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   ورفــاقھاتھ ــالو ورفیقـــزة للّرئیــس غونــالحریّ 

 8201 وبرأكت-سبتمبر –نشریّة سیاسیّة ناطقة باسم حزب الكادحین في تونس  

 ال لتجریم االحتجاجات االجتماعیّة -

 

ل االنتفاضة إلى فلسطین: لنحوّ  -
  حرب شعبیّة

  أخبـــار المقــاومة في العــالم -

  

  مـــــا العمــــل ؟ -
ام ــاألمین العولیس یستدعي ـــالب -

  ن للتحقیقـــلحزب الكادحی

  
  وداعــا حسن المسلــمي -
  ! من حقّنــا أن نثـــور -
 !!! األمطار تكشف عــــــوراتھم -

48العدد   

    صحفیّة تصریحات  -
 د العلیبيـفری للّرفیق
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 مـــــا العمــــــــل ؟   

تتكّشف یوما بعد یوم في تونس،    
تفاصیـل األزمة التي تضرب مختلف 

في    ھاانعكاسات  تتّضح معھا المیادین و
وخاّصة  الشعبمختلف مفاصل حیـاة 

وقد بات من الّسھـل  .الكادحات والكادحین
أن یالحظ الكّل مظاھر ھذه األزمـة 
واستتباعاتھا إالّ لمن اختـار عنوة أن 

عن تردّي یُــغمض عینیھ أو یصّم أذنیھ 
وضـاع، وقد ال تكفي األرقـام الّرسمیّة األ

وغیر الّرسمیّة الّصادرة عن جھات من ھنا 
وھنـاك لتعطي صورة كاملة وصادقة عن 

ـاتم، مع إنّھــا تساعد على ھذا الـواقع الق
تقریب المشھد صوتا وصورة من أولئك 

  الّطرشان والعمیان عمدا. 

وقد ال نفي الوضع حقّـھ إن نحن حاولنا    
في ھذه المساحة الّضیقة استعراض 
مختلف تفاصیل ھذه األزمة واستتباعاتھا، 

إنّھا  في ما یلي:  ولذلك نختصر القول 
الـوضع شبھ  أزمـة شامــلة وحـادّة وإنّ 

وال  كارثي وإّن البلد على حافّة اِالنھیـار.
دلیل أو إثبــات یحتاج ھذا االستنتاج إلى 

 أكثر تعبیرا من الواقـع االجتماعي
واالقتصادي والسیاسي والثقافي والتعلیمي 
وحتّى الّریاضي. وإذ تبدو صور ھذا 

موغلة في القتامة الـواقع المكشوف للجمیع 
ھا تعكس واقعا بتلك والّرداءة فألنّ 

  األوصاف تماما أو أعمق مّما تّم تصویره.

أّما بخصوص العوامل التي تسبّبت    
بالجھة أو  رئیسیّا، فإّن األمر یتعلّق ھافی

الدّاعمة الدولیة الجھات الحاكمة والجھات 
لھا التي تسّطر السیاسات في مختلف 
المیادین وتكلّف بیادقھا في الدّاخل 

، حیث ال تمثّل ھذه الجھات ھاطبیقبت
الدّاخلیّة سوى آالت تنفیذ لما یسّطره 

. وبما أّن االمبریالیةسادتھا في العواصم 
تلك السیاسات التي أثبتت ال وطنیتھا وال 
شعبیّتھا منذ عقود طویلة، فإّن تراكمھا ولّد 

زمات وتكدّسھا إلى درجات تراكم األ
 ولم تخرج اإلصالحـات المزعومة قیاسیّة.

عن  التي تفتتح بھا كّل حكومة برنامجھا
التي عھدھا الشعب دائرة نفس السیاسات 

التفقیر والبطالة فھي لم تنتج إالّ مزیدا من 
  والفساد واالضطھاد.

ل اجتاحت ـــــــیجة لھذه العوامــنت و   
األزمة الحّكام أنفسھم فأصبحوا عاجزین 

وغیر حتّى عن مواكبة إمالءات سادتھم 
على تنفیذ شروطھم فدبّت قادرین 

الخالفات إلى الوفاق وانھارت حكوماتھم 
"الوطنیة" وذرت العواصف وثائقھم إلى 
حدّ إعالن الّطالق. غیر أّن حلول الّطالق 
مكان الوفاق ال یعني نھایة األزمة ذلك أّن 
كال الّرجعیّتین مازالتا تحكمان والتناقض 
 بینھما یبقى ثانویّا وستظالّن في الحكم ما

لم تستفق القوى الثّوریّة وتتّحد في جبھة 
 إلى واقةتلّف داخلھا الّطبقات الّشعبیّة التّ 
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نظام وتركیز االشتراكیة لتحّرر وا
تحقیق  وتكون أولّویاتھا دیمقراطّي شعبيّ 

سیادة الوطن وسیادة الشعب على ثرواتھ 
وتركیز اإلصالح الّزراعي لصالح 

   الفالحین الفقراء والمتوسطین.

لقد دعا حزب الكادحین في مّرات    
عدیدة إلى توحید قوى الثّورة لمواجھة 

وحدة الّرجعیّة واالنتھازیّة واإلصالحیّة، 
وشارك في عدد من النقاشات في ھذا 
المستوى، وھو یكّرر دعوتھ ھذه ویوّجھھا 
مجدّدا إلى ھذه القـوى من أجل مصلحة 

  الشعب والـوطن.

--------------------------------------------------------------------------------------  
  البولیس یستدعي األمین العام لحزب الكادحین للتحقیق    

وّجھت الفرقة العدلیة في سیدي بوزید    
استدعاء للرفیق محمد الصیاحي األمین 

الكادحین للتحقیق معھ الیوم العام لحزب 
على خلفیة قضیة  2018أكتوبر  11

المعتصم حمادي رفعھا معتمد الرقاب ضد 
المقاوم الشھید محمد بشلولة مجاھد حفید 

ومساندیھ وفي عالقة بذلك یعبر حزب 
  عما یلي :الكادحین 

جراءات البولیسیة ضد ال : شجب اإلأوّ 
الرفیق األمین العام وتأكید عجزھا عن 

بت مواصلة الكفاح ، وقد جرثنیھ عن 
عام ونصف في سابقا عندما سجن لمدة 
ا تزده إال اصرارمعتقالت الرجعیة ولم 

  على المقاومة .

ثانیا : مواصلة حزب الكادحین الوقوف 
الى جانب كل المناضلین من أجل حقوقھم 

  مھما كلفھ ذلك من تضحیات .المشروعة 

ثالثا : دعوة القوى الثوریة في تونس الى 
االتحاد في مواجھة حمالت الترویع والقمع 
والمالحقات البولیسیة المسلطة على 

ن و المناضلین من أجل والكادحیالكادحات 
الحریة للوطن والحكم للشعب والثروة 

  للمنتجین .

  حزب الكادحین 

  2018أكتوبر  11تونس  
  
  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Impossible d’afficher l’image.

  حسن المسلمي وداًعــا    

غادرنا    
الّرفیق حسن 
المسلمي یوم 

أكتوبر  4
، بعد 2018

معاناة طویلة 
المرض مع 

ومع حكام البالد وبروقراطیتھا واجھھ 
بصمود أطول طیلة مسیرتھ السیاسیّة 
  والنقابیّة وخالل األشھر األخیرة من حیاتھ.

تم تشییع الرفیق حسن المسلمي عشیة    
ھذا الیوم بمسقط رأسھ الغاللبة التابعة 
لمنطقة أوالد مسلم من والیة صفاقس وقد 

اقھ حضرت جموع غفیرة من عائلتھ ورف

داعھ وجاء البعض من جھات وأصدقائھ لو
لقاء نظرة أخیرة علیھ وقد لف بعیدة إل

جسده بعلم االتحاد العام التونسي للشغل 
وكان من بین الحاضرین ممثلون ألحزاب 
ومنظمات سیاسیة ونقابیة وحقوقیة كما حل 
والي صفاقس بالمكان رفقة أعوان من 
الحرس ولكن الجماھیر الحاضرة واجھتھ 

 عارات معادیة مثل : یا والي یا جبانبش
ھمال حسن مسلمي ال یھان وذلك بسبب اإل

الطبي الذي تعرض لھ الفقید وحمل 
المسؤولیة عنھ للسلطة وسرعان ما غادر 
موكب الوالي المكان لتتجھ بعدھا جموع 
المشیعین الى المقبرة حیث تم تأبینھ بینما 

  ي.اصطف أقاربھ لتلقي التعاز

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

  ! من حقّنــا أن نثـــور  

یتزاید اللّجوء إلى المالحقات األمنیّة    
والقضائیّة وإلى مزید القمع كلّما ازدادت 
أزمة الّسلطة بما أنّھا تصبح عاجزة عن 
تقدیم أّي حّل ألزمـة المجتمع المتسبّبة فیھا 
سیاسات السلطة في مختلف المیادین ومنھا 
بالدّرجة األولى المیدان االقتصادي. وكلّما 

القمع وتكثیفھ یردّ  تزاید اللّجوء إلى
الكادحون والمحرومون والمحكومون 
عموما بمزید االحتجـاج غیر آبھین باشتداد 

ھم لطة ألنّ لسّ لالّطویـــلة  القمعیّة عصاال
یدركون أّن ما یقومون بھ ویقدّمونھ ھو 

فضـل، غد بال أتضحیة من أجل غد 

استغالل وبال اضطھاد وبال قمع، ولن 
التّفكیر بأن ال  تثنیھم سیاسات القمع عن

قانون یعلو فوق قانون "من حقّنا القیــام 
  ."بالثّــورة

د إلى التّعویــل إّن لجوء الّسلطة المتزای  
منیّة والقضائیّة لمعالجة على أجھزتھا األ

القضایا الیومیّة من أبسطھا إلى أعقدھا 
وھي قضایا تتنّزل في النّھایة في إطار 

  :ي القـائم بینلطبقالّصراع ا
 الّطبقات الحاكمة سیاسیّا من جھة أولى،   

والمتنفّذة اقتصادیّا رغم أّن أفــرادھا 
منذ وجدوا على ھذه عن العمل" طلون "عا
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األرض غیر أنّھم یحتكرون النّسبة األكــبر 
أضعاف ما تكسبھ  ونكسبمن الثّـروة وھم ی

من ھذا المجتمع األغلبیّة الّساحقة 
 ون ثروات ضخمة من خاللكدّسوی

امتالكھم لوسائل اإلنتـاج واستغاللھم 
 للكادحین والكادحات في مزارعھم

مصانعھم وشركاتھم بمختلف أصنافھا و
لّشبكات الكبرى وقیادتھم إلى جانب ذلك ل
بذلك  وتحّكمھم للتّجارة الموازیة وللتھریب
 والمالاالقتصاد في األسـواق الّسوداء في 

ر دور في مشروع أكبالتالي بوالمساھمة ب
، وھي  الـوطني الھّش االقتصاد ضرب 

طبقة ال تمثّل سوى نسبة ضعیفة جدّا من 
  المجتمع.

ومن جھة ثـانیة، الّطبقات االجتماعیّـة    
الكادحة والتي تجمع المنتجین في مختلف 
المیادین والقطاعات بمختلف أصنافھم إلى 
جانب المعّطلین عن العمــل والمھّمشین 
والتالمیذ والّطلبة المنحدرین من الّطبقات 
الشعبیّة. وھذه الّطبقات التي تمثّـل الغالبیّة 

ع ال تحصل في أحسن العظمى من المجتم
الحاالت إالّ على ما یسدّ رمقــھا وھو ال 
یمثّل إالّ نسبة بسیطة أو الفتــات من الثّروة 
التي تنتجھا والتي تّكدسھا الّطبقات 
المستِغلّة، بینمــا ال تحصل شرائح 
اجتماعیّة واسعـة من ھذه الّطبقات 
الكـادحة على ما یسدّ رمقـھا وال یمكن 

من الفئات االجتماعیّة حتّى تصنیفھا ض
التي تعیش تحت خّط الفقــر وخّط الفقر 
المدقــع. وتتعّرض ھذه الطبقات الكادحـة 
ألبشع طرق االستغالل واإلذالل خاّصة 

في القطــاع الخاّص وخصوصا الكادحات 
المشتغالت في ضیعات كبار الفالّحین في 
القرى واألریــاف (األجر المتدنّي، طول 

ظروف العمل القاسیة، ساعات العمل، 
  اإلذالل واإلھانة...).-التجاوزات األخالقیة

تتسع ومــع تفاقـم األزمـة االقتصادیّة    
الھّوة والفوارق الطبقیّة، فتزداد الّطبقات 

ثـراًء وھي تستفید أكثـر من  المستثریـة 
األزمة االقتصادیّة وتفاقمھا بدل أن تتأثّر 

ّطبقات سلبا بھا، ومقـابل ذلك تزداد ال
الفقیرة تفقیرا ویزداد ثقل االنعكاسات 

فتتحّمل    ھاالسلبیّة لألزمـة االقتصادیّة على
بمفردھا آثـارھا واستتباعاتھا وتكون 
تداعیاتھا علیھا خطیرة حیث تشھد الشرائح 
االجتماعیّة متوّسطة الدّخل من ھذه 
الّطبقات تراجعا ملحوظا في مقدرتھا 

تحق بخندق الشرائیّة مّما یجعلھـا تل
الّشرائح محدودة الدّخـل. وھــذه الفـوارق 
ستستمّر وستزداد الھّوة بین ھذه الّطبقات 
وتلك وھو ما سیغذّي الّصـراع الّطبقي 
القائم داخل المجتمــع ولن تنجح محاوالت 
إخفــائھ تحت أّي تسمیة أو تجــاھلھ 
باصطناع مشاكل أخرى وصراعات 

دحین عن الكاجانبیّة وثانویّة إللھاء 
یخفت   الرئیسیّة. وھذا الّصـراع  قضایاھم

فتحاول أخرى حینا ویطفو ویحتدّ أحیانا 
للّطبقات الحاكمة والحارسة  السلطة الحامیة

ألمـالكھا ان تُخمد ذلك الّصـراع عبر 
أجھزتھا القمعیّـة البولیسیة والقضائیّة 
ولكنّھا بدل أن تخمـده تغذّیــھ، وقد یصل 
األمـر إلى تفجیـره وحینھا لن تقدر كّل تلك 
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القمعیّة ومن من األجھزة التّرسانة 
ات النّصـوص القانونیّة المعادیـة لالحتجاج

تقوم على تجریم  االجتمـاعیّة والتي
المشروعـة على إخمــاد نیران  المقاومة

الغضب الّطبقي والذي قد یؤدّي إذا ما 
توفّرت معھ الّشروط الذّاتیّة إلى إسقاط تلك 
الّطبقات بمختلف أجھزتھا وإلى قلب 

  األوضاع رأسا على عقب.

اكتوبر  10 یوم الرقابوقفة احتجاجیّة في  -أكتوبر  11وقفة احتجاجیّة في المكناسي یوم 
  ردّا على السیاسات القمعیة ضدّ المحتّجین في الجھتین

-------------------------------------------------------------------------------------- 
  ضدّ عدد من المناضلینالرقاب/سیدي بوزید: مالحقات أمنیّة   

 وّجھت الفرقة العدلیة في سیدي بوزید   
 2018أكتوبر  10یوم األربعاء 

ات لمجموعة من المناضلین بجھة استدعاء
 11الّرقــاب للتّحقیق معھم الیوم الخمیس 

خلفیة قضیة وذلك على  2018أكتوبر 
وتھمتھم معتمد الرقاب ضدّھم رفعھا 

حمادي الوحیدة أنّھم ساندوا المعتصم 
  .حفید المقاوم الشھید محمد بشلولة ،مجاھد

طریق الثّـورة تعتبر أّن ھذا الّسلوك    
الذي دأبت علیھ السلطات الّرسمیة لن 
یُجدي نفعا مع المقاومین الذین خبروا مثل 

ن قّضى سنوات ھذه األشكال ومن بینھم م
في الّسجن في عھد بورقیبة، وھو لن 
یزیدھم إالّ مزیدا من التمّسك بمبادئھم 

ونضالھم من أجل افتكاك الكادحین 
وخاّصة حّق الفالّحین   والكادحات لحقوقھم

الفقـراء في األرض التي اُستلبت منھم 
بطرق شتّى ووّزعت على كبار المـالّكین 
أو تلك التي أرغمتھم الّظروف المعیشیّة 
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الّصعبة على التخلّي علیھا والتّفویت فیھا 
لمالّكین عقاریین محلیین وأجــانب بأبخس 

  األثمــان.  
ندتھا وتعبّر طریق الثّـورة عن مسـا   

للمناضلین الذین وقـع استدعاؤھم للتحقیق 
 الیـوم على خلفیة ھذه القضیّة المفتعلة.

