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 مـــــا العمــــــــل ؟   

 كثرأ على تدحوت تونس في وضاعاأل تتفاقم   

 بعضها عدمينو الخدمات تدهورت إذ صعيد من

 توفير عن الشعب من كبيرة نسبة جزعتو

 في الضرورية المعيشية الحياة مستلزمات

 الشعب هموم تجاهل في السلطة تمعن حين

 المحموم الصراع إلى ساساأ اهتماماتها مولية

 يقدم منها  من حول تتنافس التي جنحتهاأ بين

 الدوائر إلى والخضوع الوالء كثرأ

 . إليها البالد بيع بمزيد  جنبيةاأل االستعمارية

 االجتماعي الغليان كللذ تبعا ويزداد   

 لم   الوضع هذا مثل مامأو  .الشعبي والتذمر

 التعبير غير الشعبية جماهيرلل من بد  يعد

 مختلف ذلك في مستعملة رضاها عدم عن

  وإضرابات  اعتصامات من االحتجاج شكالأ

 نقابية طرأ ضمن ذلك كان سواء  ومسيرات

  . خارجها وأ

 من القريبة طرافاأل من كثير وتنبهت   

 االلتحاق بعضها فحاول ذلك الى ذاتها السلطة

 جوهر عن حرفها جلأ من الجماهير بحركة

 في طرافاأل بقية  تمترست حين في نضالها

 عابئة غير، سلحتهاأ شاهرة المقابل الخندق

 نفوذل عمالأ كوكيلة مصالحها يخدم بما إال

 مواقفهم عليها يملون الذين سيادهاأ

 .بالتنفيذ هي تتكفل حين في وسياساتهم

 هذه خضم في إليه اإلشارة يمكن ما إن    

 احتماالت بكل والحبلى المتأزمة األوضاع

 .األهمية من غاية على أمران االنفجار

 الماسكة الرجعية استعداد عدم: لو  األ

 التجويع قرارات عن للتراجع بالسلطة

 والتفريط البالد ورهن الشعب تفقير وسياسة

 يمينية طرافأ واستعداد الوطن سيادة في كليا

 بإيجاد ومؤازرتها مساندتها إلى إصالحية

 مامأ اضطرت ما اذا وهاماأل بيع من بدائل

 . التراجع إلى الجماهير ضغط

 تنوعها على االحتجاجات تتميز: الثاني

 للنضال الكادحين من واسعة فئات واستعداد

 في المفرط وغرقها وتشتتها طيرهاأت بضعف

 المتتالية حباطاتاإل نتيجة وذلك القطاعية

 وأ التنظم ورفض الفوضى عقلية وزرع

 مارست مجموعات قبل من شكالهأ تمييع

 إلى دىأ مما وبدونه وعي عن رهيبا تخريبا

 صارت التي واالرتباك التسرع حالة سيادة

 . االحتجاج حاالت غلبأ ترافق

 بغطرسة ساساأ المتسم الوضع هذا مامأ   

 الطريق وضبابية جهة من العميلة الرجعية

 والنضال لتضحيةل ينالمستعد الكادحين مامأ

 ثانية، جهة من من قيودهم التحرر  جلأ من

 الذواتات وعي ضرورة شد  أ بإلحاح دتتأك  

 من التنظيمية والنواتات المستقلة الثورية

 برنامج حول دالتوح  ب  حزابأو مجموعات

 المجانية التضحيات الجماهير بيجن   نضالي

 التي وهاماأل زرع عن بعيدا نضالها رويؤط  

 .   عقمها التجربة ثبتتأ

 إلى حاجتها عدم بقدر الجماهير حركة إن    

 مسأ حاجة في هي صومعاتهم خلوة في ئمةأ

 بكل الطريق معها يقطعون ثوريين رفقة إلى

.تعرجاته
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 ةـــــــــاية وينم  ــــة يون سمــــ يممراايم  ال      

بعثة صندوق  تنزل    

الن هب الدولي بتونس في 

 91جولة تتواصل إلى 

ديسمبر لمـراقبة مدى 

تطبيق في م التقد  

التوصيات الصادرة عنه 

وخصوصا تلك المتعل قة 

في بعدم االنتداب 

يادة  الترفيع في سن  التقاعدمقابل  من جهة في األجور الزيادة الوظيفة العمومية وعدم والز 

وطبعا ستعلن البعثة عن رضاها عن السلطات في قيمة بعض الض رائب من جهة أخرى 

ر فيالتونسية التي لم  ابون تتأخ  رت ج، كما تنفيذ اإلمالءات. في نفس الوقت سيعرب النه 

 .وسيعد دون انجازاتها راطية التونسيةعن افتخارهم بنجاحات الديمق دائما، ةعليه العاد

ل     ، إلى صندوق الن هب الدوليويمثـ 

ل جانب البنك العالمي، الج هاز المــالي األو 

هاز جالذي تستعمله القوى االمبريالي ة لإل

شعوب على الشعب كما هو الحال في بقية 

وأمم العالم الواقعة تحت هيمنة قوى 

والتي تمث لها اليوم دول  ديجداالستعمار ال

أوروبا والواليات المت حدة األمريكي ة. وهو 

هاز األكثر اشتغاال واألكثر فاعلية بيد جال

هذه القـوى من خالل ما يقرضه من أموال 

وما يفرضه من إمالءات وشروط مهينة 

 مقابل تلك القروض.

نذ زمن غير قصير أصبحت البالد وم   

 صندوقال التونسي ة مرتعا لوفود وبعثات

التي ما فتأت تصول وتجول لتراقب عن 

كثب وعن قرب وخطوة بخطوة ما تعتبره 

السياسات  انجازفي  التقدم مدى"

والمشاريع والقوانين" من قبل الس لطات 

تعتبر هذه الوفود تلك  وإذ، الت ونسي ة

 فيالسياسات والمشاريع والقوانين سيرا 

ان  ذلك يؤك د حرص فالطريق الص حيح، 

السلطات التونسية على التقيد بتنفيذ 

امالءات الد وائر المالية االمبريالية والتي 

تتعارض بصفة كلي ة مع مصالح الطبقات 

الشعبية والكادحة التي يزداد استغاللها 

ر مختلف القوانين ومنها عب وتفقيرها

القانون األخير للمالي ة ومشروع قانون 

التقاعد وعبر الميزانيات المتتالية التي يتم 

إعدادها مع مراعاة توصيات صناديق 

الن هب ومالحظاتها ليتم  الحقا تمريرها إلى 

البرلمان الرجعي الجاثم على صدور 

الكادحين والكادحات للمصادقة عليها ثم  

 تنفيذها.  في الشروع
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 لجان اليفاع الشعبيماي ال مُهزم إال  بفاإلاهاب الت ك   

 أطفال.. 6عامل يومي وأب لـ خالي الغزالني   

الشهيد خالد الغزالني كان يتوقع اغتياله في أي لحظة 

  التكفيري ة. اإلرهابيةمن قبل العناصر 
ماذا لو كان للشهيد خالد الغزالني سالح كالشينكوف 

ووحدة عسكرية تحت قيادته مزودة بما يلزم من 

 نون منه ؟ سيتمك   اإلرهابيونالسالح ؟ هل كان 

لجان الدفاع الشعبي ،  إلىهذا الوطن في حاجة    

أخرى بحثا  إلىخالد كان عامل بناء يتنقل من مدينة 

عن لقمة العيش، عندما اغتالوا أخاه أطلق عليهم 

ام ليقول لهم ال النار من بندقية صيد وخاطب الحك  

منكم فقط نظفوا الجبل ، نظفوا الجبل،  يءنريد أي ش

السالح وسنقوم نحن  أعطونانظفوا الجبل ، 

 ...بالمهمة

 

 ام ال مسمعون فخالي في واي وهم في واي آخا .ولكن الحك  

 تونس فيالشعبي  غضبتزامي منسوب ال   

عرفت العديد من الواليات يوم غضب    

شارك فيه آالف المدرسات والمدرسين 

رفيع في رافعين شعارات تطالب بالت  

األجور ومحاسبة الفاسدين وتحقيق السيادة 

الوطنية ورفض تدخل الصناديق الدولية 

النهابة في تسيير االقتصاد التونسي كما 

نددوا بالحزبين الحاكمين النهضة ونداء 

تونس والقوى االمبريالية التي تقف 

وراءهما وشارك في المظاهرات تالميذ 

ب جان إلىالشوارع للوقوف  إلىنزلوا 

مدرسيهم فضال عن مشاركة المتقاعدين 

  .والثانوي اإلعداديمن قطاع التعليم 

وتسير األوضاع نحو المزيد من التدهور 

في ظل عجز الحكومة عن حل األزمة 

االقتصادية االجتماعية ويستعد الكادحون 

جانفي المقبل  91عام يوم  إضرابتنفيذ ل

كما تعرف الجهات واألحياء المحرومة 

 . شعبية متصاعدة احتجاجات

ل هذه التطورات أمرا مهما في وتمث     

كفاح الشعب ضد مضطهديه وهي تتطلب 

توحيد جهود الثوريين من أجل تنظيمها 

وحمايتها من تدخل الرجعية لحرفها عن 

 ننتظم ننتصا..             مجراها الثوري
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 اخبــــامت" واالنرالب " الص  ـــاالنرالب " الص      

التصريحات التي أدلى بها األمين العام 

لحركة نداء تونس سليم الرياحي حول 

القضاء  إلىالشكوى المرفوعة من قبله 

العسكري ضد رئيس الحكومة ومدير 

ديوان سابق لرئيس الجمهورية ومدير عام 

األمن الرئاسي، بتهمة التخطيط لتنفيذ 

انقالب على رئيس الجمهورية، تمثل 

 ي األزمة السياسية .تطورا مثيرا ف

أدلى بذلك في حوار أجرته  يسليم الرياح

معه قناة تلفزية فرنسية، وذهب فيه حد 

تأكيده أن حياته في خطر، وأنه طلب 

الحماية األمنية، مبديا حرصه على سالمة 

 البالد، فالوضع خطير.

واالنقالب برأيه ليس فقط مشروعا  

و يستهدف أصحابه تنفيذه مستقبال، بل ه

التنفيذ حاضرا، أي إنه أمر واقع اآلن، قيد 

وفي الربع ساعة األخير من اكتماله 

وكانت ساحته األولى البرلمان، حيث 

استولت حركة النهضة وحلفاؤها عليه، أما 

الساحة الثانية التي فشل فيها فهي حزب 

نداء تونس، ولوال تضافر جهوده وجهود 

لثة آخرين لحصل ذلك أيضا، والساحة الثا

فاالنقالب الحكومة  هيالتي لم يذكرها، 

فيها يبدو أنه قد نجح، والساحة الرابعة هي 

النهضة رجالها ، التي زرعت فيها اإلدارة

خلسة، وبقي فقط قصر قرطاج بعيدا عن 

 نفوذ االنقالبيين.

والالفت زجه بالمؤسسة األمنية  

العسكرية في معمعة االنقالب، عندما قال 

نقالبيين من بين نقاطه أنه مشروع االإن 

في حال اصطدم بعوائق ولم يمر بسالسة 

حملة السالح، وإن من  إلىيتم اللجوء 

المتورطين فيه متعاونون ومغرر بهم 

 تسيطر عليهم عقلية العصابة.

وذكرت مصادر أن األمر يتعلق بشريط 

فيديو، سجل في حفل ختان ابن أحد 

لدى البرلمانيين، ذكر فيه وزير سابق 

وزير داخلية في حكومة الحبيب الصيد أنه 

النقالب، وذلك الوزير معروف عنه يعد 

انبهاره بشيخ حركة النهضة، باعتباره قائدا 

سياسيا ُمحنكا حسب تعبيره، يملك دهاء 

سياسيا كبيرا، ولـه قدرة علـى التأقلم مع 

الظروف، ويُدرك الوقت الذي يجب أن 

الذي يقف فيه ينحني فيه للعاصفة، والوقت 

بعدها، بما قد يعني أن حركة النهضة و 

ائتالف رئيس الحكومة الحالي، الذي 

الوزير السابق قد التقت  إليهينتمي 

مصالحهما، وهما القيمين اآلن على ذلك 

 االنقالب. 

وقبل ذلك بأشهر قليلة قال الصحفي 

الفرنسي نيكوال بو ، في مقال صدر بموقع 

داخلية السابق لطفي الكتروني إن وزير ال

سعودي  إماراتيابراهم، أعد انقالبا بدعم 

للسيطرة على السلطة، غير أن استخبارات 
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مما فرنسا وألمانيا والجزائر أفشت سره ، 

 فشله وبين أن تونس  إلىأدى 

تعيش حاليا ما يشبه نهاية حكم بورقيبة، 

نوفمبر فالرئيس  1به انقالب الذي عصف 

ة والصراعات مسن واألزمة مستفحل

محبط، يبحث عن منقذ محتدمة والشعب 

بعد تجريب "الثورة" الخالصية، التي لم 

فغدت أشبه بـ"الغورة" التي تف بوعودها 

نفذها سياسيون شرهون للمال والجاه 

 والسلطان. 

وإذا صدقنا نيكوال بو فإن االنقالب األول 

أعده جناح معاد للنهضة ، أما االنقالب 

دقنا الرياحي فأعدته تلك الثاني اذا ص

الحركة، وإذا كان األول قد أخفق فالثاني 

جزئيا، وجار استكماله على قدم نجح 

 وساق.

 إلىوالالفت أن من تقدم حتى اآلن 

القضاء ضد االتهام باالنقالب هم خصوم 

الليبراليين القريبين من رئيس النهضة من 

الجمهورية، أما هي فلم تتقدم بأي شكوى 

سرها يضحك جيدا من وكأنها تقول في 

يضحك آخرا، فقد أعدت قبل واحد وثالثين 

بورقيبة، لم ينجح بسبب عاما انقالبا ضد 

ابدين استباقه بيوم واحد من طرف زين الع

 .يبن عل

أنها تدرك اآلن أن االنقالبات من ويبدو  

الطراز القديم ولى عهدها خاصة في 

على أبواب أوربا ، بينما تونس، التي هي 

 اإلسالمباإلمكان تنفيذ انقالب على طريقة 

حيث تمت السيطرة على السياسي التركي 

مؤسسات الدولة بصمت، وعندما نهض 

اختلط فيه أزيز ضده انقالب صاخب 

الطائرات بضجيج الدبابات في غير األوان 

 سحق بضراوة.

