في سعر الماء مھددا بتقنین توزیعھ 
على السكان، ویندرج ذلك ضمن تنفیذ 
شروط المؤسسات المالّیة العالمّیة النّھـابة 
وخصوصا صندوق النقد الّدولي الذي ال 
یتوانى عن تقدیم القرض تلو القرض 
إلغراق تونس في الدین وخدمات الّدین، 

ھا الكادحون وھي قروض سیدفع فاتورت
الذین یزدادون فقرا بینما یزداد األثریاء 

.ثراًء 

وھذه السیاسة لن تحّل األزمة االقتصادیة 
بل ستعّمقھا وستكون لھا المزید من 
األضرار على الصعید االجتماعي مما 
سیفاقم االحتجاجات االجتماعّیة و ینضاف 
إلى ذلك كلھ األزمة السیاسّیة التي تعیشھا 

لحـالّیة القائمة رئیسیا على توافق الحكومة ا
مغشوش بین الیمینین اللیبرالي والدیني 
والمتجلیة في شغور بعض الوزارات 
وتعطل التحویر الوزاري وسط انقسام 
متزاید في صفوف سلطة التوافق من جھة 
وبینھا وبین االتحاد العام التونسي للشغل 
من جھة ثانیة حیث یعلو الجدل حول سد 

الحكومة أو تغییر جزئي الشغورات في
فضال " السیادیة "یشمل بعض الوزارات 

عن المطالبة بإعادة ھیكلة الحكومة نفسھا، 
و تتسّرب أنبـاء عن اعتزام الحكومة إعادة 
توزیر مسؤولین سابقین عملوا في 

حكومات بن على والمعروفة بانتمائھا إلى 
حزبھ التجّمع الدستوري على غرار وزیر 

.ن سالم التربیة حاتم ب

لقد بین مجرى األوضاع في تونس غداة 
تھریب بن علي أن الحكومات المتعاقبة 
عاجزة عن حل األزمة التي فجرت 

دیسمبر ویعود ذلك إلى 17انتفاضة 
محافظتھا على جوھر سیاساتھ ، ولم تنفع 
ال الترویكا ووعودھا الزائفة التي انتھت 

لقمع االحتجاجات " الرش " إلى استعمال 
الجتماعیة وال التوافق الذي أغلق نھائیا ا

باب التشغیل استعمل سّیارات البولیس 
لدھس المحتجین مثلما لم ینفع توزیر 
أسماء قریبة من اتحاد الشغل أو من 
التجمع الدستوري في شيء بل إّن األزمة 

وبات جلیا أنھ ینبغي البحث . ازدادت حدة 
عن ذلك الحل في التغییر الجوھري للنظام 

فسھ بما یسمح باعتماد توجھات جدیدة في ن
السیاسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة 

.وغیرھا تكون في مصلحة الشعب 
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خطاب الباجي قائد السبسي بخصوص حـولمالحظات
بقلم الّرفیق فرید العلیبيیــاالمرأة والعالقة مع سور

الخطاب جزء من حملة انتخابیة مبكرة -
فطرح مشكلة المساواة في المیراث اآلن 
والسكوت عنھا خالل السنوات الماضیة 

سیة معناه تقسیم من عمر العھدة الرئا
المجتمع إلى قسمین قسم حداثي وقسم 
تقلیدي فیكون االصطفاف على ھذه القاعدة 

لالستقطاب بین اى ان في ذلك عودة 
الیمینین الدیني واللیبرالي ، الذى كان لھ 
الفضل في صعود نداء تونس والباجي قائد 
السبسي للرئاسة وھذا من شأنھ توحید 
طیف واسع من االحزاب والمنظمات 

وتجاوزھا للصراعات " الحداثیة"
والتشققات التي عانت منھا خالل األشھر 

.األخیرة

في تونس قوة ـ یدرك الباجي أّن النساء
انتخابیة معتبرة لذلك حاول الظھور كمدافع 
عنھن بما في ذلك المحجبات إلبعادھّن عن 

.الیمین الدیني

ـ أرسل الباجي إلى الغنوشي رسالة مفادھا 
ان التوافق انتھى عندما قال إنّـھ یحاول 
تعویضھ في إدارة عالقات تونس الخارجیة 

نتظرة وبطبیعة الحال فإن ھذه النھایة م. 
طالما یتعلق األمر اآلن بالتنافس بین 
الیمینین اللیبرالي والدیني ولكنھ سیعود إذا 

.ما فرضت نتائج االنتخابات القادمة ذلك

ـ حاول الباجي 
إرضاء االتحاد 
وبعض الیسار 
بالقول أّن 

العالقات مع سوریا غیر مقطوعة وان ما 
یحول دون عودة السفیر اآلن لیس انقطاع 

بین الدولتین وإنّما األوضاع العالقة 
.األمنیة

ـ یخاطب الباجي أیضا قوى دولیة لھا الید 
العلیا في تحدید مصیر السیاسة في تونس 
وخاصة أمریكا واالتحاد األوربي بالقول 

التي " الدیمقراطیة"نحن على طریق 
.تریدون سائرون

ـ في المقابل سیرد الیمین الدیني الفعل 
وسیحشد " ینیةالمشاعر الد"مستثمرا 

المریدین والمناصرین واألتباع على قاعدة 
أّن اإلسالم في خطر طلبا ألصوات 

.الناخبین
ـ أمام ھؤالء ھناك قوى شعبیة سیاسیة 
ونقابیة وثقافیة وجمعیاتیة مدركة للمخاتلة 

براز ان إالتي یتبعھا الیمینان ستحاول 
قانونیة بل /المشكلة الرئیسیة لیست حقوقیة 

تماعیّة تدور حول التشغیل سیاسیة اج
والتنمیة والثروة والسیادة الوطنیة محاولة 

دیسمبر المؤجلة 17استعادة مھام انتفاضة 
.التنفیذ

2017أوت 13تونس، 
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في تونس قوة ـ یدرك الباجي أّن النساء
انتخابیة معتبرة لذلك حاول الظھور كمدافع 
عنھن بما في ذلك المحجبات إلبعادھّن عن 

.الیمین الدیني

ـ أرسل الباجي إلى الغنوشي رسالة مفادھا 
ان التوافق انتھى عندما قال إنّـھ یحاول 
تعویضھ في إدارة عالقات تونس الخارجیة 

نتظرة وبطبیعة الحال فإن ھذه النھایة م. 
طالما یتعلق األمر اآلن بالتنافس بین 
الیمینین اللیبرالي والدیني ولكنھ سیعود إذا 

.ما فرضت نتائج االنتخابات القادمة ذلك

ـ حاول الباجي 
إرضاء االتحاد 
وبعض الیسار 
بالقول أّن 

العالقات مع سوریا غیر مقطوعة وان ما 
یحول دون عودة السفیر اآلن لیس انقطاع 

بین الدولتین وإنّما األوضاع العالقة 
.األمنیة

ـ یخاطب الباجي أیضا قوى دولیة لھا الید 
العلیا في تحدید مصیر السیاسة في تونس 
وخاصة أمریكا واالتحاد األوربي بالقول 

التي " الدیمقراطیة"نحن على طریق 
.تریدون سائرون

ـ في المقابل سیرد الیمین الدیني الفعل 
وسیحشد " ینیةالمشاعر الد"مستثمرا 

المریدین والمناصرین واألتباع على قاعدة 
أّن اإلسالم في خطر طلبا ألصوات 

.الناخبین
ـ أمام ھؤالء ھناك قوى شعبیة سیاسیة 
ونقابیة وثقافیة وجمعیاتیة مدركة للمخاتلة 

براز ان إالتي یتبعھا الیمینان ستحاول 
قانونیة بل /المشكلة الرئیسیة لیست حقوقیة 

تماعیّة تدور حول التشغیل سیاسیة اج
والتنمیة والثروة والسیادة الوطنیة محاولة 

دیسمبر المؤجلة 17استعادة مھام انتفاضة 
.التنفیذ

2017أوت 13تونس، 
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خطاب الباجي قائد السبسي بخصوص حـولمالحظات
بقلم الّرفیق فرید العلیبيیــاالمرأة والعالقة مع سور

الخطاب جزء من حملة انتخابیة مبكرة -
فطرح مشكلة المساواة في المیراث اآلن 
والسكوت عنھا خالل السنوات الماضیة 

سیة معناه تقسیم من عمر العھدة الرئا
المجتمع إلى قسمین قسم حداثي وقسم 
تقلیدي فیكون االصطفاف على ھذه القاعدة 

لالستقطاب بین اى ان في ذلك عودة 
الیمینین الدیني واللیبرالي ، الذى كان لھ 
الفضل في صعود نداء تونس والباجي قائد 
السبسي للرئاسة وھذا من شأنھ توحید 
طیف واسع من االحزاب والمنظمات 

وتجاوزھا للصراعات " الحداثیة"
والتشققات التي عانت منھا خالل األشھر 

.األخیرة

في تونس قوة ـ یدرك الباجي أّن النساء
انتخابیة معتبرة لذلك حاول الظھور كمدافع 
عنھن بما في ذلك المحجبات إلبعادھّن عن 

.الیمین الدیني

ـ أرسل الباجي إلى الغنوشي رسالة مفادھا 
ان التوافق انتھى عندما قال إنّـھ یحاول 
تعویضھ في إدارة عالقات تونس الخارجیة 

نتظرة وبطبیعة الحال فإن ھذه النھایة م. 
طالما یتعلق األمر اآلن بالتنافس بین 
الیمینین اللیبرالي والدیني ولكنھ سیعود إذا 

.ما فرضت نتائج االنتخابات القادمة ذلك

ـ حاول الباجي 
إرضاء االتحاد 
وبعض الیسار 
بالقول أّن 

العالقات مع سوریا غیر مقطوعة وان ما 
یحول دون عودة السفیر اآلن لیس انقطاع 

بین الدولتین وإنّما األوضاع العالقة 
.األمنیة

ـ یخاطب الباجي أیضا قوى دولیة لھا الید 
العلیا في تحدید مصیر السیاسة في تونس 
وخاصة أمریكا واالتحاد األوربي بالقول 

التي " الدیمقراطیة"نحن على طریق 
.تریدون سائرون

ـ في المقابل سیرد الیمین الدیني الفعل 
وسیحشد " ینیةالمشاعر الد"مستثمرا 

المریدین والمناصرین واألتباع على قاعدة 
أّن اإلسالم في خطر طلبا ألصوات 

.الناخبین
ـ أمام ھؤالء ھناك قوى شعبیة سیاسیة 
ونقابیة وثقافیة وجمعیاتیة مدركة للمخاتلة 