وھي تقف إلى جانب كّل الذین اختاروا 

طریق االحتجـاج من أبناء شعبنا الكـادح 
وتعتبر السلوك األمني والقضائي المتّبع 
جریمة في حّق ھذه الجمـاھیر وھو یدخل 

تّرھیب من أجل في إطار سیاسة التھدید وال
القضـاء على كل نفس ثورّي یعارض 
السیاسات االقتصادیّة واالجتماعیّة القائمة 
  على مزید تفقیر الفقراء وإسنـاد األثریـاء. 

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

  ال لتجریم االحتجاجات االجتماعیة  

یُواصل النّظام مالحقـة المحتّجین في   
عدد من جھات البالد مستعمـال وسائلھ 
القمعیّة المعتـادة سواًء بالتدّخالت البولیسیّة 
أثنــاء تلك االحتجاجات االجتماعیّة أو 
بالتحقیق معھم في مراكز األمـن أو 

تھمتھم  بإحالتھم إلى المحـاكم لمقاضاتھم
البھم الوحیدة أنّھم عبّروا عن مط

مشروعة من أجل  بأشكالاالجتماعیّة 
   .إیصال أصواتھم إلى السلطات المسؤولـة

إّن المعــاناة االجتماعیّة التي یعیشھا    
الكادحون في األریاف والمدن في مختلف 
الجھات وإثقــال كاھلھم بالتّرفیع في قیمة 
الّضرائب وفرض ضرائب جدیدة 

ومنھا مسبوق في األسعـار الغیرواالرتفاع 
أسعار المواد األساسیّة والخدمــات 
الّضروریّة وطول مدى حالة البطالة في 

الذین  نصفوف أعداد كبیرة من الّشبا
  أصبحوا كھوال دون أن یحصلوا على عمل 
یمّكنھم من تحقیق الحدّ األدنى من 
ضروریّات العیش.. كّل ھذه الّظروف 
واألوضاع ھي التي دفعت بھؤالء 

ھّمشین إلى ساحة النّضال المفقّرین والم
مختارین أشكاال متنّوعة في االحتجاج بدل 
أن یلتحقوا بمراكب الموت أو بقائمات 
المنتحرین یأسـا أو بصفوف المنحرفین 
والمجرمین العتقادھم أنّھ من حقّھم أن 
یشتغلوا وأن یحصلوا بأیدیھم على ما یشبع 
بطونھم وإعالة أسرھم وتحّمل التكالیف 

عیشة واعتقادا منھم بأّن من الباھظة للم
حقّھم االنتفاع بجزء ولو بسیط من ثّـروة 

  بالدھم.
غیر أّن ھـؤالء، بدل أن یجدوا اآلذان    

الّصاغیة من قبل الّسلطات المسؤولة وبدل 
أن تمتدّ لھم األیادي إلنقاذھم من أوضاعھم 
البائسة، تعترض سبیلھم األیادي الطویلة 

قتادھم إلى مخافر لترمیھم بقنابل الغاز أو ت
األمـن وإلى المحاكم ملفّقة لھم تھما شتّى 
على شاكلة االعتداء على موظف أثناء 

بممتلكات الغیر  اإلضرارمباشرتھ لعملھ، 
وبالملك العمومي، تعطیل سیر العمل، 
قطع الّطریق وما إلى ذلك من التھم 

وبھذا الحّل تحاول السلطة  واالفتراءات.
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ھا من أجل الكّف ترھیب الجماھیر وتھدید
عن االحتجاج، وھي بذلك تضرب حّق 
ھذه الجماھیر في االحتجـاج والتعبیر عن 
مطالبھا وحقوقھا وحتّى البسیطة منھا فیتّم 
تجریم كّل تحّرك  بدعوى مخالفتھ للقوانین 
وللتراتیب التي سنّتھا أجھزة أخرى تعمل 
في نفس النّظام وھي أجھزة وقوانین ال 

الّطبقات الحاكمة وتحافظ تخدم إالّ مصالح 
على استمرار دكتاتوریّة تلك الّطبقات 
المالكة والمسیطرة على الّشعب، وھي 
بالمقابل ال تخدم مصالح أولئك المحتّجین 
والمحرومین وال تحمیھم، ولذلك فلیس 
غریبا أن یعبّر ھؤالء عن قضایاھم 
ومطالبھم وحقوقھم باألشكال االحتجاجیّة 

وھم یدركون كّل  رونھا مناسبة التي ی
اإلدراك أّن ما یقومون بھ مشروع وغیر 

  قانونّي من منظور الحّكام.
إّن ھذه المالحقات البولیسیّة والقضائیّة    

المنجّرة عن مختلف االحتجاجات 
تتنّزل في إطار الّصراع بین االجتماعیّة 

الطبقات الحاكمة والّطبقات الشعبیّة 
  .الكادحة

المالحقات البولیسیة وھذه عیّنــة عن    
والقضائیّة التي شھدھا عدد من جھات 
البالد في المدّة األخیرة ردّا على 

  .االحتجاجات االجتماعیّة

  قضیّة الكادح منصف الھوایدي   
، 2018سبتمبر  14یوم أصدرت    

الكادح  محكمة النّاحیة بطبرقـة حكما ضدّ 
شھر سجنا مع منصف الھوایدي بثالثـة أ

وتأتي ھذه المحاكمة بعد أن  التنفیذ.تأجیل 
قامت السلطات األمنیة بإیقاف منصف 
الذي كان یعیش ویعیل عائلتھ مّما یجنیھ 

  من بیع الھندي. 
الھوایدي سجین سیاسي اآلن  منصف   

التعامل مع قضیتھ على ھذا ویجب 
 ، لوال تلك الخطب التي كان یلقیھا األساس

في الشوارع ودفاعھ عن الكادحات 
موز الثوریة التي والكادحین أمثالھ والر

ات ظھارھا والفیدیوھإكان حریصا على 
نشرھا الخ... ما كان مصیره السجن،  يالت

، بل صرخة عملھ نفسھ صرخة سیاسیة
فھو بذلك النشاط التجاري البسیط  ،حرب

یحرج الحكام ویفضحھم فالدولة عاجزة 
 توفیر الشغل لھ وألمثالھ وھو العن 

ر ما یوفّ نّ إل وینتحر وال یتسوّ " وال "یحرق
، ومن ھنا ضرورة تنظیم قوتھ من الحجر
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سناده على قاعدة نضالھ السیاسي إلة حم
خراج قضیتھ من دائرة "جریمة حق إو

   .ئرة معاقبة مناضل سیاسيلى داإعام" 

نابل: فیضانات وضحایا بشریة  
  واحتجاجات وقمع

أدّى ھطول األمطار بوالیة نابل یوم    
بكمیات كبیرة  2018سبتمبر  22السبت 

في وقت قصیر إلى حدوث فیضانات انجّر 
كادحین وكادحات وإلى دمار  5عنھا مقتل 

كبیر بالبنیة التحتیة وبالممتلكات في عدد 
 من المناطق الریفیة والحضریّة.

وقد عّم الغضب جموع المتضّررین     
سلطات الرسمیة والتدّخالت نظرا لغیاب ال

الّسریعة واكتفاء المسؤولین بالتعبیر عن 
المواساة وتقدیم معطیات مضلّلة من شاكلة 
"الوضع تحت السیطرة". وقد احتّج عدد 
من سّكان منطقة بوعرقوب ولكّن السلطة 
ردّت في ھذه المّرة بكّل سرعة وقامت 
بمواجھة المحتّجین بوسائل قمعھا مّما 

دوث إصابات في صفوف انجّر عنھ ح
  المحتّجین.

من أجل الحق في سجنا  أشھر  6توزر 
   الماء

 16یوم المحكمة االبتدائیة بتوزر  قضت  
شھر نافذة أبستة ، بالّسجن 2018أكتوبر 

ناجي و ابراھیم سعودي في حق كل من
وذلك على خلفیة  عدنان احمديو سعودي

احتجاجھم على انقطاع الماء الصالح 
بفم الخنقة من على قریتھم للشراب 

خالل فصل الّصیف  معتمدیة تمغزة
  .المنقضي

الرقاب: التحقیق مع عدد من المعّطلین 
  عن العمل

تصمي الحسم بالّرقاب عتلقّى عدد من م  
استدعاءات من طرف منطقة الحرس 
للحضور لدى فرقة األبحاث والتفتیش 

للحرس بسیدي بوزید یوم الجمعة التابعة 
تي ذلك على خلفیة أوی  .2018كتوبر أ 5

عدد من االحتجاجات التي نفّذھا 
المعتصمون والمعتصمات من أجل 

وبعد . المطالبة بحقّھم المشروع في الشغل
التحقیق في ذلك التاریخ، وقع تأجیل ھذه 

  .2018نوفمبر  6إلى یوم القضیة 

للتّذكیر، فإّن اعتصام الحسم الذي ینفّذه    
عّطالت عن العمــل عدد من المعّطلین والم

بمقّر معتمدیّة الّرقــاب من أجل الحق في 
الشغل وفي التنمیة وفي الثّـروة قد تجاوز 
عمــره العام أمــام ال مباالة تاّمـة من قبل 
الّسلطات الرسمیّة المحلیّة والجھویّـة 

  والمركزیّـة.
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Impossible d’afficher l’image.

ویبدو أّن السلطات المحلیّة بالرقاب قد استھوتھا ھذه   
الّطریق عبر تقدیم شكاوى من ھذا القبیل، فبعد أقّل من 
أسبوع وقع توجیھ استدعاءات من قبل نفس األجھزة 

مناضلین من  4إلى  ثر شكوى تقدّم بھا المعتمـد،ااألمنیّة، 
بینھم الّرفیق محمد الصیّاحي للتحقیق معھم على خلفیة 

  مساندتھم ألحد المضربین عن الّطعام في الجھة.
  

-------------------------------------------------------------------------------------  
 ! األمطار تكشف عوراتھم   

یّــامھ منذ أل فصل الخریف ھذا العام حم  
األمطـار فاستبشر معھ كمیّات ھاّمة من األولى 

ا، بعام رطب یُذھب عنھم، ولو مؤقّتالفالحون 
الث ة التي تكبّدوھا خالل أكثر من ثالمعانا

سنوات بسبب تتالي مواسم الجفــاف والقحط 
ھا وھلك مواشیھم أتلفالذي ضرب مزارعھم ف

  الس.وألحق بھم اإلف

ھذا العــام لكن ھذا الخریف الذي حّل بــاكرا  
سارع بالكشف عن خبایا وخفــایا ھذه الدّولــة التي تتبّجح بإنجازاتھا في مختلف المیادین وفي مختلف 

  شاشة البنیـة التّحتّیة.الجھات عبر عقود من الّزمن ففضح زیفھـا وكذبھا وھ

واألحزمة الحامیة للمدن من میاه الفیضانات، فقد خلّفت السیول أضرارا فادحة بالّطرقات والجسور    
تعتبر حدیثة اإلنشــاء وحتّى أّن منھا من لم یتجاوز عمرھا بضعة  وأّن بعض تلك المنشـآتخاّصة 

التي  خیّا بل إّن تلك األضــرار لحقت حتّى بالمدنأشھر. ولم یقتصر األمــر على المناطق المھّمشة تاری
منذ زمن  فاستفادتساحلّي الشریط لوقوعھا على النظرا جغرافیّا وسیاسیّا محظوظة" تُعتبــر "
انتفع ببنیة تحتیّة ممیّزة  قُطبا سیاحیّا المعتمدة من قبل النّظام التي جعلت منھاالتنمویّة  بالسیاسات

الصغرى المدن على المناطق الّریفیّة النّائیة و األضرارقتصر تولم  .وباھتمام غیر عادّي من قبل الدّولة
والمھّمشة في جھة الوطن القبلي على غرار 
بوعرقوب ومنزل تمیم بل إنّھا ضربت مركز ھذه 
الجھة، مدینة نابل ذات األھمیّة التي ذكرناھا حیث 

وأغرقتھا في  رت المیاه المنازل والمتاجرغم
  األوحال ودّمرت طرقاتھا والجسور.

وإذا كانت الحال ھكذا في مدینة نابل والوطن   
 ناتـــا الفیضــإّن بقیّة الجھات التي لحقتھــالقبلي، ف
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(تونس الكبرى، القصرین، سیدي بوزید،  
باجة، زغوان، توزر، قفصة...) لم تكن أحسن 
حاال، فقد عّرت السیول بعضا من سیاسة 

المتفّشي في  التھمیش وجانبا من الفساد الّرسمي
عالقة بإنجاز المنشآت العمومیّة والتي  تشرف 

علیھا الجھات المسؤولـة وخاّصة وزارة 
ه الجھات نصیبھا من التجھیز. فقد نالت ھذ

قتلى ومفقودین  األضرار التي لحقت بالبشر بین
الّطرقات والجسور التي ووالزراعات والبنایات 
  لم تقدر على الّصمود.

بعد كّل ھذا أّن السلطات  والغریب 
المسؤولة تحاول أن تبّرر ما حدث 
بدفاعھا عن خیاراتھا وعن بعض 
المسؤولین المباشرین عن تلك 
األشغال العاّمة والبنیة التحتیة 
المھترئـة وھي في حقیقة األمـر تبّرر 
الفساد المستشري في أجھزتھا من 

  حیث ال تدري.

عن ھشاشـة بقیّة صورة مصغّرة إّن ھشاشة البنیة التّحتیّـة التي عّرتھا األمطار األخیــرة لیست إالّ    
القطـاعات في ھذه البالد التي تعاني من أزمـة ھیكلیّة عمیقة لذلك ُسرعان ما تبرز عیوبھا مع أقّل 

، التي برّمتھا  ةھذه الدّولر مدى ھشاشة تعكس في النّھایة وفي حقیقة األمأزمـة ظرفیّة، وھذه الّصورة 
  ار.دولة من فخسوى ال تعدو أن تكون 

---------------- ---------------------------------------------------------------------  
  جورج ابراھیم وغونزالو وسایبابا أمام سفارة فرنسا بتــونس   

أمام  ، عدد من المناضلین والمناضالت وقفة احتجاجیّة2018أكتوبر  20نّظم، مساء السبت    
السفارة الفرنسیة في تونس للمطالبة بإطالق سراح الرفیق جورج ابراھیم عبد هللا. وقد ھتف 

امبریالیة، فرنسا  االمبریالیة، تسقط الّصھیونیّة"، "فرنسا ھي ھي، فرنسا الحاضرون بشعارات "تسقط
  استعماریة"، "أطلقوا سراح ابراھیم عبد هللا، ماكرون صھیوني، ماكرون قاتل"...
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في ھذه الوقفة، التي كانت محاصرة    
عوان البولیس، حضرت صور بالعشرات من أ

الرفیق غونزالوا األمین العام للحزب الشیوعي 
 في البیرو ـ الدرب المضيء أیضا، كما

حضرت صور الّرفیق سایبابا المثقّف الشیوعي 

الثوري المحكوم علیھ مدى الحیاة في سجون 
بالمائة  90الّرجعیّة الھندیّة رغم انّھ مقعد بنسبة 

  في الھند.بسبب مساندتھ لحرب الشعب 

   

  الرجعیة نازیــنالحریة لكل الثوریین المعتقلین في ز

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

 غتیالتونس : لقاء الشاھد والطبوبي وخطة اال   
یس الحكومة التونسیة ئاللقاء بین ر یفسر   

لالتحاد العام یوسف الشاھد واألمین العام 
 17جرى یوم  يالتونسي للشغل الذ

لى تبرئة ذمتھما إعیھما بس 2018سبتمبر 
أمام الداخل والخارج أكثر من كونھ یمثل 

للمشاكل المعلقة فاالتحاد بحثا عن حلول 
ثابت على موقفھ بإقالة الشاھد كما أن 

االستقالة  الشاھد ثابت على موقفھ بعدم
داخلیة قوى لیھ إوھذا المأزق ال تنظر 
لى أوساط المال إوأخرى خارجیة تنتمي 

