
  
  
 
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2015أكتوبر/ نوفمبر  - ن ـــادحیــنشریّة سیاسیّة ناطقة باسم حزب الك  

الخلیج العربي من جدیــد جیوش بریطانیا العظمى تعود إلى  

  ل ؟ــــــــــــــــــــــــــمـــا العم -

ئیس یظّل رئیسا حتّى رّ ـــونس: الـت
  بعد انتھاء رئاستھ

صندوق النقد الدّولي اذیب ــأكـ -
  تـونس حول

اإلرھابیین أمــریــكا ھل تحارب  -
  أم تدّربھم ؟

  ةبیانــات سیاسیّ  -

  قصیدة بعنا رادس/ لزھر الّضاوي -

 

 وداعـــا جمـــال الغیطــاني

  سـوریا الدّیمقراطیّــة تشكیل قّوات

  
  

 النّظام اإلیراني یعدم 6 مناضلین أكراد

 



  ل ؟ـــــــــــــــمـــــــا العـم  

تطوي طریــق الثّـــورة ھذه األیام سنتھا 
الثــالثة وسط أوضاع شدیدة التعقید فاألزمة 
تعصف بمختلف أوجھ الحیاة االقتصادیة 
واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة وغیرھا مما 

ى دراسة فرض على الثوریین االنكباب عل
الوقائع واستنتاج ما تفرضھ من مھام آجلة 
وعاجلة ونشر ذلك في جریدة تنطق باسم 

 الكادحین. 

لقد كانت " طریق الثورة " تعبیرا عن     
ذلك الطموح ووجدت من یجّسدھـا كجریدة 
ثوریة واقعیا بفضل أقـالم طموحة و إرادة ال 
تعـرف لالستسـالم عنـوانا وسواعد ال تخشى 
الصعاب بل تتحدّاھـا في الكفاح ضد الظالم 

  والظالمین  .

ثـالٌث سنوات مضْت، والدرب الذي    
ثّـورة منذ خطواتـھا األولى رسمتھ طریـق ال

یضئ حیاة  الكـادحین رغم العراقیل في عـالم 
یتحكم فیھ وحوش المال واألعمال والسالح 
وتسیطر فیھ المخاتلة والنفاق وقصف العقول 

  وقلب الحقائق.

ظلّت طریق الثّورة تقـاوم من أجـل    
 المسـاھمة في رسم نقطة ضوٍء تبعث األمل

ل ثـالثةُ أعـوام في عیون الكادحین فخال
سارت على نفس السبیل. في مواجھة  
اإلعالم األصفـر شعارھا : ھم یخفون الحقیقة 
ونحن نكشفھا،  وظلت الشمعة متقدة تضيء 
ظالم الطریق وسط إصرار ال یلین  على 

  االنتصـار.

قبل ثالث سنـوات، وفي عددھا األّول، 
  صدّرت طریـق الثـورة افتتاحیّتھا بھذه الفقرة:

"... في مثل ھذا الظرف نحن في حاجة    
إلى جریدة سیاسیة تقول الحقیقة كل الحقیقة 
للجماھیر، وتوّحـد حركة كفاحھا، و ھو ما 
تحاول القیام بھ "طریــق الثّــورة"، التي 
نتمنّى أن تكون صوتا لكّل الكادحین وأن 

  .ترسم بعنایة الطریق إلى الحریة"

ددھـا األّول والیوم، وطریـق الثّورة في ع   
بعد الثّالثیـن، لم تنقل صوتـھا إلى غیر 
الكـادحین ولم تبرح طریـق الحریّة 
واالشتراكیّة والوحدة العربیة واألممیة 
البرولیتاریة. وقد أكسبتھا قسوة الّظروف 
الموضوعیة وحدّة الھجوم على الشعب 
والوطن قدرة أكبر على المـواجھة والمقـاومة 

  ورة.والسیر في اتجاه الث

دربھا إلى میادین  لقد شقّت طریـق الثّـورة   
الكفاح والثورة حیث تلقفھا قسم من الجماھیر 
المحتّجة والغاضبـة ووّزعتـھا أیادي الّرفیقات 
والّرفـاق واألصدقـاء حیث ما وجـدوا والتف 
حولھا قـّراء یّطلـعون على مقـاالتھا 
ویتطلّعـون إلى الحصول على ما فاتھم من 
أعدادھـا، وأخذت طریقھـا إلى الوطن العربي 

والعـالم عبر مسالك االتّصاالت  العصریّة   
فصارت مصدرا لالستدالل في عدد غیر قلیل 
من القضایا االجتماعیة واالقتصادیة 

، مبرھنة بذلك أن والسیاسیة والفكریّـة
وصارت الثوریین بالقلیل یصنعون الكثیر 

لمعلـومة من مرجعا للخبر والتحلیل ونقل ا



 

خالل نشاطھـا االلكتروني الیـومي ومتابعتھا 
للمستجدّات في ظّل عالم سریع الحركة دون 
أن تتغاضى عن شروط المصداقیّة والتثبّت 
والموضوعیّة ودون الحیاد عن مبدأ االنحیـاز 

  لقضایا الكـادحین . 

و لم تكن مسیرة طریق الثورة ناجحة كلھا    
فھي ال تزال تعاني رغم ما ذكرناه من 

ضعف التوزیع وعدم دوریة إخفاقات مثل 
الصدور أحیانا باإلضافة إلى إخراجھا الفني 
المتواضع وھذه المعضالت یمكن تذلیلھا متى 
اقتنع الكادحون أنھا صوتھم الذي یجب أن 

ب على یرتفع أعلى فأعلى وھو ما یج
  . الثوریین القیام بھ دون تأخیر

و "طریق الثورة " وھي تحتفل بذكراھا    
فإنّـھا توّجھ النداء لإلعالم الثوري في تونس 
والوطن العربي والعالم من أجل توحید 
الجھود لبناء  منابر إخباریة وفكریة مشتركة 
بما من شأنھ أن یعّزز الكفاح من أجل 

الوطني  االنتصار في معارك التحّرر
واالشتراكیة وسائر القضایا العادلة 

  للبرولیتاریا والشعوب واألمم المضطَھدة.

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

  یس یظّل رئیسا حتّى بعد انتھاء رئاستھــئ: الرّ  تونس    

لسنة  79سمي عدد ائد الرّ صدر بالرّ    
 2015لسنة  38نص القانون عدد  2015

والمتعلّق  2015سبتمبر  22المؤّرخ في 
الجمھوریة بعد بالمنافع المخّولة لرؤساء 

انتھاء مھاّمھم. وقد تّمت المصادقة على ھذا 
القانون من قبل مجلس النواب في جلسة یوم 

  .2015سبتمبر  8

یمنح ھذا القــانون امتیازات واسعـة لرئیس    
الدّولـة، وھذا على خالف ما تّم التّرویج لھ 
منذ كان مشروعـا على أنّھ سیقلّص من 
االمتیازات التي كان یحصل علیھا وفق 

 88القانون السابق، أي قـانون بن علي عدد 
  . 2005لسنة 

ویوفّر ھذا القانون امتیازات لشخص    
انتھاء رئاستھ وتتمثّل في جرایة  الّرئیس بعد

تقاعد توازي "المنحة" التي یحصل علیھا 

أثناء الّرئاسة. ومع أنّھ لم یتم التنصیص على 
عدد السنوات التي یجب أن یقّضیھا المنتفع 
بھذه الجرایة في منصبھ، إالّ أّن ھذه المدّة 

سنوات  5التي ال تتجاوز في أقصى الحاالت 
تكفي رئاسیة واحدة)  (إذا أنھى الرئیس دورة

لوحدھا الرئیس لیحصل على جرایة تساوي 
بالمائة ما كان یحصل علیھ خالل أداء  100

وظیفتھ، وھذا یناقض نظام الجرایات لألعوان 
 15لعون العادي مطالب بقضاء فاالعمومیین. 

، وھذا سنة لیصبح لھ الحق في التمتع بجرایة
االختالف ینسحب أیضا على قوانین التقاعد 
بالنسبة للوزراء والمستشارین والنواب 
والوالّة الذین یتمتّعون بقوانین استثنائیّة أو 
خصوصیّة تمنحھم امتیازات ھاّمة في ھذا 

وإذا كان رئیس الدّولة المتقاعد  المجال.
یحصل فور إنھاء مھاّمھ على جرایة تقاعد 

فإّن العون  ،اّمھھمساویة ألجره أثناء أداء م



 

عمل طویلة نسبیا لبلوغ  العمومي یقضي فترة
عن  % 2أقصى مبلغ للجرایة إذ یتّم احتساب 

 3كل سنة بالنسبة إلى العشر سنوات األولى و
عن كل سنة بالنسبة إلى العشر سنوات  %

ى من عن كل سنة لما تبقّ  % 2الثانیة وأخیرا 
السنوات دون أن تتجاوز النسبة في كل 

من المرتب المعتمد في  % 90الحاالت 
الجرایة. وھذا یعني أن العون ال یمكنھ  تصفیة

سنة  40بلوغ النسبة القصوى إال بعد قضاء 
في العمل. وإذا علمنا أن السن القانونیة 

(قبل الترفیع سنة  60لألنظمة العادیة ھو 
فإن العون ال یمكن لھ بلوغ الحد فیھا) 

األقصى للجرایة إال إذا اشتغل في سن 
   .العشرین وھي حالة نادرة جدّا

وبھذا الخصوص لم یتّم تغییر أّي شيء في    
حتّى أّن ھذا القانون قد حافظ قانون بن علي 

الواردة في القانون القدیم  على نفس الصیاغة
تقریبا (جرایة عمریة تعادل المنحة الجملیّة 
  الشھریّة المخّولة لرئیس الجمھوریة المباشر).

ومن االمتیازات األخرى التي یتمتّع بھا    
س الدولة بعد انتھاء مھاّمھ منحة الّسكن رئی

الف دینار شھریّا آ 3وقد تّم تحدید قیمتھا بـ 
 .سنوات ثالثكّل  %5مع الترفیع فیھا بنسبة 

وإذا كان ھذا القانون قد حدّد القیمة المالیّة 
لمنحة الّسكن، فإنّھ أیضا ال یختلف عن قانون 

ّن ھذا أبن علي في ھذا الّشأن بالّرغم من 
األخیر قد وفّر لرئیس الدولة المنتھیة رئاستھ 
محّل سكنى مؤثث تتوفّر فیھ جمیع 
الضروریات والكمالیات من وسائل التدفئة 
إلى الخدم دون أن یتّم تحدید قیمتھا المالیّة. 
وال یختلف األمر كثیرا كذلك في ما یخّص 

االمتیازات األخرى، وبالتّحدید االمتیازات 
لتنقّل. فقد وفّر ھذا القانون لرئیس المتعلّقة با

لتر  500الدّولة المتقاعد االنتفاع بسیّارة وبـ 
، وھنا على في كّل شھر من البنزین مجانا

المرء أن یتساءل: ما دام الرئیس الّسابق قد 
  أنھى مھاّمھ فما حاجتھ للسیّارة وللوقـود ؟؟

لقد ثبّت ھذا القـانون االمتیازات التي    
وفّـرھا قانون بن علي بالّرغـم من اإلدّعاء 
بأنھ ألغى سابقھ ولكن ذلك لم یكن إالّ شكلیّا 
بما أّن المضمون ظّل نفسھ تقریبا، وربّما أراد 
الّرئیس الحالي من ھذا "اإللغـاء" أن یسّجل 
ھدفا في مرمى منافسیھ من الّرؤساء الذین 

وه وحافظوا على نفس القانون القدیم سبق
ویضیف بذلك إنجازا إلى تاریخھ الحـافل 
باإلنجازات لصالح ھذا النّظام الذي یشغل 

ما یمكن استنتاجھ الیوم أعلى منصب فیھ. و
سریعة وبكّل اختصار من خالل قراءة 

رئیسا سیبقى الّرئیس  أن فصول ھذا القانونل
 حتّى بعد أن تنتھي مدّة رئــاستھ.

إّن ھذا القانون، كغیره من القـوانین    
الخاّصة بامتیازات الوزراء ونواب التأسیسي 
ومجلس النواب المنتھیة مھاّمھم، یثقل كاھل 

بمزید من الّضرائب بدل أن یخفّف  الكادحین
عنھم في ظّل تدھور المقدرة الشرائیة ألغلب 

ھو و األسعار.ارتفاع بسبب الشعب فئات 
 صیحاتت المتتالیة ومع التصریحا یتناقض

الفزع التي یطلقھا المسؤولون الرسمیون بمن 
حول األزمة  ة ذاتھفیھم رئیس الدّول

  . االقتصادیّة التي تعیشھا البالد 

كما یتناقض ھذا القانون بامتیازاتھ ھذه مع    
الدعایة اإلعالمیّة التي أحاطت بالّرئیس لّما 



 

سرت أخبار عن اعتزامھ التخلّي عن جانب 
مرتّبھ وكذلك لّما تّم التخفیض في من 

المیزانیّة المخّصصة لرئاسة الدّولة لسنة 
 2016، وھا ھو مشروع میزانیة 2015

بزھاء أي یحمل في طیّاتھ زیادة غیر قلیلة، 

م د مقابل  96.9لتصل إلى  ینارد لیونم 9.5
  .2015 سنة م د في 87.4

  
  
  

 -----------------------------------------------------------------------------  
 تـونس حولصندوق النقد الدّولي أكـاذیب    

أدلى بھ قد الدولي بیانا ـأصدر صندوق النّ    
تونس،  إلى الصندوق بعثة رئیس ماتي، أمین

 عقب اختتام بعثة 2015أوت  26وذلك یوم 
 لعام الرابعة المادة لمشاورات الصندوق
 في السادسة المراجعة بشأن تونس مع 2015

 التوصل االئتماني وتعلن االستعداد اتفاق ظل
  الخبراء. مستوى على اتفاق إلى

 وقد جاء في مقدّمة ھذا البیـان: " توّصل   
 التفاھمات من مجموعة إلى الصندوق خبراء

 التونسیة السلطات مع الخبراء مستوى على
 اتفاق ظل في السادسة المراجعة بشأن

  االئتماني". االستعداد

  التنفیذي وستقوم إدارة الصندوق ومجلسھ   
 شھر سبتمبر أواخر في المراجعة بمناقشة ھذه

الجاري. وإذا ما تّم إقرار ھذه المراجعة 
والموافقة على االتّفاقات الحاصلة، سیتیح 

 بحوالي الصندوق للدولة التونسیة االنتفاع
  أمریكي. دوالر ملیون 303.08

وحسب ھذا البیان، فإّن بعثة الصندوق    
أعربت عن ارتیاحھا الستمرار السلطات 
 التونسیة في تنفیذ "برنامجھا االقتصادي

 التحول عملیة بنجاح الوطني بعد اختتامھا
  السیاسي".