براز ان إالتي یتبعھا الیمینان ستحاول 
قانونیة بل /المشكلة الرئیسیة لیست حقوقیة 

تماعیّة تدور حول التشغیل سیاسیة اج
والتنمیة والثروة والسیادة الوطنیة محاولة 

دیسمبر المؤجلة 17استعادة مھام انتفاضة 
.التنفیذ

2017أوت 13تونس، 
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بیـــــــــــــــــــان
وفي عــالقة بھذه التصریحات أصدر 

:حزب الكادحین البیــان الّتالي

13صّرح الباجي قائد السبسي یوم 
في خطاب بمناسبة الیوم 2017أوت 

الرسمي للمرأة أنھ شكل لجنة للنظر في 
المساواة في اإلرث بین الجنسین وطلب 
من وزیر العدل إعادة النظر في القانون 

الذي یمنع المرأة التونسیة المسلمة 73رقم 
من الزواج من غیر المسلم وفي عالقة 

:ر حزب الكــادحین عما یلي بذلك یعبّ 

مشروعیة مطلب المساواة بین : أوال 
الجنسین في كافة المجاالت بما في ذلك 

.اإلرث وسائر األحوال المدنیة
التنبیھ إلى أن التالعب بالمطالب : ثانیا 

الحقوقیة للمرأة لغایات انتخابیة من شأنھ 
تقسیم الشعب على أسس وھمیة وحرف 

السیاسیة األنظار عن المطالب 
.واالجتماعیة

خطورة النزعة الدینیة التكفیریة : ثالثا 
التي تجد في المطالبة بالمساواة بین 
الجنسین مطیة لرفع شعارات تخلط بین 
الدین والسیاسة وتحقیق أھداف رجعیة 

.مناقضة لمصالح الكادحین

2017أوت 16حزب الكادحین  تونس 
-------------------------------------------------------------------------------------

من المسؤول عن حرائق الغابات ؟

جویلیة الماضي في 29تم منذ یوم 
والیات وأتت 8حریقا بـ94تونس تسجیل 

الحرائق على مساحات واسعة من الغابات 
متلفة ألفي ھكتار وتضررت منازل 
وأشجار مثمرة ومحاصیل زراعیة 

وحیوانات وتم إجالء سكان وإیوائھم في 
.مدارس ومعاھد ودور ثقافة

وتشیر دالئل مختلفة أن ھناك مجرمین 
یقفون وراء حصول ھذه الكارثة ففي یوم 

. حریقا في والیة جندوبة14واحد وقع 
وتم القبض على بعض المجرمین 

.المورطین في إشعال الحرائق

ورّوجت الدعایة الرسمیة أن ھؤالء 
عمال سابقون تم التخلي عن خدماتھم 

الفحم تكبوا تلك الجریمة للحصول علىفار
وإجبار الحكومة على االستعانة بھم في 

غیر أن ھذه الروایة ال. إطفاء الحرائق
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تستقیم إذ تفترض أن ھؤالء العمال 
منظمین في شبكة منتشرة في العدید من 
الوالیات وأن ھناك تنسیقا بینھم للقیام بتلك 

.الجریمة وھذا ما ال وجود لھ

ومن المرجح أن تلك الحرائق متصلة 
بالتناقضات صلب الطبقات الحاكمة فبعض 
رموزھا السیاسیة والمالیة تعمل على 
تصفیة حساباتھا مع بعضھا البعض بإلحاق 

.الضرر بالوطن والشعب

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

تصاعد احتجاجات المعطالت والمعطلین عن العمل: الرقاب

یواصل المعّطلون عن العمـل في 
جھة الرقاب من والیة سیدي بوزید 

اعتصامھم الذي شرعوا في تنفیذه في 
.أشھرمقّر المعتمدیة منذ 

ویطالب المعتصمون والمعتصمات 
بحّقھم في الشغل وحّق جھتھم في 
التنمیة، ولم تستجب السلطات المحلّیة 
والجھوّیـة لمطالبھم بل واجھتھا 
بالالمباالة أحیانا وبمحاولة إفشالھا 
أحیانا أخرى عبر محاولة جّر 

لكّن . المحتّجین إلى خالفات ثانوّیة
لبھم المعتصمین الزالوا متمسكین بمطا

المشروعة ومصّرین على مواصلة 
تحّركاتھم االحتجاجّیة وتصعیدھا عبر 
تنظیم المسیرات والوقفات االحتجاجّیة 
وعبر نقل التحّركات إلى القرى 
القریبة حیث عمد سّكان الرضاع 
وقصر الحمام إلى قطع الّطرقات 
الرابطة بین الرقاب وبعض المدن 

تعبیرا منھم عن رفضھم لساسة 
وعدم االلتفات لمطالب المماطلة

أبنائھم في التشغیل ولحاجة الجھة إلى 
تنمیة حقیقیة تقطع مع مخططات 
الحیف االقتصادي واالجتماعي 

.والتھمیش الذي تعیشھ منطقتھم

أوت 14وقد نّفذ صبیحـة یوم األثنین 
المعّطالت والمعّطلون عن العمل 2017

بالرقاب مسیرة احتجاجّیة جابت شوارع 
ة مطالبین فیھا بحّقھم المشروع في المدین

التشغیل وبالتنمیة لجھتھم المھّمشة معّبرین 
عن تمّسكھم بمطالبھم وتوّجھھم نحو 
التصعید في اشكال االحتجاج خصوصا 
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أمـام مواصلة الجھات المسؤولـة تجاھلھا 
.لھذه المطالب

و ینّفذ عدد من المعطالت والمعّطلین عن 
ـة سیدي العمل بجھة الرقاب من والی

80بوزید اعتصاما في مقّر المعتمدّیة منذ 
یـوما مطالبین بحّقھم في التشغیل واالنتفاع 

.بالتنمیة والّثـروة

-------------------------------------------------------------------------------------
...حھم الكاذبفلنتنظم و نقاوم بمقاطعة مسر

كثر الحدیث عن المقاطعة االنتخابیة 
ھاتھ األیام  وسنحاول ھنا  توضیح بعض 
األمور كي ال نخلط بین المقاطعة المقاومة 
والمقاطعة العبثیة التي خبرناھا في عدید 

...المواقف
لماذا أقاطع ؟

بكل بساطة ألن االنتخابات الحالیة     
فصل من عدة فصول في مسرحیة االنتقال 
الدیمقراطي وااللتفاف على مطالب 

...دیسمبر17انتفاضة 
ألن العملیة االنتخابیة تخضع لقوانین 
أرستھا الرجعیة الدینیة بتحالف مع 
الرجعیة اللیبرالیة المشوھة و ھي خاضعة 

الفكریة التي أثبتت حھم و مرجعیتھملمصال
...منذ زمن فشلھا و تجاوزتھا المرحلة

ألنھا تفتقد ألدنى شروط التكافؤ في 
الفرص و الشفافیة فمن یملك المال 

...واإلعالم ھو فائز مسبقا
ألن المجالس البلدیة كمؤسسات ال تعبر   
عن التمثیلیة الشعبیة الحقیقة فالمجلس 

مرتبطة البلدي عبارة عن عصابة صغیرة
بالعصابات النظامیة األكبر منھا نجدھا 
تتكون  من خلیط  خلیط  من رجال أعمال 
و مالكین عقاریین و بیروقراطیات إداریة 

و بورجوازیة صغیرة طامحة الى تسلق 
السلم الطبقي

ألن مجرد المشاركة او حتى التسجیل 
...یعطي شرعیة و لو زائفة لھؤالء

ألنھا تخدم مصالح االئتالف الطبقي 
الكمبرادوري اإلقطاعي 

ألن التغییر الجذري یمر عبر فضح 
التالعب بالدیمقراطیة والسیادة الوطنیة 
وتأصیل برنامج الثورة الوطنیة 

.الدیمقراطیة
ألن سقف مطالب الكادحین وعموم 
الشعب أعلى بكثیر من مجرد  صنادیق 

...الدیمقراطیة  الكاذبة
ألن الثوریین لو دخلوا ھاتھ اإلنتخابات 
سیحاصرون بالة الدعایة الرجعیة 
وبأموالھم الفاسدة وبترسانة قوانینھم 

...الالشعبیة
ألننا نعتبر السیرورة الثوریة لم تنتھ  

...بعد و الزال الطریق طویال
مع   " دیمقراطیا " ألننا نرفض التباري

رتدي جبة الذي ی" اإلرھاب الدیني " 
.الدیمقراطیة  

ألننا نعلم خططھم ومراوغاتھم 
ومخاتالتھم من أجل الزج بنا في مربعات 
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النظام و تقییدنا بالتحرك في بعض الھامش 
فقط و تحویلنا إلى ثرثارین داخل مجالسھم 

...كحال معارضة البرلمان الیوم
ألننا نؤمن بالثورة كطریق وحید لتحرر 

االمبریالیة وعمالئھا  الشعوب وانعتاقھا من
ألننا نؤمن أّن المجالس الحقیقیة والثوریة 
ھي مجالس العمال وصغار الفالحین 
وعموم الكادحین ال البورجوازیة 

. الكمبرادوریة واالقطاع 

ألننا ابناء طبقتنا و أبناء شعبنا الذي أثبتت 
األرقام مقاطعتھ للدیمقراطیة المزیفة فعدد 

لثالث مائة الف من المسجلین لم یتجاوز ا
...اربعة مالیین لھم حق االنتخابات

...فلننتظم و نقـــــــاوم
-------------------------------------------------------------------------------------

ترامب یقّرر إعادة فتح قضّیة السفارة األمریكیة في تونس
أعلنت اإلدارة األمریكیة أنھ سیتّم إعادة 
فتح ملف السفارة األمریكیة بتونس التي 

وذلك 2012وقع اقتحامھا في سبتمبر 
بسبب تضارب في بعض ما ورد في 
التحقیقات السابقة ووجود تسریبات جدیدة 
تخص القضیة وھي تتعلق بالخصوص 

.بالجانب األمني وبأجھزة وزارة الّداخلیة

ن إذن أّن إدارة ترامب تسیر في یتبیّ 
طریق المعاقبة لكّل من یضّر بمصالح 
االمبریالیة االمریكیة سواًء كان عدّوا أو 
صدیقا، وما ھذا القرار إالّ مواصلة 
لإلجراءات التي بادر باّتخاذھا الرئیس 
األمریكي الجدید في عالقـة بعدد من 

األقطـار الّرجعّیة التي تعتبرھا اإلمبریالیة 
مریكّیة من بین الحلفاء والحلفاء األ

االستراتیجیین لھا، من ذلك ما قام بھ في 
عالقة بممالك وإمارات الخلیج العربي 
والقوانین الجدیدة للھجرة وغیرھا من 