أنه عندما  إلىومن المهم هنا التنبيه   

يكثر الحديث عن انقالبات وهمية فذاك 

تي هذا النقالب فعلي، وعندما يأللتمهيد 

األخير فإنه يمر غالبا في صمت، بل ربما 

 انتباه أحد. إثارةأنه ينفذ اآلن دون صح 

 إلىفي تونس اليوم ينظر بعضهم      

االنقالب "الصاخب" وبيانه األول كما لو 

المهدي المنتظر، الذي سيمأل الدنيا كان 

عدال بعد أن ملئت جورا، بينما يشبهه 

ويل بيكيت، بغودو في قصة صامآخرون 

الذي لن يأتي أبدا، وأن انتظاره ليس سوى 

تراجيديا حزينة، وهناك قسم ثالث يرى، 

وهو معنا، أن االنقالب واقع،  كما مر  

انقالب "صامت"، وليس أمامنا إال كتابة 

من  أي  صحة النظر عن  يومياته. وبغض  

تلك اآلراء فمن المؤكد أن السياسة 

 ب.االنقال اعإيقترقص اآلن على  التونسية

 العلمبي، جامية األنواا التونسم ة يامف

 

_____________________________________________ 



7 

 

 السوياني فشعبم ة  انتفاضة   

ديسمبر  91اندلعت يوم    

ت  انتفاضة 8192 شعبي ة هز 

. السودان مناطق عديدة من

المحتجون خرجوا إلى الش وارع 

اء تر االجتماعي ة ي أوضاعهم د  جر 

ي ة دبسبب السياسة االقتصا

واالجتماعية القائمة على التمييز 

الطبقي وتهميش الطبقات الكادحة 

ا  جعي القـائم مم  من قبل الن ظام الر 

للغالبية   رة الش رائي ةدهور المقدى إلى تد  أ

بمقدورها  دالتي لم يع عالعظمى من المجتم

المواد  أسعار  يف كبيرمجاراة االرتفاع ال

 وخصوصا األساسي ة منها. ةالغذائي  

لت هذه المسيرات من     وُسرعــان ما تحو 

ع فع شعارات ومطالب اجتماعية إلى رفر

هة إلى رأس السلطة  شعارات سياسي ة موج 

باعتباره المسؤول  إلى رحيل الن ظام ةداعي

ل عن األزمات التي يعيشها السودان  األو 

شعار "الش عب عت فالميادين ور في مختلف

 يريد إسقاط الن ظام".

ر الن ظام الرجعي     ي استعمال فو لم يتأخ 

كل  أجهزته القمعي ة واإلعالمية لمواجهة 

سقط منذ األيام فضة، فالجماهير المنت

 فوفي صفاألولى الشهداء والجرحى 

، بواسطة وعمل النظام نالغاضبي

 تصريحات مسؤوليه وصحافته المأجورة،

ين وات هامهم بالت آمر على تشويه الم حتج 

على الدولة وتنفيذ مخط ط أجنبي يخدم 

والتعامل مع  مصالح دول معادية له

حا  استخبارات وسفارات تلك الد ول ملم 

يه "الد ول البالخصوص إلى   ربي ة"غما يسم 

حا ب هذه  فيور الكيان الص هيوني دومصر 

ح دقف، "المؤامرة" مدير جهاز األمن  صر 

صالح قوش، إن شبكة في  والمخابرات،

دين  العاصمة الكينية نيروبي جاءت بمتمر 

إلى السودان  "إسرائيلـ"تربطهم صالت ب

األمن  أجهزةأن   دوأك   إلثارة أعمال العنف،

أدارت عملي ة  مجموعاتألقت القبض على 

بعض المدن،  فيالتخريب وقامت بتنفيذها 

هذه المجموعة يمثلون  أفراد آن  وأوضح 

من  قدمواشخصا  821من  جزءا

التراب  داخلوتم  تسريبهم  ""اسرائيل

 لكن   عبر نيروبي، حسب قوله. السوداني

يتجاهل الحقيقة التي تعرفها  الن ظام

الجماهير وهي عالقة هذا الن ظام الرجعي 

بالقوى االمبريالية ومنها األمريكي ة رغم ما 

وصراع ظاهري   عداء وجوديزعمه من 

كما أن ها تدرك أن  سياسات هذا ، ابينهم
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الن ظام هي التي سمحت لألجهزة 

مصادرها ومنها  فاالستخباراتي ة بمختل

ي هذا فالموساد الص هيوني  من أن ترتع 

ا ساهم  وهي ي تحويله إلى شظايا. فالبلد مم 

رك أيضا أن  هذا الن ظام الجاثم على دت

ـا  صدر الش عب منذ عقود هو المسؤول عم 

ي هذا فسياسي -غرالوضع الجآل إليه ا

ي تقسيمه إلى كيانات فالقطر والمتمث ل 

سياسي ة مختلقة والى اندالع صراعات 

ـة وقبلي ة  ي أنحاء فوحروب عرقي ة وطائفيـ 

مختلقة منه وما اِنجر  عنها من تقتيل ومن 

من  اآلالفلعشرات  وتهجير تشريد

 ولجوئهمالسك ان عن مناطقهم وأراضيهم 

ومخي مات ال  محتشداتي ف اإلقامة إلى

ر  .    ات الحياةـضروري   أدنىيها ف تتوفـ 

لكن، ال سياسة القمع وال سياسة التشويه    

ي ترهيب الجماهير فوالتخوين نجحت 

ي في إثنائها عن المضي  ف ضة والفالمنت

جعي المنظ م فمسيرتها ومواجهة العن ، الر 

ات الحزب الحاكم ف ي عدد فهاجمت مقر 

وتصد ت للقمع البوليسي وسياسة من المدن 

وواصل الش عب  التهديد والوعود الكاذبــة

تقديم الض حايا من شهداء وجرحى 

ه من أجل فوفي سبيل رص  صفومعتقلين 

  إسقاط النظام.

 ديدسياسة الح بعدالن ظام،  عمدكما    

ضة فالمنت الجماهيربها  واجهوالن ار التي 

اع إلى ات ب الشهداءسقوط عشرات  دوبع

حك لض  محاوال ا والمداهنةسياسة المخاتلة 

 أمر الرئيس السودانيحيث  على الذ قون

ة جانالثالثاء  يوم بتشكيل لجنة ي فغر 

للتحقيق في العنف الذي رافق المظاهرات 

المناهضة للنظام التي هزت البالد، وفق ما 

 ذكرت وسائل إعالم رسمية.

اثر  هذه المسرحي ة الهزلي ة أتيو ت  

استشهاد العشرات من المتظاهرين والذين 

بينما  91 دودي حف همأن  قالت الحكومة 

منظمة ير رسمي ة ومنها غمصادر  ذكرت

 األقل  على شخصا  01 أن  العفو الدولية 

منذ  القمع خالل المظاهرات أجهزةقتلتهم 

إلى حدود بداية  ديسمبر 91ي فاندالعها 

 .شهر جانفي

ي الس ــودان فوتتواصل انتقاضه الشعب   

رغم كل  تلك الممارسات القمعي ة 

والمخاتالت  والتشويهات اإلعالمية

الس ياسي ة التي يمارسها الن ظام القائم الذي 
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ة الجماهير دبدأت فرائصه ترتعد أمام إرا

وتصميمها على تحقيق مطالبها الوطني ة 

 والط بقي ة.

على  اإلصرارإلى هذا  ةفوباإلضا 

 رغموالتظاهر  جاجاالحتي فاالستمرار 

، المدنمن  ددعي فحالة الط وارئ  إعالن

أصبحت  تهدأات التي لم جاجان  االحتف

ات الحكومي ة  د دته مباشرة  بصفةالمقر 

ة ي ف المحتجونحيث يحاول  كل  مر 

ئاسي  الخرطوم ي فاالقتراب من القصر الر 

   ام الرجعي.الحامية للنظ متحد ين آلـة القمع

____________________________________________________ 

الحزب الشيوعي  موقفي ما يلي ف نورد  الشعبم ة نتفاضةي واالالسويان الحزب الشموعي

 .السودان يف الجارية الش عبي ة االنتفاضةمن  السوداني

األحد  اعتقلت قوات القمع في السودان مساء   
 زعيم الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب،

الشيوعي سليمان حامد وقال القيادي في الحزب 
إن السلطات اعتقلت الخطيب البالغ من العمر 

عاما بالقرب من دار الحزب في حي  10
ويـأتي  واقتادته إلى مكان مجهول. 8الخرطوم 

تتصاعد فيه االنتفاضة   االعتقال في الوقت الذي
 إسقاطالشعبية التي رددت شعار : الشعب يريد 

 النظام .

 : وفيما يلي بيان صادر عن الحزب  

 ال مخاج من األزمة إال بإسراي النظام   

مألت جماهير شعبنا الشوارع في اغلب    

المدن السودانية منددة بسياسات النظام الخرقاء 

المعيشية والتي تسببت في تدهور االحوال 

والحياتية لالغلبية العظمى من ابناء وبنات 

شعبنا لقد عبرت الجماهير عن رفضها المطلق 

 .لنظام الذل والجوع والفقر والمرض

 9121ان سياسات النظام المتبعة منذ انقالب    

الخادمة للراسمالية الطفيلية والمعادية للعمل 

االنتاجي ومصالح الطبقات والفئات المنتجة التي 

قادت الى تدمير مقومات االنتاج الزراعي 

والصناعي والخدمي والخدمات العامة 

الضرورية وممارسة الفساد في اشكاله المختلفة 

ورهن ارادة الدولة واقتصاد البالد للقوى 

االجنبية ممثلة في البنك وصندوق النقد الدوليين 

واالغراق في ديون خارجية في تصاعد الفكاك 

يع موارد وثروات البالد منها والشروع في ب

، أهلهابعد طرد  لألجانبالسودان  وأراضي

الوسائل كالحروب ووضع  أرذلمستخدما 

والمنتجين في  اإلنتاج أمامالمصاعب والعراقيل 

االرياف لتجفيفها من اهلها، وقفل المصانع وفتح 

الحدود وجعل السودان سوقا لتصريف واستيراد 

جل احتياجاته االستهالكية من الخارج تحت 

سياسيات الليبرالية الجديدة التي قادت الوطن 

لالفالس والتحول الى رهينة تفرض عليه اقامة 

واستقبال القواعد العسكرية على ارضه وبحره 

والمشاركة في قوات  (CIA) اكبر مركز لل

االفريكوم واالحالف والمحاور العسكرية التابعة 

مما يهدد استقالل وامن وسالمة الوطن والشعب 

ووصول البالد الى الهاوية بسياسات اقتصادية 

ونقدية خاطئة وموازنات مختلة قادت الى انهيار 

عبة اقتصادي ونقدي تام وندرة في العملة الص
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وتضخم غير مسبوق جعل الدولة عاجزة عن 

 .توفير الحد االدني لمطلوبات حياة المواطنين

غالء منفلت يتصاعد دون توقف او كابح   

صعب معه توفير الغذاء الضروري والمعاناة 

في الحصول على الدواء وندرة وغالء بما في 

 .ذلك االدوية المنقذة للحياة الخدمات الطبية

في االسواق وتوقف البيع  نضوب المواد   

تحت ضعف القدرة الشرائية وتوقف المصانع 

وشح المواد البترولية وعبء الضرائب 

والصعود المتواصل للدوالر بما يهدد توفر 

المواد الضرورية للعيش صفوف الخبز 

والجازولين والبنزين والوقوف لساعات طويلة 

في مواقف المواصالت وقلة حركة النقل العام 

ة اسعار الترحيل مما اعاق تنقل ومضاعف

 .العاملين والطالب والمواطنين عامة

طالت الصفوف الصرافات والبنوك النعدام 

السيولة وضعف القدرة لاليفاء بمرتبات العاملين 

الذين الحول والقوة لهم لمجابهة مطلوبات 

 .المعيشة

اضرابات واعتصامات المعلمين مطالبين بتوفير 

  .م الماليةالمرتبات واستحقاقاته

المزارعون يشكون مر الشكوى من ضعف 

القدرة على تسويق محاصيلهم في العروة 

الصيفية التي عقدوا عليها االمل في سداد ديون 

الزراعة والحصاد بجانب عدم القدرة على 

مواصلة اجراء العمليات الزراعية للعروة 

الشتوية والنظام يتشدق ان برنامجه لالصالح 

 .ن معاش الناساالقتصادي وتحسي

مواصلة لخصخصة القطاع العام وتشريد 

 .العاملين وقفل السبل على الشباب

وقفت حركة الحياة في كل االتجاهات تحت حكم 

الراسمالية الطفيلية المتاسلمة وسياساتها 

وصارت كافة الطبقات والشرائح االجتماعية 

السودانية تشكو من عدم القدرة على الجياة ومن 

نظام االنقاذ في الحكم وايجاد  جانب اخر فشل

مخرج من االزمة التي احاطت به وبالبالد غير 

المزيد من االجراءات االمنية والقمع المفرط 

واشعال الحروب في ثلثي البالد في دارفور 

وجنوب كردفان والنيل االزرق كما يسعى 

النظام وعبر مساعدة المجتمع الدولي للخروج 

ة بقائه باجراء من هذه االزمة ومحاولة اطال

اصالحات ترقيعية وعبر تسوية في اطار خطة 

الهبوط الناعم مع بعض القوى السياسية 

 والحركات المسلحة

لن يسمحا بمشاركة  الطبقيةان النظام وطبيعته 

فاعلة في السلطة او تقديم تنازالت، ولن يلتزما 

باي تعهدات واثبتت التجربة في نيفاشا وابوجا 

غيرها من االتفاقيات التي والقاهرة والدوحة و

وقعت من قوى سياسية وحركات مسلحة وحتى 

 أن اجتماعات اديس ابابا االخيرة انفضت دون

 .تنجح

اننا في الحزب الشيوعي وحلفائنا في قوى 

االجماع وبقرائتنا لهذا النظام وطبيعته الطبقية 

مخرج من هذه االزمة الشاملة اال  نرى ان ال

وتصفيته وفتح الطريق باسقاط النظام وتفكيكه 

لفترة انتقالية وعقد مؤتمر دستوري بنهاية الفترة 

االنتقالية ولهذا ندعو جماهير شعبنا وعلى 

رأسها القوى صاحبة المصلحة في التغير 

الجذري الى مواصلة الخروج للشارع والتعبير 

عن رفضهم لهذه السياسات وصوال الى 

االضراب السياسي والعصيان المدني حتى 

 .اط النظاماسق

ندعو جميع القوى السياسية والديمقراطية 

الحادبة على مصلحة الوطن لتكوين اوسع جبهة 

لمناهضة النظام واالصطفاف النجاح االنتفاضة 

 .والعصيان المدني لالطاحة بالنظام

ندعو الجماهير اال تركن الى اكاذيب النظام في 

حل االزمات والعمل على مكافحة الفساد 

 ! فسدين فمن يحاكم منومحاكمة الم
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حسب اعالن النظام قائمة على  8191موازنة 