سّجلت البعثة، حسب بیان رئیسھا،  و   
التراجع في نسبة النمو االقتصادي مقارنة 

 1 وھي تتوقّع أن ینزل إلى نسبة 2014بسنة 
خالل  %2.4خالل ھذه السنة بعد أن بلغ %

  السنة المـاضیة.

 وكعادتھا أوجدت بعثة الصندوق مبّررات   
جاھزة من قبل السلطات التونسیة لتبریر ھذا 
التراجع، فزیادة على الركود االقتصادي 
العالمي، مثلت العملیات اإلرھابیّة 
واالحتجاجات االجتماعیة السبب الرئیسي في 

النشاط االقتصادي. ولم یفت البعثـة أن  تباطؤ
تھاجم الزیادة في األجور في القطاع العـام 

عف الشدید لھذه دون أن تشیر إلى الض
الزیادات وتأّخرھا ودون أن تشیر أیضا إلى 

  ما یشھده مؤشر األسعـار من زیادة سریعة. 

مقابل ذلك رّحبت البعثة بالتخفیض    
الحـاصل في دعم المواد الّطاقیّة، وھذا ما 
یؤّكد أّن الدّولـة التونسیّة تطبّق بكّل جدیّة 
توصیات إدارة الصندوق. كما عبّرت عن 

احھا لإلصالحات المتّخذة في القطاع ارتی



 

المصرفي من خالل الخطوات األخیرة 
والمتمثّلة في إعادة رسملة البنوك العمومیة 
وحوكمتھا، وعبّرت البعثة في ھذا اإلطار عن 

 للبنوك جدید قانون أملھا في أن یتّم اعتماد
 إلنشاء والتنظیمي الرقابي اإلطار وتعزیز

 الوساطة أنشطة وتیسیر مصرفي حدیث قطاع
وقد كان الصندوق أوصى  .المالي القطاع في

السلطات التونسیّة منذ سنوات بضرورة 
إدخال إصالحات كبیرة على القطاع 

 ىالمصرفي منھا الرسملة وإعادة الھیكلة وھ
من أھّم الشروط التي ظلت بعثات الصندوق 

  تراقب مدى التقدّم في إنجازھا.

كّل جالء في یبدو نفاق بعثة الصندوق ب و   
 في تقدم تحقیق حالیا الجملة التالیة: "ویجري

 الّزاخر السلطات أعمال جدول تنفیذ
باإلصالحات"، وھي جملة تؤّكد المغالطات 
الكبرى التي تنشرھا المؤسسات المالیة 
العالمیّة حول األنظمة الرجعیة المرتبطة بھا 
والغارقة في الدیون في محاولة منھا إلیھام 

أنظمتھا تقوم بمجھودات جبّارة  الشعوب بأنّ 
لحّل مشاكلھا مثل البطالة وغیرھا رغم 

  الظروف الصعبة.  

البالغة  البطالة نسبة وقد أّكدت البعثة أنّ    
 قدما المضيتدعو إلى % 15.2

 فرص خلق لتشجیع الھیكلیة باإلصالحات
 الشعب تطلعات تلبیة في والمساعدة العمل

  التونسي.

إّن المتتبّع لمثل ھذه التصریحات من جھة    
وللواقع االقتصادي والمالي واالجتماعي 
وحتّى السیاسي من جھة أخرى یتأّكد لدیھ أن 
ھذه التصریحات ال ھّم لھا إالّ العمل قدر 

اإلمكان على ضمان رضاء إدارة الصندوق 
على "إنجازات" الدولة التونسیّة حتّى تضمن 

ى األقساط المتبقیّة من حصول ھذه الدّولة عل
القرض االئتماني لمزید إغراقھا في الدیون 
المتراكمة التي سیجد جزء كبیر منھا طریقھ 

بینما  البرجوازیینإلى حسابات وجیوب كبار 
على تسدید تلك الدیون  الكادحونجبر یُ 

  وفوائضھا.

فالمتأّمل في ما یجري على األرض ال    
ھذا البیـان،  یمكنھ إالّ أن یسخر مّما ورد في

فال الحكومة الحـالیّة و ال الحكومات التي 
سبقتھا، حملت برنامجا إصالحیا وال ھي 
أنجزت إصالحات أو إصالحات ھیكلیّة كما 
ورد في ھذا البیـان، وإنّما كّل ما قامت بھ ھو 
تنفیذ أغلب ما أماله علیھا ھذا الصندوق 
وكذلك البنك الدّولي. وإّن ما یـراه الصندوق 

الحات ھو في حقیقة األمـر مزید من إص
التفقیر ومن البؤس وضعف الخدمات 
العمومیّة وتردّیھا إلى مستویات قیاسیّة 
وتدھور كبیر في المقدرة الشرائیّة ألغلب 
الطبقات االجتماعیة ولیس لذوي الدخل 

  المحدود فحسب.

وال یفوت المّطلع على ھذا البیان أن یتفّّطن    
إلى غیاب أدنى إشارة إلى األزمـة الحادّة التي 
بات یتخبّط فیھا االقتصاد في تونس، رغم 
اإلشارة إلى تراجع النمّو، بل إّن عبارة 
الترحیب تكّررت عدّة مّرات في ھذا النص، 
وھذا یثیر االستغراب حقّا من مدى جدیّة ھذه 

تّى الدّولة التونسیّة كانت قد أعلنت، البعثة. فح
من خالل تقریر للبنك المركزي، عن دخول 
االقتصاد مرحلة االنكماش وھي المرحلة التي 
تسبق مرحلة اإلعالن عن اإلفالس. ویشھد 



 

االقتصاد فعال تدھورا متواصال بفعل غیاب 
المنبثقة عن لحكومة لأّي برنامج اقتصادي 

ریالیّة أنّھا أنھت انتخابات ترى األوساط اإلمب
مع ما أسمتھ "مرحلة االنتقال الدّیمقراطي" 
لتؤّسس بعدھا لمرحلة االستقرار السیاسي 

  والدیمقراطیة والتنمیة االقتصادیة والبشریّة.

في أواخر شھر سبتمبر استكمل المجلس  و   
التنفیذي لصندوق النقد الدولي المراجعة 

االستعداد السادسة ألداء تونس في إطار اتفاق 
االئتماني، وقد أفضت ھذه المراجعة كما كان 
متوقّعا إلى الموافقة على تمكین تونس من 

ملیون دوالر، أي ما یعادل  301.6صرف 
وبھذا الّشكل، فإّن   ملیون دینار. 599حوالي 

 إلى الصندوق بعثة رئیس ماتي، بیـان أمین
تى أأوت یكون قد  26تونس، الّصادر في 

المــزایا" التي تتوفّر في النظام على ذكر كّل "
السیاسي في تونس وكّل "اإلنجازات" التي 
حقّقھا ھذا النّظام لیس على المستوى السیاسي 
فحسب من خالل إرساء مستلزمات 
الدیمقراطیة وإنّما كذلك اإلنجازات على 
الّصعیدْین االقتصادي واالجتماعي. وبما أّن 

كعادتھا، الدّولـة التّونسیّة كانت وفیّــة، 

رأت من تھ المالءات الّصندوق، فإّن إدار
الـواجب علیھا أن تبادل حریفھـا نفس الـوفاء 
وأن تلتزم بمنحھ ما یستحقّھ من مبالغ في 
إطار اتّفاقیّات القروض التي ال تنتھي والتي 
تجّسد أحد أوجھ العالقة التي تربط 

  المستعمرات وأشباھھا بناھبیھا.
علن البنك في إطـار نفس ھذه العالقـة، أ و   

عن تقدیم قرض  2015أكتوبر  2 الدولي یوم
أي ملیون دوالر  500 تبلغ قیمتھجدید لتونس 

. وحسب ھذه ملیون دینار 985.6ما یعادل 
المؤسسة، فإّن موجب تقدیم ھذا القرض یتمثّل 

مواجھة اآلثار االقتصادیة الناجمة عن في 
في تونس الھجمات اإلرھابیة التي شھدتھا 

م في برنامج الفترة األخیرة ولمواصلة التقدّ 
وكما ھو الّشأن بالنسبة . اإلصالحات الجاریة

 لما ورد في بیان بعثة صندوق النّقد، ال یخجل
مسؤولو ھذا البنك من تكرار األكاذیب حول 

مساندة التغییرات من ذلك " الدّولة التونسیّة
، وتھیئة 2011ضت عنھا ثورة التي تمخّ 

الساحة لتحقیق نمو یشمل الجمیع وخلق 
."فرص للعمل على المدى المتوسط

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

! وداعـــــاً جــاكــوب مرحبــا روبنشتـــــاین    

أعلنت سفارة أمریكا في تونس عن تسلم    
أكتوبر  23دانیال روبنشتاین یوم الجمعة 

    .مھامھ رسمیا خلفا لجاكوب والس 205
قد كانت الوالیات المتّحدة األمریكیّة عیّنت و

منذ جوان المنقضي روبنشتاین كسفیر مفّوض 
وخارق للعادة لدى تونس، وإثر ذلك قالت 
السلطات التونسیّة أنّھا منحت موافقتھا على 

ھذا التعیین وأعلنت وزارة الخارجیة التونسیة 
  .الجانب األمریكي بھذه الموافقـة

ید اللغة العربیة بطالقة روبنشتاین الذي یج    
من الوزراء المستشارین الذین عملوا بشكل 
خاص في مجالي الشؤون الدیبلوماسیة 

  .واالستخباراتیّة



 

شغل نائبا لوزیر الخارجیة في مكتب      
االستخبارات والبحوث بمقر وزارة الخارجیة 

والذي  2012األمریكیة في واشنطن منذ عام 
االستخباراتیة للخارجیة یوصف بأنھ الذراع 

األمریكیة، اذ أتاح لھ العمل فیھ االطالع على 
جمیع التقاریر الواردة من دول الشرق 
األوسط بكل تفاصیلھا المعلنة وغیر المعلنة، 
وخاصة بما یتعلق بالملف السوري، لذلك تّم 

  .تعیینھ موفدا من قبل بالده إلى سوریا

في وكان شغل أیضا منصب القنصل العام     
-2009(القنصلیة األمریكیة بالقدس 

، ونائب رئیس البعثة في السفارة )2012
  . 2008إلى  2005األمریكیة بعمان من 

سبق لھ أن شغل كذلك منصب مدیر مكتب     
شؤون فلسطین و الكیان الصھیوني في وزارة 

 2004الخارجیة األمیركیة خالل عامي 
، وشغل كذلك رئیس القسم 2005و

السفارة األمیركیة في دمشق  االقتصادي في
  .2002إلى  1999من 

كما أدّى مھاماً دبلوماسیة في كل من عّمان     
ودمشق وتونس وتل أبیب، وفي بغداد زمن 

  .الحكم األمیركي المباشر بعد االحتالل

وتولّى كذلك مھمات یمكن وصفھا     
، ومن بینھا رئاسة وحدة المراقبة "المیدانیة"بـ

ت متعددة الجنسیات القوا"المدنیة في 
  .في سیناء" والمراقبین

وقد تسّربت معلومات حول تعاملھ المباشر     
مع بعض التنظیمات اإلرھابیة التكفیریة في 

  .سوریا ومنھا تنظیم جیش اإلسالم

ھذا الماضي الثرّي لھذا الدبلوماسي یجعل     
منھ رجال خبیرا في مجال اإلشراف عن تنفیذ 

الفتن وما ینجّر عنھا برامج التفتیت وزرع 
من نشر للموت وتعمیم للدّمـار والخراب 
وإعـادة االستعمـار في شكلھ القدیم من خالل 
التدّخل العسكري المباشر للجیوش األمریكیة 
وجیوش الناتو للھیمنة على ثروات األوطان 

  .واضطھاد الشعوب واألمم

وقد نالت عدید المناطق في الـوطن العربي    
ذا البرنامج بدءا بالعراق نصیبھا من ھ

وفلسطین منذ زمن وصوال إلى لیبیا وسوریا 
وھكذا، فبعد أن تّم اختبار قدراتھ في . والیمن

منطقـة الشرق العربي یتّم توجیھھ إلى منطقة 
المغرب لیواصل تنفیذ المھاّم الموكولة لھ 

الدیّمقراطیة "وخصوصا مساندة ما یسّمى 
بمحاسن  عبر تزویدھا" النّاشئة في تونس

  ".دیمقراطیة اإلمبریالیة"