...اإلجراءات

وبإعادة فتح ھذا الملّف من جدید ستجد 
الّدولة التونسیّة نفسھا أمـام مأزق جدید 

اوزتھ رغم ما ترتّب كانت تعتقد أنّھا قد تج
ة عنھ من رضوخ لشروط وامالءات خطیر

كما سیفتح ھذا . تؤّكد انعدام السیادة الوطنیة
الملف عدة قضایا ربّما كان حلیفا السلطة 

الرجعیة قد اتفقا حولھا في إطار
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" الوفاق"ة بینھما تحت شعار صالمحاص
وقد تھّدد بعض ھذه " الوحدة الوطنیة"و

لملغومة وتساھم في القضایا ھذه الوحدة ا
.زعزعة ھذا التحالف

-------------------------------------------------------------------------------------
الّرفیق محمد الصّیاحي أمینا عاّما لحزب الكــادحین

:أصدر حزب الكــادحین البالغ الّتالي
الكادحین إجراء تغییر في أمانتھ قّرر حزب 

العامة أصبح بموجبھ الرفیق محمد 
الصیاحي أمینا عاما جدیدا للحزب خلفا 

حزب الكادحین، .للرفیق فرید العلیبي
2017سبتمبر 9تونس في 

یمّثل ھذا الّتغییر الذي أقدم علیھ حزب 
یقدم الكــادحین خطوة فریدة من نـوعھا لم 

ویرسم مناضلو ومناضالت حزب الكادحین . علیھا أّي من األحزاب الیسارّیة في تونس
.بإقدامھم على ھذه الخطوة تقلیدا جدیدا تجسیدا منھم للدیمقراطیة البرولیتاریة

-------------------------------------------------------------------------------------
مـا حقیقة القاعدة العسكرّیـة األمریكیة في تـــونس ؟

نفى وزیر الدفاع التونسي فرحات 
الحرشاني في تصریح صحفي وجود 
قاعدة عسكریة أمریكیة على األراضي 
التونسیة، موضحا أن تونس تتعاون في 

ي مع عدة دول صدیقة المجال العسكر
وشقیقة على غرار فرنسا وأمریكا وبلجیكا 

.والجزائر
وفي نفس التصریح أضاف الوزیر باّن 
حمایة الحدود تتطلب تقنیات عالیة معقدة 
من بینھا طائرات بدون طیار، وھو ما 
یتطلب وجود وحدات عسكریة في تونس 
من عدة بلدان من بینھا أمریكا لتدریب 
. العسكریین التونسیین على ھذه التقنیات

یعترف بوجود ھذه وبھذه اإلضافـة فھو
والمعدات والتقنیات العسكریة القوات 

األجنبیة األمریكیة واأللمانیة خاصة وقد 
اعترفت كل من الوالیات المتحدة وألمانیا 
عبر سفیریھا بھذا، ولكن الجمیع مّتفقون 
على تسمیة ذلك بالتعاون العسكري وھو ال 
یعني حسب ما صّرح بھ وزیر الدفاع 
قاعدة عسكریة أجنبیة، فماذا یمكن تسمیة 

ذلك؟
تصریحات وزیر الدفاع والمسؤولین 

.التونسیین لیست األولى في ھذا المجـال
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وقد كانت صحف أجنبیة ومنھا أمریكیة 
قد أشارت سابقا إلى وجود قاعدة عسكریة 

وقد ذكرت .أمریكیة على التراب التونسي
ھذه التقاریر الصحفیة وجود قاعدة في 
الجنوب التونسي قریبة من الحدود 

ریة التونسّیة ونقلت إحدى الصحف الجزائ
كما أشارت . الجزائریة صورا لھذه القاعدة

بعض الصحف الحقـا إلى اعتزام حلف 
الناتو إنشاء قاعدة عسكریة لھ في جھة 
قلیبیة في الشمال الشرقي التونسي 

.لتعویض قاعدتھ في صقلّیة
أّمـا اآلن، فتتحّدث بعض التقاریر 

عسكریة في األمریكّیة عن وجود قاعدة 
بنزرت وذلك إثر تسّرب أخبار عن 
محاكمة أحد الضباط األمریكیین المسؤول 
عن قاعدة سیدي أحمد الجوّیة بسبب عالقة 

غرامیة جمعتھ مع فتاة تصغره  بـعشرین  
فقد قضت .عاما وإخاللھ بالنظام العام

محكمة عسكریة أمریكیة جرت في ألمانیا 
ة مؤخرا، بفصل ضابط في القوات الجوی

أثناء قیادتھ لقاعدة جویة للطائرات المسیرة 
.ذاتیا في تونس

وكشف تقریر نشره موقع أمریكي 
مختص في المسائل العسكریة واألمنیة، أّن 
ھذه القاعدة العسكریة تقع ضمن قاعدة 
سیدي احمد الجویة، ویعمل في ھذه القاعدة 
التي تصفھا المصادر العسكریة األمریكیة 

من الطیارین 70رة، بأنھا سریة وصغی
متعاقدا یدعمون نشاط الموقع الذي 20و

.یغطي منطقة شمال إفریقیا
ورغم أّن تصریحات المسؤولین التونسیین 
في ھذا الخصوص تنفي وجود قاعدة 
أمریكیة في تونس إالّ أّنھا تظّل غیر دقیقة 
في عـالقة بالتقاریر الصحفّیة التي تصدر 
في كّل مّرة مدّعمة بالّصور 
وبالتصریحات الرسمیة األمریكّیة، وھي 
بذلك تبقى تصریحات ھؤالء المسؤولین 
ضعیفة وغیر قادرة على دحض تلك 
التقاریر، وإّنما ھي مجّرد تصریحات 
حینّیة الھدف منھا إبعاد الشبھات عن 
وجود قاعدة عسكرّیة اجنبّیة كلّما راج 
الحدیث عنھا واصبح یشغل جزءا من 

.الّشارع

-------------------------------------------------------------------------------------
مالحظات سریعة حول التحویر الوزاري

2017سبتمبر 6تّم في تــونس یوم 
اإلعـالن عن تحویر وزارّي جدید شمل 
عددا من الوزارات ومن المنتظر أن یّتجھ 
رئیس الحكومة یوسف الّشاھد بتشكیلتھ 
الجدیدة إلى مقّر البرلمـان لعرضھا على 

النّواب الذین سیمنحونھا الّثقـة مثل سابقاتھا 
. من الحكومات

ذا اإلعالن، وبالّظروف وفي عـالقـة بھ
التي أحاطت بھ، وبالـوضع العاّم في 

:البالد، یمكن أن نسوق المالحظات الّتـالیة
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ـ لقد تّم اإلعالن عن التحویر الوزاري 
ألّول مرة في موقع فایسبوكي، وھذا 
یعكس ارتباكا وتسّرعا وتھّربا من قبل 
رئیس الحكومة من اإلجابة عن أسئلة 

من طرف یمكن أن تكون محرجة 
.الصحفیین

ـ ظھرت ھذه التشكیلة، كالعادة، غیر 
متجانسة، مثل الحكومة التي سبقتھا، رغم 
دعوة السبسي، في نفس یوم اإلعالن، إلى 
ذلك خالل لقاء صحفي وھذا یعني أّنـھا 

.نتیجة لمحاصصة حزبّیـة
ـ یتم التحویر في عالقة وثیقة بالمواعید 

ا لشغورات االنتخابیة القادمة ولیس فقط سدّ 
.كما طالبت بذلك النھضة

ـ رّسـخ اتحاد الشغل قدمھ أكثر من السابق 
.بتسمیة وزیر آخر قریب منھ

ـ عودة أوسع لوزراء بن علي، حّتى أّن 
".حكومة بن علي"البعض أطلق علیھا 

ـ التغییر على رأس وزارة الداخلیة الذي 
جاء بآمر الحرس الوطني ھو األھم وقد 

ملفات أمنیة ستستعمل بقوة یدفع باتجاه فتح
في المواعید االنتخابیة القادمة یلیھ في 
األھمیة التغییر في الدفاع من حیث 
االرتباط أیضا بفتح ملفات خاّصة منھا 
ملّف اقتحام السفارة األمریكیة وھو ما 

.تطالب بھ أمریكا
ـ األزمة الحكومیة ستتواصل طالما ھناك 
موازین قوى متحكمة بنشاط الوزراء بما 
في ذلك رئیس الحكومة نفسھ، الذي نقل 

عنھ األمین العام التحاد الشغل أنھ یتعرض 
لضغوطات، بل إّن تلك األزمة ستشتد 
والنھضة معنیة بسكب المزید من الزیت 
علیھا من داخل الحكومة ومن خارجھا 

راضیة خاصة عن تغییر وزیر فھي غیر
.الداخلیة

ـ ستقترب النھضة من حلفاء سابقین في 
الترویكا تجمعھا بھم مشكلة فتح ملفات 
السفارة األمریكیة والتمویل الخارجي 
ودعم المجموعات المسلحة في الداخل 

.والخارج
ـ األزمة االقتصادیة ستشتد وستنعكس بقوة 

جأ اجتماعیا في ظل ھذه التطورات وستل
النھضة وحلفاؤھا إلى تحریك بعض 

.خیوطھا للضغط والمخاتلة
ـ شعبیا سیدرك الناس أكثر فأكثر أّنـھ ال 
جدوى من تغییر الوزراء وأن المطلوب 
ھو تغییر جوھري للتوجھات السیاسیة 

.واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
ومھما اختلفت التسمیات، من حكومة 

، "حكومة حرب"إلى " الوحدة الـوطنیة"
فإّن الفشـل سیظّل یالحـق ھذه الحكومـات 
التي ستظّل عـاجزة عن تنفیذ برامجھا 
القدیمة المتجّددة ومنھا ما اُصطلح على 

، فكیف "المنوال التنموي الجدید"تسمیتھ بـ
لھا أن تحّقق مطالب الفئات المحرومة
وخصوصا جیش المعّطلین عن العمــل في 
ظّل وضع متأّزم على مختلف األصعـدة، 
وفي ظّل ضغوطات خارجّیة تتأّتى خاّصة 
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من قبل القوى االمبریالّیة واإلقلیمّیة 
ومن قبل " للدیمقراطیة الّناشئة"الراعیة 

