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مـــا العمـــل ؟

تحتاج الشعوب و األمم المضطھدة في كفاحھا 
إلى أدوات تنظیمیة ثوریة ، منھا الحزب 

لثوري و الجبھة المتحدة ، التي تجمع سائر ا
طبقاتھا المضطھدة ، كما یمكن إن تنشأ 
االئتالفات و التحالفات الواسعة و اللقاءات 
الظرفیة حول مھمات محدودة في المكان و 
الزمان ، فالثورات و خاصة في المستعمرات و 
أشباھھا ال یمكن أن تكون من فعل طبقة واحدة 

.كانت درجة ثوریتھ و حزب واحد ، مھما 
و في تاریخ كفاح الشعب في تونس قامت 
جبھات و تحالفات ، غیر أنھا في معظمھا كانت 
ذات طابع رجعى و إصالحي ، و مع انتفاضة 
الشعب األخیرة طرحت على جدول أعمال 
النضال الثوري ھذه المسألة بحدة ، و سرعان 
ما نشأت بعض الجبھات ، و لكنھا تفككت 

جانفى ، أو ظلت دون 14بھة سریعا مثل ج
ة الوطنیة ممارسة سیاسیة تذكر مثل الجبھ

.الدیمقراطیة الشعبیة
في اآلونة األخیرة شكلت بعض القوى و

السیاسیة ائتالفا واسعا ، أطلقت علیھ اسم 
الجبھة الشعبیة و قد تناولنا في عدد سابق من 

الثورة أرضیتھا السیاسیة جریدة طریق 
ا القیام بوقفة نقدیة سریعة ، و یھمنا ھنبالنقاش

ه بعض أنشطتھا العملیة ھذه أخرى لكن تجا
.المرة

قامت الجبھة الشعبیة بمسیرات في عدد من 
الجھات ، و كونت تنسیقیات جھویة في بعض 
الوالیات و عقدت االجتماعات و أصدرت 
البیانات ، و شكلت مجلسا ألمنائھا العامین الذي 

یا باسمھا ، كما اختار حمة الھمامى ناطقا رسم
كونت كتلة نیابیة داخل المجلس التأسیسي و في 

:عالقة بذلك نالحظ ما یلي 
ادعت الجبھة في عدد من بیاناتھا أنھا : أوال 

الخیار األوحد و الوحید و قال الناطق الرسمي 
باسمھا أنھا جبھة للحكم ، و ھو ما یذكر 
بالخطب االنتخابیة التي یبحث أصحابھا عن 

سیاسیة للنظام في صلب المؤسسات الالتموقع 
.القائم
ربطت الجبھة بعض تحركاتھا بتحركات : ثانیا 

2012أكتوبر 22نداء تونس مثل ما جرى یوم 
عندما التحم الندائیون و الجبھویون ببعضھم 
البعض للتندید باغتیال أحد أعضاء نداء تونس 

اوین و رفض العنف مھما كان مأتاه، في تط
عض شعار ال السبسي ال عندما رفع البو

الجبالى ثورتنا ثورة زوالى تبرأ حمة الھمامى 
من ھذا الشعار و ھو ما ذكرتھ جریدة الشروق 

و ال یخفى . و لم یصدر أي تكذیب رسمي لذلك 
على ھذا الصعید أن ھناك صراعا ضمن 
مكونات الجبھة بین من یرید التحالف مع 
المسار و نداء تونس والجمھوري على قاعدة 
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لمفاضلة بین الظالمیة و الحداثة ، و بین من ا
یرى أن التحالفات یجب أن ترتكز على قاعدة 
الكفاح ضد االمبریالیة و عمالئھا بغض النظر 
.عن االختالفات اإلیدیولوجیة 

23كان الفتا اختفاء الجبھة تماما یوم : ثالثا 
أكتوبر إذ لم تدعو إلى أي تحرك لالحتجاج 

و المجلس التأسیسي و على مواصلة الحكومة 
رئاسة الدولة العمل ، و الحال أن المدة القانونیة 
الممنوحة لھذه المؤسسات قد انتھت ، و ھو ما 
عزز الرأي القائل أن للجبھة توافقاتھا مع 
أركان السلطة القائمة ، و ھى ملتزمة بمبادرة 
حسین العباسي التي عبر عنھا خالل مؤتمر 

بینھم حمة حضره بعض رموز الجبھة و من
الھمامى و شكري بلعید ، و قد ثمن منصف 
المرزوقى في خطابھ حول االنتفاضة في سلیانة 

أكتوبر و ذكر 23ھذا التوافق الذى تجلى یوم 
.اتحاد الشغل باالسم 

شكلت الجبھة كتلة نیابیة بقیادة أمین : رابعا 
عام حركة الدیمقراطیین االشتراكیین في 

لغنوشى نفسھ إن مجلس تأسیسي قال راشد ا
، فھي 2012اكتوبر 23صالحیتھ تنتھي یوم 

عوضا عن الدعوة إلى رفع غطاء الشرعیة عن 
ذلك المجلس و مغادرتھ نھائیا و االعتراف 
بخطأ بعض مكوناتھا التي شاركت في انتخابات 

تواصل التزامھا بالمشاركة 2011أكتوبر 23
في أنشطتھ المثیرة لسخط و قرف أغلب طبقات 

.عب الش
إن ھذا الذي ذكرناه ال ینفى بأي حال أن الجبھة 
قامت بدور ایجابي في حشد الطاقات و 
استنھاضھا للنضال و أن من بین من انخرطوا 
في عالقة بھا في الكفاح الثوري مصممون فعال 
على الكفاح و النصر ، غیر أن ھذه الوقفة 
النقدیة السریعة و غیرھا من الوقفات ال بد منھا 