ھكذا إذن ودّعت الدّولـة التّونسیّة جاكوب     
والس الذي استكمل سنواتھ الثالثة بتفّوق، 
حیث أشرف بكّل تفان على إنجاح ما سّمي 

عبر أھّم محّطاتھ " االنتقـال الدیمقراطي"
والذي یعود إلیھ الفضل في اكتشاف مھدي 

 2013كیة منذ جمعة ناصحا اإلدارة األمری
وبعد أن كان ... باالنتباه جیّدا لھذه الشخصیة

محّط إعجاب من قبل الّرجعیّة واالنتھازیة 
التي حضرت مجالسھ وحفالتھ وزارھا إلى 
مقّراتھا الحزبیّة ولم یبخل بزیاراتھ على عدد 
من المناطق وعلى مكاتب االنتخابات النزیھة 

لن وھا ھي تستقبل دانیال الذي ... والشفافة
تتخلّف عن مآدبھ أیضا نفس القـوى التي 
ستھّب لمبایعتھ ومعانقتھ حفاظا على 



 

  .داقـة الدّائمةالصّ  نالبروتوكوالت وتقالید الضیافة وتعبیرا ع
--------------------------------------------------------------------------------------

  ! یا ُعّمـاَل العــالِم و شعوبھ وأممــھ الُمضطَھــدة اِتّـــــحدوا

  في تــــونس
الحضائر وفقا سلیانة: فّك اعتصام عّمال 

 لقانون الّطوارئ

قامت قــّوات األمن بوالیة سلیانة لیلة    
بفّك اعتصام عّمال  نوفمبر  27الجمعة 

الحضائر الذي ینفّذه العّمــال بمقّر بلدیة سلیانة 
منذ أكثر من أسبوع مطالبین فیھ بتسویة 

 .وضعیتھم المھنیّة

ویعتبر عّمـال الحضائر في تونس من أكثر    
ئح االجتمـاعیّة استغالال نظرا ألنّھم الّشرا

یتقاضون أجورا بخسة جدّا و یُعدّ الترسیم في 
ھذه المھنـة شبھ مستحیل كما اّن شغلھـم ھذا 

وقد خاضوا عدید النّضاالت منذ . غیر دائـم
إلى حدود  2010دیسمبر  17انتفــاضة 

  .الیــوم من أجل تحسین أوضاعھم الشغلیّـة

على فّك ھذا االعتصـام في ویتنّزل اإلقدام     
إطار تطبیق حالة الّطوارئ التي تّم إعالنھا 

 24یوم  من األمن إثر تفجیر حافلة تقّل أعوانا
نوفمبر في وسط العاصمة من قبل أحد 
اإلرھابیین التكفیریین بواسطة حزام ناسف، 
والذي بموجبھ یمنع ممارسة أّي نشاط أو 

ماعیّة تحّرك احتجاجّي من أجل المطالب االجت
وبالتالي فإنّھ في كّل مّرة تلجأ . المشروعـة

الّسلطـة إلى استخدام قـانون الّطوارئ كحّجة 
لضرب الحّق النّقابي وتجریم االحتجاجات 
االجتماعیّة التي یلجأ إلیھا الكادحون للمطالبة 

بحقوقھم، وأصبح ھذا القـانون سیفا مسلّطا 
على رقاب الجماھیر الشعبیّة التي علیھا، 
حسب ھذا القانون، أن تقبل بأوضاعھا 
االجتماعیة البائسة وبأشكال االستغالل 

  .ة ضدّھاالممارسَ 

  صفاقس: إضراب كادحي القطـاع الخاصّ 
 2015نوفمبر  19نفّـذ یـوم الخمیس    

عّمـال وعامالت القطـاع الخاص في والیـة 
صفاقس إضرابا عاّما عن العمـل دعا إلیھ 

التّونسي للشغل إثر وصـول االتّحاد العام 
المفاوضات مع اتّحاد األعراف إلى طریق 
مسدودة بسبب تعنّت األعراف وممثّلھم اتّحاد 

ناعة والتّجارة والّصناعات التقلیدیّة في صال
رفضھ الّزیـادة في أجور العّمال بنسبة توازي 
أو تراعي الّزیـادة المشّطة في األسعـار التي 

 الكـادحین.أثقلت كاھل ھؤالء 
أمـام  وقد بدأ العّمال والعامالت في التجمھر   

مقّرات ومؤّسسات عملـھم ثّم توّجھوا في 
صوب مقّر جماھیریّة عّمالیّة  مسیـرات

االتّحـاد الجھوي للشغل بصفاقس رافعین 
الفتات وھاتفین بشعارات تؤّكـد تمّسك 

بمطالبھم المشروعة وثباتھم على   الكـادحین
ل بشتّى الّطرق من أجل الحصول مبدأ النّضـا

على حقوقھم واستعدادھم للتضحیة في 
مواجھة االستغالل الذي یمارسـھ األعـراف. 
ومن بین الشعارات المرفوعة من قبل العّمال 
"الشعب یرید إسقاط النظام"، "بوشّماوي یا 



 

ھذا  شھدوعمیلة واثورة ھي البدیلة"... 
اإلضراب العام الجھوي مساندة من قبل 

لعّمال والعامالت في القطاعات العمومیّة في ا
جھة صفاقس من خالل تنفیذھم إلضراب 
تضامني مع عّمال القطاع الخاص لمدّة ساعة 

  الیوم. في نفس

ھذا اإلضراب العام الجھوي في القطـاع    
الخاص ھو اإلضراب األّول من بیـن سلسلة 
من اإلضرابات في بقیّـة الجھات في نفس 

د أعلن عنھا االتّحاد العام القطـاع كان ق
لكن تّم تاجیلھا إثر العملیّة  التّونسي للشغل

اإلرھابیّة التكفیریّة التي وقعت في شارع 
  .محمد الخامس وسط العاصمة

 احتجاجات من أجل الحّق في التّشغیل
أكتوبر  24نفّذ یـوم السبت   المھدیّة: -

عدد من أھالي منطقة أوالد خلیفة من  2015
لسواسي (والیـة المھدیة) وقفة معتمدیة ا

احتجاجیّة في محیط حقل النّفط سیدي 
الكیالني عبّروا خاللھا عن حقّھـم في التشغیل 
وفي االنتفـاع بما یستخرج من ثروات. وقد 
تّم استدعاء قّوات األمن التي قامت بإطالق 

شخصا  15الغاز المسیل للدّمـوع وبإیقـاف 
مركز الحرس  من بین المحتّجین تّم نقلھم إلى

بالسواسي، وذلك تحت حّجة تنظیم احتجاج 
غیر شرعي وإیقاف سیر العمل بحقل النفط 

 المذكور.
كان أھالي المنطقة قد نفّذوا احتجاجات  و    

في بدایة شھر جوان المنقضي طالبوا من 
خاللھا السلطات بالتدّخل من أجل إیجاد حلول 
ألوضاعھم االجتماعیّة المتردیّة عبر التشغیل 
ودفع الشركة البترولیة الصینیة الكویتیة 
التونسیة التي تستغّل حقل سیدي الكیالني 

منطقة إضافة إلى تشّكیاتھم لالستثمار في ال
من آثار التلّوث المنجّرة عن استغالل ھذا 
الحقل. وقد تدّخلت آنذاك السلطات الجھویّة 
ممثّلة في والي المھدیّة ووعدت بإیجاد حلول 
استعجالیّة خاّصة في عالقـة بمطلب التشغیل، 
لكّن انتظار األھالي طال واألمور ظلّت على 

  نفس الحـال.

بعد طول انتظار ومجموعة  :أم العرائس -
من المطالب المقدّمة إلى السلطات الجھویة، 
شرع في أّم العرائس من والیة قفصة عدد من 
المعّطلین عن العمل الذین تّم استثناؤھم من 
التشغیل جّراء المناظرات غیر العادلة في 
تنفیذ اعتصام بمركز التعبئة وتجمیع الفسفاط 

 18یوم األحد  بالمدینة. وقد بلغ االعتصام 
 یومھ السابع. 2015أكتوبر 

 التشغیل في بحقّھم المعتصمون ویطالب   
 أمام خاّصة،  لسنوات منھ المحرومین

 وأمام الّصعبة، والمادیّة االجتماعیّة ظروفھم
 وتحّركاتھم لمطالبھم المسؤولین تجاھل
 إلى مسنة امرأة بینھم من و منھم عدد اضطرّ 
  .مفتوح جوع إضراب في الدّخول

 فیھا یلجا التي األولى المّرة لیست وھذه   
 ھذه مثل اتّخاذ إلى المنطقة ھذه في الكادحون
 السابقة تحّركاتھم انّ  ورغم النضالیّة األشكال
 البولیسي بالقمع السلطات واجھتھا

 شھر في آخرھا كانت القضائیّة، وبالمحاكمات
 على یصّرون أنّھم إالّ  المنقضي، جویلیة

 في بحقّھم متمّسكین المقـاومة مواصلة
  . التشغیل

  احتجاجات الفالّحیــن:



 

أكتوبر  23نّظم صباح یوم الجمعة  قبــلّي: -
فالحو والیة قبلي مظاھرة تعبیرا عن  2015

احتجاجھم على أوضاعھم المادیّة المھدّدة 
بمزید التدھور بسبب التراجع عن التسعیرة 

أسعار المتفق علیھا مع وزارة الفالحة حول 
مي و  1800مي الى  2200من  الدقلة

مي للكغ الواحد. كما عبّر المحتّجون  1500
عن تضّررھم جـّراء تواصل سیاسة احتكار 
التصدیر بید قلّـة من المصدّرین وتحّكم 
السماسرة في الّسوق إضافة الى فقدان سوق 

  . ھاّمة وھي السوق اللّیبیّةجّراء غلق الحدود 

 12شد یوم االثنین حتا تونس العاصمة: -
في ساحة القصبة قریبا من  2015أكتوبر 

مقّر رئاسة الحكومة في العاصمة تونس 
عشرات من الفالّحین الصغار الذین تنقّلوا من 
والیات توزر وقبلّي بالجنوب التونسي من 
أجل التصدّي لمشروع افتكاك األراضي 
الدّولیّة التي أصبحوا یستغلّونھا منذ اندالع 

إثر  2010ة التونسیّة في دیسمبر االنتفاض
  فرار مستغلّیھا الّسابقین.

ن الذین أصبحوا یستغلّون یھؤالء الفالّح   
بعض الّضیعات الدَّْولیّة مثل ضیعة زعفرانة 
بنفطة من والیة توزر وھنشیر ستیل بجمنة 
من والیة قبلّي... وقد حموھا من النھب 
وأحیوھا وأصبحت منتجة. وبعد ھذه السنوات 

االستغالل أصبحوا متخّوفین من إمكانیة  من
سعي الدولة إلى استعادتھا من جدید وإعادة 
تسویغھا لمستغلّیھا القدامى أو لمستغلّین جدد 
خاّصة بعد أن قامت السلطات بافتكاك 
ضیعات مماثلة في مناطق أخرى وطرد 

   الفالحین منھا. 

وقد عبّر الفالّحون المحتّجون أثناء وقفتھم    
ھم التفویت في األراضي التي عن رفض

یستغلّونھا لفائدة غیرھم ومن اعتبروھم 
معبّرین عن دفاعھم عن تلك " مستكرشین"

جدید أتعابا  حیاؤھا مناالضیعات التي كلّفھم 
  ومصاریف كبیرة.

  في الــــوطن العربي

ســوریا: اإلعالن عن تشكیــل "قوات  -
 "سوریا الدیمقراطیة

أعلنت مجموعة من الـقوى السیاسیة    
المقاتلة في سوریا عن إنشاء   والعسكریة 

"قوات سوریا الدیمقراطیة" في ائتالف جدید 
  .جمع بینھا

ل وّ أ وأصدرت قوات سوریا الدیمقراطیة    
، نشرھا 2015أكتـوبر  11لھا األحد بیان 

المتحدث الرسمي باسم وحدات حمایة الشعب 
  .ریدور خلیل

وقد ورد في البیان "إّن المرحلة الحّسـاسة    
التي یمر بھا بلدنا سوریا وفي ظل التطورات 
المتسارعة على الساحتین العسكریة 
والسیاسیة والتي تفرض بدورھا أن تكون 

ة موحدة لكل ھناك قوة عسكریة وطنی
السوریین تجمع بین الكرد والعرب والسریان 
وكافة المكّونات األخرى على الجغرافیة 

  ".السوریة



 

وأضاف البیان أّن الھدف من ھذه القوة ھو    
"إنشاء سوریا دیمقراطیة، یتمتع في ظلھا 
المواطنون والمواطنات السوریون بالحریة 
والعدل والكرامة ومن دون إقصاء ألحد من 
حقوقھ المشروعة وعلى ھذا األساس نعلن 
نحن التشكیالت العسكریة المدرجة أسماؤھا 

  ." أدناه عن تشكیل قوات سوریا الدیمقراطیة

وقال البیان أّن قوات سوریا الدیمقراطیة 
  : تتشكل من

التحالف العربي السوري والمتألف من  -1
جیش الثوار،غرفة عملیات بركان الفرات، 

  جمع ألویة الجزیرة.قوات الصنادید، ت
  .المجلس العسكري السریاني -2
  .وحدات حمایة الشعب   -3
   .وحدات حمایة المرأة -4

  

  یّـةالكفـاحالموجـة فلسطین: تواصل  -

المواجھات العنیفة بین  تتواصل   
الفلسطینیین وقوات جیش االحتالل الصھیوني 
في مناطق عدیدة من األراضي الفلسطینیة 
المحتلّة وخصوصا في الضفة الغربیة 