صندوق النقد الّدولي الذي طال انتظاره 
ك لذل. لوعـود لم تتحّقق وقد ال تتحّقق

ستجد الحكومة الجدیدة نفسھا أمـام 
ضغوطات متعّددة المصادر وتحّدیات

خطیرة لن تقدر طبعا على تلبیتھا جمیعا، 
فھي ال یمكن لھا أن ترضي الشعب وفي 

نفس الوقت أن ترضي االمبریالیة أو 
صندوق النقد وھي ال تمتلك عصا سحرّیة 
لتقلب واقع األزمـة الشاملة رأسا على 

یوسف الّشـاھد سیظّل مشلوال عقب كما أّن 
ما دامت یداه مكّبلتان بما تفرزه 
االختالفــات داخل حزب الّنداء من جھة 
وأیضا بین ھذا الحزب وحزب الّنھضة من 

.جھـة أخرى
-------------------------------------------------------------------------------------

فـــارس عربي فلسطیني یترّجل على درب التحرر الوطني الدیمقراطي:رائد
21عربّي فلسطیني عمره شابأسد رائد صالحي، 

سنة، مناضل ضمن الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین، 
وھو رھن اإلیقاف في 2017سبتمبر 3أُستشھد  یوم 

أحد مستشفیات الكیان الّصھیوني بعد أن أصیب بخمس 
رصاصات إثر عملّیة مداھمة نّفذتھا قّوات االحتالل في 

.مخّیم الدھیشة
ئد من زیارتھ خالل قّوات االحتالل منعت أھل را

إقامتھ بالمستشفى حّتى لّما أدخل قسم اإلنعاش وأقامت 
حولھ حراسة مشّددة وكانت محكمة عوفر قد مّددت 
إیقافـھ بالمستشفى عّدة مّرات إلى أن فارق الحیاة، 

.وقامت بمنع أھلھ من تسلّم جثمانھ في البدایة
8الصھیوني، مساء ثّم سلّمت سلطات االحتالل

سبتمبر جثمان الشھید واألسیر رائد الصالحي  من 
مخیم الدھیشة جنوبي بیت لحم بالضفة المحتلة وكذلك 

من بلدة ) عاماً 17(جثمان الشھید قتیبة زیاد زھران 
وفي الیوم الموالي وقع..عالر في محافظة طولكرم

تنفیذ إضراب عام دعت إلیھ الجبھة الشعبیة في بیت 
تكریما منھا للشھید الذي كان یمّثل أحد قادة االحتجاجات وإعالن یوم حداد بھذه المناسبةلحم

.دفاعا عن األرض والــوطن والحریةالشعبّیة ومناضال میدانّیا سقط في ساحة الّشرف 
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..فلیسقط غصن الزیتون ولتحیا البندقیة
سبتمبر وقع تشییع جثمان 10یوم 

الشھید رائد الصالحي في مخیم الدھیشة 
تحت رایة الشعارات المعادیة لطریق 
االستسالم ولالحتالل والّداعیة إلى 
المقاومة المسلّحة والكفاح ومنھا شعار 
فلیسقط غصن الّزیتون ولتحیا البندقّیتة، 
وبعد التشییع اشتبكت الجماھیر الغاضبة 

ت االحتالل وقام المحتّجون برشق مع قّوا
.القوات بالحجارة وقنابل المولوتوف

رائد ھو بطل آخر من   معركـة التحّرر 
الوطني الّدیمقراطي یسقي بدمھ ثرى 

األرض العربّیة المحتلّـة ویترّجل لیلتحق 
بقائمة الشھداء الّطویلة، تحّمل اضطھاد 
االحتالل خالل حیـاتھ وصبر على 

مضاعف وھو جریح، وسیبقى اضطھاد 
رمزا لألشبال والزھرات الّسائرین في 

طریق الثورة، طریق المقاومة والتقدم  
ھؤالء السائرین على درب تحریر الـوطن 
وتأسیس دیمقراطیة الشعب في مواجھة 
طریق الخیانة وطریق المســاومة الذي 
اختارتھ الرجعّیة من أجل وأد القضیة 

.والحفاظ على امتیازاتھا

-------------------------------------------------------------------------------------
تصاعد المعارك بین جیش الشعب الجدید والجیش النظامي: الفلبین

أربعة 2017لقي یوم غّرة سبتمبـر-
عسكریین في الجیش الفلبیني مصرعھم 
بینھم ثالثة ضّبـاط صغار وأصیب جندّي 
خامس بجروح وذلك أثنـاء مواجھة دارت 
بینھم وبین مقاتلین من جیش الشعب الجدید 

.في قریة برنغاي

2017أوت 10لقي یوم الخمیس -
شرطیان مصرعھما في كمین نصبھ مقاتلو 

الفلیبین حیث جیش الشعب الجدید في 
انفجر لغم عقبھ اشتباك بالرصاص وھو ما 
أودى بحیاة الشرطیین وجرح اثنین آخرین 

.على األقلّ 
اندراس كامنغو ھیبال ھو مقدم في جیش -

الشعب الجدید سقط في ساحة الشرف 

بمعیة المقاتل الثوري میقال ھیمور وتم 
وفي 2017أوت 7تشییعھما یوم االثنین 

تجري فیھ مراسم الوداع الوقت الذي كانت 
األخیر بمشاركة مئات من الشیوعیین 
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الماویین الفلبینیین أوقع مقاتلون في جیش 
الشعب الجدید دوریة عسكریة في كمین 
بمقاطعة سورسوغون وفتحوا علیھا نیران 

البنادق الرشاشة فقتلوا اثنین من أفرادھا 
.وجرحوا سبعة آخرین

-------------------------------------------------------------------------------------
نوبار أوزانیان شیوعي أممي یستشھد في سوریا من أجل التحّرر واالشتراكیة

اسمھ الحركي أورھان نیبار أوزانیان، 
ب مقاتل أممي ینتمي إلى الحزباكرجریان،

، )الماركسي اللینیني(الشیوعي التركي 
في أرض المعركـة أثناء قتالھ استشھد

ضمن الفیلق األممي للتحریر في روجافا 
.2017أوت 14یوم ) سوریا(

الرفیق أوزانیان قاتل في تركیا ثّم في 
وكارباخ 1990و1988فلسطین بین 

وأرمینیا والعـراق وأخیرا انتقل إلى سوریا 
والتحق بالفیلق األممي 2015منذ جویلیة 

للتحریر للمشاركة في قتال القوى الّدینّیة 

التكفیرّیة والقـوى الفاشیة التي أسھم في 
ي تدریب العدید دحر العدّو منھا، وسـاھم ف

من المقاتلین األممین في المناطق التي 
لقد كان ینتقل من منطقة إلى .قـاتل فیھا

أخرى ومن معركـة إلى أخرى من أجـل 
تحقیق المبادئ التي الزمتھ طیلة حیاتھ 
ومسیرتھ الكفاحّیة وھي تحریر األوطان 

.وبناء االشتراكیة

وقد شّیع أھالي منطقة دیرك جثمان 
ي في الحزب الشیوعي الماركسي القیاد

اللینیني التركي نوبار أوزانیان، ورفع 

المشّیعون صور القائد عبد هللا أوجالن 
وصور الشھید، وأعالم الحزب الشیوعي 

.الماركسي اللینیني التركي
وقد ألقیت العدید من الكلمات خالل 
تأبین الشھید تطرقت بمجملھا إلى مسیرة 

ة من أجل اإلنسانیة القیادي نوبار النضالی
والدفاع عن حریة الشعوب المظلومة، 
معاھدة على مواصلة النضال حتى تحریر 

.وتحقیق أھداف القیادي نوبار
ونعى كّل من الحزب الشیوعي 
الماركسي اللینیني وفیلق التحریر األممي 
الشھید وفي أوروّبا أقیم عدد من 
التظاھرات تكریما للشھید وتّم خاللھا 
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الّتأكید على ضرورة مـواصلة الطریق 
الّثـوري األممي الذي سار فیھ أوزانیان 
ورفــاقھ وإلى مواصلة دعم المقاتلین 
األممیین الذین یخوضون المعارك 

الّضاریة نیابة عن المقھورین الّتائقین إلى 
التحّرر من نیر االستعمار واالستعباد في 

.أرجاء مختلفة من عالمنا

-------------------------------------------------------------------------------------
مومیا أبو جمال ینتصر في معركة العالج والمدعي العام یودع السجن

بعد معركة طویلة خاضھا السجین 
السیاسي الماوي مومیا أبو جمال ومحاموه 
ضّد سلطات السجن وسلطات فیالدلفیا 
تمّكن المناضل أبو جمـال من افتكاك حّقھ 
في العالج ضّد مرض االلتھاب الكبدي 

".ت"صنف 

وقد وّجھ أبو جمــال بعد أن ثبت تعافیھ 
بان من ھذا المرض رسالة من خلف القض

إلى أصدقائھ ورفاقـھ ومحامیھ وكّل الذین 
وقفوا مع قضّیتھ وناصروه عبر 
التظاھرات في كل أنحاء العالم وإلى 
الشعب األمریكي الذي سانده عّبر فیھا عن 
شكره لھم معتبرا أّن ھذا النصر ھو نصر 

.لكّل السجناء ولألحرار عبر العالم

في نفس الوقت تّم إیداع المدعي العام 
الدلفیا ساث ویلیامز المسؤول عن قضیة  لف

مومیا أبو جمال السجن بعد أن ثبت 
توّرطھ في قضّیة فساد وقد اضطّر المّدعي 

. إلى االستقالـة من منصبھ

وكانت إدارة السجون في والیة 
بنسلیفانیا األمریكیة قد رفضت تقدیم 
العالج والّدواء للسجین السیاسي مومیا أبو 

ر القضاء الفدرالي جمال بعد أن أصد
مذكرة إلى إدارة السجون بضرورة تقدیم 
العالج العاجل للسجین ألّن صّحتھ في 

بل إّن السلطات السجنیة عمدت إلى . خطر
تقدیم تقاریر طبّیة مزّورة حول الحالة 
الصحیة لمومیا وذلك لتبّرر عدم استجابتھا 

.للطلب القضائي

انیا وكـان القضاء الفیدرالي بوالیة بنسلیف
األمریكیة قد تقّدم منذ بدایة شھر جانفي 

بطلب إلى إدارة السجون بالوالیة 2017
من أجل تقدیم الّدواء بصفة عاجلة للسجین 
مومیا أبوجمال بسبب إصابتھ بفیروس 

وأتت ). c" (ت"التھاب الكبد من صنف 
استجابة القضاء األمریكي لتحریر ھذا 
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ت عاما الّطلب بعد الحملة العالمیة التي دام
ونصف والتي حّملت فیھا عدید المنظمات 
واألحزاب الثوریة الّدولة األمریكیة 
مسؤولیة تدھور صحة مومیا أبو جمال 
حیث یعاني من عدد من األمراض منھا 
السكري وقد أّدت أحیانا إلى دخولھ في 