توسيع ماعون الضرائب ومضاعفتها وتحمل 

الواليات نفقات تسيير ادارة والياتهم مما يعني 

وضع المزيد من االعباء على كاهل المواطن 

 . واشتعال نار الغالء

يدعو الحزب الشيوعي الى سلمية المواكب 

ام بالحفاظ على الممتلكات والتظاهرات وااللتز

الخاصة والعامه ومحاصرة كل من يعمل على 

 . التخريب

سيعمل النظام على خلق فوضى وافتعال 

التخريب لتمرير االجندة المناوئة لحركة 

 .الجماهير

مواصلة تنظيم المواكب والمظاهرات القتالع 

الحقوق والسير في طريق االنتفاضة القتالع 

واستعادة الديمقراطية وصنع النظام من جذوره 

 . وطن يسع الجميع

 المكتب السماسي للحزب الشموعي السوياني

 8172يمسمبا   15 

___________________________________________________ 

 األاينعوية االحتجاجات الشعبم ة  إلى    

ات الشعبي ة جاجاالحت عادت   

العاصمة   إلى شوارع

قد فاألردنية عمان من جديد، 

شارك أكثر من ألف شخص 

يوم  عارمة ظاهرةمفي 

، 8192ديسمبر  91 الخميس

ان رفًضا   لتعديالتلفي عمَّ

قانون ضريبة الدخل،  على

وللُمطالبة بتغيير النهج 

 واإلفراج عن ناشطين معتقلين. بالد االقتصادي والسياسي في ال

قرب مبنى الشعبي ة وتظاهرت الجماهير    

 كبيرأمني  حضوررئاسة الوزراء وسط 

ون ضريبة الدخل الذي بإقرار قان ةمندد

مماثلة خالل كان تسبب باحتجاجات شعبية 

 الصيف الماضي.

ون دكما ند     بمشروع قانون  المحتج 

الذي أرسلته  "الجرائم اإللكترونية"

ض ُمؤخًرا والذي قد يعر   لبرلمانالحكومة ل

على  والناشطين قينمعل  ال ديدتطبيقه ع

 جن.مواقع التواصل االجتماعي للس  

المظاهرة  خاللمشاركون الوحمل    

الفتات كتب على بعضها "يسقط قانون 

الضريبة" و"تكميم األفواه إرهاب". وهتفوا 

"اإلصالح والتغيير بده يصير بده يصير" 

و"بدنا حكومة وطنية مش شلة حرامية" 

كما  و"الحرية لألحرار، الحرية لألحرار"

لتنفيذ إمالءات  رفضهمعب روا عن 

 .والبنك العالميصندوق النقد الدولي 

ناشطين الباإلفراج عن  المحتجون طالبو

السلطات األردنية  حيث اعتقلت معتقلينال

التي تظاهرات الناشًطا على خلفية  80
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، ومن في األسبوعين الماضيينوقعت 

بشار عساف، عضو اللجنة المركزية  بينهم

في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي 

 فيه، مسؤول القطاع الشبابيواألردني 

جهاز المخابرات األردني  الذي قام

منذ أيام وذلك على خلفية  هفاختطبا

 .الشعبي ةُمشاركته في االحتجاجات 

األمن قنابل الغاز  قد استخدمت قواتو   

لتفريق  االُمسيل للدموع في محاولة منه

 .الغاضبين المتظاهرينجموع 

اب في     تشرين  92وأقر  مجلس النو 

ثاني/نوفمبر الماضي مشروع قانون 

ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات 

نه زيادة  في الشارع الصيف الماضي لتضم 

في المساهمات الضريبية على األفراد 

والشركات، وذلك بعد إدخال تعديالت 

 عليه.

قيمة ديون الد ولة األردني ة  توقد تصاعد   

ابة تجاه ال مؤسسات المالية العالمي ة النه 

ا اجتماعي ا  01الـ  زتتجاو مليار دوالر، أم 

مطلع العام مع  اعاارتفمعد ل الفقر  قد شهدف

حين ارتفعت في ئة ابالم 81إلى الحالي 

 حسب ئةابالم 92.5نسبة البطالة إلى 

 بينما ال يتعد ى األردنية، األرقام الرسمية

دوالر  611معد ل األجور الشهرية نحو 

 دوالر. 111والحد  األدنى لألجور 
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 ميمنة جااية يمتظاها من ييعالمغاب: أحكام بالسجن بحق    

 

أصـدرت محكمة االستئناف بمـدينة   

وجدة الواقعة شرق المغرب األقصى 

عنصرا من  96أحكاما بالس جن في حق  

خالل المشاركين في االحتجاجات 

التي شهدتها مدينة جرادة بين االنتفاضة 

األحكام ، وقد تراوحت 8192و 8191

 بين شهرين وخمس سنوات.

وأصدرت المحكمة هذه األحكام التعسفية 

 دوذلك بع 8192نوفمبر  95يوم الخميس 

هة إليهم والمتمث لة في  أن أثبتت الت هم الموج 

"إضرام النار وتدمير ممتلكات عامة 

والتحريض على ارتكاب جرائم أو 

 ."المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها

بالسجن شهرا واحدا مع  فيما أدين شخص 

تأجيل التنفيذ بتهمة "التجمهر غير 

 المصرح به في الشارع".

وكانت أحكام أخرى بالسجن تراوحت بين 

سنوات قد صدرت قبل ذلك بأسبوع  5و 1

 وشملت تسعة متظاهرين في نفس القضية.

و كانت مدينة جرادة قد شهدت حركة    

مناجم في  مقتل كادح  احتجاج شعبي  بعد 

 8191مهجورة نهاية شهر ديسمبر  بئر

 .ثم قُتل اثنان آخران في ظروف مماثلة

وطالب خالل تلك االحتجاجات سك ان 

المنطقة بضرورة توفير الد ولـة القتصاد 

بديل يوف ر لهم الحد األدنى من العيش 

الكريم ويحذ  من حالة الفقر والبطالة التي 

شة بعد أن  تعاني منها هذه المنطقة المهم 

غلقت شركة مناجم الفحم المغربية أبوابها أ

 جراء استنزافها في نهاية التسعينيات 

فأغلقت  ،9181ثروات المنطقة منذ سنة 

بذلك مواطن الشغل ولم تترك للكادحين 

ا تبق ى من فحم في  خيارا سوى البحث عم 

ضين أن سهم لمخاطر فتلك المناجم معر 
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كبيرة ولمصير مجهول وبيعه بأسعار 

من المحتكرين يُعرفون  حفنةى زهيدة إل

بـ"أباطرة الفحم" الذين منحتهم الد ولة 

رخصا لتوزيعه بطرق قانوني ة بينما تعتبر 

 .تجميع الفحم من تلك المناجم غير قانوني  

شهدتها االحتجاجات التي وأمام تصاعد 

 7102ريل فأو 7102ديسمبر بين  المنطقة

المسؤولة باإلعالن عن السلطات اكتفت 

من  تعهدتبعض القرارات التي اتخاذ 

 بإغالق اآلبار المهجورة ومنع خاللها

. غير مشروعة اتتظاهر وقمع ما تعتبره

وهي حلول تؤك د تواصل سياسة الالمباالة 

التامة من قبل المخزن تجاه المطالب 

في بقات الكادحة الشعبي ة وحقوق الط  

 إلىل والث روة ولجوئه دوما غالش

سياسة التجويع من جهة والقمع 

  من جهة أخرى وهو ما يجعل 

ء  التناقض القائم على حاله ويهي 

األوضاع لصراعات قادمة قد 

تكون أكثر عنقا وأكثر دموي ة 

وأيضا أكثر انتصارات إذا ما 

وجدت الجماهير الغاضبة 

نحو  والمنتقضة من يوجهها

أهدافها الوطنية والطبقية الواضحة 

 وهي الحرية للوطن والحكم للشعب والثروة للكادحين.

__________________________________________________ 

 اء المرــاومة في العـالمـــنشاة أنب   

 الهني: عملم ة ناجحة للثواا الماوممن

 81قام الثوار الماويون يوم السبت    

في إقليم شاتيسغار الهندي  8192أكتوبر 

عة عسكري ة تابعة للجيش  بتفجير مدر 

التفجير إلى مقتل أربعة  أد ىالهندي. وقد 

جنود من الجيش الهندي النظامي وجرح 

 خرين.اثنين آ

تأتي هذه العملي ة البطولي ة التي نف ذها    

أفراد من الجيش الشعبي الهندي حيث يقود 

الحزب الشيوعي الماوي في الهند حربا 

شعبية في مواجهة الحرب الرجعي ة للنظام 

ح االمبريالي ة بأنه أكبر  الهندي الذي تتبج 

 نظام ديمقـراطي في هذا العالم.
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 لبمنفال فيالحاب الش عبم ة 

مش الشعب جخمسة جنوي على مي  إصابة

 :الجيمي

يش جتلق ى خمسة جنود نظاميين من ال   

عة اثر جب إصاباتلبيني فال روح متنو 

رقتهم وعناصر من فتمت بين  ةمواجه

 ديسمبر 91يش الشعب الجديد يوم ج

 وقد انسحب مقاتلو .القدمنطقة  8192

اثر قدوم تعزيزات  يش الشعب الجديدج

عسكري ة إلى موقع المواجهة دون أن تلحق 

ـة خسائر.   بهم أيـ 

 

 فيمرتل أحي قاية حاكة المزااعمن 

 :ـنجالس ـ

لقي كا االكس ارياس، البالع من العمر    

ون العاصمة جسأحد في سنة مصرعه  61

مانيال أثر أزمة قلبية. ارياس، هو  ةالفلبيني

حركة الشعوب ل القدامى أحد القادة

تم   وقد، الستغالل الفالحينالمناهضة 

ته دخالل عو 8198 أفريل 1اعتقاله يوم 

ته حركة المزارعين دعق اجتماعمن 

ض لعملي ة تعذيب قاسية  وقدلبين فبال تعر 

هت اليه السلطات ج  و وقدخصوصا 

يش الشعب جتهمة االنتماء إلى  الرجعية

وم على قوات جهفي والمشاركة  الجديد

 .8111عسكرية نظامية قي ماي 

ل الذي  ارياس، ليس الس جين السياسي األو 

عهد في لبين فالفي  ـنجالس ـفي حياته  يفقد

ئيس دوتارت،  وإن ما هو الثالث.  الر 

__________________________________________________ 

 امميما كاباك وناصي مليلحام ة لراا 

ـان ريمدير كرباك وناصي يلدقا   ، مناضالن شيوعيـ 

ــان يقبعــان  الس جون الت ركي ة ويعانيان من  دأح فيماويـ 

تنفيذ إضراب  فيظروف صعبة وقاسية، لذلك شرعا 

مفتوح عن الط عــام منذ أكثر من ثالثــة أشهـر من اخل 

تحسين ظروف سجنهما المهينة التي يمارسها الن ظام 

جعي الت ركي   حق هما. فيالر 
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 المفرويمن عياي فيما مزال  محاممهمو ماوما، ناشيا 88 تبائة: المكسمك

بعد ثالثة أعـوام من المحاكمة، وبعد    

شهرا من الس جن قضت محكمة جنائي ة  90

 88في أواكساكا في المكسيك بتبرئة 

– الماويةالشيوعي ة  المنظمة من عنصرا

 الشمس الحمراء. وكان هؤالء المناضلون

بجرائم  8195جوان  1قد اُت هموا في 

رة.  اإلرهاب وبحيازة مواد  متفج 

من جهة أخرى، وفي عـالقة بهذه   

 أرنيستوالقضي ة، ال يزال مصير المحامي 

الذي تكف ل بالد فاع عن  غارسيا سيرناس

عناصر المنظ مة المـاوي ة مجهوال بعد أن 

ـل اختفاؤه منذ  رغم  8192ماي  91ُسج 

العالمي ة الت ي تم  إطالقها من أجل الحملة 

 الكشف عن مصيره.

__________________________________________________ 

  الياس الفانسي

الديمقراطية الليبرالية تنجب فقراء يزداد عددهم يوما بعد يوم وهؤالء ال يشاركون في 

قليال وعندما تتاح لهم الفرصة يعبرون عن رفضهم لالستغالل بطرق أخرى  إالاالنتخابات 

غير الصياح في البرلمان وتلك الطرق تجعل البرجوازية ترتعش وهي مرشحة لكي تتطور 

 .أعمال أشد عنفا إلى

تنتظر  وإنمافرنسا الكادحة وريثة قرون من الثورات واالنتفاضات والبذور ال تموت 

  .فصلها لكي تزهر

با وأمريكا وهو وأخرى في أور اما يحدث في فرنسا مهم جدا وقد يتطور ليشمل بلدان

وآسيا  إفريقيايساهم في تخفيف حدة الهجوم الذي يطال الشعوب واألمم المستعمرة في 

عواصف أخرى لمعاضدتها تهب  إلىحاجة جنوبية فالعاصفة التي تهب عليها في وأمريكا ال

من المراكز االمبريالية نفسها... وعندما تصبح عاصفة الكدح عالمية لن يقف في طريقها 

الل والحرب والجهل ــاالستغ ودـــــــــــأحد فالبشرية الكادحة ال تريد غير تحررها من قي

 .وستناله ..إليهاوما 
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 األمم المضيَهيةمائة عام من الحاوب االمبامالم ة على الشعوب و   

انعقد في باريس، عاصمة االمبراطورية االستعمارية الفرنسية، مؤتمر بمناسبة مرور    

سنة على نهاية الحرب العالمي ة األولى، وهي حرب امبريالي ة دارت بين القوى  911

االستعماري ة آنذاك من أجـل إيجاد حل  دمـوي  للتناقض الذي احتد  بين تلك القـوى المتكالبة 

ـة بعد أن فشلت جميع المحاوالت على ضرورة اقت سام ما تبق ى من أراٍض غير ُمحتلـ 

ذلك الس باق االستعماري  المحموم. وقد انقسمت هذه القوى قبيل اندالع   الدبلوماسي ة في حل  

 تلك الحرب إلى حلفْين سياسيين وعسكريين متناحرْين.