 .والقدس

 بعصابات مستعینة االحتالل قّوات وتعمد   
  العنف استعمال إلى والمستعربین المستوطنین

 ضدّ  متنّوعة وبأشكال البولیسي والعسكري
 خالل اعتقـالھم یتمّ  الذین الفلسطینیین
 للمنازل المداھمة وعملیّات المواجھات

 الّطابع تؤّكد صور في واألحیاء
 یثبت ما وھو وعنصریّتھ، لالحتالل  الـھـمجيّ 

 الصھیوني االحتالل مع للتعامل سبیل ال أنّ 
 التي الحرب ومواجھة الثّـورة بواسطة إالّ 

 بالحرب الفلسطینیین العرب ضدّ  یشنّھا
 على الفلسطیني الشعب ویصرّ . الشعبیّة
 التي بالوسائل لالحتالل مقاومتھ مواصلة

 عباس سلطة أنّ  لدیھ ثبت أن بعد یملكھا
 الضغط لتخفیف إالّ  تُجعال لم حماس وسلطة

 التزامھما خالل من الصھیوني العدوّ  على
" السالم" اتفاقیات ومنھا الدولیة باالتفاقیات

.االحتالل مع األمد طویلة والھدنة الزائفة

  في العـــالم
  الیونان: مواجھات بین المزارعین والشرطة

نّظم آالف المزارعین الیونانیین األربعاء    
في العاصمة أثینا  2015نوفمبر  18

مظاھرة ضخمة حاولوا على إثـرھا اقتحـام 

البرلمـان وذلك احتجاجا على الترفیع في 
الّضرائب الذي صاحب إجراءات التقشف 
التي اتّخذتھا الحكومة الیونانیّة في إطار 

وضة مواصلة تطبیق سیاسة التقّشف المفر



 

علیھا من االتحاد األوروبي والمؤسسات 
البنكیّة العالمیّة. وقد تدّخلت قّوات البولیس 
وقامت بإطالق قنابل الغاز المسیلة للدّمـوع 
لتفریق المتظاھرین، وقد ردّ بعض 
المزارعین المحتّجین بإلقاء زجاجات 

 المولوتوف على قوات البولیس.

دّة وتشھد مناطق شمال الیونان ووسطھا ع    
احتجاجات ینّظمھا المزارعون الّرافضون 
لإلجراءات الحكومیّة الجدیدة الھادفة 
لخوصصة عدد من العقارات الفالحیّة التي 

  یشتغلون فیھا.

مزارعون یحتّجون والّشرطة البیرو:  
  بالّرصاصتواجھھم 

أدّت المواجھات التي وقعت بین الشرطة   
 شھر أكتوبرومزارعین متظاھرین مطلع 

قرب مدینة قوسقو في منطقـة الس بامباس 
الواقعة في جنوب شرق البیرو إلى سقوط 
أربعة قتلى من بین المتظاھرین جّراء 
استعمـال الّرصاص من قبل قّوات الشرطة، 

ً آخرین بجروح كما تّم  22وإصابة  شخصا
وقد حـاول   .إیقاف عدد آخر من المحتّجین

 المزارعون المحتّجون الدخول إلى منجم
تعبیراً عن رفضھم لمشروع ” الس بامباس“

 .بناء مصنع للنحاس بالمنطقة
وإثر ذلك أعلن الّرئیس البیروفي حالة    

الطوارئ في ھذه المنطقة لمدّة شھر كامل 
یمنع خاللھا على السكان التجمھر وممارسة 
أّي شكل من أشكال االحتجاج، وقد اصبحت 
قوات الشرطة وقوات الجیش تشرف على 

  بة المنطقـة ونشاط السكان .مـراق

من جھتھا قالت المسؤولة في منظمة العفو    
، في تصریح ”مارینا نافارو“الدولیة 

ینبغي أن ال یكون الموت جزاء “للصحفیین: 
 40، مضیفة أن ”االحتجاجات الجماھیریة

ً قُتلوا بسبب استخدام الشرطة للقوة  شخصا
المفرطة منذ أربعة سنوات"، مشیرة إلى أن 

لسلطات لم تُجر تحقیقات مفصلة حول ا
  .مالبسات تلك الحوادث

ویخشى سّكان ھذه المنطقة وغالبیتھم    
مزارعون من فقدان مورد رزقھم الوحید وھو 
النشاط الفالحي بسبب مشروع بناء مصنع 
لتعدین النّحاس ذلك أنھ یسبب تلوثًا للتربة 
ویستنزف الثروة المائیة في المنطقة وھو ما 

  .حاصیلھم الزراعیة وحیاتھمیھدّد م
ویعود النزاع بین شركات التعدین من جھة     

والسكان من جھة أخرى في بیرو إلى عام 
. وأدت احتجاجات المزارعین على 2009

مر السنین إلى مقتل وجرح العدید من 
المتظاھرین ضد إقامة ھذه المشاریع، فتّم 

في  3بعد مقتل  2011إیقاف المشاریع في 
المشروعات الخاصة بشركة  مظاھرة ضد
، تم إعادة إطالق 2013. وفي ""ساذرن بیرو

نفس المشاریع فاستأنف السّكان المتضّررون 
احتجاجاتھم لتشھد مقتل شخٍص وإصابة اثنین 
خالل مصادمات مع الشرطة في منطقة 

ووقعت  .أریكویبا جنوب غرب بیرو
 2015وسنة  2014مصادمات أخرى سنة 

من المتظاھرین وال تزال وأدّت إلى مقتل عدد 
مستمّرة إلى الیوم أمام إصرار الدّولة على 
االستجابة لشروط شركات التعدین ھذه وال 
مباالتھا باألضرار التي ستلحق المزارعین 



 

  تشرف علیھا شركات رأسمالیّة صینیّة.الكادحین جّراء ھذه المشاریع التي أصبحت 
  

--------------------------------------------------------------------------------------  
ناشطین  6النظام اإلیراني یعدم 

  رادـــــــــأك

 یرانیة فجر یومالسلطات اإل قامت   
بإعدام ستّة  2015أوت  26 األربعاء

بھروز معتقلین سیاسیین، من بینھم 
 1985وھو كردي من موالید  لخانآ

بمدینة سلماس بشرق كردستان، وقد 
المّرات االعتقــال في عدید إلى تعّرض 

یرانیة اإلاألمنیّة  على ید األجھزة
واستخباراتھا على خلفیة نشاطھ السیاسي ضد 

  .نظام االضطھاد القومي والطبقي اإلیراني

 جـانفي 27عتقال بھروز آلخاني في ا مّ وت   
سنوات من التعذیب  6لھ وبعد تحمّ  2010

والحبس أعدم في الساعات األولى من فجر 
بتھمة  2015أوت  26یوم االربعاء 

مدینة  فيالمشاركة في قتل المدعي العام 
سجناء آخرین. وكان بھروز  5خوي برفقة 

یعاني من مرض القلب جراء شدة التعذیب 
   . وظروف السجن المزریة

وكان ذوو الناشط السیاسي بھروز الخاني    
یقاف إقد تجمعوا امام سجن اورمیة مطالبین ب

السلطات  لكن جواب عدام،تنفیذ حكم اإل
بعد ھم باالتصال  كان المعتقلینھالي أل

منظمة  وكانت بنائھم.ألیستلموا جثامین   یوم
ً بأیران قد طالبت إالعفو في  یقاف حكم إیضا

  عدام بحق بھروز ورفاقھ.اإل

  مھاباد انتفاضة

اندلعت انتفـاضة مھاباد في  الخامس من    
على إثر انتحار فتاة إیرانیة  2015ماي 

عاما)  26دعى فریناز خسرواني (كردیة تُ 
ھربا من محاولة اغتصابھا من قبل أحد 
عناصر المخابرات اإلیرانیة، حیث قامت 
عاملة التنظیف بأحد النّزل بإلقاء نفسھا من 
إحدى النوافذ من الّطابق الرابع للنّزل لتلقى 
حتفھا فور سقوطھا في الشارع. وإثر ذلك 

انتفضوا اندلعت مواجھات بین األكراد الذین 
ضدّ نظام االستغالل القومي والطبقي وقوات 

 70األمن اإلیرانیة انجّر عنھ سقوط أكثر من 
بین شھید وجریح واعتقال مئات المحتّجین 
وذلك رغم محاولة السلطات اإلیرانیة 
امتصاص ردود فعل األكراد اإلیرانیین 

  .الغاضبة باعتراف المتھم بجریمتھ
وأضرموا  وقد أحرق المحتجون الفندق   

النار في كل ما كان یحمل عالمة تعود 
للنظام، وكذلك العدید من السیارات 
والدراجات الناریة الحكومیة. واشتبك 



 

المواطنون والشباب الغاضبون مع عناصر 
الحرس المخابرات، وقوى األمن الداخلي 

الثوري والقوات األمنیة الخاصة التي احتلّت 
جاجات إلى مدن مدینة مھاباد، ثّم انتقلت االحت

  كردیة أخرى. 
الكردستاني » كوملھ«وقد دعا حزب    

اإلیراني، إلى توسیع المظاھرات الكردیة إلى 
جمیع المدن ذات األغلبیة الكردیة، وطالب 
الحكومة االیرانیة بإیقاف التمییز القومي 

  والطائفي ضدھم.
ستاني، یراني الكردوحزب كوملھ اإل   
 )كردستان اإلیرانیةالعصبة الثوریة لكادحي (

ھو أحد األحزاب  ھو حزب یساري ثوري، و
 اإلیرانيالتي خاضت غمار معارضة النظام 

سیاسیاً وعسكریاً، وھو یقود العمل المعارض 
لى جانب إیراني في الوسط الكردي اإل

األحزاب الكردیة األخرى، ولھ تاریخ طویل 
  .مقارعة نظام المالليفي 
جبال قرداغ على  ویتّخذ مقاتلو كوملھ من   

مشارف السلیمانیة في كردستان العراق 
معاقل ومقرات لھم. وعن سبب اختیار تلك 

أن  أحد قادة الحزب المنطقة یوضح مھتدي
االختیار تم بسبب قرب المنطقة من الحدود 
االیرانیة ولسھولة االنتقال منھا الى الداخل 
االیراني للتواصل مع قواعد الحزب 

  . سیة والعسكریةالجماھیریة والسیا
أّما النظام اإلیـراني فإنّھ یعّرف الحزب    

جماعة فوضویة موتورة تحمل على أنّـھ 
  .عقیدة شیوعیة ماویة

  دولة الّرقم القیاسي في اإلعدام
تتصدّر الدّولة اإلیرانیة قائمة الدّول المنفّذة    

لإلعدام في العالم. وحسب المنّظمات المدافعة 

فإّن األرقام التي تصّرح عن حقوق اإلنسان، 
بھا إیران حول عدد حاالت اإلعدام التي یتّم 
تنفیذھا ال تمثّل سوى ثلث ما یتّم تنفیذه فعال 

  من إعدامات في ھذا البلد.

نسان في د تقریر لمنظمة حقوق اإلكّ فقد أ
حكماً  791ذت یرانیة نفّ السلطات اإل أنّ یران إ

األولى من سنة  شھرأ التسعة عدام خاللباإل
2015 .  

نسبة تنفیذ  نّ أشارت المنظمة في تقریرھا أو
ولى من شھر التسعة األعدام في األحكم اإل

ھذا العام ازدادت عن الشھور التسعة 
 ،%34 نسبةمن العام الماضي بـ   ولىاأل

الذین  اشخص 791من بین الـ أنّ مبینة 
 الـ سنّ  دونشخاص أ 10امرأة و 14 عدموا،أ

18.  

ي وقت سابق، كانت منّظمة العفو و ف   
لى إح تقاریر موثوقة تلمّ  أنّ الدولیة قد أفادت 

شخصا  743یرانیة أعدمت السلطات اإل نّ أ
 ، بینما أعلنت2014 طیلة سنةعلى األقل 
الجھات القضائیة  أنّ  اإلیرانیةالسلطات 

  .عامنفس الفي  فقط شخصا 289عدمت أ

رت منظمة العفو حذّ وخالل السنة الحالیّة   
"غیر المسبوقة" بـالدولیة من زیادة وصفتھا 
عدام في حكام اإلألعدد الذین نفذت بحقھم 

شخصا  694وقالت إنھا تعتقد بأن  .إیران
الممتدّة عدام في الفترة حكام اإلأنفذت بحقھم 

من مطلع ھذا العام إلى حدود منتصف شھر 
ضعاف ما أ ثالثةل وھو رقم یمثّ  جویلیة

السلطات ف .یرانیةبھ السلطات اإلتعترف 
تم  خالل ھذه المدّةاإلیرانیة أعلنت رسمیا أنھ 

عدام، ولكن حكما قضائیا باإل 246تنفیذ 



 

منظمة العفو الدولیة تقول إنھا تسلمت تقاریر 
د تأكّ  ما ذاإو .ضافیاإشخصا  448عدام إتفید ب

 ثالثة ذ أكثر من فّ یران تنإ فإنّ ھذا العدد، 
وزیادة على ھذه األرقـام، فإّن  .عدامات یومیاإ

المحاكم اإلیرانیة ال تسمح في كثیر من 

المحاكمات بتوكیل محامین للدفاع عن 
المتّھمین خصوصا في قضایا السجناء 
السیاسیین واالتھامات باإللحاد، كما ال تمنح 

وفي الكثیر  حق االستئناف في عدید القضایا.
فیذ علما بتن المتّھمون من الحاالت ال یحاط

قبل ساعات قلیلة  الّ إ حقّھم في أحكام اإلعدام
. ویمثّل الناشطون السیاسیون من تنفیذھا

المعارضون وخصوصا منھم الناشطین ضمن 
تنظیمات وأحزاب سیاسیّة ثوریّة یعتبرھا 
النظام اإلیراني منظمات إرھابیّة وكذلك 
المعارضون من القومیّات المضطَھدة 

ین لإلسالم) والشیوعیون (باعتبارھم معاد
وتجار ومستھلكو المخدّرات وأیضا النساء من 
أكثر الضحایا الذین تنفّذ فیھم اإلعدامات في 

  إیران. 