واألعمال واالستخبارات بعین الرضا لذلك 
تجاوزه تدفع باتجاه اللقاء بینھما على أمل 

یام بتھدید خاصة أنھ یستفحل مع مرور األ
ضرابات یمكن أن االتحاد بسلسلة من اإل

تتوج بإضراب عام، كما یھدد رئیس 
باستعمال القوة العامة لكسر  الحكومة

، ومن عالمات ضرابات واالحتجاجاتاإل
شركة المالحة  إضرابذلك التعامل مع 

ل ویرید االتحاد القوالبحریة وعمال منوبة 
 يءھ یبحث عن حلول ویقول الشاھد الشإن

نفسھ، ولكن كل واحد منھما یعد العدة 
أزمة لالنقضاض على اآلخر في ظل 

مستفحلة أضحى االتحاد العام التونسي 

، یؤكد أنھ لن یسمح بمزید تفاقمھا للشغل
شارات مفادھا أنھ ال یستبعد إبل إنھ أرسل 

لتشریعیة المشاركة في االنتخابات ا
، وذلك لممارسة اسیة العام القادموالرئ

ضغط على قوى سیاسیة تحاول تحجیم 
باألخص حركة النھضة ره ونعنى دو
المعركة األساسیة في تونس سالمیة فاإل

االتحاد و الشاھد ھو بینھا وبین  ياآلن ھ
  .أحد أدواتھا

اللقاء ینتھي حتى أعلن عن ولم یكد    
 تستھدف اغتیال نور ماطة اللثام عن خطةإ

، وال یجب االستھانة بھذا الدین الطبوبي
أوساط جل یحرج كثیرین في فالرّ  الخبر

في الخارج  السلطة في الداخل وداعمیھا
وھو على خالف األمناء العامین السابقین 
یعبر عن آرائھ بوضوح ویبدو على بینة 
من الوضع في تطوراتھ االستراتیجیة 
والتكتیكیة وھو یھدد ویتوعد أعداء 

ظمة النقابیة ویحدد لھم الخطوط المن
الحمراء ویدخل البلبلة على مخططاتھم 

  . ویتكلم باسم الدفاع عن الشعب كلھ
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وحتى عندما یقترب من االتفاق معھم    
واستعمال خطاب التصالح فإنھ یفعل ذلك 

قریب من موقع قوة وفضال عن ذلك فإنھ 
وأحیانا  ،غیر مترفع عنھم من العمال،
حمایة أمنیة كافیة ،متحركا في تجده دون 

ومن المؤكد أن  .ى االتجاھاتشتّ 
في االتحاد وخاصة البیروقراطیة موجودة 

وھي مستفیدة على مدى  ،في أطره العلیا
سنوات من ذلك وترید التفاھم دوما مع 

، ومن جھةالسلطة وتسبق ذلك على الموا
ھذه الزاویة فإن خطاب الطبوبي یقلقھا 

، یانا یغرد خارج سربھاورھا فھو أحبد
 لذلك تحاول كبح جماحھ وإسداء النصیحة

كل ھذه . الیھ بأن یكون أكثر تحفظا وصمتا
بما  المدفعالعوامل تجعل الطبوبي في فم 

یذكر بالشھید عبد الحق بن حمودة األمین 
العام السابق لالتحاد الوطني للعمال 

قبل الجزائریین الذي قضى اغتیاال 
عاما في غمرة الحرب التكفیریة عشرین 

على الجزائر ومن ثمة علیھ وعلى غیره 
التونسیة عدم من أصدقاء المنظمة النقابیة 

  .االستھانة بخطط اغتیالھ

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

 إلى حرب شعبیّة  االنتفاضةلنحّول فلسطین:   

الشعبیة في فلسطین  االنتفاضات تتتالى     
المحتلة في مسعى إلیقاف غطرسة الكیان 
الصھیوني المحتل والتصدي لمشاریعھ 

ات الشھداء مقدمة  في ذلك مئطانیة  یستاال

، غیر أّن ھذه وآالف الجرحى واألسرى
، شیئا االحتالل ت لم تغیر من واقع التضحیا

فالكیان الصھیوني یستمّر في تنفیذ مخططاتھ 
عبر مصادرة المزید من األرض وتھجیر 
سكانھا وبناء المستوطنات . فما ھي األسباب 

 االنتفاضات التي حالت دون  تحقیق ھذه 
ألھدافھا خاصة فیما یتعلّق بتحریر األرض 

  وطرد الكیان الصھیوني المحتّل ؟

األخیرة من  االنتفاضات لقد انطلقت شرارة    
ردّة فعل جماھیریّة عفویّة. فانتفاضة الحجارة 
اندلعت إثر تعّمد أحد الصھاینة وھو یقود شاحنة 

ال الفلسطینیین من مخیّم جبالیا بدھس بعض العمّ 
غّزة عندما كانوا یستقلّون سیارتین في قطاع 

بحاجز "إیریز" وقد أسفر عن مقتل أربعة  منھم 
وجرح تسعة آخرین ، وإثر تشییع جنازة 

خرجت الجماھیر  1987-12- 09الضحایا یوم 
الشعبیة في فلسطین المحتلة في مسیرات عارمة 
وعفویّة منددة بالجرائم الصھیونیّة في حقھا 
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الذي تعیش  الحتالل امعبّرة عن رفضھا لواقع 
في ظلّھ متطلّعة لتحریر أرضھا والعیش فیھا في 
أمن وسالم وقامت خاللھا بإلقاء الحجارة على 
موقع للعدّو الصھیوني بجبالیا وسرعان ما 

العفوي لیشمل العدید من  االحتجاجتطّور ھذا 
القرى والبلدات الفلسطینّیة لیتواصل عدّة سنوات 

طرح  1993-09-13إلى  1987-12- 08من 
من خاللھ المنتفضون مسألة إقامة دولة 

تمكین  -فلسطینیّة مستقلّة عاصمتھا القدس 
تفكیك  –الفلسطینیّین من تقریر مصیرھم 

عودة الالجئین دون  –المستوطنات الصھیونیّة 
الفلسطیني عن االقتصاد انفصال  –قید أو شرط 

وقف المحاكمات العسكریّة  –الكیان الصھیوني 
اإلداریّة وخاّصة  واالعتقاالت الصوریّة

النشطاء منھم مع لّم شمل العائالت الفلسطینیّة. 
فھل كانت القیادات الفلسطینیّة وفیّــة لمطالب 
وتطلعات الجماھیر ؟ بالطبع ال، ألّن أغلب 
القیادات المرتبطة خاصة بحركة حماس وفتح 
ھي قیادات رجعیّة لم تطرح على جدول أعمالھا 

رض الفلسطینیة وطرد مسألة تحریر األ
المستعمر بل كانت تبحث دائما عن تسویّات 

. فانتفاضة الحجارة  رغم االحتاللتؤبّد واقع 
) ورغم 1993 -1987استمرارھا لعدّة سنوات (

تطور أسلوبھا في مواجھة قوات القمع 
الصھیونیّة من استعمال الحجارة إلى المقاومة 

 1300المسلحة، ورغم أعداد الشھداء المرتفع (

قتیال من الصھاینة، ورغم  160شھید) مقابل 
المجازر التي ارتكبھا الكیان الصھیوني في حق 
الفلسطینیّین العّزل وسیاسة تكسیر العظام التي 
سلكتھا في تلك الفترة أجھزتھ القمعیّة وتحت 
أنظار وسائل اإلعالم العالمیة التي سجلت عدید 

حتى ال المشاھد لعملیات كسر أیدي الفلسطینیین 
یتمكنوا مستقبال من استعمال سالح الحجارة 
للتصدي لھم، ورغم آالف األسرى والجرحى 
والمھّجرین، فقد تّمت المتاجرة بكل تضحیات 

الفلسطینیین وبدمائھم ومعاناتھم في إطار صفقة 
بین القیادات الرجعیة الفلسطینیة المدعومة 
باألنظمة العربیة العمیلة خدمة لمصالح العدو 

ھیوني ومن ورائھ اإلمبریالیّة األمریكیّة في الص
إطار اتّفاقیّة " أوسلو " التي تـــــــّم توقیعھــــــا 

بالحدیقة الجنوبیّة للبیت  1993-09- 13في 
األبیض األمریكي وبحضور جورج بوش اإلبن 
والتي انتھت بالمصافحة المكشوفة بین یاسر 
عرفات واإلرھابي إسحاق رابین وھو ما مثل 

ترافا علنیّا بالمحتل الصھیوني والقبول اع
بتواجده على األرض الفلسطینیّة . لقـد تضّمنت 

اإلذالل  ھذه مــا یلي: "تتّفق  اتفاقیةمقدّمة 
حكومة إسرائیل والفریق الفلسطیني في الوفد 
األردني الفلسطیني المشترك إلى مؤتمر السالم 
حول الشرق األوسط ممثّل الشعب الفلسطیني 

ن األوان لوضح حدّ لعقود من المواجھات أنّھ آ
المتبادل لحقوقھما  واالعترافوالّصراع 

السیاسیّة والشرعیّة ولتحقیق تعایش سلمي 
وكرامة وأمن متبادلین والوصول إلى تسویّة 
سلمیّة عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاریخیّة 
من خالل العملیّة السیاسیّة المتّفق علیھا، وعلیھ 

ان على المبادئ التالیّة "وأھّم ما یتّفق الطرف
ھو انسحاب الكیان  االتفاقیةتضمنتھ ھذه 

الصھیوني من غّزة وأریحا واعتراف منظمة 
التحریر الفلسطینیّة بقیادة عرفات بحـــّق 

" في الوجود مع تخلیھا عن لإسرائی"
"اإلرھاب" أي عن المقاومة المسلّحة للمحتّل مع 

اد حّل سلمّي للنزاع التزام العدّو الصھیوني بإیج
واعترافھ بمنظمة التحریر الفلسطینیّة كممثّل 

راف ــــرافھ واعتـــللشؤون الفلسطینیّة، كاعت
اإلمبریالیّة األمریكیّة بسكان الضفّة والقطاع 
والقدس على أنّھم جزء من الشعب الفلسطیني 

  ولیسوا أردنیین. 

لقد كانت نتائج انتفاضة الحجارة مخیّبة آلمال    
وطموحات الجماھیر الشعبیّة ومتناقضة مع 
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مطالبھا التي رفعتھا خاللھا رغم ما قدّمتھ من 
شھید  1300تضحیات كبیرة  منھا  باألساس 

طفال وجرح وإصابة  241من بینھم حوالي 

ألفا وتدمیر  15ألفا واعتقال حوالي  90حوالي 

من منازلھا واقتالع حوالي  1228ونسف حولي 

قولھا ومزارعھا بل لنقل ألف شجرة من ح 140
أنّھا لم تجن منھا سوى المزید من التقتیل 
والتشرید واألسر مّما دفع الكیان الصھیوني إلى 
افتتاح سجن جدید بصحراء النقب الستیعاب 
األعداد الغفیرة من األسرى الجدد . كما أّن 
القدس لم تعد للفلسطینیّین واللذین لم یتحقق لھم 

ي بقیت تتحّكم فیھ مطلب تقریر مصیرھم الذ
الصھیونیّة واإلمبریالیّة العالمیّة بقیادة أمریكا 
بدعم من الرجعیة العربیة العمیلة ، كما لم یتّم 
تفكیك المستوطنات بل تسارع نسق زرعھا في 
عدّة أماكن من األرض العربیة الفلسطینیّة مع 

  ازدیاد وتیرة المحاكمات الصوریة.

تفویض العدو  لقد نتج عن انتفاضة الحجارة   
الصھیوني لجزء من سلطتھ وتقسیمھا بین 
ربیبتھ حركة حماس داخل قطاع غّزة وحركة 
فتح في الضفّة للقیام بدور الشرطي لتأمین 

راع "الفلسطیني  ـــاء الصّ ـــحــدوده وإلذك
فاستغلت حركة حماس ھذا  "،الفلسطیني

التفویض والدعم المالي  الكبیر الذي تتلقاه من 
ت خاّصة الرجعیات العربیة في عدّة جھا

اإلنتشار داخل غّزة عبر تقدیم المساعدات 
العینیة لعائالت األسرى والشھداء لضمھم 
لصفوفھا وحشد األنصار من خالل ما ترّوجھ 
عن تعارض مواقفھا مع مواقف منظمة التحریر 
الفلسطینیة . كما استغّلت الشعور الدیني لتحّول 

من قضیة تحرر الصراع في فلسطین المحتلّة 
وطني دیمقراطي ھدفھ تحریر األرض العربیة 
في فلسطین وطرد المحتل وجمیع أعوانھ إلى 
صراع دیني بین "الیھود والمسلمین" ھدفھ 

اإلبقاء على المعالم الدینیة وباألساس المسجد 
  األقصى بالقدس المحتلة تحت تصرفھا ال غیر.

 االنتفاضةوبالرغم من النتائج الكارثیّة لھذه    
فقد تنصل الكیان الصھیوني حتّى من أبسط 
التزاماتھ فعّم اإلحباط في صفوف الجماھیر 

الشعبیّة التي حاولت الرجعیّة الفلسطینیّة  
إیھامھا "بالمكتسبات التي حققتھا من خالل 
اتّفاقیّة أوسلو" واقتنعت وأّن ما ورد بھذا ال 
 یعدو أن یكون سوى ذّر الرماد على العیون أو

لنقل ھو حبر على ورق ال غیر ألّن الكیان 
الصھیوني لم یسع لتطبیق "الحل النھائي" ألنّھ 
لم یكتف " باألرض مقابل السالم " بل كان 
یطمح لتحقیق تنازالت أخرى فجّمد المفاوضات 
مع منظمة التحریر الفلسطینیّة مع استمراره في 

جتیاحات وااال واالعتقاالت  االغتیاالتممارسة 
اطق التي توجد تحت "سیطرة السلطة للمن

الفلسطینیة"، كما رفض اإلفراج عن األسرى 
واستمر في مصادرة األراضي وإقامة 
المستوطنات بھا. ھذا الوضع العام المتأّزم 
استغلتھ حركة حماس كما یجب في تطویر 
قواھا الذاتیّة ولّف المزید من الجماھیر حولھا 

و وعدم تحت یافطة مناھضتھا التفاقیة أوسل
اعترافھا بنتائجھا واختالفھا مع منظمة التحریر 

  حولھا. 

بین  باالنفجاروفي ظّل ھذا الوضع المنبئ    
الفینة واألخرى، عمد اإلرھابي أریل شارون 
وفي خطوة استفزازیّة إلى اقتحام المسجد 
األقصى والتجوال في ساحاتھ معبّرا عن كونھ 

سخط سیبقى "منطقة إسرائیلیّة" مّما أثار 
المصلّین الذین تصدّوا لھ فاندلعت مواجھات 

في ساحات المسجد  االحتالل بینھم وبین جنود 
بینما  250منھم وجرح حوالي  07فاستشھد 

جندیا صھیونیّا، ومثّلت ھذه  13أصیب 
المواجھات بدایة انتفاضة األقصى التي اندلعت 
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  2005-02- 08لتنتھي في   2000-09- 28في 
في قّمة شرم الشیخ بین  باتفاق ھدنة أبرمت
ل شارون، كما مثّلت ھذه یمحمود عبّاس وأری

الخطوة التي خطاھا اإلرھابي شارون فرصة 
سانحة لحركة حماس لتقدیم نفسھا للجماھیر 
الفلسطینیّة بكونھا المدافعة األولى عن المسجد 
األقصى ولتعمل ما في وسعھا لقیادة المنتفضین 

في مسعى لبسط  وتوجیھھم الوجھة التي تختارھا
  سیطرتھا على غّزة . 