كـان ضم  ما تبق ى من العالم إلى سيطرة    

ئيسي  الذي أحرق  تلك القوى هو العامل الر 

أرجاء واسعة من العـالم على مدى يزيد 

د وجرح وأفقد  عن أربعة أعـوام وقتل وشر 

الماليين من البشر الذين ال ينتظرون أي  

فـائدة من تلك الحرب وقد أقحمت هذه 

وبا القوى في حربها تلك طبقات وشع

وجن دتها لتكون وقودا لمعاركها الط احنة 

 رغم أن ها ال مصلحة لها فيها.

وقد أتاحت تلك الحرب للمنتصرين فيها    

تحقيق أطماعهم باستعمار شعوب وأمم 

جديدة وتوسيع مساحات إمبراطورياتهم 

وتحويل أراض واسعة إلى أسواق لسلعهم 

اكدة وبالتالي حل  األزمـة االقتصادي ة  الر 

مبريالي ة ونهب ثـروات األمم والشعوب لال

المستعَمــرة. وقد استندت القوى االمبريالية 

في بسط هيمنتها هذه إلى مجموعة من 

يت بمؤتمرات  المؤتمرات والمعاهدات سم 

عت كل ها عن مؤتمر السلم  الص لح وقد تفر 

 92بباريس الذي ُعقـد في باريس بين 

أي بعد مد ة قصيرة  9191جـانفي  89و

ع ذلك المؤتمر  من نهاية الحرب. وقد شر 
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لتلك القوى القضاء على دول وبعث دول 

أخرى للـوجود وتمزيق أمم واحتالل أمم 

أخرى، وكل  ذلك تم  تحت اسم "مؤتمر 

السلم ببــاريس" الذي قاده قادة الد ول 

األربعة المنتصرة، فرنسا وانجلترا 

وايطاليا والواليات المتحدة األمريكي ة، 

بذلك عهدا جديدا من االضطهاد  وفتح

واالستغالل ومن الن هب والحروب التي لم 

تتوق ف القوى االستعمـاري ة عن شن ها ضد  

شعوب المستعمـرات وأشباه المستعمـرات 

ة إلى اليـوم حت ى وإن  والتي مازالت مستمر 

عت وسائله  تغي ر شكـل االستعمـار وتنو 

وميادينه، والزالت المعارك والحروب 

لـوطنية قائمة هنا وهناك في أرجاء ا

مختلفة من العالم بما أن  الحقبة االمبريالي ة 

لم تتوق ف وإن أرادت البرجوازي ة تلطيف 

اسمها من خـالل ابتكار مصطلح 

"العولمــة" الكاذب. لقد انتهت الحرب 

في  ةاألولى التي خاضتها القوى االمبريالي

ات ما بينها بينما تواصلت حرب االمبريالي

على شعوب المستعمرات وأشباه 

المستعمـرات على مدى أكثر من قرن 

 إلى اليـوم. مشتعلة ت والزال

إن  منتدى باريس "للسلم"، كما أراده    

منظ موه والمشاركون فيه، هو احتفـال 

بمرور قرن عن نهاية الحرب االمبريالية 

األولى وهم في حقيقة األمر يحتفلون 

ن الحروب ببلوغهم قــرنا كامال م

االستعماري ة ضد  الشعوب واألمم 

المضطَهدة وباستمرار هيمنتهم على العـالم 

وهيمنة النظام الرأسمالي في مرحلته 

العليا، وهم بتسميته منتدى السلم ال 

يحاولون غير إيهام الشعوب والط بقات 

الث وري ة وتضليلها والحال أن  االمبريالي ة 

السلم  والحرب ظاهرتان متالزمتان وأن  

المزعوم الذي يقصدونه يعني سيادة نظام 

االستغالل الطبقي واالضطهاد القـومي 

مقابل الحفاظ على الص راع الد ائر بين تلك 

القـوى خافتا. وال غرابة أن ينعقد هذا 

المؤتمر في ظل  ات جاه العالم نحو االنقسام 

إلى معسكرين أو حلفين سياسيين تقود 

فيما تقود روسيا  الواليات المتحدة أحدهما

الحلف اآلخر، وقد يبدو الص راع خافتا 

أحيانا ولكن ه يشهد في أحيـان أخرى 

احتدادا نسبي ا مع تصاعد التنافس 

واألزمات في الميدان االقتصادي ومع 

ازدياد بؤر التوت ر والص راعات في نقاط 

مختلفة حيث يبدو التنافس على أشد ه أحيانا 

بادلة، وقد ال يطول ويبلغ حد  التهديدات المت

من كثيرا حت ى يشتد  هذا التناقض ويبلغ  الز 

 حد  االنفجــار.

وإذا كانت تلك الحرب قد حملت كثيرا    

من اآلالم ومزيدا من االستعمـار، فإن ها قد 

فتحت أيضا أمـام البشري ة بابا واسعا 

القتحـام عهد جديد ورسمت عالمة مضيئة 

شتراكية لتأسيس مرحلة جديدة، مرحلة اال

والسير نحو الشيوعي ة. لقد اقتنص البالشفة 

والط بقة العـاملة في روسيا مناسبة الحرب 

االمبريالي ة األولى ليهدموا الن ظام القديم 

ويستولوا على السلطة ويؤسسوا دكتاتوري ة 
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ال والفالحين الفقـراء بقيادة الحزب  العم 

الشيوعي السوفياتي بعد أن نب هوا إلى 

لمواقف المساندة لروسيا القيصري ة رجعي ة ا

خـالل الحرب ونبذوا األوهام البرجوازية 

والبرجوازية الص غيرة داخل الحركة 

االشتراكية آنذاك ووقفوا إلى جانب الشعب 

ودافعوا عن مطامحه فأمكنهم إنجاز ثورة 

اشتراكية ظافرة تمك نت من دحر القوى 

االمبريالي ة التي حاصرتها مع انتهاء 

الحرب فيما بينها. ولم يختلف  معارك

األمر كثيرا خالل الحرب االمبريالية 

الثانية التي ساعدت الثورة الوطنية 

الد يمقراطية في الصين على تحقيق 

ة ضد  االمبريالية بقيادة  انتصارات هام 

 الحزب الشيوعي الصيني.

ة اليوم، وخصوصا     إن  الحركة الث وريـ 

مطالبة بمزيد الحركة الشيوعي ة العالمية، 

استخالص الد روس من تاريخ الص راع 

القائم بين الشعوب واألمم والط بقات 

المضطَهدة من جهة واالمبريالي ة من الجهة 

المقابلة وأيضا الص راع بين القوى 

االمبريالي ة فيما بينها من أجل االستفادة من 

دروس الماضي وتجاربه واستنتاج اتجاه 

تتهي آ هذه الص راع في الحاضر حت ى 

ورة  الحـركة القتحام مرحلة جديدة من الثـ 

البروليتاري ة بشكليها االشتراكي في العالم 

الرأسمالي والوطني الد يمقراطي في 

المستعمرات وأشباهها، فعصر االمبريالية 

والثورات االشتراكية لم ينته بعد وإن ه لن 

ينتهي ما لم يتم  القضاء على القوى 

جعي ات في هذا العالم.االمبريالية وكل    الر 

 ___________________________________________________ 
 

 يمسمبا 71في ذكاى انتفاضة    
 وحية الشعب وتنظمم صفوفه يامق النتصااه

اليوم الذكرى الثامنة النطالق  تحل     

عندما أحرق  8191ديسمبر  91انتفاضة 

الكادح محمد البوعزيزي جسده في مدينة 

سيدي بوزيد احتجاجا على القهر الطبقي 

الكادحون لمناصرته  والقمع البوليسي فهب  

بإسقاط والمطالبة بالتشغيل والحرية منادين 

النظام وسرعان ما انتشر الغضب الشعبي 

لجوء ي بقية الواليات التونسية ورغم ف

إلى اعتقال المحتجين  يسلطة بن عل

واستعمال الرصاص الحي مما أدى إلى 

سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى 

فإن المنتفضين لم يستسلموا بل زاد 

  إصرارهم على المقاومة .

وعندما أدركت القوى االمبريالية الكارثة  

إلى ل االنتفاضة المحدقة بها في حال تحو  

ثورة وانعكاسات ذلك عربيا تخلصت من 

بن رأس النظام ممثال في زين العابدين 

ونفته إلى السعودية بينما أبقت على  يعل

كما جسده ممثال في الرجعية الدستورية 

لجأت إلى استعمال الحركات الدينية 

الرجعية لحرف االنتفاضة عن مسارها 

ي إلعادة وتحويلها إلى " ربيع " رجع

ترتيب األوضاع في الوطن العربي كله 

https://web.facebook.com/canatalkadi7ine/photos/a.378173975627547/1763100460468218/?type=3&eid=ARBDJtRHyqEeVkNU7VGmcjDMAYdtdlI2Y02Zl0DArfd4BwyZ12dcBzpqzj1AOlcF6ZGRAtgdunREoFA8&__xts__%5B0%5D=68.ARC5XuyAaUrZl1x2gqHMJovl3hWz0FaXUr4hZLjZ8899_ohtKX82J_cqM81JwNl2XBQIc4cBMPrcK72ia5WlucENYhhjZeonme0e-r4gnfQWJviMdTloYqaFdnIWtX_S3eJ2DA1ixmxDvtKvzB0YChCydgVkekKYiDsb85SLAgcC_oXNJ2hPifx_2gOM7GZHpamQ_axMetUht58tvxXxsnUdof8Tv_KZx0CZGswoGBwNfzoxx5DDnb-7M355SU6AZ9rq1btH6hlAdCvw2-dJZ6dEivLHY5USsc5BdmNkD-xaDmfuQ91cGs2SXlSB-sxSFIsEUb63vDa8jP561pGin1XjjQ&__tn__=EHH-R
https://web.facebook.com/canatalkadi7ine/photos/a.378173975627547/1763100460468218/?type=3&eid=ARBDJtRHyqEeVkNU7VGmcjDMAYdtdlI2Y02Zl0DArfd4BwyZ12dcBzpqzj1AOlcF6ZGRAtgdunREoFA8&__xts__%5B0%5D=68.ARC5XuyAaUrZl1x2gqHMJovl3hWz0FaXUr4hZLjZ8899_ohtKX82J_cqM81JwNl2XBQIc4cBMPrcK72ia5WlucENYhhjZeonme0e-r4gnfQWJviMdTloYqaFdnIWtX_S3eJ2DA1ixmxDvtKvzB0YChCydgVkekKYiDsb85SLAgcC_oXNJ2hPifx_2gOM7GZHpamQ_axMetUht58tvxXxsnUdof8Tv_KZx0CZGswoGBwNfzoxx5DDnb-7M355SU6AZ9rq1btH6hlAdCvw2-dJZ6dEivLHY5USsc5BdmNkD-xaDmfuQ91cGs2SXlSB-sxSFIsEUb63vDa8jP561pGin1XjjQ&__tn__=EHH-R
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ما اكتوت بناره ليبيا وسوريا واليمن وهو 

بشكل خاص. ونشأ في عالقة بتلك 

تحالف بين الرجعيتين التطورات 

الدستورية والدينية وهو الذي ال يزال 

  مظلة االمبريالية .يحكم تونس تحت 

وكان حكم الترويكا ثم حكم التوافق    

لتلك السياسة فغرق الشعب في نتاجا 

من البؤس والفقر والبطالة وارتفاع المزيد 

األسعار وتفاقم المديونية وانهيار الدينار 

ت وتفشي اإلمراض واإلرهاب واحتد  

األزمة االقتصادية االجتماعية وأضحت 

البالد وكرا للمخابرات الدولية بما في ذلك 

الصهيونية وحصلت اغتياالت وقتل 

ء كان آخرها تصفية الكادح خالد لألبريا

فضال الغزالني بالرصاص وهو بين أبنائه 

عن التفجيرات التي وصلت إلى الشوارع 

  الرئيسية في العاصمة.

لم تتوقف المقاومة  يومنذ هروب بن عل   

وعرفت جهات عديدة انتفاضات مختلفة 

مثل سليانة وتطاوعين وبن قردان 

 الة الخ...ان وتي  المكناسي والرقاب وبوز

عرفت البالد كلها انتفاضات شاملة كما 

مثل انتفاضة اإلتاوة وسقط مرارا شهداء 

  وجرحى .

واليوم يقوى اإلصرار على المقاومة بين   

صفوف الشعب الذي لم يعد يثق في 

الرجعية الدستورية االخوانية وال في 

ديمقراطيتها الزائفة وقد قاطع بنسبة كبيرة 

ؤسساتها مثل الحكومة انتخاباتها وم

والبرلمان والمجالس البلدية وهو يطالب 

بحقوقه المشروعة في التحرر الوطني 

  وحكم نفسه بنفسه والسيطرة على الثروة .

وترتعد فرائص الرجعية التي تزداد 

تترقب ما  يتناقضاتها وصراعاتها وه

أن تؤول إليه أوضاع االنتفاض يمكن 

م حلول الشعبي في ظل عجزها عن تقدي

االقتصادية االجتماعية وتحاول زمة لأل

ى الطرق الظاهرة والخفية تخريب بشت  

الشعبي بما في ذلك تقمص دور الكفاح 

المنتفضين من خالل تنظيم احتجاجات 

خالل األيام القادمة تؤدي إلى تقسيم وهمية 

  صفوف الشعب ومن ثمة إنهاكه وإضعافه.

العاجلة وفي ظل هذا الوضع فإن المهمة    

توحيد صفوف الشعب والحركة  يه

ا الوطنية الديمقراطية وتنظيمها لتقف سد  

منيعا ضد الرجعية الدستورية االخوانية 

وحلفائها من االنتهازيين الطامحين دوما 

إلى نيل نصيبهم من فتات الموائد فبتلك 

الوحدة وبذلك التنظيم يمكن تحقيق 

  االنتصار.