فمع وإلیـران تاریخ حافل باإلعدامات،    
تركیز نظام الماللي تّم الشروع في تنفیذ 

إعدامات بالجملة، منھا تلك التي طالت 
السجناء السیاسیین وخصوصا من الثوار 

-1979كراد إثر االنتفاضة الكردیة األ
حیث تّم إعدام آالف المنتفضین، ومن  1980

بین ھؤالء المعدمین تلك الصورة التي التقطھا 
أحد المصّورین وھّزت العالم وحازت على 

، وھذه 1980جائزة بولتزار في أفریل 
صورة  27الصورة ھي واحدة من ضمن 

التقطھا المصّور الفوتوغرافي والّصحفي 
في  1979 أوت 27في  جاھنكیر رازمي

سجینًا  11تم إعدام  حیث سنندج بإیران
 30 دامتكردیًا رمیًا بالرصاص بعد محاكمة 

في النظام  ل الدینارجقبل أحد دقیقة من 
   اإلیراني.

و من ذلك أیضا المجزرة التي نفّذھا    
والتي تّم خاللھا  1988الخمیني في صیف 

ن المنتمین سجین سیاسي م 30000إعدام 
كومالھ،  توده،لفدائیي خلق وساربادران و و

وغیرھا وذلك تنفیذا  راھي كارغار، بیكار
لنّص الحكم الذي أصدره الخمیني وورد فیھ 
أمره الشھیر ألتباعھ: "أبیدوا أعداء هللا بكّل 
سرعة" فتشّكلت على إثر ھذا الحكم لجان 
الموت في كّل مكان ومھّمتھا حصد أكثر ما 

الرؤوس البشریة داخل السجون  یمكن من
التي تّم عزلھا عن العالم الخارجي. وقد نفّذت 
ھذه اللّجان مجازرھا عبر اإلعدام شنقا في 
البدایة ثّم لّما كلّت سواعد القتلة تّم اللّجوء إلى 
الّرمي بالّرصاص وبعدھا وقع تفجیر أحد 

  الّسجون على رؤوس نزالئھ وإبادتھم.

  

Impossible d’afficher l’image.



 

  

 اإلرھابیین أم تدّربھم ؟أمــریــكا ھل تحارب    

یزعم حّكام الوالیات المتّحدة األمریكیّة أّن    
دولتھم بترسانتھا العسكریّـة الّضخمــة تقاوم 
اإلرھـاب، و من أجل ھذا الھدف تشّن الدّولـة 
العظمى األولى حروبا ضدّ اإلرھــاب 
واإلرھابیین في كّل مكــان من أجل تخلیص 
اإلنسانیّة من بربریّة ھذه التنظیمات. لذلك 

لجیوش األمریكیّة حربھا في تواصل ا
أفغانستــان ضمن حلف النّاتو منذ ما یزید عن 
عقد من الّزمن. وألجل ذلك أیضا أعلنت 
أمریكـا الحرب على تنظیم داعش في ســوریا 
وشّكلت في سبیل ذلك حلفا سیاسیا وعسكریّا 
دولیّا لم یقتصر فقط على مكّونــات حلف 

  النّـاتو.

في نفس الـوقت، وفي إطــار تنویع أشكــال    
محاربتھا لإلرھـاب من جھة ولضرب النظام 
القائم في سوریا من جھة أخرى عمدت الدّولة 
األمریكیّة إلى ابتكـار برنامج جدید سّمي 
بـ"المعارضـة المعتدلة"، ویقـوم ھذا البرنـامج 
على تدریب عدد كبیر من المتطّوعین على 

تعمال التجھیزات العسكریّة القتــال واس
المتطّورة وتجھیزھم باألسلحة وذلك بإقامة 
معسكرات تدریب في تركیا لیتّم بعد ذلك 
إرسالھم إلى األرض العربیة الّسوریّة 
لیساھموا في "الثّورة" ضدّ النّظام السوري 
واإلطاحة بھ والقضاء على اإلرھاب في اآلن 
نفسھ. وألجل تنفیذ ھذا البرنامج كانت 
الوالیات المتّحدة األمریكیة قد أعلنت في 
مطلع العام الجاري عن استعدادھا لتكوین 

جندي أو مقاتل سنویّا من ھذه  5000
المعارضة المعتدلة على مدى ثالث سنوات 
وقد انطلقت في تنفیذ برنامجھا بإرسال أّول 
دفعة عسكریّة مھّمتھا تدریب ھذه المعارضة 

المجاورة  السوریّة واختارت بعض الدّول
  لسوریا لتقیم فیھا مراكز للتّدریب مثل تركیا.

إّن ھذا البرنامج العسكري لالمبریالیة    
األمریكیّة یعني تكوین جیش قـوامة خمسة 
آالف عنصر مدّربین أحسن تدریب ومجّھزین 
بأحدث األسلحة والتقنیات الحربیة، وستتمّكن 
ھذه القّوة العسكریّـة المرتقبة حسب زعم 

یة األمریكیة من تغییر وجھ "الثورة" الدعا
والحرب  یا وسیمّكن أصدقـاء سوریا من 
كسب المعركة وتحقیق جمیع األھداف: 
انتصار الثورة، القضاء على الدكتاتور األسد 
ونظامھ والقضاء على التنظیمات اإلرھابیّة 
وبالتالي التفّرغ إلرساء الدیمقراطیّة.  وطبعا 

ـة األداة المنفّذة ستكون ھذه لمعارضة المعتدل
لھذا المشروع والبرنامج طویل المدى الذي 
سیخلّص الشعب في سوریا من جمیع 
مضطِھدیھ وسیخلّص البشریّة قاطبة من 

  داعش التي أصبحت تھدّد أمنھا.

أشھر على شروع أمریكا في  9مّر أكثر من 
تنفیذ برنامجھا (باعتبار أنّھ تّم إرسال أّول 

) 2015جانفي  24ي دفعة عسكریة تدریبیّة ف
ولم یسمع العالم عن ھذا الجیش المخلّص، 
وإن كانت تسمیة المعارضة المعتدلة ال 



 

تتوافق وفق قوامیس السیاسة الحدیثة مع 
التسلیح، إذ كیف تسّمى معارضة تحمل 
الّسالح وتمارس الحرب معارضةً معتدلة ؟؟؟ 
وأعلنت أمریكا الحرب على داعش ولم نسمع 

تقب... حتّى بدأت رائحة أخبار الجیش المر
  ھذا الجیش تفوح مع منتصف شھر سبتمبر.

سبتمبر  20أفادت وكاالت أنباء یوم األحد    
نقال عّما یُسّمى المرصد السوري  2015

مسلحاً مّما یعرف بـ"الفرقة  75المعارض أّن 
" و "صقور الجبل" دخلوا سوریا عبر 30

  معبر باب السالم الحدودي مع تركیا.

ھؤالء المسلحون لتدریبات لقد خضع     
على ید خبراء عسكریین أمریكیین 
. وبریطانیین وأتراك في معسكر في تركیا

وقبل توّجھھم إلى األراضي الّسوریّـة تسلّم 
سیارات رباعیة  جنود المعارضة المعتدلـة

الدّفع مزّودة برشاشات، إضافة إلى ذخائر 
وحقائب شخصیة، وقد توجھوا إلى ریف 

   .لشماليحلب ا

ولن یطول األمر أكثر، فبعد أقّل من أسبوع    
أقّرت القیادة األمریكیة   على ھذا الخبر
، أّن 2015سبتمبر  26الوسطى، السبت 

مقاتلین سوریین مّما تسّمیھم المعارضة 
السوریة المعتدلة سلّموا قسما من تجھیزاتھم 
وذخائرھم وعتادھم الحربي إلى جبھة النصرة 

التي تتلقّى دعما من ) اعدةالق(في سوریا 
الدّولة التركیة، معتبرة ان ھذا الحادث 

لصدقیة برنامج التدریب " ضربة جدیدة"
وھذه الّضربـة  .والتأھیل للمقاتلین السوریین

الجدیدة أتت لتؤّكد أّن ضربة  أو ضربات 

قدیمة قد حدثت في إطار نفس الموضـوع لكن 
 ھذه الضربات تّم إخفاؤھـا.

المتحدث باسم القیادة الوسطى  قال و قد   
الكولونیل باتریك ریدر في بیان رسمي، إن 

المقاتلین قالوا للجیش األمریكي أنھم سلموا "
وقسما من ذخائرھم ) بیك اب(ست سیارات 

إلى وسیط یشتبھ بأنھ ینتمي إلى جبھة 
من معداتھم، % 25النصرة، أي حوالي 

  ".مقابل السماح لھم بالمرور

في حال تأكد ھذا األمر "وأضاف ریدر أنھ     
فإن ھذا التصرف مقلق جدا ویشكل انتھاكا 

، "لقواعد برنامج تدریب وتجھیز المقاتلین
ضربة جدیدة لصدقیة برنامج "معتبرا الحادث 

التدریب والتأھیل للمقاتلین السوریین الذي 
 ".بدأتھ الوالیات المتحدة مطلع العام

اإلمبریالیّة  وھكذا بدأت رائحـة فشل   
األمریكیّة في إیجاد قّوة قادرة على تنفیذ 
مخّططھا بالكامل تفوح وتنتشر. ولم یمض 
وقت طویـل حتّى أعلنت الدّولـة األمریكیّة 
التخلّي عن مشروع "الجیش المعتدل" وھذا ما 
یؤّكد أنّھا تجد صعوبات كثیرة وكبیرة في 
التعامل مع الوضع الّسائد ھناك بعد أن 

بأشكال مختلفة في رسم خطوطھ وفي ساھمت 
  تعقیده.

و لم یتوقّف األمر عند ھذا الحدّ،      
فاإلمبریالیة كثفت جھودھا للبحث عن حلیف 
عسكرّي یمكن أن یحقّق لھا االھداف التي 
رسمتھا، فراحت تبحث في صفوف 
المعارضة اللیبرالیة أو ما تسّمیھا الدیمقراطیة 



 

ھا المستعدّة علّھا تغوي بعض فرقھا وتنظیمات
  للعب دور المرتزق.

  

 تعود إلى الخلیج العربي من جدیــد جیوش بریطانیا العظمى       

أول قاعدة  بناءبدأت في البحرین أعمال   
عسكریة بریطانیة دائمة في الشرق األوسط 

في بناء ھذا روع ویأتي الشّ  .1971منذ عام 
بھدف دعم انتشار قوات البحریة المشروع 

من خالل العربي في الخلیج  االنكلیزیة الملكیة
  .إنشاء قاعدة دائمة ومتطورة

 2015أكتوبر  31یوم السبت  شاركو   
یلیب ھاموند وزیر الخارجیة البریطاني ف

وعسكریون من قطاع البحریة في مراسم 
تدشین العمل على بناء قاعدة إتش إم إس 

 .الُجفیر في میناء سلمان

وقال ھاموند إن القاعدة تُظھر التزام    
لم یتخلّف و .بریطانیا تجاه الشرق األوسط

وزیر خارجیة بریطانیا عن اإلعالن أّن بناء 
"یضمن وجود  ھذه القاعدة العسكریّة الدّائمة

   ."بریطانیا المستمر شرق السویس

من األھداف المعلنة األخرى التي توھم بھا و  
بریطانیا الرجعیة الحاكمة في مملكة البحرین 

تعزیز االستقرار ما أعلنھ نفس الوزیر وھو "
 ."في الخلیج وما وراءه

ویأتي الشروع في بناء القاعدة العسكریة    
سابق بین بریطانیا  الدّائمة في إطار اتّفـاق

وزیر الدفاع البریطاني ل والبحرین، فقد سبق
عام أن القاعدة أن صّرح قبل مایكل فالكون 

الجدیدة في البحرین "ستمكن بریطانیا من 
إرسال عدد أكبر وأضخم من السفن لتعزیز 

  ."االستقرار في الخلیج

خالد بن الخارجیّة البحریني وزیر ویتباھى    
بھذا المشروع االستعماري وال  حمد آل خلیفة

یخفي عمالتھ وعمالة النظام في البحرین 
بناء القاعدة  نّ لإلمبریالیة ، فقد صّرح بأ

من شأنھ تكریس الشراكة بین البلدین "الجدیدة 
من أداء المھام  الصدیقین وتمكین تلك القوات

  ة". المناطة إلیھا بفاعلی

ین البحر مملكةاألغرب من كّل ھذا، ھو أّن    
 معظم تكالیف إنشاء القاعدةتكفّلت بدفع 

ملیون دوالر، فیما  23 المقدّرة بـ البریطانیة
 .البقیةیدفع البریطانیون س

وللّرجعیّة الحاكمة في البحرین تاریخ حافل    
في العمالة وفي استقبال األساطیل العسكریة 
للقوى االمبریالیة، فھي حلیف لالمبریالیة 

سطول الخامس تستضیف األإذ أنّھا األمریكیة 
وتسمح لطائرات عسكریة  كیةیمرللبحریة األ

أمریكیة باالنطالق من القاعدة الجویة 



 