.غیبوبة

سیكون قد مّر 2017دیسمبر 9في 
ـال، عـاما على اعتقــال مومیا أبو جمـ36

صحافي من الـوالیات المّتحدة األمریكّیة، 
اُّتھم بقتل رجل أمن أبیض وصدر في 

ألّنـھ 1982حّقــھ حكم باإلعـدام سنة 
أسود البشرة ومن أنصـار حزب الفھـود 

.الّسود الماوي

ظّل مومیا لسنـوات عدیدة ینتظر في 
2011لیتّم في أواخر سنة " ممّر المــوت"

وقد . الّسجن مدى الحیــاةتغییر الحكم إلى 
رفضت السلطات إعادة محـاكمتھ بعد 

.إبطـال حكم اإلعـدام

، وقد 1954ولـد مومیا أبـو جمال سنة 
قّضى أكثر من نصف عمره داخل الّسجن، 
أصیب بعدد من األمــراض آخرھا 

وتقــام " ت"االلتھـاب الكبدي من صنف 
من تظاھرات مساندة لھ في انحاء عدیدة 

لعالم تدعو إلى تحریره وإلى ضرورة من ا
معالجتھ وتقّدم لھ الّدعم المالي وقد تّم جمع 
المبلغ المالّي لدفـع تكـالیف العالج الباھظة 
الذي یتطلّبھا ھذا المرض في الـوالیات 

.المّتحدة

منذ التسعینات، أصبح اسم أبو جمال 
مرتبطا بمقـاومة الظلم والعنصریة في 

وتمكن أنصاره من .الوالیات المتحدة
إضفاء طابع األسطورة علیھ، وأصبح 
رمزا عالمّیا للكفــاح ضّد العنصریة التي 
تنخر المؤسسات القضائّیة 

یعتبر مومیا الیـوم سجینا .األمریكّیة
سیاسّیا وھو یقّضي أغلب أوقاتھ في 
الّسجن في الكتابة وقد ألّف عددا من 
الكتب اھتّم فیھا أسـاسا بظروف الحیـاة 

.داخل الّسجون إضافة إلى مسائل أخرى

-------------------------------------------------------------------------------------
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:تصریحات صحفّیة للّرفیق فرید العلیبي
أثارت مخاوف المحاور اإلقلیمیة الداعمة لإلخوانزیارة وفد االتحاد إلى دمشق 

جریدة العرب-
جاء اللقاء بین القیادة النقابیة والغنوشي 
لیقطع مع حالة البرود والقطیعة غیر 
المعلنة التي خیمت على العالقة بین اتحاد 
الشغل وحركة النھضة نتیجة انتقادات 
متبادلة بین الجانبین بشأن محاور مرتبطة 
بالوضع السیاسي العام واإلضرابات 

من األخیرة التي شنھا االتحاد في عدد 
.القطاعات

ویؤّكد المراقبون أن زیارة الوفد النقابي 
إلى دمشق مثلت التطور األبرز الذي رفع 
مستویات التوتر إلى درجة الذروة بعد 
الھجوم الحاد الذي شنتھ العدید من قیادات 
الحركة وقواعدھا على االتحاد والذي 
استحضر مالمح الصراع السابق الذي 

المیین في فترة سیطر على االتحاد واإلس
.إّبان حكم الترویكا2013و2011ما بین 

وشن اإلسالمیون ھجوما شدیدا على 
اتحاد الشغل بسبب قرار إرسال الوفد 
النقابي إلى سوریا حیث حفلت المواقع 
اإللكترونیة وصفحات التواصل االجتماعي 
المقربة من النھضة بمقاالت وتعلیقات 
شدیدة اللھجة مشحونة بالتعبئة األیدیولوجیة 

.والتحریض السیاسي
قبین إلى أن حمالت وأشار عدد من المرا

التحریض ضد االتحاد استحضرت ذات 
المفردات واألسالیب التي وظفھا 

اإلسالمیون في السابق والتي تعتمد التلویح 
بالیسار ”بمنطق التخوین والشیطنة والتندید 

الرادیكالي والمتطرف ذي النزعة 
.المتحكم بالمنظمة النقابیة“ االقصائیة

على تداعیات الھجمات النھضویة
االتحاد التي أمعنت في تشویھھ وتصویره 

المساند لألنظمة الدكتاتوریة ”على شاكلة 
سّرعت بحسب المتابعین للمشھد “ والقمعیة

التونسي من ترتیبات اللقاء الذي جسد 
حرص قیادة النھضة على احتواء غضب 

.النقابیین

واعتبر المحلل السیاسي التونسي فرید 
أن اللقاء الذي “ عربال”العلیبي في حدیث لـ

جاء بطلب من حركة النھضة یعكس 
حرص قیادتھا على تطبیع العالقات مع 
اتحاد الشغل عبر تسویة المسائل التي كانت 
مثار توترات بین الطرفین خالل الفترة 

وأشار العلیبي إلى أن الغنوشي بدا . األخیرة
مھتما بالتخفیف من آثار الصدام الحاصل 

لنقابي بعد أن أثار بشأن زیارة الوفد ا
التشویھ المتعمد الذي مارستھ قواعد 
النھضة واألطراف المرتبطة بھا استیاء 

.المركزیة النقابیة

وبین العلیبي أن سفر وفد االتحاد إلى 
دمشق أثار حالة من االستنفار داخل 
الحركة على المستوى الحزبي وكذلك 
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ضمن المنظمات والھیئات التي تدور في 
ان وھو ما تجلى عبر مواقف فلك اإلخو

تنظیم نقابي مواز مقرب من اإلسالمیین 
وعدد من الھیئات أو الجمعیات التي 
انخرطت في حملة التحشید ضد الزیارة 

.وبموافقة ضمنیة من القیادة

ونّبھ المحلل السیاسي التونسي إلى 
األبعاد اإلقلیمیة المرتبطة بھذه القضیة 

حاد من مخاوف نظرا لما أثارتھ زیارة االت
داخل بعض الدوائر األجنبیة الداعمة 
لإلخوان من التحوالت داخل الرأي العام 

وأضاف . التونسي تجاه الملف السوري
زیارة وفد االتحاد جاءت بعد ”العلیبي 

مبادرة برلمانیة لتمریر قرار إلعادة 
العالقات الدبلوماسیة مع سوریا إلى جانب 

إلى سفر عدد من أعضاء مجلس النواب 
دمشق وھو ما یؤشر على تراجع في 
المواقف التي كانت مسیطرة على الشارع 
التونسي من األزمة في سوریا كما أن 
االتحاد یعتبر العبا مؤثرا وفاعال في 

.“تشكیل الرأي العام

وذكر العلیبي بأن النھضة بذلت كل 
المساعي لقطع الطریق أمام محاوالت 

من بینھا االنفتاح على النظام السوري و
إسقاط مشروع المبادرة البرلمانیة إلعادة 
العالقات وبالتالي فإن الھجمة على االتحاد 
تندرج ضمن محاوالت التقلیل من أثر 

.الزیارة على الصعید السیاسي

ویصب لقاء الغنوشي بالطبوبي بحسب 
بعض القراءات في اتجاه سعي النھضة 
للتھدئة نتیجة المتغیرات األخیرة على 

صعید اإلقلیمي والتي كان لھا تأثیرھا ال
.على الوضع الداخلي للحركة

ولفت المحلل السیاسي فرید العلیبي إلى 
أن حصار قطر وانكفاء تركیا على معالجة 
أوضاعھا الداخلیة عمقا من عزلة النھضة 
دولیا وجعالھا في موقع ضعف على 
المستوى الداخلي وھو ما یفسر مبادرة 

اد والتي تمثل استمرارا اللقاء مع االتح
لسیاسة التنازالت التي ما فتئ یعتمدھا 

.2014اإلسالمیون منذ 

وألمح العلیبي إلى أن النھضة تبحث 
ضمن سیاساتھا الجدیدة عن مساحة توازن 
والتقاء مع مختلف األطراف في الساحة 
المحلیة تفادیا لتكرار السیناریو المصري 

خلیجیة خاصة بعد أن جددت اإلجراءات ال
لتجفیف دعم الدوحة لإلخوان ھواجس 

.إسالمیي تونس

وشدد العلیبي على أن قیادة النھضة 
تدرك أنھا ال تستطیع العودة إلى مرحلة 
المواجھة والصراع األیدیولوجي مع 
االتحاد وذلك بالنظر إلى المساحة الھامة 
التي تحتلھا المركزیة النقابیة على المستوى 
الوطني ووزنھا المؤثر في صیاغة القرار 

ب داخل حكومة الوحدة الوطنیة إلى جان
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ضعف حلفاء النھضة اإلقلیمیین وكذلك 
.مشاكلھا الداخلیة

ویتزامن لقاء رئیس حركة النھضة بقیادة 
اتحاد الشغل مع بدء العد التنازلي 
لالنتخابات البلدیة والمحلیة وھو ما یعد 
بحسب متابعین بمثابة إبداء حسن النوایا من 
جانب النھضة في طرح مشروعھا 

س االستمرار في السیاسي القائم على أسا
السلطة من موقع الشراكة والتوافق بعیدا 

.عن منطق االنفراد والتغّول

وإلى جانب تجاوز الخالفات المتعلقة 
بالملف السوري فإن اللقاء مثل إطارا 

بحسب مراقبین لتناول مسائل مشتركة بین 
اتحاد الشغل والنھضة وخاصة منھا مسألة 

.التحویر الحكومي

العلیبي إلى أن التوافق بین ویلفت فرید
الطرفین بشأن مالمح التحویر داخل 
حكومة الشاھد یرتبط بفلسفة االتحاد الذي 
یطالب بإدخال تغییرات جوھریة في بنیة 
الحكومة ما یضاعف من الضغوط المسلطة 
على رئیس الحكومة نحو االعتماد على 
فریق من التكنوقراط والكفاءات وھو 

.افقة النھضةالطرح الذي یحظى بمو

"إنما النصرصبر ساعة " تصریح حول الصراع داخل حركة النھضة وسیاسة 
جریدة المجھر-

كیف یمكن أن نقرأ واقع حركة : السؤال
النھضة الیوم ؟ 

حركة النھضة جماعة سیاسیة دینیة اى 
الدین بالسیاسة انھا تقوم اساسا على خلط 

وعلى الصعید التنظیمي تقوم على الطاعة 
عضاؤھا یمكن اعتبارھم والوالء للشیخ وأ

ي ف" منخرطین"كثر من كونھم أ" مریدین"
عضائھ أحزب سیاسي تتحكم بالعالقة بین 

.وھیاكلھ قوانین داخلیة 

وھي تخاتل عندما تظھر أّنـھا تخضع 
إلى ضوابط دیمقراطیة محاولة ترسیخ 

رة اإلسالم الدیمقراطي وفي ذھنھا صو
األحزاب المسیحیة الدیمقراطیة في أوروبا 
ولكن تلك أحزاب علمانیة تفصل بین 
السیاسة والدین أّما النھضة فال تزال بعیدة 