لقد مّرت انتفاضة األقصى بعدّة مراحل من    
خالل تنّوع المواجھات مع العدّو الصھیوني 
وتطّورھا فمثّلت بدایتھا ھبّة شعبیّة في أغلب 
القرى والتجمعات السكانیة والمدن شارك فیھا 

 االحتكاكأغلب الفلسطینیّین ثّم انتقلت إلى 
على مداخل المدن  االحتالل نود المباشر مع ج

والبلدات برمي الحجارة التي قابلھا الصھاینة 
بقّوة الحدید والنار مّما أدّى إلى استشھاد العدید 
من الفلسطینیین العزل لتمّر إثر ذلك إلى مرحلة 
المواجھة باألسلحة بین بعض عناصر المقاومة 
المسلحة والجنود الصھاینة خاصة مع تدّخل 

ئل الفلسطینیّة وعبر أجھزتھا بعض الفصا
العسكریّة في عملیّات كّر وفّر بینھا وبین أجھزة 
القمع الصھیونیّة لتتّسع رقعة المواجھ المسلّحة 
وتتطّور أسالیب المقاومة لتطال الجنود 
الصھاینة والمستوطنین على الحواجز 
والشوارع الرئیسیّة، إلى جانب اقتحام 

ریّة داخلھا مّما المستوطنات وتنفیذ عملّیات عسك
أدخل الخوف والرعب في صفوف شاغلیھا 
نتیجة للخسائر البشریّة التي تكبدوھا خاّصة مع 

وتمّكن الفصائل الفلسطینیّة  االنتفاضةاستمرار 
من تشكیل مجموعات مسلّحة في معظم المدن 
الفلسطینیّة مع تطّور أدائھا وتغیّر تكتیكاتھا 

التي  ستشھادیةاالالمیدانیّة من خالل العملیّات 
طالت الحافالت والمطاعم والفنادق وإطالق 

-10-20الصواریخ وقذائف الھاون إذ أطلق في 

أول صاروخ من نـــــوع "قّسام" من  2002
غّزة لتصل فیما بعد ھذه الصواریخ إلى جمیع 
المستوطنات المحیطة بغّزة خاّصة وأّن أغلب 
الفصائل الفلسطینیّة أصبحت لھا صواریخھا 

ام لحماس، القدس للجھاد صة بھا (القسّ الخا
اإلسالمي، صمود للجبھة الشعبیة وناصر 

  للمقاومة الشعبیّة) . 

ورغم تطور نھج المقاومة المسلحة في    
وبروز بعض  االنتفاضةالمرحلة األخیرة من 

التنظیمات الفلسطینیّة المرتبطة بھ (لجان 
المقاومة الشعبیة) وتمكنھا من تفجیر دبابة 

افا بوصفھا أقوى دبابة لدى الصھاینة وفي المرك
جندیا  58الشرق األوسط والقضاء على حوالي 

في معركة مخیم جنین  142صھیونیا وجرح 
واغتیال وزیر السیاحة رحبعام زئیفي والقضاء 
على قائد وحدة الھبوط المظلّي الصھیوني ، فقد 

وإیقافھا بجّرة قلم في قّمة  االنتفاضةتّم وأد ھذه 
شیخ برعایة  النظام المصري العمیل شرم ال

بین  2005- 02-08والتي تّم إمضاؤھا في 
محمود عبّاس وشارون رغم كّل تلك التضحیات 
التي قدّمھا الفلسطینیّون على مدى تلك السنوات 
الخمس والمتمثلة باألساس في سقوط حوالي 

جریحا إلى جانب  48322شھیدا و 4412
ر تصفیة معظم الصف األول من الكواد

الفلسطینیّة (اغتیال الشیخ أحمد یاسین مؤسس 
حركة حماس وعبد العزیز الرنتیسي القیادي بھا 
وأبو علي مصطفى أمین عام الجبھة الشعبیّة 
لتحریر فلسطین ورائد الكرمي قائد الجناح 
المسلح لحركة التحریر) ومحاصرة مقر یاسر 
عرفات وتسمیمھ واغتیال الشھید محمد الدّرة 

سنة تحت أنظار  11لغ من العمر الطفل البا
والده والذي انتشرت صورتھ في جمیع أنحاء 
العالم لتكشف لھم عن ھول الفظاعات التي 
یرتكبھا الصھاینة  في حّق الفلسطینیین وكیفیّة 
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تعاملھم مع العزل منھم وقتلھم بدم بارد مع 
تدمیر البنیة التحتیّة وجّل المؤسسات الفلسطینیّة 

" الصھیوني من غّزة االنسحابمقابل  "
ومصادرة أجزاء جدیدة من األرض العربیة في 
فلسطین المحتلة إلقامة جدار الفصل العنصري 

  لتأمین المستوطنات ومزید حمایتھا .

إّن تطّور أشكال المقاومة المسلّحة وتوصلھا    
إلى تطویر أسلحتھا بقدر ما أدخل الرعب في 

ر ما صفوف المستوطنین والجنود الصھاینة، بقد
أرعب القیادات الفلسطینیة العمیلة وكذلك 
األنظمة العربیة الرجعیّة ألّن استمرارھا أصبح 
یھدّد مصالحھا ومصالح حلفائھا مّما حتّم علیھا 

 االنتفاضةضرورة إیقافھا. لقد بیّنت ھذه 
كسابقتھا مدى استعداد الجماھیر الشعبیّة لمقاومة 

حة متى محتلّھا وتطویر أسالیب مقاومتھا المسلّ 
ارتبطت بقیادة تنتھج ھذا النھج، غیر أّن 
الرجعیّة اللیبیرالیّة والدینیّة التي تستغل 

العدّو للتفاوض  كجسر للعبور لجرّ  االنتفاضات
معھا وعقد الصفقات المشبوھة معھ برعایة 
األنظمة العربیّة العمیلة التي تتبارى فیما بینھا 

ضاربة  في تطبیق إمالءات أسیادھا اإلمبریالیین
عرض الحائط بكل التضحیات التي قدمتھا 

الشعبیّة في فلسطین  ومازالت تقدّمھا الجماھیر
على  االستسالمیةالمحتلّة ، فرضت ھذه الحلول 

ھذه الجماھیر التي زاد وضعھا سوءا خاصة مع 
كثرة القیود التي تفرضھا علیھا السلطات 
الرجعیّـة سواء في غّزة أو في الضفّة وذلك 

الخناق علیھا والحدّ من حریّة تصدّیھا  بتضییق
 للمحتّل . 

إّن الجماھیر الشعبّیة التي لم تفرز عبر    
نضالھا المستمر قیادة ثوریّة تؤّطر تحركاتھا 
وتقودھا نحو أھدافھا المرسومة ، تظّل عرضة 

حتواء من قبل األطراف الرجعیّة التي تحاول لال
ھ بكّل الطرق الممكنة حرف نضالھا عن وجھت

الحقیقیّة واستغاللھ في تنفیذ مشاریعھا 
ومخّططاتھا المتعارضة مع تطلّعاتھا. لقد 
أدركت حركة حماس أّن منسوب الغضب 
الجماھیري ضدّ  سیاساتھا المتبعة في قطاع 
غّزة وسیاسة فتح في الضفّة في ارتفاع جّراء 

والسیاسیّة  االقتصادیةتردّي األوضاع 
لتوجیھھ نحو فتحیّنت الفرصة  واالجتماعیة

العدّو الصھیوني ولو آنیّا ال لغایة مقاومة 
المحتّل بل لدعوتھ للتفاوض معھا حول شروط 
رفع الحصار عن غّزة وھو ما أّكده ھنیّة في 

الذي نّظمتھ  االنتفاضةالمؤتمر الدولي لدعم 
"الھیئة الوطنیّة العلیا لمسیرات العودة" بمناسبة 

حركة حماس  یوم القدس العالمي "أّن حركتھ أي
مستعدّة للتّعاطي إیجابیّا مع كّل مبادرة حقیقیّة 

تنھي الحصار اإلسرائیلي المفروض على  
سنوات" كما  10قطاع غّزة منذ أكثر من 

أضاف بأّن "مسیرات العودة ھي الخیار األمثل 
لھذه المرحلة". استغلّت إذن حركة حماس 
الذكرى السنویّة إلحیاء یوم األرض الذي یوافق 

م الثالثین من شھر مارس من كل سنة وھو یو
ھیوني سنة التاریخ الذي ارتكب فیھ العدو الصّ 

مجزرة في حق الفلسطینیین العّزل  1976
إلرغامھم على ھجرة أراضیھم والتخلي عنھا 
بقّوة السالح لفائدة المستوطنین، للزّج بآالف 
الفلسطینیین العّزل في مواجھة آلة القمع 

ظاھروا قرب الجدار العازل الصھیونیّة الذین ت
مطالبین بحّق العودة إلى دیارھم ومزارعھم . 
وكان ردّ الكیان الصھیوني كالعادة قاسیا إذ 
أعلن المناطق المتاخمة للحدود مع غّزة مناطق 
عسكریّة مغلقة ونشر فیھا تعزیزات كبیرة من 

قنّاص على السیاج  100الجیش مع تركیز 
رت عن ي عبّ وتصدّى لمسیرات "العودة" الت

حلم ظّل یراود الفلسطینیین بالحدید والنار إذ 
شھیدا ومئات الجرحى مّما زاد في  16سقط 

 االحتجاجاتاع رقعة ــستأجیج األوضاع واتّ 
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الذي أقّر  2018- 03-31انطالقا من یــــــوم 
یوم حداد وذلك بانضمام آالف المنتفضین لھذه 

عتصامات قرب الجدار التحركات والتحاقھم باال
العازل أین تّم نصب الخیام وھو ما عبّرت عنھ 
إحدى صحف الكیان الصھیوني في تعلیق لھا 
على ذلك بالقول: "إنّھ بدال من أن یكون عدد 
القتلى والجرحى الفلسطینیین رادعا للمتظاھرین 

وزیادة  لالنتقامفقد شّكل عامال دافعا لھم 
ما على حركة أعدادھم للتظاھر". لقد كان لزا

حماس العمل على استمرار المسیرات أطول 
مدّة ممكنة إذ أعلن خالد البطش رئیس الھیئة 
العلیا لمسیرة العودة في مؤتمر صحفي : "نعلن 

 االعتصامأّن الیوم ھو یوم البدایة وسنواصل 
وصوال  االستمراروالتظاھر وندعو شعبنا إلى 

ماي الذي  15إلى یوم الزحف العظیم في 
دف الذكرى السبعین للنكبة". كما مثّل أیضا یصا

قرار إدارة اإلمبریالیة األمریكیة نقل سفارتھا 
في مرحلة أولى إلى القدس المحتلّة واحتفالھا في 
مرحلة ثانیّة بعملیّة النقل وتركیز السفارة في 
المقّر الجدید دافعا إضافیّا الستمرار ھذه 
المسیرات والمواجھات مع قوى القمع 

  ونیّة . الصھی

لقد دفعت حركة حماس بآالف الفلسطینیین    
العزل للتصدي آللة القمع الصھیونیّة مّما أسفر 

ألف،   22وجرح  200عن استشھاد حوالي 
ھدفھا في ذلك عقد صفقة جدیدة مع المحتل 
لتخفیف الحصار المفروض على غّزة ال 
لتحریرھا وباقي األرض الفلسطینیّة وھو ما 

لمكتب السیاسي للحركة عبّر عنھ رئیس ا
إسماعیل ھنیّة في خطبة عید اإلضحى الفارط 
بقولھ: "إنّنا نسیر إن شاء هللا في طریقنا نحو 
إنھاء الحصار الظالم عن غّزة دون التخلّي عن 
الثوابت الوطنیّة.. أستشعر في ھذا العید أّن 
ھناك خیرا قادما إن شاء هللا لشعبنا ونحن بتنا 

ن طّي صفحة ھذا قاب قوسین أو أدنى م

. لقد ارتبطت ھذه األماني "الحصار الظالم..
التي عبّر عنھا ھنیّة بمباحثات تجري في تلك 
الفترة في القاھرة بشأن تھدئة طویلة األمد بین 

الصھیوني برعایة  االحتالل حركة حماس و
وتوّسط النظام المصري ومنسق األمم المتّحدة 

سط الخاص لعملیّة السالم في الشرق األو
نیكوالي مالدینوف، األمر الذي یؤّكده نائب 
رئیس الحركة بغّزة خلیل الحیّة بقولھ: "الجھود 
المصریّة واألممیّة والقطریّة الّرامیّة إلى إتمام 
اتّفـاق تھدئة مع إسرائیل وصلت إلى مراحلھا 
النھائیّة" كما أضاف "الحدیث في اتّفــــــــــــاق 

"، غیر 2014العام  التھــدئة قائم على تفاھمات
أّن ھذه المفاوضات توقّفت مع عطلة عید 
اإلضحى وتعّطلت بتدّخل من حركة فتح وبعض 
األطراف العربیّة التي أّكدت على ضرورة 

التي تنّص  2014 -04- 22تطبیق تفاھمات 
الفلسطیني باتّفاق  االنقسامعلى إنھاء مرحلة 

حركة حماس اإلسالمیّة ومنظمة التحریر 
ة فتح من حیث المبدأ على تشكیل الفلسطینی

حكومة موّحدة وإجراء انتخابات رئاسیّة 
والتي لم تتّم في  2014وبرلمانیّة قبل نھایة عام 

تلك الفترة والتي تّم  طرحھا حالیّا كشرط 
لتحقیق الھدنة . لقد أعلم النظام المصري الذي 
كان یرعى جھود التھدئة بین حركة حماس 

قطاع غّزة  مسؤولي والكیان الصھیوني بشأن 
حماس بأنّھ ال بدّ من إتمام المصالحة الفلسطینیّة 
( إقرأ المصالحة بین حماس وفتح ) قبل الحدیث 

  عن أّي ملّف آخر . 

لقد بیّنت لنا الوقائع المذكورة وأّن الرجعیّة    
الفلسطینیّة بكل تلویناتھا بصدد التالعب بحقوق 

وقت الفلسطینیین الذین تستنفرھم وتجندھم 
الحاجة ال لغایة تحریر األرض المحتلة بل لعقد 

ات التي ـــجعیّ الصفقات المشبوھة. ھذه الرّ 
أصبحت تتسابق لتقدیم جزء ھام من األرض 
العربیة في فلسطین للعدّو الصھیوني مقابل 
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تكلیفھا من قبل المحتل ببعض المھام القذرة 
المتمثّلة باألساس في وأد نھج المقاومة المسلّحة 

حاصرة كّل نفس ثوري طرح أو یطرح مھاّم وم
تحریر األرض. لقد سعت الرجعیّات اللیبرالیّة 

المرتكزة  االستسالمیةوالدینیّة للترویج للحلول 
باألساس على مبدإ "األرض مقابل السالم" 
وحاولت طمس معالم الثقافة الثوریّة التي كانت 
تتغنّى بالمقاومة المسلّحة وتشید بمواجھاتھا  مع 

لعدّو واستبسالھا في الدفاع عن األرض خاّصة ا
أواخر الستینات وخالل السبعینات من القرن 
الماضي التي انتشرت فیھا األغاني الثوریّة في 
أرجاء الوطن العربي مثل " لّوحنا على القواعد 
لّوحنا برصاصنا خذنا الموت وما ھبنا ونفذنا 

 ھ/ئیّ وكل الجماھیر فدا ھالعملیّة وروحنا ... فدائّی 
وھذه ھّي  /وتعّودنا على الموت والتضحیّة

طریقنا وعنھا ما نتوه...، طالعلك یا عدّوي 
بسالحي  /من كّل بیت وحارة وشارع /طالع

 /حربنا حرب الشوارع... /وإیماني طالعل
وبقیادتنا الثوریّة أعلنّا الحرب الشعبیّة...، 

ما فیھ  /خلّي رصاصك في العالي /كالشنكوف
رصاصك في العالي... إلى طول ما  /خوف

جانب العدید من األغاني  األخرى، انتشار النار 
في الھشیم ومثّلت طریقة مثلى للتعریف بقضیّة 
التحّرر الوطني الفلسطینیّة خاّصة لدى الشبیبة 

بالمقاومة  االلتحاقمّما دفع بالعدید منھم إلى 
  المسلّحة والقتال ضمن صفوفھا . 

لم  االنتفاضاتیضا أّن أثبتت لنا الوقائع أ و   
ولن تحقّق للمنتفضین مطالبھم عندما ترتبط 
بقیادات رجعیّة ھّمھا الوحید تحسین شروط 

ببعض الفتات الذي یجود  االكتفاءالتفاوض مع 
بھ العدو أو ببعض التنازالت خاصة في المسائل 
المرتبطة بقضایا التحّرر الوطني ألّن الرجعیّة 

أّي مبادرة ستعمل بالضرورة على عرقلة 
بالسعي لتخریبھا من الداخل  االنتفاضةلتطویّر 

حین تشعر بأّن قادتھا خرجوا عن سیطرتھا . 