ورة تتطلب أیضا إطالق ید النقد حتى یؤدى فالث
.مھمتھ في تعدیل البرامج و الممارسات 

أخبار وتعلیقــات
 ،الّدرب المضيء : 2012-11-11البیرو

طائرات ھیلوكبتر3یحرق 
أعلنت القیادة العسكریة المشتركة فى بیرو أن 

قاموا الیوم " الدرب المضيء"مقاتلي منظمة  
الث طائرات ھلیكوبتر فى بإشعال النیران فى ث

إیھ بى سي "وذكرت شبكة . مطار باألدغال
اإلخباریة األمریكیة التى أوردت النبأ أن " نیوز

ھذا الھجوم یأتي فى الوقت الذي یقوم فیھ وزیر 
الدفاع األمریكي لیون بانیتا بزیارة للبیرو، ولكن 

لیس ھناك مؤشر یدل على وجود عالقة بین ھذه 
.الھجومالزیارة وبین ذلك 

ووقع ھذا الھجوم في بلدة كیتیني بجنوب بیرو، 
ورفض المسؤولون العسكریون الخوض في أّي 

وأشارت الشبكة . تفاصیل فیما یتعلق بھذا الشأن
إلى أن طائرات الھلیكوبتر الثالثة التى تم 
إحراقھا تابعة لكونسورتیوم تشارك في مشروع 
إلقامة خط ألنابیب للغاز یتكون من شركات 
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جنتینیة وأمریكیة وكوریة وفرنسیة وجزائریة أر
.وبلجیكیة
إضراب جوع مفتوح لعائالت : ةمنوب-الدخیلة

مساجین بسب مطلب األرض
دخلت ثالث عائالت بجھة الدخیلة بطبربة من 
والیة منوبة في إضراب جوع منذ یوم العاشر 

وذلك على خلفیة سجن ثالثة 2012من نوفمبر 
تمبر الماضي بتھمة التعدي من أبنائھا منذ آخر سب

على أمالك الغیر بإضرام النار وذلك بعد 
احتجاجات ضد مستثمر طالبوا بإسقاط الحق عنھ 
واسترجاع األراضي الدولیة التي یتصرف فیھا 

ویأتي . بعد تسجیلھ اخالالت عدة لكراس الشروط
ذلك بعد قیام أبنائھم السجناء أیضا بإضراب جوع 

مھ احتجاجا على إیقافھ قام فیھ احدھم بخیاطة ف
.منذ ذلك التاریخ

تفاقم ظاھرة االنتحار في تــونس
نحو 2011بلغت حاالت االنتحار في تونس سنة 

حالة حسب معطیات صادرة عن وزارة 221
حالة في 184في حین أنھا بلغت . الداخلیة

أي بمعدل 2012التسعة أشھر األولى من سنة 
2011ذ جانفي ومن. حالة انتحار في الشھر20

19حالة، بمعدل 405بلغ عدد حاالت االنتحار 
.حالة شھریا

الوسیلة «أما فیما یتعلق بطرق االنتحار، فإن 
تبدو االنتحار شنقا، في حین أضرم » المحبذة

أربعة منھم النار في أجسادھم، كما سجلت وزارة 
الداخلیة حالة انتحار واحدة بطلق ناري إلى 

ول أقراص مخدرة وواحدة جانب حالة أخرى بتنا
. بتسلق عمود كھربائي وحالة اعتداء على الذات

في حین بلغت نسبة حاالت االنتحار حرقا في 

63، 2011األشھر الستة األولى من سنة 
.بالمائة
وتھدید .. إضرابات الجوع في الجامعات

بإضراب عام
من ابرز االشكاالت المطروحة في الجامعة 

جستیر وظروف الدراسة قضیة الترسیم في الما
ومنظومة اصالح التعلیم وقد تعددت الوقفات 
االحتجاجیة واالضرابات وكذلك اضرابات 
الجوع في عدد من الكلیات مطالبة بحق الترسیم 

.في الماجستیر
نوفمبر 3طالبا في اضراب جوع منذ 16دخل 

ابن "بالمعھد العالي للعلوم االنسانیة بتونس 
. م في الماجستیرمن اجل حق الترسی" شرف

طالبا عن الطعام بكلیة جندوبة منذ 12وسضرب 
اكثر من ثالثة اسابیع، وفي كلیة رقادة في 
القیروان قطع مجموعة من الطلبة اضراب 

باالضافة الى اجزاء . الجوع قبل عید االضحى
جامعیة اخرى كالقصرین وغیرھا تتوفر فیھا 

.اختصاصات العلوم االنسانیة واللغة
ة اكدت في البدایة ان االختصاصات فالوزار

التي ال تتطلب توفر مخابر وتجھیزات یمكن 
.التسجیل فیھا اال انھ في ما بعد وقع تحدید العدد

في الوقت ذاتھ ھناك تھدید باالضرابات مثل كلیة 
العلوم ببنزرت ففي حال عدم فض المشاكل 
المتعلقة ببعض الشعب وما یتعلق بالدیبلومات فقد 

.د الطلبة في اضراب جوع مفتوحیدخل عدی
ویعود سبب تصاعد وتیرة االضرابات واتساع 
دائرة االحتجاجات إلى غیاب الحوار مع الوزارة 
التي تعامل االتحاد  كخصم سیاسي ولیس 

ذلك انّھ لم یلتئم أي اجتماع بین . كمنظمة نقابیة
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وزارة اإلشراف واالتحاد العام لطلبة تونس 
ب عام بالجامعات وھناك توجھ نحو اضرا
.التونسیة خالل الفترة المقبلة