عن ان تكون كذلك رغم تظاھرھا بالفصل 
بین الدعوى والسیاسي 

يالیوم مؤقتا للعاصفة التيتنحنيوھ
ة الدینیة السیاسیتھب على الجماعات 

یكا مرأبا ووورأومركز تلك العاصفة في 
سالم السیاسي استعمل تاكتیكیا اإليوھو الذ

خالل االنتفاضات العربیة ضمن ما سمى 
بخطة الفوضى الخالقة تارة والشرق 

وھو .. خرى الخ أوسط الكبیر تارة ألا
بعض مكونات ن على التخلص منیعمل اآل

أھمیتھا فقدتيسالم السیاسي التاإل
واإلبقاء على أخرى ال تزال ھناك حاجة 
الیھا والنھضة ترى نفسھا في ھذا القسم 
األخیر لذلك تقترب أكثر ما یمكن من ذلك 
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المركز وتغیر سیاسیاتھا على إیقاع ما 
یطلبھ وھذا ما رأیناه مثال عند وقوفھا ضد 

.تمریر قانون یجرم التطبیع مع الصھیونیة 

ون المصالحة في وموافقتھا على قان
البرلمان ومنحھا الثقة لحكومة الشاھد بعد 
التحویر الوزاري األخیر وعدم احتجاجھا 
على تأجیل االنتخابات البلدیة كلھا خطوات 
تندرج ضمن خطة تقوم رئیسیا على 
المحافظة على التوافق الذي یعنى فعلیا 
ازدواجیة السلطة مع نداء تونس فقد 

بل وضعھ في اختارت تقاسم السلطة معھ 
الواجھة واالختباء خلفھ أحیانا وتركھ ینفذ 
سیاساتھا فھي مدركة انھ ضعیف داخلیا 
ولكنھ قوي خارجیا بالنظر إلى القبول الذي 
یتمتع بھ لدى العواصم الغربیة خاصة 
باریس وواشنطن، غیر أّن سیاسة 
ازدواجیة السلطة مؤقتة ولن تدوم طویال 

" .توافق ال" لذلك تستعد النھضة لما بعد

ھل ستحافظ على تماسكھا في الفترة 
القادمة خاصة بعد استقالة النائب نذیر بن 

عمو ؟
األرجح أّن حركة النھضة ستحافظ على 

التفكیر الذي یسود داخلھا مستمد سكھا وتما
من ارث التقیة الضارب في القدم وھى 
تحول التقیة الدینیة إلى تقیة سیاسیة في 
انتظار تغیر األحوال تونسیا وعربیا ودولیا 
لكي تعود إلى سیاسة التدافع عوضا عن 
التوافق فھي ترید استراتیجیا السیطرة على 

لة السلطة كاملة بما یتیح لھا أسلمة الدو
والمجتمع وتعتقد انھا اقتربت كثیرا من 
تحقیق ھدفھا فتونس تغرق في أزمة تقترب 
من وضع الكارثة والرجات االجتماعیة 
قادمة وبنیة النظام السیاسي مفخخة فقد 
زرعت النھضة منذ أیام المجلس التأسیسي 
األلغام داخلھا ویمكنھا متى أرادت تفجیرھا 

في الجبال كما أّن اإلرھاب التكفیري یخیم 
. وینام في القرى والمدن 

إنما النصر : "ھا سیاسة ھالنھضة توجّ 
ولن یفسد علیھا سیرھا " صبر ساعة

الحثیث نحو ذلك الھدف استقالة نائب أو 
تصریح قیادي ھنا أو ھناك بل ربما 
استفادت من ذلك بالقول أّن ھناك أجنحة 
داخلھا لتوحي ألعدائھا أّنھا غیر متماسكة 

شانھ إیقاعھم في حبائلھا فالسیاسة بما من
كالحرب تقوم على المخاتلة وحركة 
النھضة برعت فیھا عبر عقود وقد 

نھا استعملتھ أیضا وال استعملھا بورقیبة ولك
وال السبسي وال حتى حمة يیشذ بن عل

الھمامي عن ھذه القاعدة فوراء النھضة 
ھناك مخزون ایدیولوجي مستمد من الفقھ 

بیح حتى المحظورات في وعلم الكالم ی
سبیل بلوغ الھدف النھائي بینما یفتقر نداء 
تونس مثال إلى فكر سیاسي مكتفیا باالستناد 
إلى بعض الشعارات اللیبرالیة المشوھة 

" وكان الفتا أّن من كتب عن مسیرة 
قادم إلیھ من اإلسالم السیاسي " عطائھ 

.نفسھ 
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تصریح لموقع الشاھد-ة                     ــاحة الحزبیّ ـــحول السی
تمّثل الّسیاحة الحزبیة ظاھرة حقیقیة في 
تونس وقد شملت برلمانیین ومسؤولیین 
حزبیین كبار غیروا والءاتھم مرة أو أكثر 
طلبا لمنافع تتصل بالجاه والمال والسلطان 

استسھل ھؤالء التنقل بین حزب وآخر وقد 
وكتلة برلمانیة وأخرى بالنظر الى غیاب 
ضوابط تنظم العالقة بین العضو البرلماني 
أو المسؤول الحزبي والقوة السیاسیة التي 
منحتھ الفرصة للوصول إلى الموقع الذي 
شغلھ لبعض الوقت ثم غادره لكي یرتقي 

ك إلى موقع آخر یدر مغانم أكبر وتحول بذل
العمل السیاسي إلى ما یشبھ االستثمار 

اد التجاري وھو ما یمثل أحد أسباب فس
لى إى دّ أا ـالحیاة السیاسیة في تونس ممّ 

نفور عدد ال یستھان بھ من المواطنین من 

السیاسة والسیاسیین ومن الصعب القضاء 
على ھذه الظاھرة خاصة ان أحزابا بعینھا 

مستندة ال تجد حرجا في تشجیعھا ورعایتھا 
إلى ما تتمتع بھ من قدرة مالیة تمكنھا من 
إغراء مسؤولین في أحزاب منافسة 
لاللتحاق بھا غیر انھ یمكن الحد منھا بسن 
تشریعات ومواثیق شرف تنظم العالقة بین 
ھؤالء وأحزابھم األصلیة أّمـا القضاء 

ب إرساء دیمقراطیة النھائي علیھا فیتطل
بیة ووقتھا لى الرقابة الشعإفعلیة مستندة 

ة الحزبیة فان من یمارس تلك السیاح
جد نفسھ أمام والبرلمانیة وغیرھا سی

محاسبة عسیرة لن یفكر من بعده آخرون 
.في التورط فیھا 

محمد بن بشلولة العاتي الّي حارت فیھ الُدولة 
ن من في المروي أن محمد بن بشلولة كا

األثریاء وأنھ بدد ثروة طائلة ثم التحق 
بالمقاومین في جبال الرقاب وأصبح 
بسرعة أحد قادتھم العظام وقد سمعت دادا 
وھى تتحدث عن مآثره التي وصلت إلى 
المكناسي الشقیقة الغربیة للرقاب وھى تنقل 

العاتي ضنوة بشلولة : شعرا قیل فیھ 
واسمو حارت فیھ الدولة ، قضى محمد بن

بشلولة شھیدا في جبل قبرار شمال الرقاب 
خالل مواجھة حامیة خاضھا ورفاقھ ضد 
الغزاة الفرنسیین واحتضنھ الجبل في مثل 

1954ھذا الیوم من أكتوبر 

القضایا المھمة في حیاة الشعوب ال تحل في البرلمانات 
ما حدث تحت قبة البرلمان من تالسن 
بین النواب خالل مناقشة قانون المصالحة 
ال یدعو إلى االستغراب بقدر ما یدعو إلى 
التفكیر العمیق ففي الكثیر من البرلمانات 
تحصل مماحكات وحتى مشاّدات 

واشتباكات باألیدي وتبادل للكمات حتى 
غدا ذلك من قبیل التقلید وال تخلو حتى 

دان التي ینظر إلیھا على أّنـھا من البل
.الدیمقراطیات العریقة من ذلك
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وفي تونس تطورت ھذه المناكفات 
لتتحول شیئا فشیئا الى ظاھرة وھى تكشف 
عن حدود الدیمقراطیة البرلمانیة فعندما تتم 
تسویة الملفات الحرجة بالصفقات 
والمناورات التى تتم غالبا خارج البرلمان 

عل تكون متشنجة ویحس ھذا فإن ردود الف
الطرف أو ذاك أنھ غدر بھ و ال وسیلة بین 
یدیھ للتعبیر عن رفض ذلك غیر التشھیر 

.بما حصل حتى یبلغ صوتھ إلى الشعب 

ومن ھنا فإّنـــھ ینبغي البحث عن طرق 
أخرى لحسم القضایا الھامة فالبرلمان لیس 
المكان المناسب لذلك وإّنما طرح األمر 
على أنظار الشعب من خالل منظماتھ 
وجمعیاتھ ونقاباتھ وصوال إلى استفتائھ 
المسنود بكل الشروط التي توفر للشعب 

.االختیار الحر والمسؤول

جریدة العرب الدولیة-تصریح حول مبادرة عبید البریكي لتأسیس حزب یساري كبیر
اصطدم مطلب تأسیس الحزب الیساري 
الكبیر في السابق برفض صامت من قبل 
حمة الھمامي الذي یسعى إلى المحافظة 

جھة وأن یكون في على استقالل حزبھ من
ئدا للجبھة الشعبیة من جھة نفس الوقت قا

وإثارة المقترح مجددا من قبل عبید .ثانیة
البریكي إّنما تندرج في إطار حسم مسألة 
المشاركة في الحكم من عدمھا فھو یتمتع 
بشبكة من العالقات التي تشكلت إبان 
إمساكھ بالنقابة العامة للتعلیم الثانوي على 

ثم عضویتھ في المكتب مدى سنوات
التنفیذي لالتحاد العام التونسي للشغل 
لدورتین متتالیتین ومعروف عنھ انبھاره 
بماكینة االتحاد العام التونسي للشغل وھذه 
الخلفیة النقابیة ھي التي تفّسـر توزیره في 
حكومة الشاھد األولى برغم رفض رفاقھ 