 االنتفاضات ففي فلسطین المحتلة ورغم كل ھذه 
ورغم زخمھا الجماھیري واستمرارھا لعدّة 
سنوات لم تتحقق مطالب المنتفضین فلم تتوقف 
عملیّة مصادرة األراضي وتشرید أصحابھا 

وال  االغتیاالتھجیرھم، كما لم تتوقف ال وت
الیومیّة للفلسطینیین وال انتھاكات  االعتقاالت

 االستعمارحقوقھم، كما لم تتحرر أرضھم من 
الذي ما یزال جاثما فوق صدورھم مّما یحتّم 
البحث عن  بدیل آخّر تنتھي معھ معاناتھم 
الیومیّة ویحقّق لھم حلم العودة إلى دیارھم 

ویحّرر أرضھم بصفة نھائیّة. إّن ھذا وبساتینھم 
البدیل یكمن في تجسید الشعار الداعي لتحویل 

إلى حرب شعبیّة طویلة المدى، غیر  االنتفاضة
أن تجسید ھذا الشعار یقتضي وجود قیادة ثوریّة 
متسلّحة بالنظریّة الثوریّة وقادرة على لّف 
الجماھیر حولھا وتطویر قدراتھا الذاتیّة 

وتكوین نواة لجیش الشعب  وتصلیب عودھا
رتكاز المتغیّرة في الثوري وإنشاء مناطق اال

األریاف والقرى الفلسطینیّة التي تتّسم بضعف 
تواجد العدّو الصھیوني والرجعیّة الفلسطینیّة 
لتكون منطلقا للھجمات على العدو ومالذا 
للتخفّي ومصدرا لمدّ الجیش الشعبي بعناصر 

ن یتّم ال بالتفاوض جدیدة. إّن تحریر فلسطین ل
وال بقیادات رجعیة بل  بحرب االنتفاضات وال ب

الشعب طویلة األمد بقیادة ثوریّة تسعى إلى 
تحصین أّي شبر من األرض العربیة في 
فلسطین المحتلّة حاّل تحریره وتدعیمھ إلى حین 
تحقیق الھدف المنشود أال وھو طرد الغزاة 

طیّة اوتحریر كامل األرض وبناء سلطة الدیمقر
، فحرب الشعب  االشتراكيالشعبیّة ذات األفق 

أثبتت وتثبت حالیا جدواھا في المستعمرات 
وأشباه المستعمرات وعن طریقھا تحررت 
الصین الشعبیّة بقیادة ماوتسي تونغ  وتمارس 
اآلن في الھند والبیرو والفلیبین وتحقق 
انتصارات مھّمة على أعداء العّمال والفالحین 
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الحالیّة في  االنتفاضةشعار لنحّول فلنرفع إذن 
فلسطین المحتلّة إلى حرب شعبیّة طویلة األمد 

ولتتخلّص الجماھیر الشعبیّة من القیادات 
  الرجعیّة التي تتاجر بحقوقھا المشروعة.

-------------------------------------------------------------------------------------  
  المبریالیة تعني أیضا االنحطاط والتفسخ األخالقيا   

شرت على االنترنات وفي نُ صور أظھرت     
رئیس فرنسا االمبریالیة محاطا  وسائل اإلعالم

 بشبان نصف عراة في مستعمرة سان مرتان
حداھا یضمھ إخالل زیارتھ لھا ھذا الشھر وفي 

أحدھم وقبل أیام أعلن حارسھ الشخصي بن عال 
نیف المتظاھرین في أول ماي أنھ المتھم بتع

ثارت زوبعة في " الرئیس الفرنسي و"عشیق
: لقد وصلنا للقاع وعلى ق كثیرونفرنسا وعلّ 

  .ماكرون االستقالة فورا
االمبریالیون ال یكتفون بالترویج لذلك    

االنحطاط وتبریره في المركز وانما یصدرونھ 
للبلدان المستعمرة وشبھ المستعمرة حیث تتفشى 
شیئا فشیئا ظواھر مثل الشذوذ الجنسي 

الصین ومثلما انتصرت  والمخدرات الخ....
بقیادة الشیوعیین على تلك األمراض (األفیون 

البرولیتاریا  على سبیل المثال) ستنتصر

دة على االمبریالیة والشعوب واألمم المضطھَ 
وحضارتھا المتفسخة لتبني حضارة جدیدة حیث 

ان ال كبضاعة یتمتع االنسان بقیمتھ كانس
  ..خ.اقتصادیة وجنسیة ال

------------------------------------------------------------------------------------  
  مدارسھم تالمیذ وتلمیذات في عمر الّزھور یحتّجون من أجل حقّھم في النّقل إلى:األخرى تونس
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  نشرة أنباء المقــاومة في العــالم  

  الفلبین: جیش الشعب الجدید یقتل ضابطا في الجیش النظامي

  
قُــتل ضابط في الجیش الفلبیني وُجرح 
عنصر آخر خالل معركة بالّرصاص دارت 
مع مقاتلین من قوات جیش الشعب الجدید في 
قریة مانیت، وقد وقعت المعركة یوم االثنین 

  2018أكتوبر  22
  

 عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجیش التركي على ید قوات الكریال

   المركز اإلعالمي لقوات الدفاع قال   
جنود  3 أنّ  (الكریال) في بیان لھ الشعبي

نفذتھا قّواتھ  عملیاتأتراك قتلوا خالل تلك 
 .في منطقتین 2018أكتوبر  12یوم 

البیان أّن جندیا تركیا قُتل  وجاء في نص
 وآخر أصیب بجروح خالل عملیّة قنص

متمركزین على تلة لیلكا  اجنوداستھدفت 
 .الواقعة في ناحیة شمزینان بجولھ مرك

جنود عملیة ضد  قوات الكریالنفذت  كما
وبحسب المعلومات األولیة قتل  االحتالل 

 االحتالل جندیان تركیان، لینسحب بعد ذلك 
من المنطقة في ساعات المساء من ذات 

  .الیوم
المركز سابق نشره بیان  وورد في   

اإلعالمي لقوات الدفاع الشعبي بصدد 
عملیات قوات الكریال التي نفذوھا في 

منذ بدایة شھر  باشور وباكور كردستان
 ا على األقلتركی اجندی 16 نّ أ، أكتوبر

 .أیام قلیلةقتلوا خالل 
أكتوبر  10بتاریخ وقد أورد البیان أنّھ  

عملیة ضد  الكریال نفذت قوات 2018

مخفر كومي التابع لناحیة جیلي بجولھ 
رت العدید من تحصینات العدو، دمّ فمرك، 

وأعطبت عربة عسكریة من نوع آماركو 
ب ما تم ربة مدرعة، وبحسباإلضافة إلى ع

قتلوا  من الجنود األتراك   8 نّ إتثبیتھ ف
 االحتالل خالل العملیة، فیما قام 

باستھداف المنطقة بقذائف الھاون 
 .واألوبیس

وبتمام الساعة أكتوبر  11وفي تاریخ 
نفذت مقاتالت وحدات المرأة  15.00

ستار عملیة ضد جنود جیش  -الحرة
ركزین على تلة مالتركي المت االحتالل 

دي الواقعة بمنطقة برزان بباشور خو
 .كردستان، نتج عنھا مقتل جندیین تركیین

نفذ  19.30وفي ذات الیوم وبتمام الساعة 
مقاتلو الكریال عملیة ضد الجنود 
المتمركزین على تلة لیلكان بباشور 
كردستان، وجھ خاللھا المقاتلون ضربات 
موجعة للعدو فیما لم یتم التأكد من عدد 

 .والخسائر التي تكبدھاقتلى العدو 
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 00. 10وبتمام الساعة  أكتوبر 9وبتاریخ 
عملیة ضد الجنود نفّذت قوات الكریال 

المتركزین على تلة الشھیدة سورخین 
 4 بمنطقة ھركول، وخالل ھذه العملیة قتل

 . نوآخر 3جنود للجیش التركي وجرح 
 3وخالل ذلك قتل  أكتوبر 1بتاریخ  و

في تلة خالل عملیّة  جنود للجیش التركي
 . الشھیدة سورخین

وفي ذات الیوم استھدفت مقاتالت المرأة 
 10.40ستار وبتمام الساعة  –الحرة 

مخفر یكملي بناحیة قیلبان بشرنخ، وخالل 
ھذه العملیة وجھت المقاتالت ضربات 
لتحصینات العدو فیما لم یتم تثیبت عدد 

  .قتلى العدو
تركیّة  من جھتھا نشرت وكاالت أنباء   

خبر مقتـل  2018أكتوبر  2یوم الثالثاء 

أربعة عناصر وجرح خمسة آخرین من 
قّواتھا العسكریّة في أحد أریاف منطقة 
كرجوس إثـر انفجار قوّي ھّز مدّرعتھم 

  عند مرورھا فوق قنبلة یدویة الصنع.
وأّكدت السلطات التركیّة أّن حزب     

العّمـال الكردستاني یقف وراء ھذه 
لیّة. بینما لم تصدر قّوات الدّفاع العم

الّشعبي الكردیّة بیانا تتبنّى من خاللھ ھذه 
  العملیّة. 

وبعد ذلك بیومین تاّكد مقتل ثالثة من   
المصابین بجروح لیرتفع عدد القتلى إلى 

بینما ُعدّت إصابة الجندیین اآلخرین  7
   خطیرة.

 انتفــاضة في الیمــن
مناطق واسعة من الیمن انتفاضة  تشھد   

شعبیّة بسبب تردّي الخدمات االجتماعیّة 
واالرتفاع المشّط في األسعار وسقوط 
العملة المحلیة حیث بلغ سعر صرف 

ریاال یمنیّا.  620 األمریكيالدوالر 
وشملت االحتجاجات مدن المعال والشیخ 

وخور مكسر والشعب  عثمان والمنصورة
  .عدن محافظةوالبریقة في 

وقامت الجماھیر الكادحة المتضّررة من    
تردّي مستوى المعیشة بحرق اإلطارات 
المطاطیة وإغالق الّطرقات وأصاب الشلل 

مدینة عدن بأكملھا. كما انتشرت 
  االحتجاجات إلى محافظات مجاورة.

في ظّل  االنتفاضةیأتي اندالع ھذه    
انقسام الیمن بین معسكرین حربیین بقیادة 
أمراء حرب محلیین ینشرون بالوكالة عن 
أسیادھم الرعب والدّمار واألمراض 

  واألوبئة والموت في صفوف الشعب.
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  مجزرة ضدّ الكادحین في الّسعودیّة
ھذا الكادح قتلتھ قّوات األمن    

السعودیة بالّرصاص الحّي مع عدد 
آخر من العّمال السعودیین واألجانب 

 3یوم األربعاء الذین تظاھروا 
في الّظھران مطالبین  2018أكتوبر 

الص أجورھم المقطوعة عنھم بخ
 .شھرأ 6منذ 

 
  لوحدات حمایة الشعبعملیات نوعیة جدیدة  :عفرین

أصدر المركز اإلعالمي لوحدات حمایة    
، بیاناً إلى 2018سبتمبر  27 یوم الشعب،

الرأي العام كشف فیھ عن نتائج عملیتین 
 .نفذتھا في مدینة عفرین ومنطقة راجو

في إطار المرحلة الثانیة : وجاء في البیان
من مقاومة العصر في منطقة عفرین، 
نفذت قواتنا عملیتین عسكریتین استھدفتا 

التركي ومرتزقتھ في  االحتالل جنود 
 .مركز مدینة عفرین وقرى ناحیة راجو

، نفذت قواتنا سبتمبر الجاري 25بتاریخ 
 االحتالل عملیة قنص استھدفت جنود 

ین، وبنتیجة التركي في مركز مدینة عفر
 .العملیة قُتل جندي یدعى علي أوكار

، نصبت قواتنا كمیناً سبتمبر 26بتاریخ 
لمرتزقة أحرار الشرقیة على الطریق 
الواصل إلى قریة غولیة التابعة لناحیة 
راجو، حیث قُتل في العملیة مرتزق وتم 

  .االستیالء على سالحھ
أصدر  وقبل ذلك، وفي آخر شھر أوت،   

 اإلعالمي لوحدات حمایة الشعبالمركز 
ً  الكردیة في سوریا بأن  أفاد فیھبیانا

الوحدات نفذت عملیة في قریة بربنة 
یوم  التابعة لمنطقة راجو بمقاطعة عفرین

قُتــل خاللھا جندیّان  2018أوت  29
تركیّان وعنصران من "فرقة حمزة" التي 
تمثّل إحدى الفرق المرتزقة العمیلة 

 لالحتالل التركي.
تواصل وحداتنا :"ن ما یليوجاء في البیا

التركي  االحتالل عملیاتھا العسكریة ضد 
ومرتزقتھ في منطقة عفرین وقراھا، وذلك 
في إطار المرحلة الثانیة من مقاومة 
العصر، حیث أدت إلى مقتل المزید من 

 .العسكریین األتراك ومرتزقتھم
من شھر  29، وبتاریخ ومن ضمن ذلك   

، نفذت وحداتنا عملیة وت)(أ آب الجاري
ضد أحد الحواجز المشتركة لجیش 

التركي ومرتزقة فرقة الحمزة  االحتالل 
عند مفرق قریة بربنة التابعة لناحیة راجو، 
وبحسب ما تم تأكیده، فقد قتل جندیین 
تركیین واثنین من مرتزقة فرقة الحمزة، 
إضافة إلى جرح اثنین آخرین بجروح 

 ."بلیغة
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  :حرب الّشعب في الھند   

الحكم باإلعـدام على عنصرین من الحزب  
  الشیوعي الماوي

 26أقدمت محكمة ھندیّـة یوم األربعاء    
على إصدار حكم باإلعدام في  2018سبتمبر 

حّق عنصرْین من الحزب الشیوعي الھندي 
(المــاوي) بتھمة قتلھما لمحافظ شرطة وخمسة 
 أعوان أمن خالل مواجھة بین الثّوار الماویین
وقوات البولیس في منطقة دومكا (جارخاند) یوم 

  .2013جویلیة  2
ویظھر في الّصورة الّرفیقان الشیوعیان    

باسكي وسوخالل مورمو اللّذان قدّما من عمرھما الكثیر من أجل قضیّة تحّرر  سانتان
الكادحین في الھند وإنّھما یھبان حیاتھما فداء للشعب ولحربھ طویلة األمد التي ستنتصر 

  .طال الّزمن أو قصر فالمجد والخلود لھما والنصر للكادحین الثوریین في ھذا العالم

 لسلطات الھندیة تعتقل عددا من الشخصیات الثوریةا
قامت السلطات الرجعیة في الھند 

أوت  28صبیحة یوم الثالثاء 
بحملة اعتقاالت طالت  2018

عددا من الشخصیات الثوریة 
المعروفة بنشاطھا المساند للقوى 
الثوریة والشعبیّة بین محامین 
وكتّاب ومثقّفین متّھمة إیّاھم بدعم 
الحزب الشیوعي الھندي (الماوي) 

 . والمشاركة في أنشطتھ

وكان من بین المعتقلین الشاعر فارفارا راو الذي یظھر في الصورة ملّوحا بقبضتھ لحظة 
 .اعتقالھ من قبل قوات البولیس

  .المعتقلین الثوریین في سجون الرجعیة الھندیةالحریّة لفارفارا راو ولكّل 
  .النّصر للحرب الثوریة التي یخوضھا الشعب الھندي

  
------------------------------------------------------------------------------------
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  الّشھــداء ال یمــوتون   

 11مقاتل من القوى المتّحدة للتّحریر، سقط شھیدا یوم   
في منطقة دیرسیم في تركیا خالل  2018أوت 

  مواجھات مع قّوات الجیش التّركي.
مصطفى خلفات ثوري وطني وشیوعي أممّي، قاتل    

في تركیا كما قاتل قبل ذلك في روجافا الّسوریّة ضدّ 
  المبریالیة.الّرجعیة وا

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

الحریّة للّرئیس غـونزالو ورفاقھ   

صدرت محكمة بیروفیّة في العاصمة أ   
أحكاما  2018سبتمبر  12لیمــا یوم 

بالّسجن مدى الحیــاة ضدّ زعیم الحزب 
الشیوعي البیروفي (الدّرب المضيء) 
أبیمایل غوزمان المعروف بغونزالو وتسعة 

  من رفاقھ ورفیقاتھ. 