احتجاج المعطّلین عن العمل: السند
نظم عدد من المعطلین عن العمل المعتصمین 

نوفمبر وقفة 13بدار االتحاد بالسند یوم 
.احتجاجیة امام مقر االتحاد

وقد انضم الیھم عدد من االھالي وممثلون عن 
–نقابة التعلیم ( عدید الھیاكل النقابیة بالجھة

...) المرشدون –العملة –البلدیة –الصحة 
باإلضافة الى بعض الممثلین عن الجمعیات 
ووجوه من المجتمع المدني وقد طالب المحتجون 
بالتنمیة والتشغیل وإدماج المعطلین في احدى 
المؤسسات بالجھة خاصة الذین طالت بطالتھم 

ارة فقد وھم یعیشون ظروفا صعبة للغایة ولإلش
دخل الشبان المعطلون عن العمل في اعتصام 
مفتوح بمقر االتحاد المحلي بالسند منذ اكثر من 

.أسبوع
 إضراب جوع في مكثر: سلیانة

نوفمبر 13دخل ثالثة عاطلین عن العمل منذ 
في اضراب جوع بالمتحف االثري بمكثر 2012

لعدم استجابة الھیاكل المعنیة لمطالبھم المتمثلة 
في انتدابھم كعمال بالمتحف مما ولد حاالت 

غیاب حلول ... احتقان لدى اھالي تلك الربوع
تشغیلیة واضحة البناء الجھة ولد حالة احتقان 
وفقدان االمل في المستقبل خاصة امام انسداد 
قنوات الحوار مع السلط المسؤولة مما جعل 
االقدام على االنتحار البطيء والمتمثل في 

تواصل إذا لم یتم االستجابة الى اضراب جوع م
.مطالبھم

عملة الفالحة في منوبة یضربون
نوفمبرعدد من النقابیین وعمال 13نفذ صباح 

الفالحة بوالیة منوبة وقفة احتجاجیة امام مقر 
المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بالمدینة 
للمطالبة بالترسیم وبتسویة وضعیة العمال، وھدد 

التصعید وباستخدام كافة السبل المتاحة النقابیون ب
وقد تعالت أصوات المحتجین . لبلوغ ھدفھ 

وتعددت مطالبھم كالترسیم والتمتع بالتغطیة 
االجتماعیة تلخصت في بعض الشعارات على 

عشرات السنین وعمال الفالحة یلھثون : "غرار 
."وراء الترسیم

واكد بعض المحتجین ان وزارة الفالحة 
23تفت على االتفاق المبرم في تراجعت وال

بینھا وبین االتحاد العام التونسي 2011مارس 
للشغل والجامعة العامة للفالحة، واشتكوا من 
سوء المعاملة التي یتعرض لھا عمال الفالحة، 
ومن قساوة ظروف العمل التي تستوجب معدات 

...وأزیاء خاصة
وقد لخصت الھیاكل النقابیة مطالب المحتجین 

2000ترسیم عملة ما قبل وبعد سنة في 
...) البنزین والقفة ( والحصول على المنح 

والتمتع بالتغطیة االجتماعیة واستبدال اسطول 
الدراجات الناریة وإلغاء العقود واستبدالھا 
باالنتدابات المباشرة مع الترسیم وتسویة وضعیة 
العملة الذین وقع اعادتھم منذ االنتفاضة والقطع 

.االیقافات العشوائیة عن العملمع سیاسة

أرقام خیالیة لوزیر التشغیل
صّرح وزیر التشغیل عبد الوھاب معطر في 
تدخل لھ على إذاعة جوھرة فم بتاریخ 
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أن الحكومة تمكنت في ستة أشھر 09/11/2012
موطن شغل وھو رقم عجز 100.000من خلق 

النظام السابق عن تحقیقھ في ظرف سنة حسب 
ما أكد الوزیر في نفس السیاق انھ قادر ك. تعبیره

أحضروا لي : ألف شخص قائال120علي تشغیل 
طالب شغل وسأجد لھم مواطن شغل 120.000
."على الفور

غیر أّن عروض الشغل المتوفرة بموقع الوكالة 
الوطنیة للتشغیل و بنفس التاریخ تبین ان عدد 

عرضا وھو 7892عروض الشغل بالموقع یبلغ 
نھ یجب مضاعفة العروض الفعلیة ما یعني ا

.ألف120مرة لبلوغ رقم الوزیر 15.2بـ
وتزید ھذه النوعیة من التصریحات الغیر دقیقة 
التي یدلي بھا بعض الوزراء من تشكیك 
المواطنین في صحة األرقام التي تقدمھا الحكومة 
للرأي العام خاصة وان المواطن العادي یشعر 

مع ما یعیشھ في بعدم تطابق األرقام الرسمیة
.حیاتھ الیومیة

بیانات سیاسیة
من أجل دعم كفاح غّزة

اإلجراميعدوانھالصھیونيالكیانیواصل
جرحواستشھادإلىأدىمماغزةعلى

للمزیدمرشحھووالممتلكاتوتدمیرالعشرات
ویحدثاألبریاءحیاةیحصدلكيالتصعیدمن
كانمثلماعربيرسميتواطؤظلفيذلك

حزبیعبریجرىبماعالقةفيودائماالحال
: یليعماتونسفيالكادحین
إلىتونسفيالشعبیةالجماھیردعوةـ1

الشعبیةاالحتجاجاتفيقوةبكلاالنخراط
كفاحدعموالصھیونيالعدوانضدالمشروعة

.غزة
وقدیمةخطةمنجزءالجدیدالعدوانإنـ2

الشعبیةالمقاومةجیوبفیةتصتستھدفشاملة
والصھیونيبالكیانالقبولفرضوالعربیة
السنینعشراتمدىعلىمعھالعالقاتتطبیع
.القادمة
وتحقیقالفلسطینیةالعربیةللقضیةحلالـ3