 .الرئیسیة في القسم الجنوبي من الجزیرة
جندي أمیركي،  4200سطول ویضّم ھذا األ

حاملة طائرات أمیركیة وعددا على  شتملیو
من الغواصات الھجومیة والمدمرات البحریة 

مقاتلة، إضافة لقاذفات القنابل  70 وأكثر من
د بالوقود والمقاتالت التكتیكیة وطائرات التزوّ 

. ةالمتمركزة بقاعدة الشیخ عیسى الجویّ 
حلف خارج من  ارئیسی احلیف وعینت البحرین

في عام  دبلیو بوش جورج من قبل إدارة الناتو
 يالتحالف الدول إلى وقد انضّمت ،2001

لشن ضربات الوالیات المتّحدة تقوده  يالذ
سوریا  يسالمیة فجویة على تنظیم الدولة اإل

  ت  .افي إطار الحرب بین الرجعیّ  والعراق

االنجلیزیة والرجعیة  وتربط بین اإلمبریالیة   
تواصلت البحرینیّة عالقات استعماریّة قدیمة 

 انسحاب االمبراطوریة البریطانیة حتّى بعد
عام العربي الخلیج منطقة من قواعدھا في 

 "استقاللإعالن "ت إلى في خطوة أدّ  1971
البحرین وقطر وإنشاء دولة اإلمارات 

وكانت قبل مغادرتھا للمنطقة قد  .المتحدة
نقل قاعدتھا البحریّة  1967 سنة  قّررت

 ،ن عدن إلى البحرینالّرئیسیّة في المنطقة م
الفراغ األمني األجنبي  ءمل بعد ذلك تمّ لیـ

 الذي خلّفھ رحیل البحریّة البریطانیة بالتّواجد
  .األمریكي العسكري

وبالّشروع في بناء ھذه القاعدة، األولى لھا    
في الخلیج العربي، فإّن بریطانیا العظمى 
تكون قد أحیت مجدھا االستعمـاري في 

  سنة فقط. 44المنطقة التي غادرتھا قبل 

إّن األسباب المعلنـة من وراء الشروع في    
بناء القاعدة العسكریّة االنجلیزیة الدّائمة على 

في البحرین حسب الدّولة  األرض العربیّة
البحرینیة ھي مجّرد ذرائع ال ھدف من 
ورائھا سوى حمایة النظام القائم في ھذه 
الجزیرة لسلطتھ رغم ادعاءاتھ بأّن ھناك 
أخطارا خارجیة تحدق بالبلد وبمنطقة الخلیج 

ت العربي ككّل. فكثیرا ما وّجھت ھذه السلطا
ة أنّھا ة معتبراالتھامات إلى الدّولة اإلیرانیّـ

تخّطط إلحداث تمّرد وأنّھا تقف وراء أّي 
احتجاجات اجتماعیّة وشعبیّة مثلما حدث في 

وأنّھا ھي التي تدفع الشیعة إلى  2011
التحّرك، وإن كانت إلیران غایات توسعیة 

ھذه ب اإلقلیمیةمطالبتھا بالمنطقة من خالل 
الجزیرة واعتبارھا من قبل بعض الساسة 

  محافظة إیرانیة.  اإلیرانیین

لكن ھذا المشروع یخفي غایات أخرى أشدّ    
خطرا على الـوطن العربي وھي أساسا إحكام 
سیطرة القوى االمبریالیّة على الشعب العربي 
واستمرار اضطھاده واستغالل ثرواتھ 

تواصل تحّكم األنظمة الّرجعیّة  وضمان
الحاكمة في ھذه المنطقـة  بمصیر الكـادحین. 

ألنظمة التي نّصبھا االحتالل ال تدّخر فھذه ا
أّي جھد في االستعانة بالقوى العسكریّة 
األجنبیّة لمواجھة انتفاضات الكادحین والثّورة 
من أجل التحّرر الـوطني واالشتراكیّة، لذلك 
ال تتأّخر في استدعاء ھذه الجیوش 
واستضافتھا وتركیز القواعد العسكریّة كلّما 

أو ثورة أو حتّى شعرت ببوادر انتفاضة 
مجّرد احتجاجات شعبیّة تھدّد كیانھا 

  ومصالحھا. 

وقد كان ملك البحرین قد استنجد في مارس    
بالجیش السعودي وبالحرس  2011

اإلماراتي إلخماد االحتجاجات التي انتشرت 



 

في  السعودیة فقد أرسلتفي ھذه الجزیرة. 
من جندي  أكثر من ألف 2011مارس  14

زیرة" وھو الجھاز العسكري قّوات "درع الج
باإلضافة إلى نحو لمجلس التعاون الخلیجي 

عة مركبة بما في ذلك عربات مدرّ  150
فیما دة برشاشات ثقیلة لبة ومزوّ خفیفة مدوْ 

وقد تّم ذلك  شرطي. 500أرسلت اإلمارات 
رغم أّن اإلدارة األمریكیة كانت قد طالبت 

سیاسي آنذاك المنامة باللّجوء إلى إقامة حوار 
مع األطراف السیاسیّة التي تدعم المحتّجین 
لّما تفّطن بعض أعضاء الكونغرس األمریكي 
إلى وجود صفقة لبیع أسلحة أمریكیة إلى 

ملیون دوالر وعارضوھا  53البحرین بقیمة 
تحت حّجة االستعمال المفرط للقّوة في 
مواجھة االحتجاجات االجتماعیّة التي تشھدھا 

  المملكـة آنذاك.
--------------------------------------------------------------------------------------  

  لنفھم الّصراع بین اإلمبریالیات وبین الّرجعیات   

ھذا جزء من حـوار جرى على إحدى صفحات التواصل االجتماعي بین أحد الّرفاق وشخص    
یدّعي أنّھ من أنصار "التیار االشتراكي الثّوري" وھو فصیل تروتسكى مصري، دار حول بعض 
المسائل، وقد ارتأینا نشر ھذا الجزء من الحـوار وھو یبیّن كیفیّة قراءة األوضاع الدّائرة اآلن في 

ـوطن العربي ووجھات النظر المختلفة حول مسألة تدّخل القوى االمبریالیّة فیھ من جھة ال
  والصراع بین مختلف األطراف الرجعیة اإلقلیمیّة من جھة أخرى.

ر عنھا تسكیة كما عبّ ووجھة نظر التر   
  : نصیر االشتراكیین الثوریین

اآلالف من من تسبّب في قتل عشرات  
السوریین وحرق قرى بأكملھا وتھجیر 

؟ من ھو أخطر إرھابا  المالیین من الالجئین
النظام السوري أم إرھاب داعش؟ من أخطر: 
من یحرق أسیرا أو من یحرق قرى بالبرامیل 

  ؟ النابالم المتفجرة و
دون بجرائم نظام بشار سؤال بسیط، ھل تندّ    

ھل السفاح كما تنددون بجرائم داعش؟ 
واألمریكیة  تنددون بتدخل اإلمبریالیة الروسیة
  بنفس المقدار في الشأن السوري؟

ة موقفكم من اإلمبریالیة لف مرّ أ يیّ حطبعا أ   
یرون أن اإلمبریالیة مصدرھا  فانا ضد من

فقط أمریكا... ولكن یجب التركیز على 

الخطر الرئیسي أو الخطر المباشر الذي 
على سبیل المثال انا تواجھھ الطبقة العاملة. 

أعارض العدوان السعودي على الیمن ولن 
إیراني (خاصة  -أتحدث عن صراع سعودي 

إذا كنت أخاطب مجتمع سني )... ھذا ال یعني 
أنني أتجاھل أن إیران نظام رجعي ولكن 

   إیران لم ترسل طائرات لقصف الیمن...

بالنسبة لسوریا سأذكر بجرائم بشار ألن 
ي في المنطقة یختار الصمت الیسار الستالین

    ویفضل فقط الحدیث عن داعش.

ي رفضكم المبدئي لالنحیاز ألي قوة وأحیّ     
رجعیة. ولكن أمام خطر التدخل العسكري 

  اإلمبریالي ما العمل؟

ھل علینا أن نخفف من نقدنا ووقوفنا في وجھ 
  األنظمة الدكتاتوریة؟



 

ما معنى أن الوضع في سوریا تجاوز    
المواجھة بین الشعب والنظام؟ ھل توقف 

قصف المواطنین بالبرامیل عن النظام 
  ؟ المتفجرة

دور الرجعیة الدینیة في  على انكم تركزون   
تقدیم غطاء للمخطط اإلمبریالي. ھل نفھم أن 
اإلسالم السیاسي أصبح الخطر األساسي في 

  ؟ المنطقة

عن مصر؟ من الخطر األساسي:  مثال ماذا   
الثورة المضادة بقیادة العسكر والجنرال 
السیسي أم اإلخوان الذین یقبعون في 

  السجون؟

 الردّ:

إّن طرح أسئلة من "األخطر؟" فیھ انزالق    
المنطقة التي صنعتھا القوى اإلمبریالیة  الى

العالمیة مستعینة بأدواتھا في المنطقة العربیة 
كانت أنظمة رجعیة حاكمة أم  سواء

مجموعات رجعیة وإرھابیة من خارج الحكم. 
بینما المطلوب لیس االختیار بین ھذه 
األطراف أو تلك وإنّما التفكیر في القضیة 

  ھي تحّرر الشعب العربي من والمركزیة 
الرجعیة. فال یجب أن  االمبریالیة والقوى 

  یسقط الثوریون في ھذه المعادلة .
اإلمبریالي في - سبة للصراع اإلمبریاليبالن   

الوطن العربي وخصوصا في سوریا بإمكانك 
أن تعود إلى نصوص طریق الثورة وستجد 

  فیھا ما یشفي غلیلك.

 ،ُن العربّي في عْیـن العـَاصفـةوطالرابط: 
 2015فیفري/مارس  -ورةطریق الثّ 

وتلعب إمارات "...  (مقتطفات من النص)
الخلیج وخاصة السعودیة وقطر دورا مؤثّرا 

في تنفیذ ھذا المخطط االستعماري حتى وان 
شابت العالقة بینھما بعض التوترات نتیجة 
لتناقض حاد یحكم العالقة بین ھذین 
الطرفین إذ یحاول حّكام آل سعود تفادي 

ى مكانتھم كطرف السقوط والحفاظ عل
مھیمن عربیا وفي المقابل تسعى إمارة قطر 
إلى دعم نفوذ اإلخوان وتواجھ جزئیا 
اإلمارات المتحدة. وفي إطار ھذا الصراع 
المحموم تم استعمال أقذر الوسائل مثل 
تنظیمات اإلرھاب الدیني التي عاثت في 
المنطقة تخریبا خدمة للمشروع االستعماري 

وثانیا لنیل منصب األمریكي ھذا أّوال 
الوكیل الحصري والوحید لالستعمار في 

  المنطقة.

كما تنشط إیران وفق رؤیة استراتیجیة    
تنبني على أساس إعادة مجدھا القدیم المتمثل 
في امبراطوریة فارس الغابرة، ویساعدھا في 
ذلك امتدادھا الطائفي في عدّة أقطار عربیة 

ن تمتد من العراق ومرورا بسوریا ولبنا
وصوال إلى دول الخلیج والیمن. ویرتبط ھذا 
الحضور اإلقلیمي إلیران بالحرص على 
البروز كطرف ممانع و مقاوم للمشروع 

أمریكي من خالل ما یقوم -االمبریالي الصھیو
بھ ذراعھا العسكري حزب هللا في لبنان من 
مناورات محدودة تأتي كردّات فعل مسیّجة في 

د العدو الصھیوني حدّیھا الزماني والمكاني ض
وال یرقى إلى مستوى الفعل الثوري المقاوم 
الشامل والدائم، زیادة على صبغتة الطائفیة 
التي ال تؤھلھ ألن یكون طرفا ثوریا في 

  معادلة الصراع العربي الصھیوني.

وال یتوقف األمر عند ھذا فحسب، إذ    
بسقوط النظام البعثي في العراق وانحسار 



 

وریا انفتح المجال إلیران سلطة الدولة في س
واسعا للتدخل وإعادة تشكیل المشھد حسب ما 
یخدم مصالحھا ویحقق أھدافھا زیادة على ما 
یمكن أن یوفره لھا من إمكانیات تكون بمثابة 
أوراق ضغط في إطار ملفھا النووي الذي 
تعتبره خیارا استراتیجیا فزیادة على 
حضورھا الواضح عسكریا في سوریا 

الذي تدّعم في اآلونة األخیرة أكثر والعراق 
بحجة محاربة "داعش" ھا أّن حضورھا یمتد 
إلى الیمن عن طریق حركة أنصار هللا التي 
استولت على السلطة جزئیا عبر اجتیاحھا 
العسكري للعاصمة الیمنیة صنعاء ووضع 
یدھا على مؤسسات الدولة قاطعة الطریق 
بذلك على السعودیة، وھذا ما جعل الیمن 

لى إل ما تتحوّ تعیش حالة من االضطرابات ربّ 
حرب رجعیة طویلة حیث تساعد العوامل 
الداخلیة واإلقلیمیة وكذلك الدولیة على ذلك 
دون نسیان أنّھ في ارتباط موضـوعي 
بالّصــراع الجیــواستراتیجي الروسي 
األمریكي واإلقلیمي اإلیراني السعودي 

ق التركي أصبحت الیمن مثل سوریا والعرا
 مجاال لتصفیة الحسابات بین تلك القوى. وال

خاصة في تخلو الساحة من مقاومة شعبیة و
جنوب الیمن التي تتخذ شكل الكفاح المسلح 

  المعادي للرجعیة.