ه حزب الكادحين دعوته مرة ويوج    

أخرى إلى سائر الثوريين لالتحاد 

في حزب ثوري مسلح بالنظرية واالنتظام 

الماركسية اللينينية الماوية وفي جبهة 

ديمقراطية معادية لالمبريالية وطنية 

وعمالئها والدفاع عن الشعب والتخلص 

والالمباالة واالنتظارية وأوهام من الفئوية 

ثبت مرارا وتكرارا أن كفاح الفوضوية فقد 

الجماهير مهما بلغت قوته فإنه إذا ما ظل 

على عفويته مآله الفشل ال محالة وهو ما 

تؤكده سائر االنتفاضات الشعبية التي 
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 عرفتها تونس بينما اذا ما ارتقى إلى

النصر حليفه  االنتظام الثوري فإن   مستوى

مثلما تؤكده تجارب الثورات الظافرة في 

والصين وفيتنام وغيرها من البلدان ا روسي

التي سارت على طريق التحرر 

  واالشتراكية .

8172يمسمبا  71تونس  ،حزب الكايحمن

 ___________________________________________________ 
 تظاهاة ضي  السماسة العنصام ة والفاشمة المعايمة للمهاجامن:  8172يمسمبا   71 في اوما موم

___________________________________________________ 

 بمانات سماسم ة   

 لكايحات وكايحي السويان الحق في الثواة ! 
 8192ديسمبر  91اندلعت يوم    

ت مناطق عديدة من انتفاضة شع بي ة هز 
خرج خاللها المنتفضون إلى السودان. 

الش وارع احتجاجا على ترد ي أوضاعهم 
، محملين النظام العميل االجتماعي ة

ين على المسؤولية الكاملة عن ذلك مصر  
 .إسقاطه

وفي مواجهة ذلك عمدت الرجعية الى  
استعمال شتى أشكال القمع بما فيها 
الرصاص الحي فسقط عشرات الشهداء 

والجرحى في ساحات الشرف وأعتقل 
ية محمد المئات تنفيذا لتوجيهات الطاغ

حسن البشير بتطبيق الحدود االسالمية 
 تقضي بقطع الرؤوس.التي 

 وفي األثناء تم حجب مواقع للتواصل
االجتماعي ومنابر أحزاب وجمعيات 

وطنية ونشطت اآللة الدعائية ونقابات 
التابعة للنظام في تشويه االنتفاضة الشعبية 
وتصويرها على أنها مؤامرة من تدبير 
قوى خارجية، بما فيها الكيان الصهيوني 
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وكأن ذلك النظام مستقل عن االمبريالية، 
وهو الذي اعترف بدوره في خدمة حلف 

لناتو أثناء عدوانه على ليبيا واستعمارها، ا
وما كان من تنفيذه لسياستها بتقسيم 
السودان والزج بجيشه في حرب اليمن 
الرجعية. كما أطلق النظام الرجعي الوعود 
بترفيع الرواتب وتخفيض األسعار 

 والتضخم الخ..

لقد واجهت الرجعيات العربية واالقليمية    
ادحين في السودان والعالمية انتفاضة الك

وهناك من أعلن  هبالصمت أو بالتشوي اإم  
السودان منها دعمه لنظام البشير، وداخل 

اصطفت الرجعية الدينية وراءه ولكنها مع 
أصبحت تتظاهر اشتداد ساعد االنتفاضة 

بمعاداته مما يستوجب كشفها دون هوداة 

االنتفاضات العربية واالستفادة من دروس 
 جعية الدينية أغلبها .حيث خربت الر

لم تنجح حتى اآلن اجراءات القمع    
والتشويه والتخوين والوعود الكاذبة في 
ترهيب كادحات وكادحي السودان، الذين 
يمضون بقوة في مسيرتهم الثورية نحو 
التحرر والديمقراطية واالشتراكية، 
ويسطرون ملحمة أخرى من مالمح كفاح 

اد فإنهم السودان وطالما هناك اضطه
سيسيرون على طريق الثورة حتى تحقيق 

 النصر .

 8172جانفي  1تونس   حزب الكايحمن 

 والثانوي اإلعياييبمان حول الوضع في قياع التعلمم 

تمعن وزارة التربية في تجاهل مطالب    
والثانوي  اإلعداديمدرسي التعليمين 

وتتنكر التفاقيات موقعة سابقا مع نقابتهم 
ر سلبيا تعطيل االمتحانات وأث   إلىى مما أد  

اآلالف على العملية التربوية وحرم مئات 
من التلميذات والتالميذ من متابعة دراستهم 
ا وفي عالقة بذلك يعبر حزب الكادحين عم  

 :يلي

أوال: تحميل وزارة التربية والحكومة ككل 

ا يحصل في مجال التربية المسؤولية عم  
  .والتعليم

ثانيا: دعم مطــالب المدرسات والمدرسين 
 .اجيةجانب تحركاتهم االحتج إلىوالوقوف 

فمن  ثا: التنديد باالقتطاع من األجورثال
يستحقون حجز أجورهم هم المتسببون في 

 .تلك األزمة

 8172يمسمبا 71تونس  حزب الكايحمن

 بمــــان حول اإلضــــااب العـــــام 

مئات  2102نوفمبر  22ينف ذ يوم غد    

اآلالف من الكادحات والكادحين العاملين 
في القطاع الحكومي إضرابا عاما بدعوة 

وذلك من االتحاد العام التونسي للشغل 
احتجاجا على تفاقم الفقر وارتفاع األسعار 

الفساد وانخفاض قيمة الدينار وتفشي 
وإغراق تونس في الد يون وارتهان النظام 

وانعدام السيادة التونسي للقوى االمبريالية 

الوطنية، وفي عالقة بذلك يعبر حزب 
 الكادحين عما يلي :

أوال: مشروعية اإلضراب العام الذي   
يمثل اليوم أقل ما يمكن القيام به من عمل 

 عن الشعب والوطن . نضالي دفاعا

ثانيا : الدعوة إلى المشاركة بكثافة في   
اإلضراب العام والتجمعات العمالية 
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والعمل على تحقيق االرتباط بين المسألتين 
االعتبار االجتماعية والسياسية بإعادة 

ديسمبر وفي  01لشعارات انتفاضة 

يريد صدارتها الشعار المركزي: الشعب 
 ط النظام .ااسق
ثالثا: الدعوة إلى اليقظة والحذر تجاه   

محاوالت الرجعية تقسيم الصف النقابي 
لصالح تنفيذ سياساتها ومقاومة نزعة الزج 

المحاور باالتحاد في إطار الصراع بين 
 الرجعية.

1028نوفمبا  12 حزب الكايحمن  

 هبمان : على الشعب حمامة نفس

أكتوبر  81شهدت تونس العاصمة يوم    
عملية ارهابية في أكبر شوارعها  8192

الرئيسية نجم عنها سقوط أكثر من عشرين 
جريحا فضال عن مقتل االرهابية التي 

وفي عالقة بذلك يعبر  فجرت نفسها خاللها
 : حزب الكادحين عما يلي

أوال ـ التنديد بالعملية ومن يقف وراء 
 تدبيرها

ثانيا ـ اعتبار االرهاب التكفيري جزءا من  
حملة واسعة تستهدف الشعب باغراقه في 

 . حرب رجعية يكون هو ضحيتها األبرز

ثالثا : يتطلب افشال تلك الحملة اتحاد 
فسه من األخطار الشعب وهبته لحماية ن

المحدقة على قاعدة المقاومة الوطنية 
 .الديمقراطية المعادية لالمبريالية وعمالئها

 8172أكتوبا  01تونس  ،حزب الكايحمن

_____________________________________________________ 

 الشهياء ال مموتون   

) أستاذ تعليم ثانوي ( وعمار  هم شموع أبدية تضئ ظالم الطريق : فاضل ساسي       

) عامل ( ، لم يعرفا بعضهما ولكنهما كانا من نفس المعدن الثوري وفي نفس اليوم  العليبي 

التلميذ قا في سماء تونس رفقة عشرات آخرين ومن بينهم الشهيد ( حل   9120جانفي  1) 

 رؤوف الساكري ،،

 مئات هم الشهداء الذيــن قد مهم هذا الش عب وال زال يقد م 

حزب الكادحين يعاهد شهداء الشعب والوطن على الوفاء للقضية الثورية التي قدموا   

  . ننتظم ننتصا حياتهم ثمنا لها....



24 

 

  8172وممات انتفاضة يمسمبا م   

ة من البالد موجات احتجاجية شعبي ة حت ى فال يكاد يمر  شتــاء دون أن تشهد جهات مختل   

ي منذ فانديسمبر وج اوقد كان شهر يطلق على هذا الفصل عنوان "الشتاء الس اخن".أصبح 

صراعا بين الشعب والمستعِمر ثم  قي مرحلة الحقة بين  األكثرمرحلة االستعمار المباشر 

الشعب وورثــة االستعمــار، ونتذك ر هنا اندالع حركة المقاومة المسلحة المعروفة 

انقاضة جانفي و9112جانفي  86وانتفاضة  9158في بـ"انتفاضه الفالقة"/ جان

 91وصوال إلى االنتفاضة الشعبية  8112وانتقاضة الحوض المنجمي/ جانفي 9120

واالنتفاضات التي تلتها خالل السنوات األخيرة مثل انتقاضه اإلتاوة  8191ديسمبر 

 وانتقاضه المعطلين عن العمل...

ام األولى لهذا الفصل قد حملت لم يكن شتاء هذا العــام ليشذ  عن القاعدة، بل إن األي  و   

كات  عة تحر  معها بوادر هذا الشتاء الساخن، فقد شهدت مناطق مختلفة وقطاعات متنو 

عة لعل  أهم   كات مدرسي ومدرسات التعليم الثانوي واإلضراب العام  هااحتجاجية متنو  تحر 

ة الجهوي ة بسبب التهميش وانعدام  قي قطاع الوظيفة العمومي ة زيادة على االضرابات العام 

 التنمية وتفاقم البطالة.

اندلعت شرارتها من إحدى المناطق األكثر تهميشا وتمثلت هذه ، 8172انتفاضة يمسمبا    

احتجاجا على االستغالل  على االنتحار حرقاديسمبر  80 يوم الشرارة في إقدام شاب  كادح

 .يومي اتها وبعض المالحظات حولها أهم  وهذه  ...الط بقي.

 خياب منتحا
شاب في مقتبل  عبي الازاق الازقي   

العمر، مصور ومراسل جهوي لقناة 

تلفزيونية قال هذه الكلمات قبل انتحاره 

أن خطابه ورد  إلىبدقائق، مع التنويه 

العربية  إلىباللهجة التونسية وقد قمت بنقله 

تيسيرا لفهمه وقد يكون انتحار عبد الرزاق 

فقط من حركة انتحار أوسع  االرزقي جزء

  .انا آخرين خالل األيام القادمةتشمل شب  

وانشروه عوه فيه وز   سأتحدثلموضوع الذي ا ،صباح الخير كل المعطلين عن العمل"   

تحديدا، الذين ال الة الة، البط  القصرين البط   أبناء أن  ليطلع عليه الجميع، موضوعنا هو 

ا ، لم  إرهابيأحدهم يقولون عنه  ما احتج  ع بطونهم، كل  بيشيملكون مورد رزق، ليس لهم ما 



25 

 

 سأقوماليوم  أنا .ليضرب هنا أو هناك اإلرهابكون هم في الشغل يحر  يطالب الناس بحق  

 .جسدي سأحرقوحدي  سأحتج  ، وحديبثورة 

 يال انتم أنا .وعود كاذبةسنوات  2د ا، منذ اذا اشتغل احدهم كنتيجة لذلك فهذا سيكون جي    

القصرين ال يعرفون من هو الرئيس وال ولكنهم موتى، أناس في  أحياء أناسحزب،  ألي  

 .ى اسم العمدةمن هو الوالي وال حت  

الحكومة  ، عشرون دقيقة وأحرق جسدي عل  جسديمارس، سأحرق لن انتظر جانفي وال    

وزير  لسنا بشرا ؟أ، اإلرهاب، كل يوم معزوفة اإلرهاب فأعطوناطلبنا التشغيل ، إليناتلتفت 

عمال  أعطونا سيجارة ؟، نطلب من أمهاتنا ثمن يءدينار ونحن ال ش ألف 11يتقاضى 

 .سنعمل

ساحة الشهداء، ما زالت  إلىوا اآلن كم هب  كل   ..طالبي الشغل ..الةالقصرين البط   أوالد   

ا معهم رجاال لكن هذه الدولة ال بوا، كن  خر  ، ارــالن   أشعلوا، بحقوقكمعشرون دقيقة، طالبوا 

  "..سالمى ان تصل رسالتي ...الرجال، نتمن   تحب  

عدد من  بإغالقمجموعة من الشباب  قام مساء اليوم، 8172يمسمبا  82االثنمن   موم

العجالت المطاطية وسط  بإشعالقاموا  أنرقات الرئيسية في مدينة القصرين وذلك بعد الط  

وفاة المراسل الصحفي عبد الرزاق  الطرقات ومنعوا السيارات من المرور، احتجاجا على

 .الزرقي الذي أضرم النار في جسده صباح اليوم

غاز المسيل للدموع من وسط مدينة القصرين وتم استعمال ال إلىوتحولت تعزيزات أمنية  

 ."قبل الوحدات األمنية لتفريق المحتجين خاصة في مفترق "حي النور

هور  االحتجاجات، مساء اليوم تجددت، 8172يمسمبا  81 الثالثاء موم  بحي ي الن ور والز 

بمدينة القصرين وكانت أشد ها بحي  الن ور، حيث عمد عدد من الشباب إلى إحراق العجالت 

المطاطية وإغالق مفترق الحي المذكور كما عمدوا إلى رشق الوحدات األمنية 

هم إلى استعمال  المتواجدة على عين المكان بالحجارة وبالزجاجات الحارقة مما اضطر 

  .المسيل للدموع لتفريقهم وفق تصريحات متطابقة لعدد من شهود العيانالغاز 

وقد أسفرت التحركات   

االحتجاجية التي شهدتها مدينة 

القصرين منذ مساء أمس إلى 

شابا  81اليوم عن إيقاف حوالي 

التحركات شاركوا في هذه 

 .االحتجاجية



26 

 