االمبریالیةعلىالعربیةاألمةانتصار

بدونمعھماالمتحالفةوالرجعیةوالصھیونیة
أنثبتقدوالثوریةالعربیةالشعبحرب

ون           األممجلسمبادرات
العیونفيللرمادذراإاللیستالعربیةالجامعة

المتواصلةفلسطیناحتاللجریمةعلىتغطیةو
.عقودمنذ
بینالفلسطینيالعربيالشعبتقسیمإنـ4

یمثلالضفةفيعباسسلطةوغزةفيإمارة
الصھیونیةضدثوريالالكفاحوحدةعلىخطرا

 .
إلىالعربیةالثوریةالقوىبكلالحزبیھیبـ5

التياألوھامونبذالثورةأرضیةعلىاالتحاد
معالسالمحولوأعوانھااالمبریالیةتروجھا
.الصھیونىالكیان

2012نوفمبر 15تونسفيالكادحینحزب
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اع عن المدرسة والكلیّة والمعھدد من أجل الّدفلنتجنّ 
ي شھرین من العودة المدرسیة بعد حوال

الجامعیة تتواصل الھجمات اإلجرامیة على  و
المدرسین  و الطلبة و التالمیذ ، وقد وصلت حد  
استعمال العنف من قبل عصابات منظمة  و ھو 
ما خلف  العدید من الضحایا ، آخرھا ما حصل 

م االعتداء على مدرس في الرقاب مؤخرا عندما ت
داخل القسم و أمام تالمذتھ ، من طرف مجرمین 

.اقتحموا المعھد  في وضح النھار
و قبل ذلك ھناك كلیات تمت استباحة حرمتھا ، 
عندما ھاجمتھا المیلیشیات اإلجرامیة فاعتدت 
على طلبتھا و أساتذتھا ، و خربت تجھیزاتھا ، 

عن ھذا فأغلقت أبوابھا لبعض الوقت ،  و فضال 
ھناك مدارس ھجرھا  تالمذتھا ، وأخرى نھبت 
معداتھا ، و مدرسون لم یستطیعوا أداء وظیفتھم 
، لتھدیدھم باعتبارھم ال ینتمون جغرافیا للجھة 

.التي تم تعیینھم للعمل بھا 
و الیوم یعانى التعلیم في تونس من أزمة 
خانقة ، ما انفكت تتفاقم ، بما یھدد مصیر أجیال 

لھا ، و ھو ما انعكس سلبا على مستقبل بأكم
شعب برمتھ ، فالمستوى التعلیمي في تدنى 
متواصل ، و البطالة متفشیة بین الخریجین ، و 

ال یجد المدرسون و الطلبة و التالمیذ من وسیلة 
إلبالغ صوتھم و إنقاذ الحیاة المدرسیة و 

ا تقابلھ الجامعیة غیر اإلضراب الذى عادة م
التخوین أحیانا أخرى ، ل حینا والسلطة بالتجاھ

تماما مثلما  كانت تفعل سلطة بن على ، أما 
األولیاء فإن احتجاجاتھم ال تُسمع ، حتى أنھم في 
بعض الحاالت و أمام الوضع المزري الذي علیھ 

، لم ارس االبتدائیة ، على سبیل الذكربعض المد
یجدوا من وسیلة إلبالغ احتجاجاتھم غیر غلق 

.ما جرى في والیة القیروان المدارس مثل
یدق حزب الكادحین في تونس ناقوس الخطر 
منبھا إلى خطورة ھذا الوضع داعیا   إلى التجند 

التلمیذ ، دفاع عن كرامة المدرس و الطالب ولل
من أجل تعلیم دیمقراطي شعبي یكون في صالح 
الكادحین ، و ھو ما لن یتحقق دون توحید 

لصد الھجوم صفوف الشعب في كتل متراصة
الذي تشنھ الرجعیة على مختلف الجبھات ، و 

ال یخفى منھا جبھة التعلیم  ضمن سیاسة عامة
.طابعھا المعادى للشعب والوطن

2012نوفمبر 06س حزب الكادحین في تون

ل اإلضراب العام في جبنیانةحوبیان
.یا جماھیر شعبنا في جبنیانة المناضلة 

ة من الكفاح ضد حكم بن لقد سطرتم مالحم بطولی
17على ، و شاركتم بكل قوة في انتفاضة 

جانفى  المجیدة ، و حلمتم بتونس  14دیسمبر ـ 
اطیة جدیدة خالیة من االستعمار دیمقر

العزة ، تغالل یتحقق فیھا للوطن الحریة واالسو
یحاسب فیھا وللشعب الكرامة والشغل، و

، رائملجالدون على ما اقترفوا من جالسماسرة و ا
و لكن الحلم لم یتحقق و ازدادت معاناتكم مع 
مرور األیام بفعل الفقر وارتفاع األسعار و غیاب 
التنمیة ، فالسلطة التي تقودھا النھضة خدعت 
الشعب كلھ بشعاراتھا المضللة ، و باعت 
االنتفاضة إلى أمریكا وتركیا و قطر بأبخس 

آلن القمع و التجویع واألثمان ، و ھي تمارس ا



8

ت تفعل سلطة زین االضطھاد مثلما كانالتجھیل و
.العابدین بن على

.یا جماھیر جبنیانة المناضلة 
إن ما تعیشھ جبنیانة من ظروف أمنیة متردیة 
الھدف منھ معاقبتكم على دوركم البطولي في 
كفاح الشعب عبر مختلف مراحل تاریخ تونس ، 
فالمطلوب بالنسبة لھؤالء الرجعیین ھو 