عمیلة  أنظمة األنظمة الدكتاتوریة ھي   
لالمبریالیة العالمیة وھي التي تشّرع لھا 

الثوریون ال ینقدون  والتدّخل بشتّى وسائلھا.
وإنما یقاومونھا. النظام  فقط االنظمة الرجعیة

لیس دكتاتوریا وال قمعیا فحسب كما یبدو من 
مالحظاتك وإنما ھو رجعي وھذا ھو 
الجوھر، أي أنھ معاد للوطن والشعب. 

والمواجھة الیوم في سوریا ھي بین رجعیتین 
تخدمان قطبین امبریالیین بالوكالة والضحیة 

شعب، والبرامیل المتفّجرة ال یجب أن ھو ال
تحجب عنك قطع الرؤوس والقتل حرقا 

  ومختلف فنون التقتیل والتعذیب األخرى.

دور الرجعیة الدینیة ال ینحصر في  إنّ    
تقدیم غطاء للمخطط االمبریالي وإنما یتجاوزه 
إلى تنفیذ ھذا المخطط، لذلك وصل ھذا الیمین 

قضایا ملھیات الى السلطة وتّم بفضلھ صناعة 
وحروب طائفیة ومذھبیة وصراعات 
قروسطیة وفتن الھدف منھا حجب القضایا 
والتناقضات األساسیة، قضایا التحرر الوطني 

، لھذا یبدو وسیظل دورھا خطیرا االشتراكیةو
ال یقل عن خطر بقیة  ھو في ھذه المرحلة، و

-األطراف الرجعیة، والصراعات الدینیة
الیمینیة ھي صراعات اللیبرالیة بین القوى 

من أجل تحسین المواقع داخل السلطة وداخل 
مصلحة للشعب فیھا حتى  الطبقات السائدة ال

وإن بلغت حدّ اإلعدامات والسجن وغیره 
والثوریون ال یجب أن یتألّموا من الزج 
باالخوان في السجون وال من عرض أعوان 

  مبارك على المحكمة.

لمشار إلیھ آنفا الفقرة األخیرة في النص اان    
ال تقتصر على التركیز على خطر اإلسالم 
السیاسي، وأغلب ما ورد فیھا یشرح بشكل 
مختزل الھجوم االستعماري الذي تتعرض لھ 

یّا باستعمال قوى رجعیة العربیة حال االمة
سالم السیاسي وھو بالفعل القوة ومنھا اإل

الجدیدة والصاعدة إلى جانب القوى التقلیدیة: 
ما تعیشھ األّمة العربیة اآلن ھو عدوان " إّن 

استعماري جدید یستھدف إعادة تقاسم ثرواتھا 
بعد أن أصبحت الخارطة القدیمة التفاقیة 



 

بیكو غیر قادرة على مواكبة استیعاب  -سیكس
األطماع المتنامیة للقوى االستعماریة القدیمة 
والجدیدة على حد سواء خاصة وأّن قوى 

ت على الساحة شّرعت إقلیمیة جدیدة قد ظھر
لنفسھا ھي األخرى بسط نفوذھا علي المنطقة 
بعد أن انخرطت في عملیة تفكیك البُنى 
االستعماریة القدیمة ویأتي ھذا تحت غالف 
إیدیولوجي واحد من حیث جوھره وإن 
اختلفت التسمیات وھذا ما یفّسر صعود نجم 
اإلسالم السیاسي سواًء في ثوبھ السني 

ابي أو في جلبابھ الشیعي ـاإلخواني والوھّ 
اإلثَنْي عشري الذي ال یمكن أن ینتج إّال مزیدا 

  من الخراب".

والحرب اإلمبریالیة  سوریا رابط ثان:
  .2012أكتوبر  -ورةطریـق الثّ  ،الةبالوك

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
  بیــــانــات سیـــاسیّة   

  حول تطورات الحرب في سوریا

حصل في األیام األخیرة انعطاف في    
بسوریا منذ سنوات فبعد الحرب التي تعصف 

التدخل المباشر لالمبریالیین األمریكیین 
واألوربیین دخلت االمبریالیة الروسیة میدان 

  .الحرب بصورة معلنة

و مع ھذا التطور تجد االمبریالیات الغربیة    
وعمالءھا أنفسھم في وضع حرج فما كانوا 
یحلمون بھ من ھیمنة أحادیة على سوریا 

منال وفي عالقة بما یجري أصبح ھدفا بعید ال
  : یھم حزب الكادحین التعبیر على ما یلي

احتداد الصراع بین االمبریالیات  : إنّ الأوّ    
في سوریا ال یخلو من ایجابیة من حیث 
انعكاسھ على األوضاع المحلیة والعربیة 
والعالمیة مما یفرض على قوى الثورة حسن 

م استغاللھ في صالح الكادحین والشعوب واألم
  .المضطھدة

ثانیا : إن الھدف الرئیسي من التدخل    
العسكري االمبریالي مھما كان اسمھ في 

سوریا ھو تحقیق مصالح قوى الھیمنة في 
عضھا البعض حربا العالم التي تشن على ب

تقترب أحیانا أخرى رغم بالوكالة حینا و
توافقھا الظاھري من مواجھة مباشرة شاملة 

طق أخرى أكثر ستتجاوز سوریا إلى منا
اتساعا مما یھدد بمحرقة عالمیة سوف تكون 
أمامھا الحرب الرجعیة في سوریا مجرد حدث 

  . بسیط

ثالثا : إن ما تمارسھ العصابات اإلرھابیة    
التكفیریة في سوریا اآلن من جرائم ال عالقة 
لھ بمصالح الكادحین وإنما ھو فظائع ینفذھا 

بلدان مرتزقة تم جلب أغلبھم من عشرات ال
بتمویل وتسلیح وتدریب من طرف االمبریالیة 
والرجعیة العربیة واإلقلیمیة ویحي الحزب 
انخراط الثوریین األممیین في القتال ضد تلك 

ال أمام الشھداء من المجموعات وینحني إجال
المكافحین الذین سقطوا في المكافحات و

  .ساحات الشرف



 

رابعا: یجدد الحزب وقوفھ إلى جانب كفاح    
الشعب العربي السوري من أجل التحرر 
الوطني الدیمقراطي واالشتراكیة مؤكدا على 
مشروعیة انتفاضتھ قبل أن تحولھا الرجعیة 

واالمبریالیة إلى حرب رجعیة ال عالقة 
لـــــــــــــــھا بما تسمیھ الرجعیة واالنتھازیة 

 . ""الثورة السوریة

  2015أكتوبر  4 تونس ،حزب الكادحین

 ----------------------------  
نـموجة كفاحیّـة جدیدة في فلسطی

تشھد فلسطین منذ أیام موجة كفاحیة جدیدة    
أشكاال مختلفة  ضد الكیان الصھیوني متخذة

مثل العملیات العسكریة وطعن المستوطنین 
ودھسھم فضال عن المظاھرات، وھى تتطور 

 في اتجاه أن تصبح انتفاضة عامة.

وللحیلولة دون ذلك یقوم الكیان الصھیوني    
بتنفیذ اإلعدامات المیدانیة ویقتل بدم بارد 
األطفال والشیوخ والنساء الحوامل ویفرض 

غلق األحیاء والشوارع حظر الجوالن ویُ 
وتقصف طائراتھ المدن والقرى الفلسطینیة، 
وفي عالقة بما یجري یرى حزب الكادحین ما 

  یلي :

ال : یسعى الكیان الصھیوني إلى استغالل أوّ   
األوضاع التي تمر بھا اآلن األمة العربیة 
ومنھا تقسیم الشعب العربي الفلسطیني 

راد باستعمال سلطتي عباس وحماس لالستف
  بفلسطین وتعمیق سیطرتھ علیھا.

 مرة الجدیدة الكفاحیة الموجة تُبرھن:  ثانیا  
 االستسالمي أوسلو مسار إخفاق على أخرى

 العربي الشعب بین التعایش واستحالة
   . واالحتالل الفلسطیني

 الجدیدة الكفاحیة الموجة تطویر إن:  ثالثا   
 شعبیة حرب إلى ومنھا عامة انتفاضة إلى

 الصھاینة المحتلین لھزیمة الوحید السبیل یظل
  .العرب والرجعیین االمبریالیین من وحلفائھم

 إلى تونس في الكادحین دعوة: رابعا   
 الفلسطیني العربي الشعب كفاح مناصرة
  . الممكنة الدعم أشكال كافة باعتماد

  2015 أكتوبر 14 تونس ،الكادحین حزب

 ----------------------------  
  تونس تحت االستعباد المالي لبنوك النھب العالمیة

خة في فاقیة مؤرّ را الكشف عن اتّ تم مؤخّ    
تتعاقد بموجبھا الدولة  2015كتوبرأ 21

التونسیة مع بنك "الزار" الفرنسي المعروف 
ھیونیة ونھبھ لثروات بصالتھ مع الصّ 

ط الشعوب في بلدان مختلفة على إعداد المخطّ 
 2020 -2016الخماسي للبالد التونسیة 

لة ل في صیاغة كل الوثائق ذات الصّ والتدخّ 
باألنشطة االقتصادیة والمالیة اإلستراتیجیة 

صادي واالجتماعي بما في ذلك التقریر االقت
المتعلق بالمیزانیة واإلشراف  2016لسنة 

سات على تنظیم العالقة بین تونس والمؤسّ 
لى سلطة إلیة العالمیة وإخضاع كل ذلك الما

  .القوانین الفرنسیة دون سواھا

ت وزارة التنمیة واالستثمار وقد تولّ    
والتعاون الدولي تمثیل الدولة أثناء المباحثات 

 يلى صیاغة االتفاقیة المذكورة التإت التي أدّ 



 

عندما راجت األخبار عنھا نفت تلك الوزارة 
ا تم تسریبھا عمل الوزیر على وجودھا ولمّ 

ھا ال تزال التقلیل من أھمیتھا معتبرا أنّ 
ویكشف ھذا التردد عن  ،مشروعا قابال للنقاش

وفي عالقة  .الخطورة التي یكتسیھا مضمونھا
  ي:عما یل ر حزب الكادحینبذلك یعبّ 

 يأوال: تكشف تلك االتفاقیة عن المدى الذ   
ابة ـم الشركات والبنوك الدولیة النھّ بلغھ تحكّ 

بثروات تونس وتحدید مصیرھا االقتصادي 
ل تمھیدا الستعبادھا المالي ن یمثّ أنھ أبما من ش

ر بما جرى عشیة ـالمباشر وھو ما یذكّ 
ة استعمارھا من قبل االمبریالیین الفرنسیین سن

عندما جاءت الجیوش الغازیة لتكمل 1881
المھمة التي بدأھا الكومیسیون المالي وقد 
یكون االمبریالیون الفرنسیون قد عقدوا العزم 

دا تحت وصایتھم على وضع تونس مجدّ 
المباشرة في عالقة بما یجري إقلیمیا من 

  .تقاسم النفوذ بین القوى االمبریالیة

فاق في ـالنّ  ثانیا:تمارس السلطة القائمة   
تتظاھر بتشریكھ في  يعالقتھا بالشعب فھ

القرارات حول المیزانیة والتنمیة والتخطیط 
االقتصادي عبر لجان الحوار وفي نفس 

بنك فرنسي سلطة  الوقت تضع بین یديْ 
الحزب  يّ یالقرار الحقیقیة وفي ھذا المجال یح

الخطوة التي أقدم علیھا االتحاد العام التونسي 
جان ورفضھ اطعتھ أشغال تلك اللّ ل بمقغللش

  . لالتفاقیة المذكورة

ثالثا :إن عملیة بیع ثروات الشعب آخذة في    
ى في التصاعد وتستعد السلطة للتفویت حتّ 

المالعب الریاضیة لفائدة الشركات والبنوك 
لى ذلك تواجھ تونس إالدولیة وباإلضافة 
لى األصعدة السیاسیة مخاطر فعلیة ع

ھذه العوامل لتحویلھا  تتضافرقد والعسكریة و
إلى مستعمرة مباشرة ولن یوقف ھذا االنحدار 

  .إلى الھاویة غیر المقاومة الشعبیة

  2015نوفمبر  3تونس  ،الكادحین حزب

 ----------------------------  
؟ سفیر ھذا أم مقیم عام أ

ما إن وصل دانیال روبنشتاین، السفیر    
األمریكي الجدید إلى تونس، حتى ھرعت 
لمالقاتھ قیادات الحزبین الحاكمین الرئیسیین . 
وكان للغنوشي، زعیم النھضة، األولویة في 
ذلك ، زیادة على "التشریف" الرمزي الذي 

ما أن السفیر ھو الذي انتقل إلیھ في مقره نالھ ب
نوفمبر، أما محسن مرزوق األمین  10یوم 

العام لحزب النداء فكان لھ قدر أقل من 
"الحظوة" بما أنھ ھو الذي انتقل لمقابلة دانیال 
روبنشتاین في مقر السفارة األمریكیة بعد یوم 

ذلك رفعا  من المقابلة مع الغنوشي، وقد یكون

یر، بما أن محسن مرزوق للحرج لیس غ
  .یعیش وضعا ملتبسا داخل حزبھ

ومھما یكن من أمر فإن ما نراه من تھافت    
على ھذا السفیر الممثل لكبرى الدول 
االستعماریة یؤكد مرة أخرى ضلوع السفارة 
األمریكیة في ھندسة سیاسة الدولة التونسیة، 
بل وفي قیادتھا. ولیس من الطبیعي في شيء 
أن یحصل ھذا التنسیق الدائم بین زعماء 

ألن األصل في سیاسیین وسفیر دولة أجنبیة، 
السفیر أن یكون ممثال لدولتھ وأن یقتصر 
تعاملھ مع الرئیس ووزیر الخارجیة. ولكن 



 

سفیر الوالیات المتحدة لیس كباقي السفراء 
وھو عملیا إنما یقوم بدور المقیم العام بما 

   . یذكر باالستعمار الفرنسي المباشر لتونس

روبنشتاین ھذا مثیر للشبھات التي  إنّ  ثمّ    
تجاوز صفتھ الرسمیة كممثل لذروة ت

اإلمبریالیة العالمیة، إذ إنھ، زیادة على ذلك، 
صھیوني متحمس ورجل مخابرات 
متخصص. وینحدر من واحدة من أشھر 
العائالت المتصھینة، وقد سبق لھ أن شغل 
منصب القنصل العام للوالیات المتحدة في 
فلسطین المحتلة، وھناك أقام مكتبھ في القدس 

ن وضع ھذه المدینة، حتى من وجھة رغم أ
نظر القانون الدولي الذي یقول االمبریالیون 
األمریكیون أنھم ُحماتھ، لیس محسوما، وفي 
اختیارھا كمقر دعم واضح لالستیطان 
الصھیوني في األرض العربیة الفلسطینیة، 
ومعروف أیضا إن روبنشتاین قد اشتغل على 
الملف السوري و جرائمھ ھناك واضحة 

لعیان. أما المنصب الذي شغلھ قبل مجیئھ ل
إلى تونس فھو عملھ كخبیر في واحد من 

أوكار التجسس األمریكي، ویطلق علیھ اسم 
 Bureau of ""مكتب المخابرات والبحث

Intelligence and Researc.  