وقد اختارت السلطات الرجعیة في    
اعتقال  البیرو عقد ھذه المحـاكمة في ذكرى

. 2018سبتمبر  12الّرئیس غونزالو یوم 
وتتّھم السلطات البیروفیة غوزمان ورفاقھ 
بالمشاركة في بعض العملیات العسكریة 
ضدّ قّوات األمن والجیش في إطار الحرب 
 الشعبیة التي یخوضھا الدّرب المضيء منذ

  .1980 سنة

  الّرئیس غونزالو ورفاقھ ورفیقاتھ في قاعة المحكمة ملّوحین بقبضة النّصر للكادحین
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Impossible d’afficher l’image.

   مارغریتا ثوریةالمناضلة لل الحریّةایطالیا :    

اعتقل البولیس االیطالي المناضلة    
جو بازو منسقة نقابة مارغریتا دا 
الطبقیة التي تكافح من سالي كوباس 

في  والكادحینأجل حقوق النساء 
تارنتو والمعنیة بتنظیم كفاح 

وفرض  ین في المدینةالمھاجر
ھا البولیس اإلقامة الجبریة علی

الھاتفیة والرقابة على مكالماتھا 
  .ومراسالتھا وزائریھا

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

  اركسیّة اآلداب بصفاقس تحتفي بكارل مكل 

داب والعلوم اإلنسانیّة بكلیّة اآل قسم الفلسفةینّظم    
مئویة الثانیة بمناسبة الذكرى البصفاقس یوما دراسیّا 

 "عودة كارل ماركس" تحت عنوان لوالدة كارل ماركس
كتب حول ھذا الیوم  .2018نوفمبر 29 وذلك یوم

 الدكتور فرید العلیبي، منّسق النّدوة ما یلي:

، الذي عاش مائتي عام كان میالد كارل ماركس قبل "  
التفكیر حیاة صاخبة فكرا وممارسة قبل أن یكف عن 

 .فجأة كما وصف فریدریك أنجلس موتھ یوم تأبینھ
صلب وظلت أفكاره حیة بعده محدثة مفاعیل قویة 

وتأسست أحزاب  .بلدان مختلفةالصراعات المحتدمة في 
وھى تعلن وفاءھا ونقابات وتفجرت ثورات ونشأت دول 

، فقد بدا أن تلك فكاره ثم حدثت انعطافات متتالیةأل
 أو تلك وتفسخ ھذااألفكار قد ماتت بموت ھذه الدولة 

الحزب أو ذاك، ولكن ماركس كان یعاود الظھور مجددا 
  ة.متجددفالموت المتكرر رافقتھ والدة 

لن ، التي كثیرا ما تعدفنھ ینبغي دفن الرأسمالیة ذاتھا، وإنھ لسیظل حیا ما ظلت الرأسمالیة حیة بدا أنھو  
مما یطرح السؤال عن سر تلك العودة المتكررة وداللتھا الفلسفیة وعالقتھا  ،فارقةھي نفسھا وفاتھ ویا للم
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بتقدمھ وتراجعھ، بالثورات  ،بالتاریخ وصراعاتھ
اركس نفسھ قد غدا ــمضاداتھا، وما إذا كان م و

یراود في أطراف العالم  يح الذـبالشّ ذلك 
 المختلفة ؟

لقد قال كثیرون أنھم ماركسیون ولكن ماركس  
لى أنھ لیس ماركسیا، مما إھ كان قد نبّ  نفسھ

أیضا رسم الحدود الفلسفیة بین یستدعي الیوم 
، لیھإ" التي تنسب نفسھا ماركس والـ"ماركسیات

ومساءلتھا على قاعدة ذلك لى نصوصھ إبالعودة 
ین ة تبلیھ ومن ثمإاقا كان ھو سبّ  يالتمییز، الذ

   .منزلتھ ضمن تاریخ الفلسفة

فة من قبلھ ومن وتظل عالقة ماركس بالفالس 
، فقد نقد الفالسفة مؤاخذا إیاھم بعده عالقة شائكة

في تفسیر العالم بینما المطلوب الستغراقھم 
لى موضعتھ خارج قارة إ، مما قاد البعض تغییره

بؤسھا، ومن ثمة الرأي كتب عن  يالتالفلسفة 
القائل أن ما صنع مجده لیس فلسفتھ وإنما 

غیر أن اقتصاده، وخاصة كتابھ رأس المال، 

اتجاھا قویا ناحیة تمثل أفكاره الفلسفیة ومساءلتھا 
الحدیث مجددا قد نما خالل السنوات األخیر، من 

على أنھ كان  ةالبرھنعن عودة أطیافھ (دریدا) و
مشروع شھار عظمتھ (إیغلتون) وعلى حق (ا

حیائھ إالمنجز) واإلبانة عن ضرورة  غیر دولوز
براز الحاجة إلى إ) لیھ (بادیوإوإعادة االعتبار 

س الیاة الیھ لدراسة المسألة الشرقیة (المنھجی
، حسین مروة) والتراث الذي تزخر بھ (مرقص
 ...جالل العظم) الخصادق 

ركس خارج دة مالى عوإمكن النظر وال ی 
ھتم بقضایا تحوم في ا يانشغاالتھ وھو الذ

االقتصادي االجتماعي مجملھا حول الواقع 
السیاسي وما طرحھ من أسئلة حول العمل 

والدین والملكیة واالغتراب والطبقة والدولة 
وھو ما نسعى في  ..واالیدولوجیا والفنون الخ

نسانیة لعلوم اإلقسم الفلسفة بكلیة اآلداب وا
یام بھ بتنظیم ھذا الیوم الدراسي، لى القإس بصفاق

  ".لمساھمة فیھللى الباحثین إموجھین الدعوة 

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

  یـــانات سیاسیّةب

 على الشعب حمایة نفسھ

أكتوبر  29شھدت تونس العاصمة یوم    
في أكبر شوارعھا عملیة ارھابیة  2018

الرئیسیة نجم عنھا سقوط أكثر من عشرین 
جریحا فضال عن مقتل االرھابیة التي 
فجرت نفسھا خاللھا وفي عالقة بذلك یعبر 

  : حزب الكادحین عما یلي

التندید بالعملیة ومن یقف وراء  :أوال
  .تدبیرھا

ءا من رھاب التكفیري جزعتبار اإلا :ثانیا 
غراقھ في إب حملة واسعة تستھدف الشعب

  . حرب رجعیة یكون ھو ضحیتھا األبرز

فشال تلك الحملة اتحاد إ: یتطلب ثالثا
الشعب وھبتھ لحمایة نفسھ من األخطار 
المحدقة على قاعدة المقاومة الوطنیة 

  . الدیمقراطیة المعادیة لالمبریالیة وعمالئھا

  حزب الكادحین
  2018أكتوبر  30تونس  
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 الحریّة لجورج ابراھیم عبد هللا
  األسیر في سجون االمبریالیة الفرنسیة

یقبع المناضل الثوري جورج ابراھیم    
عاما فقد أعتقل  34عبد هللا في الّسجن منذ 

من قبل البولیس  1984-10-24في 
الفرنسي بتھمة حیازة أسلحة والضلوع في 

للسفارة الصھیونیة تصفیة السكرتیر الثاني 
في فرنسا والملحق العسكري في السفارة 

  األمریكیة في البلد نفسھ.

رغم إصدار محكمة فرنسیة حكما  و    
سنوات إال انھ لم ینفذ  5باإلفراج عنھ قبل 

، وزارة العدل الفرنسیة علیھتراض بعد اع
وحدث ذلك كلھ في ظل ضغوط صھیونیة 

الفرنسي الذي قدم وأمریكیة على القضاء 
خالل ھذه القضیة أكثر من حجة على 

التي انحیازه للرجعیة ودوسھ على القوانین 
  ي حمایتھا .یدّع

وما كان ذلك لیحصل لو استسلم الرفیق    
رجعیة جورج ابراھیم لجالدیھ واعتذر لل

، فقد دافع عن اللتزاماتھ الثوریةوتنكر 
القضایا العادلة للكادحین والشعوب واألمم 

األلویة المسلحة وأسس المضطَھدة، 
الثوریة في لبنان لمالحقة الصھاینة 

ارتكبوا واالمبریالیین والرجعیین ،الذین 
المجازر المروعة ضد األبریاء، وارتبط 
اسمھ بفلسطین وكفاح األمة العربیة من 

التحرر الوطني واالشتراكیة ومن أجل 
سجنھ یواصل الیوم الكفاح بالتعبیر عن 

فاح والثورة في إلى الكمواقفھ الداعیة 
  العالم كلھ.

وفي بلدان كثیرة تنظم أحزاب    
ومنظمات وجمعیات فعالیات ثوریة 

بإطالق سراحھ، للتضامن معھ، مطالبة 
ویشاركھا في ذلك حزب الكادحین، الذي 

المناداة بحریة كافة یجدد بھذه المناسبة 
الثوریین المعتقلین في سجون االمبریالیة 

، ومن بینھم القادة عیةوالصھیونیة والرج

: غونزالو في البیرو وعبد هللا الثوریون
أوجالن في تركیا وسایبابا في الھند وأحمد 

  .فلسطین سعدات في 

  حزب الكادحین 

  2018أكتوبر  18تونس 

 -----------------------------------  
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  في ذمة التاریخ يلمفیق حسن المسالرّ 
 يغادرنا الیوم الرفیق حسن المسلم   

ھمال إكان ضحیة  المناضل الثوري الذي
ض حسن معارك ، خاطبي أودى بحیاتھ

شعبھ بتصمیم ال یلین، رافعا الرایة 
الكادحات ، ملتزما بقضایا الشیوعیة

  .والكادحین
وقد عانى طویال من حصار الرجعیة    

وتآمرھا علیھ ومالحقتھا لھ وكان صموده 
في مقاومتھا مثاال للكفاح والثورة ألھم 

  . كثیرین من الرفاق من حولھ
فقیرة من ینحدر الرفیق حسن من عائلة    

، اشتغل في أوالد مسلم والیة صفاقس
 أحیانا مصلحة التجھیز نھارا حینا ولیال

لى االتحاد إمبكرا  أخرى وانتمى نقابیا
العام التونسي للشغل لیصبح كاتبا عاما 
لنقابة أساسیة ثم الكاتب العام للفرع 

، كما انتمى صفاقس للتجھیزالجامعي ب
لى حلقات وطنیة دیمقراطیة إسیاسیا 

مختلفة وفیا للقادة الشیوعیین العظام من 

ماركس حتى ماوتسي تونغ وخاض في 
ضراب إفترات مختلفة الكفاح باالعتصام و

   .الجوع والخطابة والتظاھر
وفضال عن ذلك كان محبا لألدب من    

شعر وروایة كما للفلسفة حریصا على 
، وخالل محنة المرض لمطالعة والكتابةا

الذى ألم بھ فجأة دون الكثیر من تجاربھ 
الشخصیة وعكست كتاباتھ حجم آالم جیل 

نوات األخیرة أحالم بأكملھ رأى في الس
الشعب والوطن تتبدد جراء الھجوم 

  االمبریالي الرجعي وخیانة االنتھازیین
ذ یتقدم لعائلتھ إوحزب الكادحین    

وأصدقائھ ورفاقھ بالتعازي والمواساة فإنھ 
یؤكد أن حسن المسلمي سیظل حیا بما 
قدمھ من عمل ثوري في ذاكرة الكادحین 

لین معنى ن المناضومنھ ستتعلم أجیال م
   ب.الدفاع عن الشع

  حزب الكادحین
  2018أكتوبر  4تونس  

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

  لّرفیق فرید العلیبيتصریحات صحفیّة ل  

 قةسئلة خاشقجي وأجوبة أمریكا المعلّ أ   
جمال    

خاشقجي 
صحفي 

سعودي من 
 أصول تركیة

یكتب في  بعیدة
صحف عربیة 
وأجنبیة مثل 

، تقلد مناصب رسمیة كیةواشنطن بوست األمری
وعالقتھ بنظام في بلده مثل ادارة قنوات تلفزیة 

ة لكنھ انتقده حكمھ وثیقة على مدى سنوات طویل
، أجرى مقابالت مع بن الدن األخیرةفي المدة 

، منخرط القطریةكما عمل معلقا في الجزیرة 
الصراعات بین األمراء السعودیین ،وفي في 

اآلونة األخیرة اقترب ممن یسمون 
  "االصالحیین ". 
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قتلھ وتقطیع جثتھ التسریبات التركیة حول م  
یتصاعد صدى خاصة في واشنطن حیث  تجد

ابتزاز ترامب للنظام السعودي بغیة الحصول 
بما یجري على المزید من المال وقطر فرحة 

وبدا أن أمریكا واإلخوان المسلمین على نفس 
واإلمارات في الطرف الموجة وأن السعودیة 

المقابل حتى أنھ تم الربط بین ما جرى لھ وما 
 الحكومة اللبنانیة سعد الحریريجرى لرئیس 

، تأكیدا الذي یھنؤه البعض اآلن بالسالمة
  .سعودیة لسوابق 

ولكن ھل یحتاج النظام السعودى الى قتلھ في    
معھا قنصلیة ؟ وأین ؟ في تركیا التى عالقاتھ 

على حافة الھاویة ؟ ألم یكن بإمكانھ قتلھ في 
القنصلیة مكان آخر وبسھولة ؟ ھل خرج من 

ولكن الداخلیة التركیة تالعبت بكامیرا ت 
أجھزة المراقبة ؟خاصة أنھا اعترفت أن لھا 

رونیة داخلھا، ومن ثمة فرضیة أن تنصت الكت

أرسلتھ الى مكان تكون ھى من اختطفتھ وربما 
آخر أو حتى باعتھ لقطر التي ترتبط بھا 

یمكن ؟ بل بعالقات وثیقة مالیة وعسكریة 
لى مدى أبعد بافتراض مبادلة قضیتھ إالذھاب 

  عنھ بعد اختفائھ.بقضیة القس األمریكي المفرج 

رضیة قتلھ عن غیر قصد في المقابل ھناك ف   
أثناء التحقیق فتطلب األمر التكتم عن ذلك 
والتنصل منھ ؟ ترى من بإمكانھ اإلجابة عن 

على ھذه األسئلة ؟ ربما أمریكا وحدھا قادرة 
ذلك أّوال وخطیبتھ التركیة ثانیا، التي قالت أنھا 

األرض تعیش آالمھا اآلن وھي معلقة بین 
یا یلعب أحیانا والسماء ففي مثل ھذه القضا

عمل جھاز شخص ثانوي دورا یماثل في أھمیتھ 
  استخباراتي بأكملھ.