فرض السیطرة علیكم و تكمیم إخضاعكم و
أفواھكم ، و بعد أن فشلت قوات البولیس القمعیة 
في القیام بھذه المھمة القذرة جندوا العصابات 
اإلجرامیة  المنظمة  التي أصبحت تسرق 

في وضح يالممتلكات و تحرق المحالت و تعتد
النھار على المواطنین المسالمین دون حسیب أو 

.رقیب 

.أیھا المناضلون
إن جبنیانة تستغیث بكم فقد یلغ السیل الزبى فھبوا 

التجویع نقاذھا من براثن الفقر و القمع وإلى إ
والترویع والترھیب باإلضراب العام 

االعتصامات و كل أشكال االحتجاج فبالنضال و
ق المطالب المشروعة في التشغیل وحده تتحق

.الحریة و الكرامة و العدالة االجتماعیة و
.نیانة قلعة للكفاح و الثورة عاشت جب

جانفى 14دیسمبر ـ 17عاشت انتفاضة 
.المجیدة

.ـــــ الوطنیون الدیمقراطیون 
.ـــــ حزب الكادحین في تونس 

) .الوطد(ب الوطني االشتراكي الثوريـــــ الحز
2008نوفمبر 8تونس في 

ع الجماھیر الّشعبیّة في سلیانة بالّسالحالّرجعیّة الّدینیة تقم
2012نوفمبر 27شھدت والیة سلیانة یوم 

اضرابا عاما ناجحا و مسیرات شعبیة عارمة 
ضد غالء االسعار و تردى االوضاع المعیشیة و 
غیاب التشغیل والتنمیة ، و رفع المتظاھرون 

دیسمبر 17الشعارات التاریخیة النتفاضة 
شغیل استحقاق یا عصابة تالمجیدة  ، مثل ال

الشعب یرید اسقاط النظام و شغل حریة السراق و
كرامة وطنیة ، كما رفعوا شعار بالروح بالدم 
نفدیك یا سلیانة ، و طالبوا الوالى النھضاوى 

.باالستقالة و االفراج عن المساجین
أسود يوقد ردت السلطة الحاكمة بعنف رجع

زت وزارة على ھذه االحتجاجات الشعبیة ، و جھ
الداخلیة أعدادا كبیرة من قوات الحرس و 
الشرطة بفرقھا المختلفة ، مستعملة تجھیزات 
ضخمة من بینھا العربات المدرعة ، كما 

استعملت ألول مرة أسلحة رشاشة تطلق مباشرة 
على المتظاھرین رصاصا انشطاریا یلحق 
اضرارا بالغة بكامل الجسد ، و یسبب خاصة 

و ما أدى الى فقدان كثیرین اتالف العین ، و ھ
ن بما بصرھم ، كما دھست العربات المتظاھری

استعملت الغازات و الشیوخ، وفیھم األطفال و
الرصاص المطاطى و سقط جراء ذلك مئات 
الجرحى ، من بینھم صحفین أجانب ، عجزت 
مستشفى سلیانة عن استیعابھم فأرسل عدد منھم 

الیات الى مستشفیات تونس العاصمة و بعض الو
االخرى ، وھو ما أشعل نار الغضب في صفوف 
الجماھیر المنتفضة  فأحرق المحتجون مقرات 
الحزب الحاكم و مراكز البولیس و الحرس و 

بأكملھا في اضراب عام مفتوح، دخلت الجھة 
لدعمھم و مناصرتھم المنتفضون في يوتناد
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ان ما .جھات أخرى بما في ذلك العاصمة تونس 
یعد مجزرة حقیقیة  أطلق خاللھا حدث في سلیانة 

الرصاص على متظاھرین عزل من السالح 
ستسلم الغراءات بھدف التنكیل بجھة مناضلة لم ت

جبروتھا فقررت معاقبتھا السلطة الحاكمة و
قصم ظھر الكفاح الشعبي فیھا حتى تكون عبرة و

.للجھات االخرى
لقد تصورت السلطة الحالیة أن االوضاع ستستقر 

ئدتھا و أن الشعب سیركع أمامھا اسریعا لف
علیھ حیلة تجارتھا بالدین و أن نفوذھا ليوستنط

ھا سیستمر قوة و أن حكميھ أعلن تزعز
انتھى زمنھا " ارحل " لعشرات السنین فكـلمة 

أكتوبر 23المؤقت اصبح مؤبدا بعد مرور یوم و
تاریخ انتھاء صالحیتھا القانونیة بسالم ، و لكن 

سفھ  ھذه االوھام و أصبحت الكفاح الشعبي  
الرجعیة الحاكمة في ورطة ال تعرف كیف 
ستخرج منھا ، لذلك تعد  العدة لالنتقام من 

و ما جرى في سلیانة ھو نموذج مصغر . الشعب 
لما سیحدث في البالد كلھا عندما تقرر تلك 
الرجعیة استعمال عصا قمعھا بشكل واسع ، و قد 

ھلیة بمباركة تجر البالد بأسرھا الى الحرب األ
االمبریالیة  األمریكیة الالھثة وراء تطبیق خطة 
الفوضى الخالقة ، و ھو ما یقودنا الى استنتاج أن 
القمع سیزداد شراسة و لكنھ سیواجھ بكفاح أشد 

طریق و ال بدیل  أمام الكادحین غیرحدة ،

یزالون یدفعون الثورة لتحقیق مطالبھم  التى ال 
أجل تحقیقھا أما دمائھم من منيالیوم الثمن الغال