إن الجبھة الثوریة في تونس إذ تذكر   
بموقفھا المبدئي من االمبریالیة والصھیونیة 

ة، وبموقفھا من الرئاسة والحكومة والرجعی
ومجلس النواب باعتبارھا جمیعا مؤسسات 
أمر واقع مستولیة على السلطة ومسقطة على 

   :الشعب وفاقدة للشرعیة، فإنھا

تنبھ كل القوى الثوریة المنحازة للشعب   -1
إلى خطورة ھذا التداخل الفاضح بین الممثلین 

زاب الدبلوماسیین للدول االمبریالیة واألح
   .الحاكمة

تحمل األحزاب الحاكمة، مسؤولیة  -2
   .المتاجرة بمصالح الشعب والوطن

تدعم كل أشكال الفضح والتندید المواكبة  -3
 .لزیارة وزیر الخارجیة األمریكي لتونس

  2015نوفمبر  12تونس ، ةالجبھة الثوری

 ----------------------------  
 داعش ضدّ  وليالدّ  التحالف إلى التونسیة ةـولالدّ  انضمام حول بیان

 خطابھ أثناء التونسیة الحكومة رئیس أعلن   
 عن مؤخرا المتحدة لألمم العامة الجمعیة أمام

 الدولي التحالف إلى التونسیة الدولة انضمام
 إلى األمریكي الرئیس سارع وقد داعش ضد

 بعد الحدث ھذا ویأتي القرار. بھذا الترحیب
 أساسیا حلیفا تونس إعالن من قلیلة أشھر

  .الناتو حلف خارج من ألمریكا

 ھذا كثب عن یتابع الذي الكادحین حزب و 
 :  یلي عما یعبر ھفإن الملف

 ضمن المذكور اإلعالن یندرج : أّوالً     
 االمبریالیة بمشاریع االرتباط سیاسة

 بین من كان التي الناتو، وحلف األمریكیة
 وما لیبیا على العدوان في المشاركة مظاھرھا

 الصراعات في إغراقھا من عنھ ترتب
 فیھا یعبث ساحة جعلھا و القبلیة و العشائریة
 عنھ یترتب أن ویمكن التكفیري اإلرھاب

 تخفى ال أخرى بأقطار مماثل ضرر إلحاق
 األمریكیین االمبریالیین مطامع فیھا

   الجزائر. مثل واألوربیین



 

 العراق مثل عربیة أقطار في ثبت : ثانیا    
 فقط عاجزة لیست األحالف ھذه أن وسوریا

 أیضا كانت إنھا بل اإلرھاب اجتثاث على
 أسئلة یطرح مما ، شارهانت أسباب من سببا
 التكفیري اإلرھاب بین العالقة عن

  واالمبریالیة.

 یمثل التكفیري اإلرھاب دحر إن : ثالثا    
 المناضلة الشعوب غیر علیھا تقدر ال مھمة

 وثرواتھا أوطانھا عن الذاتي دفاعھا في
  وكرامتھا.

  2015 أكتوبر 2 تونس    الكادحین حزب

 ----------------------------  
  رھابیة في ضاحیة بیروت الجنوبیةحین یدین التفجیرات اإلحزب الكاد

یدین حزب الكادحین في تونس التفجیرات    
الجنوبیة التى االرھابیة في ضاحیة بیروت 

ذھب ضحیتھا عشرات الجرحى و الشھداء 
معتبرا انھا تندرج في اطار الحرب الرجعیة 
الشاملة التى تشنھا االمبریالیة وعمالؤھا على 
االمة العربیة وقد سبقتھا تفجیرات مماثلة في 

وتونس ولیبیا ومصر  سوریا والیمن والعراق
قطار العربیة وھدفھا ترویع وغیرھا من األ

ادحین وجرھم الى االنخراط في المعارك الك
الطائفیة وتقسیم صفوفھم على اسس مذھبیة 
وعشائریة وبالتالي صرف نظرھم عن 
مشاكلھم الحقیقیة الوطنیة والطبقیة ویدعو 

القوى الثوریة في الوطن  الحزب سائر
لى توحید صفوفھا للدفاع عن الشعب إالعربي 

تلك  قة دون تحقیلنھ الحیلوـوالوطن بما من ش
  .جرامیةالحرب الرجعیة ألغراضھا اإل

 ----------------------------  
  حول ھجمات باریس اإلرھابیة

ت موجة من االعتداءات اإلرھابیة ھزّ    
العاصمة الفرنسیة باریس خالل اللیلة الفاصلة 

ذھب  2015نوفمبر  14و 13بین یومي 

ضحیتھا عشرات القتلى والجرحى من 
المدنیین األبریاء وفي عالقة بذلك یعبر حزب 
الكادحین عن تضامنھ مع الضحایا وأسرھم 
وعموم الشعب الفرنسي في فجیعتھ وإدانتھ 

ھجمات اإلرھابیة التي تكشف مرة أخرى لل
عن وحشیة منفذیھا الذین ال یتقیدون بأیة 
ضوابط إنسانیة وأخالقیة في سعیھم لتحقیق 
أھدافھم اإلجرامیة وینبھ الحزب إلى أن 
سیاسات االمبریالیین الفرنسیین في العالم 
وخاصة في إفریقیا والوطن العربي القائمة 

فقھا من تنفیذ على العدوان والغطرسة وما را
مجازر بشعة في لیبیا وسوریا والعراق ومالي 
وغیرھا من األقطار ال تقل ھمجیة عما قام بھ 
اإلرھابیون في شوارع باریس وأن تلك 
السیاسات المقترنة بتقویة نفوذ الجماعات 
اإلرھابیة التكفیریة واستعمالھا في تفكیك 
بلدان واستباحتھا ترتد الیوم على االمبریالیة 

فرنسیة والضحیة الحقیقیة ھم الكادحون ال
الفرنسیون والعرب واألفارقة وغیرھم مما 
یفرض قیام جبھة ثوریة عالمیة معادیة 

   .لالمبریالیة وصنائعھا

  2015نوفمبر  14تونس ، حزب الكادحین

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



 

 وتونس وفرنسا لبنان في اإلرھابیة العملیات عن بیان

 المرتبطة المروعة األحداث تتتالى   
 في بما عالمنا من مختلفة بقاع في باإلرھاب

 اإلرھاب فیھا یتورع لم التي تونس ذلك
 یرعى كان طفل رأس قطع عن التكفیري
 القاسم ویتمثل مغیلة، جبل في المواشي
 في وفرنسا وتونس لبنان لعملیات المشترك
 ھمجیة عن یكشف ما وھو األبریاء استھداف
 .وجبنھا التكفیریة الدینیة التیارات

 الذین الضحایا عدد یُنسینا أن ینبغي وال
 مالیین مأساة األخیرة األحداث خالل سقطوا

 والیمن والعراق سوریا في المضطَھدین
 من وغیرھا ومالي وأفغانستان وفلسطین
 والقصف التفجیرات غدت حیث األقطار،
 المحرمة تلك فیھا بما األسلحة أنواع بمختلف

 جرائم عن فضال یومیا تتكرر ظواھر دولیا
 والمتاجرة واالغتصاب القسري التھجیر
 .بالبشر

 ھم االمبریالیین أنَّ  نتجاھل ال أن علینا إنھ كما
 سیاساتھم لتمریر اإلرھاب ید أطلقوا من

 غیر سالحھم لبیع الرجعیة الحروب وإشعال
 أفعالھم شر من أنفسھم ھم یفلتون ال أنھم

 .أیدیھم صنعتھ الذي السم متجرعین

 تعلن إذ تونس في الثوریة الجبھة إنّ    
 تدین فإنھا اإلرھاب ضحایا مع تضامنھا
 من یدعمونھ الذین تدین مثلما مرتكبیھ

 المضطَھدین وتدعو والرجعیین، االمبریالیین
 التنبھ إلى والعالم العربي والوطن تونس في
 التي الدم وحمامات تھددھم التي المخاطر إلى

 یدخروا لن فأعداؤھم. لھم إعدادھا یجري
 ازدادت كلما لصدورھم بنادقھم لتوجیھ جھدا

 تنظیم ضرورة عنھ یترتب مما حدة أزماتھم
 أنفسھم عن للدفاع تأخیر دون صفوفھم
  .لھم المتاحة الوسائل بمختلف

2015 نوفمبر 15 تونس الجبھة الثّوریّة،

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

  نيوداعــا جمــال الغیطا

أكتوبر  18توفّي في القاھرة یوم    
الكاتب التقدّمي العربي  2015

المصري جمال الغیطاني عن عمر 
  .ناھز سبعین عاما

في جھینة، إحدى  الغیطانى ولد   
عید سنة قرى محافظة سوھاج في الصّ 

ى تعلیمھ االبتدائي حیث تلقّ  ،1945
في مدرسة عبد الرحمن كتخدا، 

اإلعدادیة، ثم التحق  ةأنھى المرحل 1959وأكملھ في مدرسة الجمالیة االبتدائیة، و في عام 
القصص القصیرة  وكان الفقید قد كتب العشرات من   بمدرسة الفنون والصنائع بالعباسیة.



 

والروایات والمقاالت وترأّس تحریر جریدة 
أخبار األدب المصریة وترجمت بعض أعمالھ 
إلى لغات مختلفة مثل الفرنسیة واأللمانیة 
واإلیطالیة. و من بین أعمالھ الزیني بركات 
وشطح المدینة ومتون األھرام ووقائع حارة 

   .الزعفراني

مّما أدّى إلى كان الغیطاني مثقفا ثوریا    
 وعرف بوقوفھ في صفّ  1966اعتقالھ سنة 

الكادحین في مصر والوطن العربي والعالم 
وعمل على محاربة االمبریالیة والصھیونیة 
والظالمیة واالستغالل ووقف ضدّ الغزو 

اإلمبریالي للعراق وسوریا ولیبیا، وكان لھ 
موقف نقدي تجاه ما سّمي بـ"الّربیع العربي" 

االمبریالیة استبدلت الّصراع معتبرا أن 
الطبقي والوطني بالصراعات الطائفیة لتفتیت 

   .ة العربیة إلى طوائف وعشائر متناحرةاألمّ 

تخسر الثقافة العربیة   وبوفاة جمال الغیطاني   
التقدمیة علما بارزا من أعالمھا في لحظة 
تاریخیة تشھد فیھا ھجوما واسعا یستھدف 
مسخھا والقضاء علیھا لصالح ترسیخ ثقافة 

  .ھجینة لیبرالیة ظالمیة مرتبطة باالمبریالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  لزھــر الّضــــــاوي                                     رادس بعنا      قصیدة   

               ..”رادس“ بعنا..”رادس“ بعنا
 ..بكراسیھا ..بمدَارحھا

 ..”األخضر العشب“ و ..”الملعب“ و
 ...”شاریھا على ..مبروكین“

                                ”الخرجة“ وبعنا ..”الدّخلة“ بعنا
 ”الَھرجة”و ..”الشماریخ“ بعنا
 ..”الفُرجة“ وبعنا ..”الجو“ بعنا

                                             …فیھا تَمركوا الّلي ”َلھداف“ و
                             ..خطبك آشكون شوفي تونس یا
 ” یھنّیھا ربّي …عروسة یا“

 ”یحبك“ ..االبعاد من جاي
 ” بیھا االّ  – قال- نعّرس ما“
 ..”الحبارى“ صیّاد..”عریسك“

 ؟؟..نسیتیھا..”الحبارى“ والّ 
 شكارة في.. ”شاكر“ لیھ وھّزك
 ..!!علیھا.. ”خزندار“ طابع

……………………… 
 ” المسمیّة“ منا راحت الیوم
 ..فیھا سلمنا اللي واحنا

 ” االسالمیة الصكوك“ـ وب
 …عینیھا بین ..الّصّكة جتھا

 ..حابس ُمخيّ  ..نخّمم قَعدت
 ..فیھا تخّمم ما قالولي
 لقابس بنزرت من غدوة

 ..بُاّمالیھا …تنبیعوھا
 ؟؟؟.………………………

 اْبُكوا وزیدوا…معایا ابكوا
           ..!! فیھا صایِرْ  ما تونس على

          

  2015/ 10/ 30 قفصة -         



 