 8172 يمسمبا 82 األابعاء موم 

 استعمال كل   إلى“رئيس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني رئيس الحكومة  ادع   

رب بقوة على كل المجرمين بكل أصنافهم األمنية والعسكرية للض   اإلمكاناتصالحياته وكل 

 ”.لحماية تونس

ت افوسانة من والية القصرين باستالم أموال وبطاقين في هم وزير الداخلية المحتج  ات    

تحكم تونس وانه ال فرق بين سلطة بن  ي مازالتيؤكد أن عقلية بن عل ، وهذاشحن هواتف

  .وسلطة النهضة يعل

 :ويحدث ذلك في وقت اتسع فيه نطاق االنتفاضة لتشمل واليات عديدة منها  

اشتباكات في أحياء مدينة القصرين وفي تالة وفوسانة وبودرياس  ، حيث وقعتالرصامن -

ون بو   .استعمال قنابل المولوتوفقام خاللها المحتج 

ين وقاشتباكات حصلت جبنيانة ففي  ، صفاقس - شاب ات األمن بعد أن قام و  بين محتج 

ون بار في جسده، ــالن   بإضرام  .لمهديةاوصفاقس الرابطة بين طريق الغلق وقام المحتج 

أقدمت قوات األمن هذه الليلة على تنفيذ حمالت نتجت عنها مجموعة من  ،بوزمي -

 .عتقاالت في المكناسي واشتبكات في األحياء واستعمال مكثف للغازات المسيلة للدموعاال

 احتجاجات. السعيدةوعرفت منطقة طبربة تعطيل حركة القطار تم  في  ،منوبة -

هذه الليلة اشتباكات في جنوب المدينة وتدور  ،غضب غد يوم يوم تم  اقرار ،الرماوان -

 .ووادي البرجي

 .الكافوقفصة االحتجاجات إلى منطقتي كما انتقلت    

وكان محتجون قد  ،وتجري حاليا مصادمات ليلية بين المتظاهرين وقوات البوليس   

ف وتتخو   منهم. كما تم اعتقال العشرات ،حطموا كاميرات المراقبة في عدد من المدن

 91العام الذي تحدد موعده ليوم  اإلضرابمن كذلك الحكومة من المظاهرات الليلية و

  .اتفاق بينها وبين قيادة االتحاد العام التونسي للشغل إيجادجانفي المقبل وهي تحاول اآلن 

اع عن الموقوفين ونادت للدف أعضائهاوقد كونت جمعية المحامين الشبان فريقا من بين 

 عن انخراطها في االنتفاضة. رتالنظام وعب   بإسقاط

 يمسمبا 81 الخممس موم

 .سائق تاكسي يضرم النار في جسده أمام وزارة الداخلية بالعاصمة ـ

الوالية الحدودية التي  ييحدث فيها وه أنوزير الداخلية يزور جندوبة استباقا لما يمكن ـ 

وتقرير هيئة مكافحة الفساد يقول ان وزارة الداخلية هي  اإلرهابيين يتمركز فيها عدد من

  .الوزارة األكثر فسادا

 .واشتباكات في برنوصة 5الطريق رقم  وإغالقفالحون يتظاهرون في الكاف ـ 

 .ية والعدالة االجتماعيةميوم غضب في القيروان للمطالبة بالتنـ 
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 إضراب.اضطراب في حركة نقل المترو والحافالت بالعاصمة جراء ـ 

من السقوط في حال اندالع مواجهات واسعة يوم  اإلفالتالحكومة تحاول في المقابل،    

جانفي بلجوئها الى صندوق الطوارئ واقتراح حزمة مالية  91االضراب العام المقرر ليوم 

صبر االتحاد على مراهقي  ن  أطبوبي يصرح مليار على االتحاد الذي رفض ذلك وال 011بـ

بل  األجوريوسف الشاهد قد نفد وان االتحاد ال يطالب بزيادة في  إلى إشارةالسياسة في 

 1،2بالمائة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بلغت  01بتعديل للمقدرة الشرائية التي تدهورت بـ

 لرئاسية والبرلمانية.االتحاد معني باالنتخابات ا ن  أالطبوبي  وأعلن بالمائة.

 يمسمبا 82 الجمعة موم

 .ـ في العوابد والية صفاقس شاب يحرق جسده

 .ـ تواصل االحتجاجات في المكناسي وحرق العجالت في الشوارع

  .االنطالقة شمال العاصمةحي  التضامن وحي  ـ مواجهات ليلية في 

السجن ومحاميه يقول ان عاما المتهم بحرق الزرقي  91ـ ايداع الشاب البالغ من العمر 

 .التهمة ملفقة

 .ـ وزارة التجارة تقول انه ال صحة لخبر الترفيع في سعر البيض

التابع للمجمع  9ـ اضراب عمال وحدات إنتاج ثالثي الفسفاط الرفيع بمعمل المظيلة 

الكيميائي التونسي و ذلك على خلفية الخالف الحاصل بينهم وبين إدارة المجمع حول منحة 

 .تاج لهذه السنةاإلن

ـاطالق سراح بعض المعتقلين في القصرين ومن بينهم صاحب السيارة التي قال وزير 

الداخلية انها كنت توزع االموال وبطاقات الهاتف الجوال وقد تبين انه صاحب محل لبيع 

 .المكسرات وبطاقات شحن الهاتف

لحكومة واألمين ـ اجتماع في قصر قرطاج حضره كل من رئيس مجلس النواب ورئيس ا

العام لالتحاد العام التونسي للشغل ورئيس االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

التقليدية ورؤساء األحزاب والكتل البرلماني ة الداعمة للحكومة للنظر في ما آلت له األوضاع 

 التي قال السبسي أنها سيئة جدا.

 يمسمبا 82 الس بت موم

التضامن من والية أريانة، تجدد االحتجاجات مساء يوم السبت من شهدت منطقة حي    

خالل حرق العجالت المطاطية خاصة، وعمليات كر وفر وقعت بين عدد من المحتجين 

 .وقوات االمن

ديسمبر  81شهدت منطقة حمام الشط من والية بن عروس احتجاجات مساء يوم السبت    

8192. 
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 يمسمبا 01 األحي موم
 أربعةمنتفضا في حي التضامن وحمام الشط بينهم أطفال ال يزيد عمرهم عن  91اعتقال    

  عشر عاما
  . ـ مسيرة في المكناسي

  :استنتاجات

ـ تحولت الحركة االحتجاجية شيئا فشيئا الى انتفاضة شعبية ترفع شعارات التشغيل واسقاط 

 . النظام

 ليال لحماية انفسهم من المالحقة البوليسية.ـ انتهج المنتفضون اسلوب التخفي والتظاهر 

  ـ شملت حتى اآلن االنتفاضة الجهات المحرومة.

ـ ال يزال اتحاد الشغل مترددا في االلتحاق بالمنتفضين بينما انخرطت فيها بعض الجمعيات 

  المهنية.

 ـ تنتظر االنتفاضة زخما مع عودة التالميذ والطلبة خالل االيام القادمة.

 8191أطراف سياسية برلمانية توجيه االنتفاضة لصالحها في عالقة بانتخابات  ـ محاولة

ومنها تشكيل جماعات صورية مثل : السترات الحمراء وباستا الخ ...لم تلق تجاوبا حتى 

 اآلن.

ـ ارتفاع درجة التوتر لدى االئتالف الحاكم وهو ما عبرت عنه بعض التصريحات 

 الحكومية.

  .لة للتعامل مع المنتفضينـ استعمال القمع وسي
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 العلمبي يامفمق فللا                                             تصامحات صحفمة    

 األخالقثعابمن السماسة وحمائم 

حاول رئيس الجمهورية    

األخيرة خالل ندوته الصحفية 

الظهور سياسيا في صورة 

ولة الحريص على رجل الد

عن هيبتها والمسؤول 

استمرارها وليس مجرد 

بريد بين الحكومة ساعي 

والبرلمان، وأنه فوق 

حارس الخالفات الصغيرة و

ومنتخب من الشعب الدستور 

وأب الديمقراطية التونسية 

الناشئة ومحرك عجلتها، وأنه 

اريخ من الكبار وصاحب ت

طويل بما في ذلك صحبة 

لبورقيبة تمتد عشرات 

السنين، ودستوري منذ 

أربعين عاما، بينما غريمه 

من الصغار وفي غير 

معين من ، وهو مستواه

طرفه ولكنه قلب له ظهر 

المجن وعض اليد التي 

 امتدت اليه .

م الرئيس يعكس عمق ول

األزمة السياسية التي تعبر 

خالل عن نفسها اآلن ال من 

االنهيار السياسي فقط بل من 

خالل االنهيار األخالقي 

بانحطاط أيضا، فكان شعوره 

القيم، حيث حل الغدر محل 

الوفاء واللؤم محل الشهامة، 

المراتب أعلى  إلىفمن رفعه 

أصبح غريمه اللدود، وبدا 

كأنما يقول في سره وهو 

التونسيين: اتق شر يخاطب 

 ! إليهمن أحسنت 

تسعف الرئيس غير ولم  

أبيات من الشعر لكي تفصح 

صورة عن الصورة المقابلة، 

ذلك الغريم في ذهنه فما لم 

تستطع السياسة التعبير عنه 

قوله عبر أو ما لم ترغب في 

عنه الشعر، فكان الحديث عن 

اللؤم والسفاهة والوضاعة 

عكس شعورا ،وهو ما 

بالمرارة والخيبة جعل خطابه 

ق أكثر يتجه صوب األخال

 اتجاهه صوب السياسة.من 

وعندما يهرب السياسي من  

األخالق فذاك  إلىالسياسة 

يعنى أنه في أزمة فحساب 

البيدر لم يتطابق مع حساب 

الحقل فقد وضع رئيس الدولة 

وإذا ماءه في قربة مثقوبة، 

د على مسامع كان هو من أك  

التونسيين مرارا أن العبرة 

فيبدو أن في السياسة بالنتائج 

حصيلته السياسية لم ترضه 

 هو نفسه فما بالك بمن انتخبه.

في المقابل سعى رئيس    

الحكومة وهو يخطب تحت 

تصوير  إلىقبة البرلمان 

نفسه في ثوب رئيس الحكومة 

الذي يختلف جوهريا عن 

الوزير األول من حيث 

الوظيفة فقد منحه الدستور 

صالحيات تحويرها دون 

الرجوع الى أحد باستثناء 

حقيبتين معلومتين ،وأنه لم 

يقم بأي انقالب كما راج ،و 

، هو من يقرر وال أحد غيره

ولكنه كان ضحية فهناك 

له داخل قلعته أعداء كمنوا 

سيوفهم فكانت ألسنتهم معه و 

عليه فقصفوه عشوائيا 

وأدخلوا البلبلة واالرتباك 

على عمل حكومته ورغم ذلك 

أحرز نجاحات وسوف يزيد 

وأن  رصيده، إلىالكثير منها 

الجميع والمهم  إلىيده ممدودة 

مصلحة الوطن التي ينبغي أن 
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يتنافس فيها المتنافسون. ولم 

الرئيس بشكره  ينس مخاتلة

 على تمس كه بعلوي ة الدستور

ضين  في وعدم التفاته للمحر 

 إلىقصر قرطاج في تلميح 

مستشاريه الذين يدفعونه دفعا 

حريص على خرقه، وأنه  إلى

 حفظ مقامه وقيمته .

صورتان متقابلتان وخطابان 

متضادان، وكل ذلك في 

عالقة بانتخابات تشريعية 

ورئاسية تتسارع عقارب 

اعتها ،ويبدو أن سنة طويلة س

تنتظر تونس ستكون 

السكاكين المستعملة في أتون 

صراعاتها أكثر طوال منها، 

السياسة د أن ومن المؤك  

ستمارس حضورها بقوة 

خاللها ولكن األخالق لن 

 .تكون أقل حضورا منها

وسيشاهد التونسيون ثعابين  

 األخالقالسياسة وحمائم 

ائد الجروهي تمأل صفحات 

وشاشات التلفزيون ومنابر 

الخطابة، بما يذكر بكلمات 

مانويل االفيلسوف األلماني 

السياسة كانط: "إذا كانت 

تقول كونوا حذرين مثل 

تقول الثعابين فإن األخالق 

 ."الحمامكونوا بسطاء مثل 

ثعابين السياسة  ويبدو أن  

 قصورالتونسية المتحفزة في 

قرطاج السيادة في تونس، من 

باردو مرورا بالقصبة  إلى

بأسراب الحمام مستعدة للفتك 

في سبيل تحقيق مصالحها 

فالسياسة قلما تعترف 

إن فعلت فإن باألخالق وحتى 

ذلك ال يكون إال تمهيدا 

 لإليقاع بضحاياها.

وفي خضم ذلك الصراع 

ستشتد المواجهة بين رئيس 

قرطاج ورئيس القصبة 

وسيتردد صدى سيوفها في 

باردو، بعد جولة أولى ربما 

السبسي كان فيها الباجي قائد 

فاقدا للحذر فأخذ على حين 

ة، ولكنه يلملم اآلن شتات غر  

الدرس، وهو عقله مستوعبا 

يتحسس ورقة أساسية لم 

لوقت تفارق جيبه طوال ا

أوربيا ممثلة في دعمه 

وخاصة فرنسا ماكرون 

المستعدة لتقديم العون والتي 

ة استباقي  ربما نجحت بضربة 

لنتائج االنتخابات القادمة في 

الدفء للعالقة بين  إعادة

تعاضدها قوى الرئيسين 

دولية مؤثرة في أوضاع 

السياسة التونسية ،ووقتها قد 

الشاهد القابعين في يجد حلفاء 

ون بليزير ومستعمليه ضد م

الرئيس أنفسهم خارج الحلبة. 

 8172نوفمبا  72صيا بجامية األنواا التونسمة بتاامخ  

__________________________________________________ 

  ما ؟ــــــن تســونس ...الى أمــــت                            

النظام السياسي التونسي في    

ورطة، كثيرون يقولون ذلك، 

فال هو بالرئاسي وال 

بالبرلماني، وأول ضحاياه 

رئيس الجمهورية، الذي وجد 

المعارضة، نفسه بمعنى ما في 

وهذه سابقة تونسية فالرئيس 

المنتخب ال يقوى على فعل 

أمام السطوة تقريبا  يءش

الدستورية لرئيس حكومة غير 

 منتخب عينه هو بنفسه .