التوافق مع السلطة الحاكمة طریق المساومة و
.فلن یقود اال الى الھزائم

ان ما فجر الفصل الجدید من الكفاح الشعبي  في 
" حجارتھم المستوردة "المتآمرون وسلیانة لیس 

انما اختلقھم خیال الرجعیة الدینیة  والذین 
لقمع أوضاع البؤس والحرمان والفقر وا

االضطھاد  فسلیانة والیة محرومة رغم ثرواتھا  و
الطائلة و فیھا نسبة عالیة من الفالحین الفقراء و 
أعداد غفیرة من المعطلین عن العمل و أحیاء 
شعبیة  و قرى و دشر بائسة و بنیة تحتیة مھترئة 

مستشفیات من طرقات معطبة ومدارس ومعاھد و
تقدیم ا منتفتقر ألدنى الشروط التى تمكنھ

یكون لجھة مناضلة وعندما. الخدمات الصحابھا 
الثورة ضد مثلھا  تاریخ طویل من الكفاح و 

مقاومین أشاوس مثل الظالمین و المستعمرین، و
المستعمرین الذین أذاقوا ركة جبل برقوأبطال مع

مكافحین مثل أولئك األبطال الفرنسیین الویالت و
أتلف ون ثقب الرصاص المتشظى أجسادھم  الذی

على نار الثورة فیھا ال تموت أبدا وأبصارھم فإن
أن ت أن تفتخر بانتمائھا الى تونس بقیة الجھا

.تتعلم منھا االصرار على الكفاح حتى النصر
2012نوفمبر 28،حزب الكادحین في تونس

امــــتسویق األوھ:تونس 
رة استبشر ثل بقیة الفئات المھّمشة والمفقّ مثلھ م
شیوخ باندالع اإلنتفاضة  التي انطلقت أحد ال

شرارتھا من مدینة سیدي بوزید في 
، خاّصة بعد أن اعتبرھا جل 17/12/2010

وراوده أمل في " ثورة " اإلنتھازیین والرجعیین 
تحقیق حلمھ القدیم الجدید في امتالك محّل سكنّي 
الئق وھو یتابع وعود األحزاب المتعّددة إبّان 

وعبر 23/10/2011التحضیر النتخابات
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حمالتھا اإلنتخابیّة التي منھا من وعد الجماھیر 
الكادحة بالشغل للجمیع ومجانیة العالج والسكن 
والصحة والتنقل ومنھا من وعد بتوزیع  مقاسم 
سكنیة  وتمكین الطاعنین في السن من منح ھاّمة 
وغیرھا من الوعود الكاذبة التـي تّم تسویقھا 

.اصبلغرض الفوز ببعض المن
لقد كان أملھ في الحیاة الحصول على سكن یحمیھ 
من برد الشتاء القارص وأعاصیره ویقیھ من 
حرارة الصیف وقیضھ ویمكنھ من العیش بقیھ 
عمره في ظروف جیّدة تضمن لھ العیش بكرامة 

ومع انتھاء اإلنتخابات وسیطرة البعض من ھذه . 
األحزاب على زمام السلطة تواصل مسلسل بّث 

.ھام دون نتائج ملموسةاألو
لقد سمع یوما ما وأّن الحكومة تعتزم بناء مساكن 
لمن في مثل وضعھ اإلجتماعي ، وترمیم 
وصیانة وتحسین بعض المساكن األخرى ، 
فراوده األمل من جدید وتقّدم بالمطلب تلو 
المطلب وظّل ینتظر وینتظر اإلستجابة لمطلبـھ ، 

وفجأة ودون . لكن انتظاره طال وبدأ یفقد األمل 
مقّدمات أو إعالم مسبق وصلتھ اإلجابة السریعة 

لقد تھاوى سقف منزلھ .  إبّان األمطار األخیرة 
اآلیل للسقوط وھو مستلق داخلھ لیغمر ركامھ 

ولم تدم . جسده النحیل ویحیلھ على اإلنعاش 
مقاومتھ سوى بعض األیّام المعدودات حتّى 

حلم كتمت آخر أنفاسھ وھو في المستشفى ی
.بالمسكن

سنة من 85إنّھا قّصة معاناة شیخ یناھز عمره 
جھة الشبیكة من والیة القیروان وھى عیّنة من 
آالف العیّنات التي تبرز ھول المآسي التي 
تعیشھا الجماھیر الشعبیة في   القطر، لقد مات 
ھذا الشیخ میتة شنیعة جراء ما لحقت بجسده من 

قف بیتھ أضرار جسیمة خلفتھا لھ أنقاض س
.المنھار

و كانت وفاتھ جّراء اإلھمال ، إھمال الّسلط 
المحلیّة والجھویّة وإھمال الحكومة  التي لم تكن 
جاّدة في اإلستجابة لمطالب المفقّرین والمھّمشین 
والتي استغلّت ظروفھم بعض األحزاب 
اإلنتھازیة للوصول إلى السلطة ثّم تنكرت لھم 

.فیما بعد
الیة مثلھا مثل جمیع الحكومات إّن الحكومة الح

المتعاقبة والتي ھي استمرار للنظام الالوطني 
والالشعبي الجاثم على رقاب الشعب منذ صفقة 

لم تسع لتحسین الوضع 1956الخیانة لسنة
اإلجتماعي للجماھیر الشعبیة ألنھا معادیة لھم 
بالطبیعة ، بل ترّكزت جّل تحركاتھا في تسویق 

تشغیل "و" ة الجھویةالتنمی"األوھام حول
العاطلین عن العمل خاصة أصحاب الشھائد 

تحسین البنیة التحتیة وإقامة المشاریع " و" العلیا 
وغیرھا من الوعود التي طال انتظارھا ولم " 