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

 خاشقجي وثروة السعودیة
یبدو أن ھناك اتفاقا بین االتحاد األوربي    

وأمریكا وتركیا على اقتسام الثروة السعودیة فما 
كانت تمنحھ لتلك الدول لم یعد كافیا وھذه المرة 
ینبغي وضع الید على تلك الثروة كاملة فالبقرة 

ترامب آن أوان ذبحھا وتقاسم بحسب وصف 
  ھا.لحم

خسرت البورصة  2018أكتوبر  14یوم  
السعودیة ما یساوي أكثر من ضعف میزانیة 

) ملیار دوالر 36تونس خالل عام كامل (
أصدرت بریطانیا، وفرنسا، وألمانیا، بیانا و

ینص على ضرورة الكشف عن 
اختفاء الصحفي السعودي جمال  مالبسات

ین عنھ وقبل یوم لمسؤولخاشقجي ومحاسبة ا
  . مباكانت تھدیدات تر

في التاریخ ھناك أمثلة كثیرة عن المداخل 
لى األماكن الكبیرة، مكنسة إ الصغیرة للولوج

، كیمیائي صدام الجزائر، لوكربي ولیبیا يدا
  . والعراق

ذ مخطط كبیر ؟ سایكس ھل یتعلق األمر بتنفی   
في تونس  يءبیكو جدید ؟ ربما بدأ كل ش

  . لى السعودیة وكنوز الخلیجإووصل اآلن 
، سر توتر األسئلة المطروحة ھنا كثیرة   
لى قطعھا إالقة بین كندا والسعودیة وصوال الع

، سر الثقة التي یشعر بھا ترامب عند قبل مدة
، سر ثھ عن السعودیة وملكھا وولي عھدهحدی

، سر اختفاء بي بھوالتحاق االتحاد األور
على خط أمریكا  دخول تركیاخاشقجي و

فراج عن بي، وفي األثناء اإلو/االتحاد األور
قات األمریكیة لى العالإالقس وعودة الحرارة 

  لى صفقة ما ؟إالتركیة بما یشیر 
و ربما السؤال األبرز من حیث التداعیات 

، خاصة لدولیة ھو كیف تفكر روسیا والصینا
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أن ما یحدث قریب من بابھما ؟ ھل تنتظران 
ھدیة ستأتي الیھما على طبق من ذھب أم ھما 
معنیتان أیضا بالمرحلة القادمة من المخطط 

  الجیوسیاسي الكبیر ؟

السیاسة تخاتل والتاریخ یمكر والفلسفة تحاول    
التأویل الذي قد یساعد كثیرین على تعدیل 

غییر ما وكم ھي ماسة حاجة البوصلة من أجل ت
  .دالى ذلك اآلن اآلن ولیس غإالعرب 

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

  صریح لجریدة الشروق التونسیةت
بصدد  ھاـــأنّ قالت حركة النھضة  :سؤال

تتفق  أنعلى ماذا یمكن الشاھد،  مــعالتفاوض 
معھ، وھل ترى لھذه الشراكة من أفق طالما لم 

   ؟ یفصح الشاھد عن مشروعھ السیاسي
طلبت النھضة منذ مدة من الشاھد  : جواب

عدم ترشحھ لالنتخابات القادمة ولكنھ  النــــإع
لم یفعل ذلك حتى اآلن وھى ترید تشدید الضغط 

مع رئیس  علیھ من خالل استثمار خالفھ
الجمھوریة ونجلھ في اتجاه الحصول على 

تعرف انھ اآلن  يالمزید من المنافع السیاسیة فھ
تم استبدال ولو تخلت عنھ ل إلیھافي حاجة ماسة 

 أنّ متھ بحكومة جدیدة وتعلم الحركة حكو
اقترابھا منھ بل تحالفھا معھ مكلف من جھة 
انتھاء التوافق بینھا وبین رئیس الجمھوریة وما 

یحملھ ذلك من مخاطر خاصة في عالقة 
بالداعمین الدولیین لرئیس الجمھوریة ومن ھنا 
فإن الحركة التي تتعرض للضغط تضغط 
بدورھا على الشاھد لتعویض ما تخسره ھنا بما 
تربحھ ھناك ولكن ھذه لعبة تكتیكیة خطرة بدأت 
الحركة تدرك ما یمكن ان یترتب عنھا لذلك 

جمھوریة وتمسك طلب رئیسھا لقاء رئیس ال
مجلس شوراھا بالتوافق معھ في رسالة الى 
القوى الدولیة الداعمة للسبسي التي تحدثت عنھا 

ر الضغط الذي تخضع لھ ستفرط ما تطوّ  وإذا
في تحالفھا مع الشاھد وتتركھ لمصیره فھو حلقة 
ضعیفة مقارنة برئیس الجمھوریة الذي یمثل 

   .حلقة أقوى من حیث عالقاتھ الدولیة
  2018أكتوبر  21

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

  بباب المـوت فالمعروتھّربن البضائع عبر باب سبتة المحتلّة  مغربیات تكادحا



32 

 

  ھو دفــاع عن المــاویّة الّرئیس غونزالو عن حیاةالدّفــاع 

-طریق الثّورة لجزء من نّص أصدره الحزب الشیوعي الماوي اھذا النّص ھو ترجمة قامت بھ   
الطریق - ةنیا قبل عــام یردّ فیھ على نّص نشرتھ المنّظمة الشیوعیة الماركسیة اللینیفرنس

حول الّرئیس غونزالو وحرب الشعب في  ) الفرنسیة(ocml-vpواختصارھا بالفرنسیة  البرولیتاري
دة حول الجدل ئفا/الردّ في جزءین من أجل تعمیم الالبیرو. وقد ارتأت طریق الثّورة نشر ھذا النصّ 
عدد من القضایا ومنھا حرب الشعب في بخصوص القائم داخل الحركة الشیوعیة الماویة في العالم 

وأصبحت تمّر بمصاعب كبیرة وكثیرة منذ أواخر القرن الماضي جّراء  1980البیرو التي اندلعت منذ 
یوعي البیروفي/الدّرب عدید األسباب والعـوامل الموضوعیة والذّاتیة ومنھا وجود قائد الحزب الش

  . 1992المضيء في الّسجن منذ سبتمبر 

إلیقاف الرئیس غونزالو،  25في الذّكرى   
بیروفي وقائد حرب زعیم الحزب الشیوعي ال

الّطریق مد في البیرو، قّرر الشعب طویلة األ
ھر فیھ الّرئیس ظنشر بالغ مطّول یُ  البرولیتاري

غونزالو كتصفوّي. ھذا البالغ یحمل العنوان 
التالي:"حول الحرب الشعبیّة في البیرو: خیانة 

ستسالم قیادة الحزب الشیوعي البیروفي وا
  .یُعلن اللّون العنوانالّرئیس غونزالو"، إّن 

  ویتمحور جوھر ھذا البالغ حول ما یلي:   

بعد إیقافھ، استسلم الرئیس غونزالو وتعاون  -
مع العدّو إلى حدّ ما بشكل مباشر لوضع حدّ 
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للحرب الشعبیّة والوصول إلى عقد اتّفاقیات 
 سلم.

یقوم الرئیس غونزالو بتعاون عمیق وكبیر مع  -
 "موفاداف الخط االنتھازي الیمیني الذي یمثّلھ الـ

MOVADEF." 
البیرو بسبب لقد فشلت حرب الشعب في  -

 غونزالو. " حول الّرئیس"عبادة الشخصیة
وسنرى إلى أّي مدى كان ھذا البالغ بعیدا    

عن نقد موّجھ للحزب الشیوعي البیروفي 
ولتجربتھ، بل إنّھ یظھر بالمقابل كھجوم كامل 
على طول الخّط على الماویّة. إّن ھذا البالغ ھو 
نتیجة خّط ایدیولوجي وسیاسّي خاطئ بشكل 

اسع للماویّة، وھو اسّي وقائم على تشویھ وأس
موقفا لصالح  طریق البرولیتاريالنتیجة اتّخاذ 

الخطوط االنتھازیة الیمینیة والیسراویة في 
البیرو، وھو موقف عالمي ینعكس بالتّأكید في 

  ممارستھم المحلیّة.
  نقـــد أم ھجـــوم ؟

 اندلعت حرب الشعب طویلة األمد   
من قبل  1980) في البیرو سنة .أ.ط.ش.(ح

الذي یقوده الّرئیس  البیروفيالحزب الشیوعي 
غونزالو. وفي اللّحظة التي اندلعت فیھا ھذه 
الحرب، كانت الحركة الشیوعیة العالمیة تمّر 

 1976بمرحلة ضعف وفي تراجع: ففي سنة 
وقع االنقالب والثّورة المضادّة في الصین معلنة 

ة، وفي الثمانینات أدّى سقوط آخر قلعة اشتراكّی 
القمع واالنقسام الجغرافي والتنظیمي إلى 
إضعاف حرب الّشعب في الھند، وفي الفلبین 
ُمنیت حرب الشعب بفشل متتال نتیجة أخطاء 
استراتیجیّة ھاّمة سیتّم تجاوزھا في التسعینات 
إثر حملة التقویم الثانیة التي أعادت تثبیت 

. وقد مثّل اندالع أ.ط.ش.الماویّة واستراتیجیا ح
حرب الشعب في البیرو مبادرة ذات أھمیّة 
قصوى بالنسبة للحركة الشیوعیة العالمیة ولذلك 
أصبحت بسبب ھذه األھمیّة الھدف الّرئیسي 

لإلمبریالیة التي ستسعى إلى سحقھا بكّل الطرق 
  التي تمتلكھا.

وبالّرغم من القمع الّشدید والمجازر بما فیھا    
ت داخل الّسجون مثل ما وقع في تلك التي حدث

، فقد توّسعت حرب الشعب سریعا 1986جوان 
حتّى انّھا مّست غالبیّة المجال الجغرافي بما فیھ 
العاصمة لیما. وقد بلغت أقصى ما بلغتھ 
الحروب الّشعبیّة بعد الثورة المضادّة في الصین 

. وحتّى بعد القبض على الّرئیس 1976سنة 
وقد أصبح بین  1992غونزالو في سبتمبر 

أیدي العدّو، ظلّت حرب الشعب طیلة التسعینات 
  قبل أن تضعف حدّتھا.

خالل ھذه الحرب الشعبیّة حقّقت الحركة    
الشیوعیة العالمیّة انتصارات مھّمة ضدّ 
االمبریالیّة، وھي انتصارات لھا أھمیّة بالغة في 

م. ھذه فھمنا للماویّة على ما ھي علیھ الیو
 طریق البرولیتاريالھي التي یشّن االنتصارات 

ضدّھا ھجوما من خالل ما حّرره في ھجومھ 
  على الحركة الشیوعیة في البیرو.

لماذا نتحدّث عن ھجوم ولیس عن نقد    
؟ إّن النّقد داخل الحركة  بخصوص ھذا البالغ

الشیوعیة لیس مباحا فحسب وإنّما مشّجع علیھ، 
ضرورّي من اجل ومسار النقد والنقد الذاتي ھو 

تقویم أخطائنا والتقدّم. وإّن ما یمیّز النّقد عن 
ة وإنّما الھجوم ھو طبیعة الھجوم غیر البنّاء

الّطریق وفي حالة الھدّامة والتّدمیریّة. 
بنقد ایدیولوجي ، ال یتعّلق األمر البرولیتاري

یوعیة في البیرو انطالقا وسیاسي للحركة الش
مر یتعلّق بتردید، من أخطاء ارتكبتھا، ولكن األ

دون عائق، األكاذیب والتشویھات التي نشرھا 
العدّو والتصفویّون بشكل رئیسي لضرب 
الحزب الشیوعي البیروفي وزعیمھ الّرئیس 

  غونزالو.
على  الّطریق البرولیتاريیرتكز ھجوم 

ّن الّرئیس غونزالو خان حرب الشعب مقولة أ
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ّو. بتصّرفھ كتصفوّي بعد اعتقالھ من قبل العد
، فإنھ تصفوّي واع الّطریق البرولیتاريوحسب 

إلى حدّ ما ولكن في كّل الحاالت فقد رضي 
بلعب الدور الذي أراده اإلمبریالیون أن یلعبھ. 
فعلى أّي قاعدة یرتكز ھذا االدّعاء الخطیر جدّا، 
وھو ادّعاء كثیرا ما وقع دحضھ من قبل الحركة 

كومة الماویّة بینما یجد مساندة من قبل الح
  واالنتھازیین من الیمین ومن "الیسار"؟

في مصادره على  الّطریق البرولیتاريیعتمد    
األطروحة التي قدّمتھا الدّولة البیروفیة والتي 

غونزالو تصفویّا، وقد قامت المصالح  أظھرت 
  بتواطؤ مع  (SIN)السریة البیروفیة

) ببلورة كّل قطع CIAالمخابرات األمریكیة ( 
ھذه األطروحة، وھا إنّنا نلمح تلك المصادر في 

الّطریق فكیف سیتّھم  .الّطریق البرولیتاريبالغ 
الّرئیس غونزالو بالخیانة لو ثبت  البرولیتاري

زیف رسائل اتّفاقیات الّسلم وكذلك "الحوارات" 
بأن رة ؟ إنّھا تفعل ذلك وھي طامعة المصوّ 

اللّعبة، كالقبول بأن یكون غونزالو قد رضي ب
یقع تصویره مثال أو بعدم رفع قبضتھ خالل 

 !  محاكمتھ األخیرة
كذلك بحقیقة  الّطریق البرولیتاريحتفظ وی   

غریبة ال تملكھا الحركة الماویّة كلّھا ألنّھا 
الحظت أّن غونزالو لم یرفع قبضتھ خالل 

  محاكمتھ األخیرة.
یعني شیئا، إنّھ لمن البدیھي أّن كّل ذلك ال     

فالّرئیس غونزالو معزول في السجن االنفرادي 
سنة، ولیس لھ أّي  25في أغلب األحیان منذ 

اتّصال بالعالم الخارجي وتحاول الدّولة 
البیروفیّة جعلھ یموت موتا بطیئا ألّن تصفیتھ 
المباشرة لن تقوم إالّ بتقویة فتیل حرب الّشعب. 

ام اإلعالم ولم یقم الرئیس غونزالو بأّي حوار أم
سبتمبر  24لقفص في العالمي ما عدا خطاب ا

لى مواصلة حرب الّشعب حیث دعا إ 1992

مؤّكدا أّن اعتقالھ ال یمثّل إالّ منعطفا في 
  الّطریق.

" التي تعتمد علیھا موفادافما ھي الـ"   
؟ ھي  " في أكاذیبھارولیتاريالب ریق"الط

"حركة من أجل العفو العام والمصالحة 
الوطنیة"، ھي حركة وضعھا الخط االنتھازي 
الیمیني، وھذا الخط ھو مكّون من قبل عناصر 
قدیمة في الحزب الشیوعي البیروفي الذین 
عارضوا حرب الشعب طویلة األمد ودعوا إلى 
وضع السالح، إنّھم خونة حرب الشعب. وقد 
تحّول ھذا الخط االنتھازي الیمیني إلى 

ساندة مصالح الـ"موفاداف" بفضل عمل وم
االستخبارات السریة، وھذه المنّظمة یوجد الیوم 
على رأسھا المحامي الوحید الذي لھ اتّصال 
بالّرئیس غونزالو، إنّھا منّظمة قام االمبریالیّون 
بتأسیسھا وترقیتھا في إطار تنفیذ برنامجھم 

  المضادّ للتمّرد.
، وبعد عام من اعتقال الّرئیس 1993سنة    

ر رئیس البیرو، البرتو غونزالو، أظھ
فوجیموري (القابع الیوم في السجن لجرائمھ 
ضدّ اإلنسانیّة، المسؤول عن سیاسة اإلبادة ضدّ 
الحركة الثوریّة وال سیّما التعقیم القسري آلالف 

 النّساء المتّھمات بأنّھن ستنجبن شیوعیین
) رسائل سلم مزّورة منسوبة لغونزالو !  حتملینم

أظھر أشرطة مصّورة  وبعد ذلك بوقت قصیر
مدبّرة (كان ذلك بدیھیا بالنسبة لكّل الشیوعیین 
وسیصبح الحقا منكشفا من قبل المصالح 

  السریّة). 
لقد خاضت مجمل الحركة الماویة العالمیة    

معركة كبیرة من أجل تحریر الّرئیس غونزالو 
إثر اعتقالھ، وتّم رفض كّل مطالب الّزیارة التي 

  قدّمیّة.قدّمتھا شخصیّات ت
إّن الوحیدین الذین اعتقدوا أّن الّرئیس    

غونزالو دعا إلى توقیع اتّفاقیات سلم ھم القادة 
القدامى للحزب الشیوعي البیروفي الذین 
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أصبحوا خونة، االنتھازیون الیمینیون، وأیضا 
خّط عسكرّي انتھازي یسراوّي، ھؤالء طالبوا 
بضرورة إطالق سراح غونزالو حتّى یقوموا 

ھذه  الّطریق البرولیتاريكمتھ. وقد ردّد م بمحاھ
كاذیب المتأتّیة مباشرة من اإلمبریالیین األ

وعمالئھم المحلیین المسنودین من طرف 
الّطریق االنتھازیین من الیمین والیسار. إّن 

تسبح أكثر بین انتھازیة الیمین  البرولیتاري
  وانتھازیة الیسار.

یمنح اعتمادا  ال یمكن ألّي ثورّي عاقل وواع أن
أو أھمیّة بشأن زعیم ثورّي مسجون بین أیدي 
عدّوه وال یستطیع التوّجھ مباشرة بالكالم لحزبھ. 
إّن قبول أكاذیب وتشویھات العدّو وتردیدھا ھو 
زنّار نقل حركة االمبریالیین داخل الحركة 

  الماویّة.
یرتدي غطاء  الّطریق البرولیتاريإذا كان    

من االدّعاءات، فذلك ألنّھ  الخجل بتردیده عددا
ال یُقدّر وال یدرك في اّي لحظة التكتیكات 
والتقنیات المضادّة للتمّرد التي یتّبعھا العدّو. 