وعندما يتمكن حزب سياسي 

من السيطرة على رئيس 

سياسية الحكومة مستثمرا أزمة 

موجها إياه حيث يريد، يكشف 

ذلك النظام عن وهنه وضعفه 

الديمقراطية ل "و  ـــــوتتح

الناشئة" الى "دكتاتورية 

اد األمر سوءا فاسدة". ويزد

تستعمل تلك الدكتاتورية عندما 

الدين سالحا توظفه لبلوغ 

مآربها فتصادر حقوق غيرها 

 بزعمها أنها تنفذ إرادة الخالق .
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هل تسير تونس نحو هذا    

المصير بخطى متسارعة ؟ 

في يبدو أن مسافة قد تم قطعها 

حتى أن شيخ  ذاك االتجاه ، ،

حركة النهضة لم يجد حرجا 

هى القول أن حركته  في

العمود الفقري للسلطة في 

تونس ،وهي التي تمسك بالبالد 

يعرض األمن وأن المساس بها 

القومي للخطر، وأنها هي من 

أطردت من الحكومة الوزراء 

الفاسدين، بينما صرح قيادي 

آخر فيها أن النهضة لم تقل 

السياسي إنها فصلت بين 

والديني بل قالت إنها فصلت 

السياسي والدعوي، بما بين 

االلتفاف على مفهوم يفهم منه 

الدولة المدنية وتأويله دينيا، 

ومن ثمة تمهيد السبيل لتلك 

 الدكتاتورية الدينية اياها.

وعلى هذا النحو تلد  

الديمقراطية التونسية الناشئة 

فتنين الدكتاتورية مسخا 

 يترعرع بين أحشائها.

رى بالعودة الى الوراء قليال ن 

أنه بعد تلك التغيرات السياسية 

 90تونس غداة التي شهدتها 

بدا كما لو أن  8199جانفي 

الديمقراطية التونسية قد ولدت 

وسرعان ما تجملت مثل 

عروس فكان لها إغراؤها 

عشرات  وإبهارها وفتنتها،

األحزاب ومئات الجمعيات 

وتعدد في النقابات وسيل من 

ت والقنواوالجرائد  اإلذاعات

التلفزية ومجلس تأسيسي 

ودستور جديد قيل إنه من 

العالم كله، أفضل الدساتير في 

ثم كانت صراعات الهوية 

وحرق الزوايا ومالحقة 

النقابيين المثقفين وضرب 

ودوي الرصاص في الجبال 

والشوارع والشواطئ 

الحزبية والمتاحف، والسياحة 

والبرلمانية والفساد الذى عم 

فقد نكصت أغلب القطاعات، 

الديمقراطية على أعقابها تلك 

تها، وهي تصل وتخلت عن حل  

متقدمة في نقطة  إلىهذه األيام 

مسار انهيارها باتجاهها صوب 

، التي تعني %5عتبة  إقرار

كل حزب ال يدرك تلك استبعاد 

النسبة من المقترعين، بما 

سيسمح بتقوية قبضة حزب 

معلوم الهوية والنوايا 

بلد بأكمله  واألهداف على

باستعمال الديمقراطية التمثيلية 

ضد نفسها، أي باالنقالب 

الديمقراطي الذي أستعمل في 

غير ما مرة في عدد من 

البلدان ،من قبل الفاشيين 

المتعطشين الى السيطرة على 

هؤالء السلطة كاملة، فقد اعتمد 

سياسة ما ال يدرك كله ال يترك 

جله، وعندما وصلوا الى 

تلك الديمقراطية غتالوا غايتهم ا

وضحوا بها على عتبة 

 الدكتاتورية.

الديمقراطية التونسية  يبدو أن   

الناشئة مهددة بهذا المصير 

من هشة  فهيالدراماتيكي، 

حيث شكلها ومضمونها، دونما 

ضوابط حقوقية وسياسية 

حركة سيرها، واجتماعية تحدد 

ويفسر ذلك بكونها نتاج 

مساومات بين قوى متصارعة، 

المعارك فيما بينها، لم تحسم 

فوضع كل طرف لغريمه 

ا على أمل استعماله داخلها فخ  

الضرورة، فضال عن عند 

تدخل قوى خارجية في رسم 

هذه محها. وديمقراطية مثل مال

مآلها االنفجار مع مرور األيام 

 والشهور واألعوام.

لقد ظلت تونس طيلة سنوات    

الديمقراطية الناشئة تبحث عن 

ظل تفشي نفسها بين الركام في 

األزمات في االقتصاد 

والسياسة واالجتماع واألمن 

انعدام الثقة في والثقافة ،وازداد 

ين، وغني السياسيالسياسة و

عن البيان أنه كلما قلت تلك 

وتضاعفت أعداد الثقة 

السياسية المنسحبين من فضاء 

أمكن لقلة منظمة ومعسكرة 

متعصبة اليدولوجيا مغلقة، 

تتدبر السياسة بالمخاتلة والغدر 

، وضع والشراءوالحيلة والبيع 
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 يدها على السلطة السياسية،

خاصة اذا وجدت دعما من قبل 

، ال يهمها من يةقوى خارج

 يحكم بقدر ما يهمها كم تكسب.

في خضم هذا الوضع يأتي 

صوت االتحاد العام التونسي 

للشغل حادا في نبرته 

 اإلضرابومضمونه بتنفيذه 

العام وجمعه بين المعارضة 

والمعارضة  االجتماعية

السياسية على نحو يمكن معه 

المجازفة بالقول إن في تونس 

يحكم وهو حزب اليوم حزبان 

النهضة وحزب يعارض وهو 

االتحاد، وإذا تأكد دخول 

" حلبة الصراع االتحاد"حزب 

على المواقع في قصور السيادة 

فإن خالل االنتخابات القادمة 

الحالية لن تظل صورة تونس 

 هي.كما 

 8172-77-80- واا التونسمةجامية األن 

 

اون الت اامخ وان لزم الجغاافما أمضاجمن أ    ماالت.. مزو   ـل الا 

 رنوفمب 81، مساء الثالثاء خالل استقباله  

خالل ، يالسعود ولي  العهدل ،8192

زيارته البرقي ة والخاطفة لتونس والتي تم ت 

وسط رفض شعبي من ناحية ووسط خالف 

ن تيْ سياسي على مستوى المؤس ستْين التنفيذي  

 ،والحزبين المتحالفْين على رأس الس لطة

لم يخطر على  ءت قريحة السبسي بافترادجا

الت اريخ حت ى وان  في هذه المناسبة ءاالفترا طالوقد ، بال

ئيس األسبق بورقيبةب تعل ق األمر ، وهو الر 

والذي يعتبر  للرئيس الحاليالمثل األعلى 

السبسي أن ه خليفته والوصي  على ارثه ولعل  

ذلك ما سمح له بذلك الت صريح الغريب 

عيم" باعتبار أن ه األدرى بخفايا  " الز 

 .األكبر" المجاهد"و

ونورد هنا تصريح الس بسي الذي نقلته قناة   

العربي ة الخليجي ة التي حضرت الل قاء 

ته عنها وسائل إعالم الخاطف، ثم  تناقل

الفضل في ابتكار سياسة  تونسي ة، ومفاده أن  

المراحل يعود لمؤس س مملكة آل سعود وان  

 بورقيبة قد أخذها عنه وطب قها.  

يقول الخبر: "... وأوضح الس بسي أن     

الملك المؤسس نصح الرئيس الراحل الحبيب 

سياسة المراحل، وهي من  بورقيبة بتبن ي

الملك عبذ العزيز وهي السياسة التي تخطيط 

تت بعها تونس قي الوقت الحالي بحسب ما 

 نقلته العربية."

____________________________________________________________ 
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ئمس غونزالوالي فــاع      (8) و يفــاع عن المــاوم ةه عن حماة الا 

 حول "عبــادة الّشخصيّة"
يؤك د الط ريق البروليتاري بان  ممارسة    

"عبادة القائد" كانت إحدى األسباب 

الرئيسي ة التي أد ت إلى فشل حرب الش عب 

في البيرو. وكان الط ريق البروليتاري قد 

الحظ نفس هذا المشكل في واحد من ملف اته 

 .9111سنة 

إن  االت هامات بـ"عبادة الشخصي ة"    

هة ضد  الحركة الشيوعية ليست  الموج 

بجديدة. فقد استعملت سابقا ضد  لينين وضد  

ستالين ومـاو، والمثال األكثر وضوحا كان ضد  

ر ال ستالين من طرف خروتشوف خالل المؤتم

للحزب الشيوعي لالتحاد السوفياتي، ولم  81

ي "عبادة الشخصي ة" إال   يكن الهجوم ضد  ما ُسم 

ذريعة لضرب االشتراكي ة في االتحاد السوفياتي 

أسمالي ة.  والد خول في مرحلة إعادة بناء الر 

ئيس غونزالو بخصوص  فلننظر إلى ما قـاله الر 

ه مع االت هام بـ"عبادة الش خصي ة" في حوار

 :9122الدياريو سنة 

"لقد أثــار خروتشوف مشكلة عبادة الشخصي ة 

ليحارب الرفيق ستالين، لكن نا كل نا نعلم أن  ذلك 

لم يكن سوى ذريعة في الن هاية لمحاربة 

دكتاتوري ة البروليتاريا. ويشهر اليوم 

غورباتشوف كذلك ومن جديد عبادة الشخصي ة 

الصينيون، ليوتشاوشي مثلما فعلها التحريفيون 

ودنغ سياوبنغ. وبالتالي، إن ها أطروحة تحريفي ة  

تستهدف في العمق دكتاتوري ة البروليتاريا 

ة بهدف  والقادة الكبار للمسيرة الث وري ة العام 

ضرب أعناقهم. وفي حالتنا، ماذا تستهدف 

 واقعي ا ؟ ضرب حرب الش عب.

اريا، نحن ليس لدينا بعد دكتاتوري ة البروليت   

ر وفق  ولكن لدينا سلطة جديدة تتأس س وتتطو 

معايير الد يمقراطي ة الجديدة أو الدكتاتوري ة 

ـال والفال حين والتقد ميين. ففي ما  المشتركة للعم 

ئيسي لهذه األطروحة هو  نا، فإن  الهدف الر  يخص 

دا  ضرب القيادة. وتعرف الرجعية وأعوانها جيـ 

س من الس ـهل إنجاب لماذا يقومون بذلك، ألن ه لي

قادة وزعيم كبير. وتحتاج الحرب الشعبي ة، مثل 

هذه التي تدور في بالدنا، لقادة وزعيم كبير، 

لها ويقودها ولمجموعة قادرة على  ألحد يمثـ 

توجيهها بصالبة ودق ة. وخالصة القول، إن  

عبادة الشخصي ة هي أطروحة تحريفي ة قذرة 

ل القادة، ليس لها أي  نتيجة مع تصورنا حو

 ونحن نلتزم في هذا الصدد باللينينية." 

ئيس     وعلى ضوء ما ورد على لسان الر 

غونزالو، نفهم تماما الهدف الكامن وراء اال تهام 

هة من قبل  الط ريق بـ "عبادة الشخصية" الموج 

 ضد  الرئيس غونزالو. البروليتاري 

أن  فكر غونزالو  الط ريق البروليتاري يزعم   

أحد األسباب الرئيسية لفشل الحرب الشعبية هو 

في بيرو ألن ه أد ى إلى "منع تسييس الجماهير" 

جال الكبار هم من  وتجعل  فكرة االعتقاد بأن  الر 

 يصنعون التاريخ تنتشر.

بادئ ذي بدء دعونا نرى ما يقول الرئيس    

 غونزالو نفسه عن فكر غونزالو:
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يولوجيا، الدياريو: بما أننا نتحدث عن األيد 

 فلماذا فكر غونزالو؟

الرئيس غونزالو: لقد علمتنا الماركسية دائما أن 

المشكلة تكمن في تطبيق الحقيقة الكونية. أصر 

الرئيس ماوتسي تونغ على هذه النقطة; إذا لم 

تنطبق الماركسية اللينينية الماوية مع واقع 

ملموس ال يمكننا أن نقود الثورة، وال تحويل 

م أو تدميره، أو إنشاء نظام جديد. إن  النظام القدي

تطبيق للماركسية اللينينية الماوية على الثورة 

في البيرو هي التي ولدت فكر غونزالو، في ظل  

الصراع الطبقي لشعبنا، وباألساس صراع 

البروليتاريا، والصراعات المستمرة للفالحين، 

وفي سياق مزعج للثورة العالمي ة. إن ه في خضم 

الضطراب ، ومن خالل التطبيق الوفي  كل هذا ا

للحقيقة العالمية الممكنة على الظروف الملموسة 

ة مادي ة. قبل  لبلدنا تبلور فكر غونزالو وأصبح قو 

ذلك، كن ا نُطلق عليه الفكر. وإذا كان الحزب قد 

وافق اليوم على فكر غونزالو خالل مؤتمره، 

فذلك ألن  هناك قفزة قد تحق قت في هذا الفكر 

المرشد، بالضبط أثناء تطور الحرب الشعبية. 

وكخالصة، فان  فكر غونزالو هو تطبيق 

الماركسية اللينينية الماوية على واقعنا الملموس. 

هذا يقودنا إلى أن نرى ما هو مركزي على 

وجه التحديد بالنسبة لحزبنا ولحرب الشعب 

، على وجه التحديد،  وللثورة في بلدنا، وأصر 

زي. لكن بالنسبة لنا، إذا ما على ما هو مرك

نظرنا إلى اإليديولوجيا على المستوى العالمي، 

رها مرة  فاألمر الرئيسي هو الماوية، وأكر 

 أخرى. "

وهكذا، فان  فكر غونزالو بعيدا عن أن يكون    

"عبادة زعيم " أو عدم تسييس الجماهير، 

تشك ل، بالعكس، نتيجة النضال الجماهيري وفي 

ماهير، وتشكلت في أتون حرب خضم  نضال الج

 الشعب.

ان  التاكيد على أن الجماهير لم يتم تسييسها    

بسبب فكر غونزالو هو النفي الكامل للمستوى 

الفكري والسياسي الكبير للجماهير البيروفية 

خالل الحرب الشعبية في بيرو، وهو مستوى 

ايديولوجي نادرا ما تحقق والذي تجل ى في جميع 

ويسمح التقرير الذي ترجمته "قضية الميادين... 