.تتحقّق على أرض الواقع
إنّھا عیّنة من معاناة الكادحین الیومیّة التي ال 

حالي یمكن أن تتحقّق مطالبھا في ظّل النظام ال
باعتباره ال یمثّل مصالحھا ، وھي قادرة على 
ذلك متى أخذت مصیرھا بیدھا ونبذت األوھام 
وھبت للنضال من أجل إنجاز مھام الثورة 
الوطنیة الدیمقراطیة وبناء سلطتھا الدیمقراطیة 

.الشعبیة
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؟" الثّــورة"أزمة الّدولــة أم أزمة : تــونس
ة والثّورة ظاھرتان اجتماعیتان وسیاسیتان الّدول

متناقضتان ومتصارعتان، إذ تسعى الّدولة القائمة  
إلى القضاء على ثورة الطبقة أو الطبقات التي 

تضطھدھا إن كانت ھذه الثورة قائمة أو إلى منع  
حدوثھا إن كانت قادمة، فیما تضع الثورة وقواھا 

والسیاسیة نصب أعینھا القضاء على االجتماعیة
الّدولة القائمة كھدف  لھا وتعویضھا بدولة تخدم 

.مصالح الطبقات االجتماعیة الثائرة
في تونس، خلخلت االنتفاضة الشعبیّة أجھزة 
الّدولة القائمة دون أن تبلغ مرحلة القضاء علیھا 
وھو ما یثبت أّن ما حدث ویحدث في تونس لم 

الثورة عكس ما یّدعیھ أغلب یرتق إلى طور 
غیر أّن النّظام تمّكن من استعادة قّوتھ . الساسة

ولملمة أطرافھ قبل أن تتھاوى جمیعھا بفعل 
عوامل داخلیّة تمثّلت في ضعف القوى السیاسیّة 
الثّوریّة وفي ضیق أفق قوى ثوریّة أخرى رأت 
أّن الثورة قد تحققت وأّن النظام قد سقط وسقطت 

ا رّوجت لھ القوى الّداخلیّة بالتالي في م
والخارجیّة المعادیة للثّورة وخصوصا منھا 
عناصر بارزة في الحزب الحاكم السابق وفي 
أجھزة الّدولة وكذلك اإلمبریالیّة األمریكیّة التي 
وقف شیوخھا یحیّون الثورة التونسیّة وھي 
لعمري سابقة طریفة وخطیرة في آن واحد أن 

ت الشعوب التي تحیّي اإلمبریالیة ثورا
ھذه العوامل ستمثّل عائقا أمام تقّدم . تضطھدھا

االنتفاضة وتحّولھا إلى ثورة حقیقیّة یمكنھا 
تحقیق شعارھا المركزي المتمثّل في إسقاط 
النظام من جھة ومن جھة أخرى وفي نفس الوقت 
ستمنح أعداء الجماھیر الثائرة الفرصة لبلورة 

ال یمكن تنفیذه إالّ مشروع انقاذ النظام القائم الذي 
على حساب التخطیط لمشروع االنقضاض على 

وھذان . االنتفاضة وإجھاض المسار الثوري
المشروعان سیتّم تنفیذھما بخطى متناسقة 
ومدروسة وھذا ما حدث فعال  من خالل 
المحطّات النضالیة والسیاسیّة التي شھدتھا تونس 

. طوال ما یقرب السنتین من اندالع االنتفاضة
لقد اجبر صمود الشعب التونسي أمام آلة القمع 
الوحشي الذي واجھت بھ السلطة المنتفضین 
اإلمبریالیّة األمریكیّة على التضحیة برأس 
النظام، بعد أن فشلت محاوالت إسكات الغاضبین 
في سیدي بوزید بإرسال وفود وإبدال الوالي 
ورشوة عائلة البوعزیزي من أجل القضاء على 

األولى قبل أن یمتّد اللّھب وبعد أن الجمرات 
أسقطت محاوالت المعارضة الكرتونیّة إنقاذ بن 
علي ورمت عرض الحائط عروضھ ووعوده 
اإلصالحیّة، وتمّكنت جماھیر المعتصمین في 
القصبة األولى والثانیة من إسقاط حكومتي محمد 

غیر أّن شعارا جدیدا تسلّل إلى  . الغنوشي
وأخذ یجد رواجا في اعتصام القصبة الثاني 

صفوف المعتصمین وما إن تّم فّك االعتصام 
بإسقاط الحكومة الثانیة حتّى تّم اإلعالن عن 

) السبسي(القبول من قبل الوزیر األّول الجدید 
، فصفّق " المجلس التأسیسي"بھذا المطلب 

المرّوجون لھ واعتبروه الحّل الّسحري الذي 
لّشعبسیحقّق مطالب الجماھیر المنتفضة وا

والحال أّن ھذا المطلب سیحّول المطالب . بأكملھ
الرئیسیة إلى ثانویّة حتّى أّن أغلبھا بات منسیّا 

وھكذا، فإّن النّظام . وأصبح ھو المطلب األساسي
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نجح في تحویل وجھة االنتفاضة من إسقاط 
النظام إلى انتخاب مجلس تأسیسي وأصبح بذلك 

ح الباب أمام یتحّكم في إدارة الّصراع لصالحھ بفت
اإلعداد النتخابات ستبذل الطّبقة السیاسیّة كّل ما 

أّول "لدیھا من طاقة الستدراج الجماھیر إلى 
انتخابات دیمقراطیة وشفافة في تاریخ تونس من 

وبذلك انخرط ". أجل استكمال أھداف الثّورة
السیاسیون في الّصراع حول الترتیبات الخاّصة  