. القدامى في الجبھة الشعبیة 

كرد فعل على خطوات غیر ثم كانت إقالتھ
محسوبة جیدا من قبلھ مما قاده إلى الندم 

فحاول استمالة الشاھد بإطرائھ ومدحھ على 
أمل إعادة توزیره خالل التحویر األخیر 
غیر أنھ وجد نفسھ في وضع ال یحسد علیھ 
سیاسیا فال ھو في الجبھة وال ھو في 

.الحكومة

ل مع آخرین من الیساریین وھو یمثّ 
یبرالیین اتجاھا یقول بضرورة االقتراب الل

أكثر من السلطة والمشاركة في الحكم 
ویقاسمھ ھذه الرغبة منجى الرحوي 
المفتون أیضا بالحكم والذي یعتقد أن 
تاكتیكات حمھ الھمامي ھي التي حالت دون 
مشاركة الجبھة في حكومة الشاھد األولى 
وھذا ما یفسر نقده علنا لحمھ الھمامي في 

.ات مختلفة مناسب

ج ھؤالء لدى أنصارھم أن نداء ویروّ 
تونس تحالف مع النھضة مضطرا ولو 
قبلت الجبھة الشعبیة بالتحالف معھ ولم 
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تفرط في جبھة اإلنقاذ المشكلة سابقا بینھا 
.وبینھ لكانت النھضة الیوم خارج الحكم 

وطالما دقت ساعة المواعید االنتخابیة 
اّتباع نفس التكتیك القادمة فإن المواصلة في

وبنفس األدوات التنظیمیة مضر في رأى 
ھذا االتجاه خاصة أن العالقة بین حمة 
الھمامي والباجي قائد السبسي تزداد سوءا 
ویأتي من ثمة مقترح عبید البریكى لتجسیم 
تاكتیك مواز لتاكتیك حمة الھمامي ونعنى 

يلمشاركة في الحكم وبأداة جدیدة ھا

الكبیر، وقد ینجح البریكي الحزب الیساري 
في استقطاب مجموعة من الیساریین 
اللیبرالیین سواء من داخل الجبھة الشعبیة 
أو من خارجھا وخاصة من المحسوبین 
على حزب الوطنیین الدیمقراطیین الموحد، 
وإذا ما حالف الحظ مبادرتھ فسنجده أقرب 
إلى السبسي ومحسن مرزوق منھ إلى حمھ 

لحال فإن ذلك سیضعف الھمامي وبطبیعة ا
كثیرا الجبھة الشعبیة وقد یعجل بتفكیكھا

جریدة المجھر التونسیة-ةـة األمریكیّ ـة الكوریّ ـفى حول األزمحاء صـــلق
كیف تقرأ ھذه األزمة وتداعیاتھا ؟

احتدام الخالف بین الوالیات المتحدة 
األمریكیة وجمھوریة كوریا الدیمقراطیة 
حول الصواریخ البالستیة والتجارب 
النوویة لیس سوى فصل جدید من أزمة في 
العالقات بین البلدین تعود إلى عقود خلت 
وباألساس إلى بدایة الخمسینات من القرن 
العشرین عندما نشبت الحرب الكوریة التي 

تزال نظریا متواصلة حتى اآلن حیث لم ال
تفض إلى توقیع اتفاقیة إلنھائھا وإّنما إلى 
مجرد ھدنة ومن ثمة ظلت تلك األزمة تعید 
إنتاج نفسھا بأشكال مختلفة ومنھا ما نراه 
اآلن والجدید أّنھا ھذه المرة تھدد باالنتشار 
لكي تشمل مناطق واسعة في آسیا وأمریكا 

لم كلھ طالما یتعلق وحتى أوربا بل العا
األمر بتبادل التھدیدات باستعمال األسلحة 
النوویة والھیدروجینیة فضال عن إمكانیة 
أن تجّر إلیھا دوال عظمى مثل الصین 

وروسیا وبریطانیا وفرنسا فتكون األزمة 
الكوریة مجرد قادح لحرب عالمیة قال 
عنھا فالدیمیر بوتین إّنھا إذا ما اندلعت من 

. قى احد بعدھا على قید الحیاةالصعب أن یب

ھل أمریكا خائفة حقا من قنبلة كوریا ؟
نعم تشعر الوالیات المتحدة بالخوف 
وھزائمھا في تلك المنطقة من آسیا ال تزال 
حیة في األذھان فالكل یتذكر ما عرفتھ في 
فیتنام وكمبودیا والوس وكوریا نفسھا وإذا 

ة نشبت حرب نوویة فإّنھا لن تخرج غانم
فكوریا لیست وحدھا من لھ تناقضات 
كبرى مع أمریكا وإّنما الصین وروسیا 
أیضا ومن ھنا فإن الوالیات المتحدة التي 
انتھجت خالل سنوات عدیدة ما سمي 

تجاه كوریا " الصبر االستراتیجي "بسیاسة 
تجد نفسھا في ورطة مع تصریحات 
وممارسات ترامب المغامرة فھو یھدد 
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ة بنار وغضب لم یشاھد كوریا الدیمقراطی
العالم قط لھما مثیال وبمتاعب ال یستطیعون 
حتى تخیلھا، ناشرا على حسابھ في تویتر 

" 1بي –بي"صورا للقاذفات االستراتیجیة 
العسكریة ولكنھ أمام " غوام"في قاعدة 

إصرار كیم جونع اون على التحدي ال 
یعرف ماذا یفعل بالضبط وال شك ان 

رجیة واالستخبارات وزارتي الدفاع والخا
تنصحھ بتوخي الحذر فتلك الدولة الصغیرة 
الواقعة على حدود الصین وأطراف روسیا 

.لھا أسنان نوویة وھیدروجینیة 

دور لروسیا والصین في ھذا الملف ؟أيّ 
الصین حسمت أمرھا عندما نّ أیبدو 

قالت في حال تھدید كوریا الدیمقراطیة 
ن الصین الوالیات المتحدة بصواریخھا، فا

وفي حال وجھت .ستقف على الحیاد التام
صواریخھما إلى كوریا واشنطن وسیئول 

، فإن الصین سوف تفعل كل الدیمقراطیة
ل االستراتیجي فالعق. شيء لمنع ذلك

ام ویھتم بوضع یّ الصیني نشط ھذه األ
یحصل سیناریوھات مختلفة لما یمكن أن
الصبر "في الوقت الذى یشارف فیھ 

األمریكي مع كوریا " االستراتیجي
.الدیمقراطیة على النفاد 

حرب وال ینبغي نسیان أنھ خالل ال
راح يالت50/53الكوریة األمریكیة 

نسان وقفت الصین إمالیین 3ضحیتھا 
لى جانب كوریا الدیمقراطیة إیة الشعب

رسلت آالفا من الجنود والمتطوعین ومن أو
بین من سقطوا دفاعا عن كوریا ابن 

.الرئیس الصیني ماوتسي تونغ 

االقتصادیة اآلن القوةيھيالصین الت
مریكا تثیر رعب أمریكا أالثانیة عالمیا بعد 

با اقتصادیا بینما تثیر اآلن رعبھما وورأو
ا وقد نجح حلف الناتو على عسكریّ روسیا
سفین إدق يكثر من خمسین عاما فأمدى 

بین روسیا والصین ولكنھما اآلن یقتربان 
من بعضھما البعض وسط تغیرات 
جیواستراتیجیة متالحقة عالمیا فكأنما ھناك 

.ترتیب ألحالف عسكریة كبري مجددا

وتصریح فالدیمیر بوتین مھم جدا في 
:یضا فقد قالأسیة ستراتیجیا الروفھم اال

الكوریین الشمالیین سیأكلون العشب نّ إ"
حالة إفي " یتخلوا عن تجاربھم النوویةولن

شھیرة وردت على لسان ذوالفقار لى جملة إ
بوتو أب القنبلة النوویة الباكستانیة في يعل

ا یعني السبعینات من القرن الماضي ممّ 
عبثیة الحصار االقتصادي فضال عن عبثیة 

لدیمقراطیة فالمطلوب ضد كوریا االحرب 
ین ھو التفاھم مریكیروسیا من األ

نھائیا عن زمة واإلقالعاألدیبلوماسیا لحلّ 
نظمة وفرض أالقیام بحروب إلسقاط 

أخرى مثلما حصل في العراق ولیبیا وتھدد 
أمریكا فنزویال وكوریا الدیمقراطیة اآلن 

.بھ
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الفاتح من سبتمبر ،،، خبر وعبر 
في مثل ھذا الیوم قبل ست سنوات وعلى 

عاما كان معمر القذافي یقیم 42مدى 
عرضا عسكریا ضخما في الساحة 

طابا یدوم ساعات مرددا الخضراء ویلقى خ
مریكا أفي ولى وطز ثانیة أغالبا طز 

ا سھأیطانیا متباھیا بانجازاتھ وعلى روبر
تھ والشعب الذي سلحھ وقال عنھ یجماھیر

انھ لن یقھر أبدا ولم تكن خطبھ تخل من 
.حكم وقیم واثارة 

بدأ معمر القذافي حكمھ في أواخر 
الستینات من القرن الماضي بتردید 
شعارات جمیلة اثرت في كثیرین ومنھا ما 

وانتصرت عصا : ھو اجتماعي مثل 
خیمة الراعي على تاج الملك وانتصرت ال

على القصر وما ھو قومي مثل شعب واحد 
يحرین وبلغ بال شعبین من مراكش للب

نا ال أزال طفال حد أعشق تلك الشعارات و
السفر الى لیبیا مشیا على األقدام لمدة 
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في نفس الیوم صدر بالغ عن السلطات 
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یة الحزب الشیوعي، وحافظوا على تسم
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لكن ھذا ال یمكن أن یخدع الشیوعیین 
الحقیقیین في العـالم الذین فضحوا الّطبیعة 
الالشیوعّیة لھؤالء الحّكام ولحزبھم 

وأوضحوا عداءھم لماو  وللبرولیتاریا     
.واألمم المضطَھدة عبر العالم 

لقد انھزمت الّثـورة في الّصین بعد أكثر 
سیس الجمھورّیة من ربع قرن من تأ

الشعبّیة، ولكن االشتراكیة لیست مستحیلة 
ما یجب على الشیوعیین المنال، ھذا

دراكھ في ظرف عالمي یتمّیز إالماویین 
بغلبة القوى اإلمبریالّیة والرأسمالیة 
والّرجعیة المعادیة للّثورة وبھجومھا 
العنیف ضّد القوى الّثوریة والشیوعیة 