كان یتصّور باستمرار أّن  الّطریق البرولیتاريفـ
الثورة بعیدة المدى وبالتالي فإنّھ لم یستعدّ أبدا 
بشكل جدّي، ولم یدرس بعمق مسائل السریّة 

في ظروف حرب الّشعب. بید أّن التاریخ  والقمع
یثبت إلى أّي حدّ یستثمر العدّو وعلى نطاق 
واسع وبكّل إتقان في الحرب النّفسیّة وضدّ 
الثورة. وھذا شوھد خصوصا لّما خاضت 
االمبریالیة الفرنسیّة حربا ال ھوادة فیھا ضدّ 
الحركة الوطنیة الجزائریّة، في تلك اللّحظة 

ویر عدد من وسائل الثورة بالذّات سیتّم تط
المضادّة وتصدیرھا إلى أمریكا الجنوبیّة 
بواسطة عسكریین فرنسیین مجنّدین من قبل 
الدّكتاتوریات العسكریّة ھناك. ومن بین ھذه 
الوسائل واحدة تقضي باالعتقاد في خیانة 
القیادات حتّى یتّم رفض تلك القیادات من قبل 

حركة الحركة نفسھا وأیضا من أجل تعطیل 
  الجماھیر. 

لقد مثّلت حرب الشعب في البیرو خالل    
الثمانینات والتسعینات الحركة الشیوعیة الوحیدة 
التي اتّجھت ضدّ التیّار في مرحلة رّممت فیھا 
الراسمالیّة نفسھا بالكامل وشنّت فیھا البرجوازیة 
ھجوما شامال ضدّ الشیوعیة التي أصبحت 

الحزب  بحصتُنسب إلى الماضي. وبذلك ا
الشیوعي البیروفي ھدفا ذا أھمیّة بالغة بالنسبة 
لالمبریالیة، وبالخصوص االمبریالیة الیانكیة. 
وللتأّكد من ذلك، یكفي القیام ببعض البحوث 
حول العدد المھول للدّراسات التي قام بھا 
الجیش األمریكي ومدارسھ والمنظمات 
االستراتیجیة األمریكیة والمصالح السریّة 

بطة بھ من أجل بلورة استراتیجیات المرت
الثورات المضادّة. وقد خلصت الكثیر من ھذه 
الدّراسات إلى أّن انتصار حرب الشعب في 
البیرو سیكون شبھ مؤّكد. ولذلك كان على 
الدّولة البیروفیّة توفیر وسائل ضخمة لھا 
ولمصالحھا السریّة وذلك بفضل تعاون الوالیات 

نھائي لھذه الحرب المتحدة لوضع حدّ فورّي و
الشعبیة بواسطة ارتكاب المجازر من جھة 
وبواسطة شّن حرب نفسیّة مكثّفة من جھة 

  أخرى.
واحدا  الّطریق البرولیتاريبكّل جزم، ینسى    

ساسیّة في الّصراع الثّوري: من الدّروس األ
العدّو قوّي تكتیكیّا ولكنّھ ضعیف استراتیجیّا. ھو 

وسائل حربیّة ضخمة قوّي تكتیكیّا ألنّم یملك 
وخبرة وقدرة على الفعل الفوري ومجّھز على 
مستوى محاربة التمّرد والحرب ضعیفة الحدّة، 
وھو ضعیف استراتیجیّا، ألنّھ یفتقد للدّعم 

اضطھادا، إنّھ في والشعبي، إنھ یمثّل أقلیّة، 
الّطریق خندق الالّعدالة وبالتالي سیتّم قلبھ. إّن 

ینسى كلیّا القّوة التكتیكیة ال یقدّر و البرولیتاري
  للعدّو ویغتّر بلعبتھ.
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نحن نعید التّأكید الیوم، مثلما أّكدت دوما    
الحركة الماویّة العالمّیة، أّن آخر توصیات 
الرئیس غونزالو الخاّصة بحرب الشعب في 
البیرو ھي تلك التي قدّمھا في خطاب القفص 

، حیث أّكد على 1992سبتمبر  24یوم 
مواصلة حرب الشعب وتقویتھا وأّكد ضرورة 

نّما ھو ھایة وإأّن اعتقالھ ال یمثّل نقطة الن
  منعطف في الّطریق ال غیر.

 ركة ؟أوجالن وغونزالوا: أ ھي نفس المع

الرئیس  الّطریق البرولیتاري في بیانھ، یقارن  
ال غونزالو بأوجالن، زعیم حزب العمّ 

 .عاًما 18الكردستاني المسجون منذ أكثر من 
وینطلق من مسلّمة أّن اإلثنین ھما انھزامیان 

  وعلیھ فیجب الدّفاع عنھما بنفس الّطریقة.

أوالً، ھناك اختالفات جوھریة بین الرئیس 
غونزالو وأوجالن. فالّرئیس غونزالو ھو أحد 
القادة الماركسیین األكثر أھمیة، فالحرب 
الشعبیة التي قادھا بمعّیة الحزب الشیوعي في 

ن لھا قیمة عالمیّة عمیقة وقد اُستخدمت البیرو كا
خصوصا كمثال لبدء حرب الشعب في النیبال 

. من ناحیة أخرى، أوجالن ھو 1996في عام 
زعیم الحركة الوطنیة الكردیة التي تعارض 
الدولة الرجعیة التركیة، وھي دولة تقع تحت 
سیطرة اإلمبریالیة األمریكیة. ومن وجھة نظر 

البرجوازیة الوطنیة طبقیة، یمثّل أوجالن 
الكردیة. إنّھما إذن عدّوان قیمتھما مختلفة جداً 

  بالنّسبة لإلمبریالیة.

ً للعزلة     وكذلك، وكنتیجة لما تقدّم، فخالفا
الكلیة التي یمر بھا الرئیس غونزالو، یتمتّع 

معترف بھا من قبل ال  أوجالن بوسائل النشر 
  .الحركة الوطنیة الكردیة

نھ یجب الدفاع أ البرولیتاري الّطریقعي یدّ    
، حتى لو أصبح مصفیاً عن السجین السیاسي

ویضع نفسھ في خدمة العدو، ویجب علینا 
المطالبة باإلفراج عنھ. یظھر ھذا الموقف من 
جمیع النواحي انتھازیتھم وھو متناقض تماما 
مع ممارسة الحركة الثوریة. فإذا كان من 

لقبض علیھ، الواضح تماًما أن الرفیق الذي تم ا
بمجرد أن أصبح في ید العدو یبدأ في التعاون، 
إلعطاء معلومات للعدو، وإذا ما أصبح مصفیاً 
وبالتالي خائناً، فإن الحركة الثوریة لیس لدیھا 
أّي واجب للدفاع عنھ. ھذا الشخص، ومھما كان 
ماضیھ في الحركة، یجب أن یُنسى والشيء 

یتم  الوحید الذي تتوقعھ الحركة منھ ھو أن
إطالق سراحھ لمحاكمتھ ومعاقبتھ على تھمة 
الخیانة. أّمــا إذا دافعنا عن السجناء الذین 
یتعاونون مع العدو ویصفون حركتنا، فإننا 
نشجع جمیع الرفاق المعتقلین على فعل الشيء 

  .نفسھ، وھذا أمر غیر مقبول

إن الموقف الثوري یفرض علینا أن ال    
س في أیدي العدو نصدّق كلمات الرفیق المحبو

ألنھ ال یمكن ال التحقق من صحة وال معرفة 
المعاناة التي لحقت بالّرفیق. وإذا تبین أّن أحد 
الّرفاق خان الحركة، یجب أن یحكم علیھ من 

 .قبل الحزب

بشأن السجناء  الّطریق البرولیتاري إّن موقف   
السیاسیین بشكل عام ھو خاطئ تماًما ومناقض 

  .الشیوعیة العالمیّةلتجربة الحركة 

  
(یتبــع)

  
  

-------------------------------------------------------------------------------------  
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  من إنجاز طریق الثّـورةمصّور ملحق دحض االفتراءات حول خیانة غونزالو :    

 تلفزیونالعرض  
 نبأالرسمي البیروفي 

یل غوزمان، اتوقیف أبیم
في  الدّرب المضيءزعیم 

سبتمبر  14لیما في 
وذلك بعد أن  .1992

قطع التلفزیون بثّھ العادي 
ویظھر  لینقل ھذا النّبأ. 

في ھذه  غونزالوالّرئیس 
إلى  مقیّد الیدْین الّصورة

جانب عدد من رفیقاتھ 
  ورفاقھ.
وكان النّظام الرجعي البیروفي بقیادة    

فوجیموري قد وضع قیادة الدّرب المضيء 
كھدف أساسي لعمل قواتھ الخاّصة في أجھزة 

الجیش وكانت ھذه االستخبارات واألمن و
ي جھزة قد نفّذت مجازر ضدّ الشعب البیروفاأل

وخاّصة في صفوف الفالّحین الفقـراء بدعوى 
تعاونھم مع ثّوار الدّرب المضيء وذلك بھدف 
ترھیبھم وإجبارھم على التعاون مع نظامھ. 
وأعلن نظام فوجیموري عن تخصیص مكافآت 

  مالیّة لمن یُدلي بمعلومات عن ھذه القیادة. 

تّم اعتقال الرئیس غوزمان ورفیقاتھ ورفاقھ    
أنّھم  علنأـاء العاصمة لیما، وفي إحدى أحی

اجتماع للّجنة المركزیّة للحزب كانوا بصدد عقد 
كانوا یخّططون لتنفیذ   الشیوعي البیروفي وانّھم

ت عملیّة "إرھابیّة" في لیمـا تتزامن مع االنتخابا
   .1992نوفمبر  22البرلمانیّة في 

وقد احتفلت أجھزة اإلعالم الرسمیة الّرجعیّة   
بعملیّـة االعتقال ھذه معتبرة إیّـاھا "إنجاز 

  القرن" بالنسبة للدّولـة البیروفیّة.

الرئیس غونزالو من خلف القضبان یلقي خطابھ التاریخي یوم    
والذي أّكد فیھ على ضرورة مواصلة حرب  1992سبتمبر  24

  الشعب وأّن عملیّة اعتقالھ لیست إالّ منعطفا في الّطریق. وقد حّول 
الّرجعي البیروفي الذي یشّن محاكمتھ إلى محــاكمة للنّظام 

 حربا رجعیّة وحرب إبادة ضدّ 
الّشعب. ویظھر الرفیق غوزمان 
ملّوحا بقبضة النّصر عكس ما 

حریفیون یدّعي االنتھازیّـون والت
راءات. وناشرو األكاذیب واالفت
األولى  وكان یومھا قد التقى للمّرة

، إلى حدّ داخل سجنھ األخیرةو
  ، بوسائل اإلعالم.یومال
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من قبل  مشدّدةیخضع لحراسة  الّرئیس غونزالو   
في  1993ریل أف 3القوات الخاصة البیروفیة في 

من القاعدة العسكریة بواسطة قارب لیما خالل نقلھ 
في جزیرة سان لورینزو إلى سجن ال بونتا البحري 

ھ تم نقل ــنّ أا بالقرب من لیما. وقال مسؤولون في لیم
ویؤّكد ھذا  ".الھلع"لى منطقة خالیة من إوزمان غ

الحصار الشدید شدّة خوف الّرجعیّة من الّرجل حتّى 
  نمر من ورق.  وھو سجین، إّن الّرجعیّة فعال 

  

 
 

    
  
  

ھذه واحدة من    
الّصور التي 

ة نشرتھا الّرجعیّ 
البیروفیّة وتدّعي 

ّن الّرئیس أفیھا 
غونزالو قد وافق 
على مقترحـات 
لعقد اتفاقیة سالم 
مع الرئیس 
فوجیموري بعد 
ان أرسل إلیھ 
بھذه المقترحات 

في الحزب الشیوعي البیروفي. ھذه الّصورة ورفاقھ رفیقاتھ الّسجناء من بین من  اعددوفد ضّم مع 
. ویظھر في الّصورة، وھي مأخوذة قبل ذلك بیومین 1993أكتوبر  30نشرتھا الدّولة البیروفیة یوم 

من الیسار إلى الیمین، وقوفا، انجلیكا ساالس وأصمان موروت ومارثا ھیاتي، وجلوسا، الینا ایبارقیري 
  وماریا بانتوجا. نزالوئیس غووالرّ 



  ؟ االحتاللھل یتعایش االستقـــالل مع وجود جیش اریخ: ــة من التّ ــورق      

یرتبط الجالء العسكري في تاریخ تونس    
المعاصر بخروج آخر الجنود الفرنسیین من 
آخر معقــل لھم، وھو قاعدة بنزرت الحربیّة في 

  . 1963أكتوبر  15
غیر أّن ھذا التّاریخ لم یكن إالّ حلقة أخیرة من   

مجموعة من الحلقات المترابطة والمــرتبطة 
جیوش بنفس المسألة، أي مسألة مغادرة 

الفرنسي للتّراب التّونسي بعد أن  االحتالل 
أصبحت تونس "مستقلّة" وفق مفھــوم 
االستقـالل الذي صاغھ بورقیبة باتّفاق مع 
القـوى االمبریالیّة ونفّذتھ تلك الـقوى في إطـار 
اضطرار االستعمـار إلى تغییر لـونھ القدیـم 
بلون جدیــد وتغییر شكل احتاللھ المباشر إلى 

الل غیر مباشر. وقد نجح بورقیبة إلى حدّ احت
بعید في ترسیخ مفھوم االستقالل الذي أراده 
والذي دافع عنھ طیلة حیاتھ ومسیرتھ السیاسیة 
لیحصل في النھایة علیھ، وھو استقــالل 
"یضمن مصالح فرنسا في البالد التونسیّة" 
و"لصالح فرنسا"، وھو في حقیقة األمــر ال 

استعمــارا جدیدا عّوض  إالّ ن یكـون أیعدو 
  .االستعمار القدیم المبـاشر

معركة بنزرت وقبلھا "معارك  حدوثإّن   
یعني  1963أكتوبر  15الّسدود" ثّم اتّفاقیة 

تواصل احتالل الجیوش الفرنسیّة للبالد إلى ذلك 
التّاریخ حتّى وإن اقتصر وجودھا على مناطق 

 ت یدحض مقوالمحدودة ومعیّنة، وھو بالتّالي 
 االستقالل والدّولة الوطنیة والسیادة التونسیّة

 20في وتأّسست التي تحقّقت  ودولة االستقـالل
، وإنّما ھو یؤّكد تواصل 1956مارس 

  االستعمـار المباشر.

بل إّن ذلك االستعمــار القدیم والمباشر   
تاریخ  1956مـارس  20تواصل حتّى بعد 

عقد بروتوكول ما ُسّمي زیفا "االستقــالل التّام" 
والذي أمضـاه رجل فرنسا األّول في تونس 
والمعروف منذ ثالثینات القرن العشرین بتعاونھ 

والذي كافأتـھ فرنسا مقـابل  االحتالل مع 
خدماتھ وتعاونھ بأن منحتھ رئاسـة حكومتین 
تونسیتین متتالیتین في ظّل احتاللھا للبالد 

د بذلك رمز البرجوازیة الكمبرادوریّة ونقص
على  االحتالل الطاھر بن عّمار الذي تآمـر مع 

فنزع أسلحتھم لیمضي  1954الثـوار سنة 
 20ثّم بروتوكول  1955جوان  3اتفاقیات 

  . 1956مارس 

المبـاشر للبالد التونسیّة،  االحتالل لقد استمّر    
 20، وإنّما أیضا بعد 1955لیس فقط بعد 

س من خــالل تواصل مكوث الجنود مار
الفرنسیین في قواعدھم في جنوب البالد 

إلى ما بعد  االحتالل وشمــالھا، وسیستمّر ھذا 
من خــالل  1963الجالء العسكري في أكتوبر 

تواصل استغــالل المعّمرین الفرنسیین 
لألراضي الّزراعیّة الخصبة التي افتّكوھا من 

ھم إلى أعالي الجبال الفالّحین التونسیین وھّجرو
أو أجبروھم على النّزوح إلى الحواضر لینشؤوا 
أحزمة الفقر حولھا، وسیستمّر ھذا االستعمــار 
الّزراعي إلى حین الجــالء الّزراعي في مــاي 

والذي لن یكون جالًء حقیقیّا مثلھ مثل  1964
   ما حدث بالنسبة للجــالء العسكري من قبل.



  اُطلبُــوا المجلّد األّول من طریـــق الثّـــورة

  

  نشریّة سیاسیّة ناطقة باسم حزب الكـادحین في تــونس

  
16دد ــــى العــدد األّول إلـــن العــم  