الشعب" تحت عنوان "الشعب في الطريق 

الساطع" في جزء منه بتقديم فكرة عن ذلك. لقد 

وضع الحزب الشيوعي البيروفي دائًما في 

مركز اهتماماته، التكوين اإليديولوجي، وهو ما 

كان يمث ل مركزية أكبر وأهمية أكبر لمناضالت 

لبيروفي وجماهير ومناضلي الحزب الشيوعي ا

 بيرو.

ان  التأكيد على أن تشكيل الفكر المرشد    

سيكون مصحوبًا بعدم تسييس الجماهير، فهو 

ببساطة مضاد للتاريخ ويتعارض حت ى مع 

تاريخ الماوية. فخالل الثورة الثقافية 

البروليتارية الكبرى في الصين ثبت أكثر من 

أي وقت مضى فكر ماوتسي تونغ. فهل يؤكد 

أنه خالل هذه الفترة لم تكن  ريق البروليتاريالط  

الجماهير في الصين مسيسة؟ من الواضح أن 

هذا ال معنى له، إن فترة الثورة الثقافية هي 

 اللحظة التي كانت فيها الجماهير أكثر تسييًسا!

يهاجم بكل  شد ة  الط ريق البروليتاريإذا كان    

 الرئيس غونزالو والحزب الشيوعي البيروفي،

 فهذا ألن ه يرفض جميع المساهمات.

مساهمات الحزب الشموعي في بماو والائمس 

 غونزالو

أبدا  الط ريق البروليتاريلم يطالب    

الماوية، وإن ما يفض ل اقتراح -اللينينية-بالماركسية

يها "الماركسية -نسخة انتقائية من "الماوية" يسم 

ألمور اللينينية والماوية". للوهلة األولى قد تبدو ا

د اختالف في الشكل؟ مناقشة  متقاربة: أهو مـجر 
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مبتذلة حول الكلمات بدالً من أن يكون حول 

 الجوهر؟

بعيدا عن ذلك، وعلى الرغم من التقارب في    

يرفض  الط ريق البروليتاري التسميات، فان  

المفاهيم واألفكار األساسية للماوي ة، تلك المفاهيم 

بل الحزب الشيوعي التي تم التأكيد عليها من ق

في بيرو من خالل خوض صراع مكثف 

للخطوط على المستوى العالمي. وهذه القضايا 

األيديولوجية لها بالطبع تأثيرات على المستوى 

 .العملي

الً، أك د الحزب الشيوعي  في البيرو أن     أو 

الماوية تشك ل المعلم الثالث للماركسية، وهي 

والعليا من الماركسية. المرحلة الثالثة والجديدة 

كان هذا خط  تمايز الزم مع أولئك الذين لم يروا 

في فكر ماوتسي تونغ سوى بعض المساهمات 

المضافة إلى  الماركسية اللينينية وأن ها أساسا 

صالحة للبلدان شبه المستعمرة وشبه اإلقطاعية 

وليس للبلدان االمبريالية. والتأكيد على أن 

دة تعني أنها طورت الماوية هي مرحلة جدي

الماركسية في مكوناتها الثالثة األساسية: المادية 

الجدلية والتاريخية واالقتصاد السياسي 

الماركسي واالشتراكية العلمية. فقد تم  تحقيق 

 .قفزة نوعية في هذه المجاالت الثالثة

ال يمكن له ان  الط ريق البروليتاري لكن   

ي يعرف كل هذه المساهمات الماوي ة ف

الماركسية ولهذا السبب مازال حتى يومنا هذا 

 .يرفض تحديد هويته كماركسي لينيني ماوي

واحدة من المساهمات األساسية للماوية التي    

هي حرب الشعب   الط ريق البروليتاري رفضها

طويلة األمد. وقد أكد الحزب الشيوعي في 

البيرو أن الحرب الشعبية هي عنصر أساسي 

من عناصر  –في كل مكان ينطبق  -وكوني 

 .الماوية

"حرب الشعب هي النظرية العسكرية    

ة على  للبروليتاريا العالمية فيها تتلخص ألول مر 

نحو منهجي النضاالت والعمليات العسكرية 

خاضتها البروليتاريا والتجربة  التيوالحروب 

الشعبي المسل ح وبخاصة  كفاحللالنظرية المديدة 

حروب الفالحين فى الصين. مع الرئيس ماو 

الطبقة نظريتها العسكرية غير أنه ثمة  اكتسبت

كبير وعدم فهم لهذه المسألة. وينبع  التباس

وعدم الفهم من كيفية رؤية حرب  االلتباس

الصين فبشكل عام يعتبرها البعض  فيالشعب 

رد حرب حاطين من قيمتها و مستهينين بها، مج

ا يدل  على عدم إدراك أن حرب  عصابات مم 

العصابات مع الرئيس ماو إكتست طابعا 

ر حرب  إستراتيجيا وكذلك ال يدرك تطو 

العصابات وكيف أن من سيولتها األساسية 

كة والحرب  ر الحركة والحرب المتحر  تتطو 

ر مخططات كبيرة للهجوم  الموقعية وتتطو 

غرى فتكاك المدن الصااإلستراتيجي و

يقطنها ماليين  التيوالمتوسطة والكبرى 

 االنتفاضةالسكان، بمزج الهجوم من خارجها و

النهاية المراحل  فيتبرز  لكمن داخلها. وبذ

األربع للثورة الصينية وباألساس منذ الحرب 

الزراعية إلى حرب التحرير وبينهما الحرب 

المناهضة لليابان، تبرز أوجها متباينة وتعقيدات 

طوال أكثر من عشرين  الجاريةلثورية الحرب ا

بلد عدد سكانه هائل وفيها حصلت تعبئة  فيسنة 

هذه الحرب،  فيومساهمة جماهيرية واسعتين. 

نجد أمثلة من كافة األنواع، وما هو رئيسي تمت 

صيغت مبادؤه وقوانينه  وباقتدار باقتداردراسته 

وإستراتيجيته وتكتيكاته وقواعده وما إلى ذلك. 

لي على هذا األساس المكين و على قاعدة وبالتا

اللينينية ، بلور ماو  –ما أنشأته الماركسية 

النظرية العسكرية للبروليتاريا أي حرب 

  الشعب.

[...]  
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إن أحد األسئلة األساسية والحاسمة هو فهم    

الصلوحية الشاملة لحرب الشعب وبالتالي 

تطبيقها، مع األخذ في عين االعتبار بطبيعة 

الثورات المختلفة وبالظروف المميزة لكل واحدة 

منها. حول هذه المسألة األساسية ومن المثير 

د  دا من قبيل تمر  لالهتمام أن نالحظ أن تمر 

بتروغراد، وان  المقاومة المناهضة للفاشية 

ومقاتلي اوروبا خالل الحرب العالمية الثانية لم 

ي تتكرر وال تلك الصراعات المسلحة التي تقع ف

أوروبا اآلن. يجب أيضاً اعتبار أن ثورة أكتوبر 

ليست تمردًا وحسب، بل حربًا ثورية استمرت 

عدة سنوات. لذلك، ال يمكن تصور الثورة في 

البلدان اإلمبريالية إال على أنها حرب ثورية، 

وهذه الحرب، في هذه اللحظة، هي ببساطة 

 "حرب شعبية.

، الحزب الماومة  -اللمنمنمة  -حول المااكسمة 

 7222الشموعي في بماو ، 

   ... 

ر    الط ريق  نفهم اذن أن ه ليس مجانيا ان يكر 

افتراءات الرجعيين ضد الرئيس  البروليتاري

الحزب الشيوعي في البيرو نيابة وغونزالو 

عنهم. ووراء هذا الهجوم على الرئيس غونزالو 

الحزب الشيوعي في البيرو يختفي هو في  و

 الماوية وكل ما يمكن أن يفعله الواقع هجوم ضد

الحزب الشيوعي في البيرو لتوليف الماوية 

والدفاع عنها وتطبيقها. انه رفض مؤكد 

للماركسية اللينينية الماوية، للحرب الشعبية 

طويلة األمد، ليس من خالل الصراع 

األيديولوجي، ولكن بالطريقة األكثر خبنا من 

شورة من خالل استعادة األكاذيب الواسعة المن

قبل العدو. من الواضح أن هذه ممارسة تعارض 

بعمق جوهر الماركسية والتي تدفع كل ثوري 

 إلى التمرد.

بالنسبة ألولئك الذين ال يزال لديهم بعض    

المنظمة الشيوعية  الشكوك حول طبيعة

، فإن الط ريق البروليتاري -الماركسية اللينينية

هذه قراءة بيانهم الصحفي يجب أن تزيل 

 !الشكوك إلى األبد

اها   !لنيافع  عن الماومة ونيبرها ونيو 

 !لنحااب  التحامفمة واالنتهازمة 

 !لنيافع عن حماة الائمس غونزالو 

__________________________________________________ 

 الحاب التي تشن ها الهني ضي   فيلنيعم حاب الش عب 
 الاجعمة الهنيمة بالتعاون مع االمبامالمة والصهمونمة
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 نحما من أجــل أمــل           

، 8192صدرت في أواخر شهر أكتوبر    

فيق فـاروق  ة األولـى للر  المجموعة الش عريـ 

الصياحي تحمل عنوان "نحيـا من أجل أمـل". 

نت هذه المجموعـة عددا من  وقد تضم 

القصـائد ُكتبت في فترات متباعدة نسبي ا، 

ورة، غير  وكان بعضها قد نشرته طريق الثـ 

أن هـا متقـاربة في محتواها الذي ال يكـاد 

يخرج عن الهموم التي تؤرق الش اعر والتي 

تتعل ق بقضايا الـوطن والشعب بطبقاته 

الم بشكل عام . الكـادحة والمضطَهدين في العـ

فحضرت في هذه المجموعـة قضايا االحتالل 

والهيمنة االستعماري ة واالستغالل الط بقي 

والمقـاومة واالنتفاضة والث ورة والحرب 

المـرأة الكادحة  الشعبي ة، كما حضرت قضايا

 والفقر والجـوع والبطالة والتهميش.. 

 

ويبدو الش اعر في قصائده مواكبا    

المحط ات التي عاشها مع شعبه  لمختلف

خصوصا في الس نوات القليلة األخيرة التي 

، لذلك 8191ديسمبر  91تلت انتفاضة 

نجد حضورا كبيرا ألحداث كثيرة عرفتها 

االنتفاضة وخاصة في الميدان البالد منذ 

السياسي، منها انتخابات المجلس التأسيسي 

جعي ة الد يني ة الثانية  وتشكيل حكومة الر 

واعتصام باردو والحوار الوطني وحكومة 

الوفاق وغيرها. وقد تناول الشاعر أغلب 

هذه األحداث بشكل هزلي كانت عبارات 

حة في  السخري ة والنقد واضحة أحيانا وملم 

يان أخرى. كما رصدت بعض القصائد أح

بعض جوانب المقاومة الشعبي ة بدءا من 

االنتفاضة وصوال إلى االحتجاجات 

االجتماعي ة وعملي ات االنتحار حرقا 

اقة التي تعب ر بشكل مباشر عن  والحر 

الغضب الشعبي من النظام القائم ومن 

سياساته. كما حضرت القضي ة الفلسطيني ة 

ف، ويبدو جلي ا من خالل في متن هذا المؤل  

خ في شخصي ة  ير المؤر  هذه المتابعة تأثـ 

الش اعر مثلما يبدو تأثير االيديولوجيا 

والسياسة الث وري ة في قصائده، حيث ال 

تخلو هذه المجموعة من الد عـوة إلى 

ورة على األوضاع الس ائدة وعلى  الثـ 

 األنظمة المتسب بة فيها والمسؤولـة عنها.
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الش اعر صد ر مجموعته هذه بمقد مة    

أوضح فيها بعض الجوانب التي تساعد 

القارئ على فهم الن صوص، وهي نصوص 

 جديرة باالط الع والمطـالعة.

ورة تهن ئ الكادحين بهذا     طريق الثـ 

إلى مكتبتهم التي  المولـود الذي يُضاف

ورة  تساهم في نشر ثقافة المقـاومة والثـ 

إيمانا منهم بأن  القلم والكلمة، إلى جانب 

المسرح والموسيقى والسينما 

نات الجبهة  والد راسات..، هي إحدى مكو 

الثقافي ة التي يجب التسل ح بها من أجل 

الحري ة للـوطن والحكم للشعب والث روة 

ون هذه الجبهة للكادحين شريطة أن تك

ة مواجهة لثقافة االستعمار  ثوريـ 

جعي ة.  والر 

__________________________________________________ 

 

فرنسا: الشيوعيون الماويون يخوضون الص راع الط بقي تحت شعار "ال حوار مع قتلة 

 لش عب" رفضا للحوار الذي أطلقه ماكرونا

 

 

 

__________________________________________________ 
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 بقلم فاروق الصياحينحما من أجل أمل                                               

 مازلت أحيا من أجل أمل

 ال أدري متى يحل  

 فاتركي الشباك مفتوحا

..  قد يتسل ل إلي 

 بعد عام أو بعد شهر 

 ! أو بعد ساعة.. و رب مـا أقل

°°° 

 إن ي أراه يقتــرب

 كل مـا غابت شمس خلف الجبل

 وأشرقت شمس جديدة..

 إن ي أراه متخف يا خلف المقل

،  يدنو من سواعد ال تكل 

 صاعدا نحو جباه الكادحات

 في حقول القمح 

 يمسح عنهن  العرق المخث ر،

 و يرسم القـبْل،

 طال ب المدارس على شفاه

°°° 

 اُتــركي الن افذة مفتـوحة

ـام العمل  أيـ 

 و أي ام اآلحاد و األعيـاد

 و العُطـــلْ 

 سأظل  في انتظاره إلى حيــن يأتي

 قاصدا بيتي

 أ ال تعرفين لَم،

 أنا و فقراء هذه األرض 

 و رفــاق الكدح، لْم نرتحل ؟

 إن نــا قلنا لألبد :

 "" نحن نحيا من أجـل أمــْل 

 8172فمفاي  82تونس، 
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 االنتفاضات الشعبيّة:شهداء ذكرى   في

ألف  جبة تقتل ثائرا واألرض تنجعيّ الرّ 

 ائرـــــث
 

2489 فيانـج 3            ار العليبيالشهيد عم    
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