. خصوصا

لقد أّكد الشیوعیون الماویون على أھمّیة 
إسھامات ماو في تطویر الماركسیة 
اللینینّیة وإغنائھا مّما جعلھا ترتقي إلى 
الماركسیة اللینینیة الماویة وتصبح سالحا 
بید البرولیتاریا والشعوب واألمم 

المضطَھدة في كفاحھا ضّد أعدائھا وتدفع
بھا قدمـا في اّتجـاه تحقیق موجـة ثانیة من 
الّثورة بعد الھزیمة التي لحقت بالموجة 

في االتحاد السوفیاتي 1953(األولى 
).في الصین1976و

وفي ھذه الّظروف على الشیوعیین 
الماویین أن یتحدوا تنظیمیا وأن یتسلّحوا 

لتي طّورھا ماو وأن بالنظریة الشیوعیة ا
یتعلّموا من التجربة التاریخیة العظیمة 
للثورة الصینیة وأن یعتمدوا سالح الّنقد 
والّنقد الّذاتي وأن یقرنـوا النظریة 
بالممـارسة العملّیـة من خـالل إنجاز 

التحقیقات المیدانّیة والتحلیل الملمـوس  
للواقع الملمــوس من أجل تطویر 

للثورة البرولیتاریة السیرورة التاریخیة
بشكلیھا االشتراكي في العالم الّرأسمالي 

الدیمقراطیة (والوطني الدیمقراطي 
.في المستعمرات وأشباھھا) الجدیدة

كان ماوتسي تونغ شیوعیا ثوریا عظیما 
وعلى الشیوعیین أن یتعلّموا منھ مثلما 
تعلّموا من ماركس وانجلز ولینین 

.وستالین

-------------------------------------------------------------------------------------
رحل ناجي وظلّ بعده حنظلة یرفض أن یساوم،  :في ذكرى اغتیال ناجي العلي

ظلّ على دین العلي یقاوم
ارتحل رسام 1987من أوت في التاسع والعشرین 

بإصابات بالغة إثر ارـاتور ناجي العلي متأثّ الكاریك
جویلیة أراد 22عملّیة اغتیال تعّرض لھا یوم 

. منّفذوھا والواقفون خلفھا إسكات ریشتھ إلى األبــد
لم یكن الصھاینة وحدھم أعداء العلي وال األمریكان 
وال أّیة قّوة إمبریالیة أخرى وحسب، وإّنما كان 
خندق األعداء یزداد كلّما نشر العلي رسما جدیدا، 

حق مجموع األنظمة العربّیة بھذا الخندق فأل
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إلیھم المھرولین في طریق االستسالم واألثریاء من كبار الرأسمالیین واإلقطاعیین وزاد
. والحلول السلمیة

رصاصا موّجھا لكّل ھؤالء حّتى فاض خندق األعداء ھوقد كانت ریشتھ تحّمل ما ترسم
جھتھ القضاء علیھ لیقضوا على جسد نحیل ترّبى وسط المشّردین وكبر بین فقّرر كّل من

الكادحین متعلّما منھم ومعلّما لھم حالما بالثورة المسلّحة كطریق لتحریر األرض العربّیـة 
.ومنھا الفلسطینیة

في بدایة وعیي السیاسي كنت أظن بأّني مع نفر قلیل من أصدقائي ":یقول ناجي العلي
كنت وما أزال مقتنعا بحرب التحریر الشعبیة . ّیم عین الحلوة نستطیع تحریر الجلیلفي مخ

ألنني قد وصلت مبكرا إلى الكفر باألنظمة وبجمیع المؤسسات التابعة لھا من عسكریة 
إّن رغبتي باالنتماء إلى الثورة المسلحة ھي اآلن أشد مما كانت . وسیاسیة وإداریة وثقافیة

".اآلن إلى أنني مدعو للمقاومة المسلحة أكثر من قبلولدّي شعور. سابقا
كــان العلي كافرا بالصلح والوفـاق والسالم إلى حّد جعلھ یكفر بالحمـام الذي استعملھ 
أمـراء الحروب كرمز للسالم من أجل جّر األیادي المرتعشة إلى االستسالم بھدف إخضاع 

.الشعوب لھیمنتھا 
تلــھ إلى حّد أّنـھ كان یتلّقى التھدیدات بإسكات صوتھ وبإبعــاده من كانت ریشتھ سببا في ق

لندن حیث كان یقیم مثلما تّم ترحیلھ سابقا من الكویت تحت ضغوطات مارستھا القیادة 
المتنّفذة في منظمة التحریر الفلسطینیة، وقد بلغ نقــده قادة ھذه المّنظمة ومنھم یاسر عرفات 

م عشیقة عرفات المدعوة رشیدة مھران في قبول العضویة باّتحاد وكان العلي قد فضح تحكّ 
الكتاب والصحفیین الفلسطینیین زیادة على تدّخلھا في عدید الشؤون الخاّصة بمنظمة 

.التحریر
ال تظنوا أنھا ھل تعرفون رشیدة مھران؟؟«:و قد علّق ناجي على ھذا الكاریكاتیر بقــولھ

مھمة تركب الطائرة الخاصة برئیس منظمة التحریر وتسكن ھي سیدة ..إحدى الفدائیات
قصراً في تونس وُتقرب وُتبعد في المنظمة وھیئاتھا، رسمُت عن رشیدة مھران وبعدھا 

.»انھالت تھدیدات وتھاني وتعاطف
و كان الّشــاعر محمود درویش أیضا واحدا مّمـن أصابتھم ریشـة ناجي العلي بسھامھا 

وقد أثــار ذلك غضب درویش الشدید مّما "درویش خیبتنا األخیـرة"ـھمن خالل رسم عنون
جعل الشاعر یھاتفھ لیعّبر عن غضبھ ھذا ولم یخل الحوار بینھما من تھدید ووعید صدر 

.عن محمود درویش
كان ناجي العلي یدرك أّنھ یقاوم بریشتھ باعتبار الفّن جزءا من المقاومة الثقافیة التي ھي 

.بھات الكفـاح مثلھا مثل جبھة المقاومة بالبندقّیـةجبھة من ج
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ناجى العلي ومحمود درویش" / ینـــحروب المثقف"
خاض المثقفون ویخوضون حروبا 
مختلفة ومنھا حروب ضد بعضھم البعض 
فیھا القتل وأحیانا الغدر تذكرت ذلك ھذه 

مناسبة فتح ملف اغتیال ناجي األیام ب
في بریطانیا واّتھــام بعضھم يالعل

لمحمود درویش بالتحریض على اغتیالھ 
ردا على التعریض بھ في رسم 

محمود : تا كاریكاتوري یحمل عنوانا الف
یحتّج على !!! درویش خیبتنا األخیرة 

دعوتھ إلى لقــاء بین أدباء فلسطینیین 
وصھاینة بعد أن أصبح عضوا في اللجنة 

. لمنظمة التحریر الفلسطینة وقتھاالتنفیذیة
سیاسیا وقف ناجى العلي على الیسار 
وعلى الیمین وقف محمود درویش، كان 

حمل محمود یردد أنھ ال یقوى على
،سدس بینما كان ناجى عاشقا للسالحم

حالما بحرب التحریر الشعبیة، ھو الذي 

تألم عندما غزا الصھاینة الجنوب اللبناني 
ووضعوه الى جانب آخرین تجاوزوا 
الخمسین عمرا باعتبارھم غیر خطرین 

...على الغزاة 
ھم بالضلوع في اغتیال رسام شاعر متّ 

الطبیب وقبل ذلك بسنوات طویلة اتھم
األندلسي ابن زھر بدس السم في طعام 
الفیلسوف ابن باجة الذي قضى اغتیاال ھو 

....أیضا وھناك أمثلة كثیرة أخرى 
دامت حروب المثقفین التي قد تكون 
أطول الحروب في التاریخ والتي ال 
تستعمل فیھا الریشة والقلم والعدسة فقط 
وإّنما السم والرصاصة المكتوم صوتھا 

ویبدو انھ لیس من السھل أن تكون . اأیض
مثقفا، إذ یتطلب األمر أن تكون أیضا 

.وربما أوال وقبل كل شيء مقاتـــــال

-------------------------------------------------------------------------------------
أفكــــاري في صدري : محنة ابن حـزم 

لم یتعرض الفالسفة فقط إلى تكفیر 
الفقھاء المتزمتین بل إّن ھؤالء كّفـروا 
أیضا بعضھم بعضا وقد تعّرض ابن حزم 
األندلسي إلى حملة شعواء من قبل فقھـاء 
عصره القریبین من السلطة السیاسیة، 

ر فأوغروا صدر المعتضد بن عّبـاد أمی
اشبیلیة علیھ، فأمر بھدم بیتھ وحرق كتبھ 
ومصادرة ممتلكاتھ ووضعھ تحت 
اإلقــامة الجبرّیـة بمنزلھ حیث مات سنة 

وكان رد فعلھ على حرق كتابھ 1064
:ھذه األبیات

إن تحرقوا القرطاس ال تحرقوا الذي 
تضمنھ القرطاس بل ھو في صدري

یقیم معي حیث استقلت ركائبي وینزل إن 
دفن في قبريأنزل وی

دعوني من إحراق ورق وكاغد وقولوا بعلم 
.كي یرى الناس من یدري
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قصید بقلم عارف األحمرار الّضوء     ـــانھم
في سكوتك رغبات

...للبوح والبكــاء
كبریاء الّروحوالّدمع سكاكین تجرح 

والكلمات فراشات عمیـاء
فلملم شتاتك وما تبعثر من حروف في صمتك

واسكْب حزنك في لغة القصید
لیزھر شعرك وینھمر البوح أناشید

لألرض والفقـراء
تستنھض وعي الكدح في بلدي

فالكادحون غضب األّیام إن قاموا
...قــاوموا

واعراس لمن رام الفــداء
دماءوتركض في الساحات

امتطت أسرجة الجموح
وصھیل العّزة قد أربك الموت

المترّبص في األنحــاء
وانھالت على خطى المجد كّل الّنجوم

واحتضنت األرض كّل الّسماء
والقمر الّساھر على عتبات اللّیل

لّف باللّیل خطــاك
..وصاح یـــا أنت
المسكون بالعشق

الثورة ھا ھنا تمرح في األنحـاء
لوت أعّنتھا صخور العنادوالّریح 

فتصالحت مع أشرعتك الممتّدة في الّسماء
لتطلق من عقدة المراسي لوحك

وتحّرر موجا
طال مكوثھ في المیـــناء

فأدْر الدّفـــة فالوجھة اآلن
أفق جدیـد انھمرت على أركانھ األضـــواء
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