العلیا، القانون الھیئة(بتنظیم االنتخابات 
فیما ظّل الّشعب ...) االنتخابین تاریخ التصویت

متقطّعا بین نضالھ الیومي الذي لم یتوقّف وبین 
. تسویق الساسة لالنتخابات

ولئن شغل موضوع االنتخابات وحملتھا المشھد 
السیاسي وبُذلت من أجلھما جمیع اإلمكانیات من 

كة في الّداخل ومن الخارج، فإّن نسبة المشار
االقتراع وما شاب العملیّة من تجاوزات رغم 
مدح جمیع المشاركین فیھا بما فیھم الخاسرون 

وتّم تنصیب المجلس التأسیسي وتعیین . لھا
الحكومة التي صّرحت بأنّھا ستواصل نھج 

ومع مرور األیّام ثبت . سیاسة االقتصاد اللیبرالي
لدى الشعب أن االنتخابات ھي مجّرد أكذوبة لن 

غیّر وجھ النظام بقدر ما ھي وسیلة لضمان ت
دیمومة نفس السیاسات االقتصادیة واالجتماعیّة 
والثقافیّة والسیاسات الخارجیّة، بما أّن ال شيء 
تغیّر في وضعھ إیجابا، واكتشف أّن المجلس 
التأسیسي ھو مفتاح لم یفتح إالّ بابا واحدا ھو باب 

الموظّفة نھب المال العام المتأتّي من الّضرائب 
على فقراء الوطن، فیما أّن وظیفتھ لم تتجاوز 
المصادقة على سیاسات الحكومة، وھذا ما جعل 
المجلس وأعضاءه محّل تھّكم وتنّدر وأصبح ھدفا 

لقد أصبحت الطبقة . لالحتجاجات الّشعبیّة
السیاسیّة بحاكمیھا ومعارضیھا في واد 

ي والجماھیر الشعبیّة في واد آخر، ففي الوقت الذ
تصّعد فیھ الجماھیر من احتجاجاتھا ضّد النظام 
القائم داعیة إلى إسقاطھ وسیاساتھ التي اتضح 
فشلھا في تجاوز األزمات المتراكمة، في نفس 
الوقت تتمّسك المعارضة باحترام الّشرعیّة 
االنتخابیّة وما أفرزتھ الصنادیق محاولة تقدیم 

ظام قد الحلول إلنقاذ النظام موھمة الشعب بأّن الن
تغیّر وأّن الدیمقراطیّة قد حلّت وأّن االنتخابات 

سیحّل األوضاع القائمة كما وعدت " القادمة"
وبھكذا معارضة . بذلك خالل االنتخابات الفائتة

لن یجد النظام الذي یمّر بأزمة عمیقة صعوبة في 
ضمان استمراریتھ واستغالل ضعف القوى 

مال الثوریّة لیضرب مختلف االحتجاجات مستع
.جمیع الوسائل المتاحة

تتوّضح إذن، بعد مرور حوالي سنتین على 
من : دیسمبر، اللّوحة التالیة17اندالع انتفاضة 

جھة شعب ُسرقت منھ أحالمھ وتضحیاتھ ویزداد 
استغاللھ واضطھاده وبؤسھ الماّدي ومع ذلك 
یواصل انتفاضتھ من خالل أشكال عدیدة 

جھة، ومن جھة ومتنّوعة من االحتجاجات والموا
أخرى نظام عاجز عن إنتاج وإعادة إنتاج غیر 
الفقر والجوع والغالء والجریمة والبطالة 
والتكفیر واالنتحار حرقا وغرقا ورھن البلد 
وثرواتھ للدوائر اإلمبریالیّة والّرجعیّة، وما بین 
الجھتین تنتصب طبقة سیاسیّة معارضة ھّمھا 

ح بین الوصول إلى الّسلطة ومن أجلھا تراو
استغالل نضاالت الجماھیر من ناحیة واالنخراط 
في مؤسسات الّدولة إلنقاذھا وإضفاء الّشرعیة 



13

ویتبیّن أّن الجماھیر في . علیھا من ناحیة أخرى
مواصلة احتجاجاتھا لم ترضخ للغة االستسالم 
والھدنة وأنّھا بذلك تبرھن أنّھا تمتلك الحقیقة 

ة على غرار الثّوریّة ولم تغتر بعبارات مزیّف

الثورة وما بعد الثورة وتحقیق أھداف الثورة 
وغیرھا، وقد ترتقي في لحظة ما بانتفاضتھا إلى 

.مستوى الثورة الحقیقیّة

!!ھذا ما جنــاه المعطّلـــون: جني الّزیتـــون
بعد سنوات من الّدراسة بما فیھا من أحالم ومن 
معاناة، وبعد سنوات أخرى من البطالة ومن 

لحرمان، وبعد سنوات أخرى من التّضحیة ومن ا
یتّم تبشیر .. النّضال، وبعد عقود من االنتظار

المعطّلین عن العمل بفتح باب االنتداب اآللي 
.وغیر المشروط في قطاع جني الّزیتون

ھكذا، وفي غفلة من الزمان، وعلى خالف 
العادة، یفتح وزیر التشغیل باب الجنّة أمام كّل 

لیدخلوھا أفواجا أفواجا متجاوزا كّل المعطّلین 
التعقیدات اإلداریّة والّشكلیّات والبروتوكوالت 

فال أعضاء التأسیسي . والعراقیل البیروقراطیّة
تناقشوا وتجادلوا وتشاجروا لیزیدوا في عمر 
مجلسھم وفي قیمة أرصدتھم البنكیّة ولعّل الوزیر 

ل المعنّي تنبّھ في ھذا اإلطار إلى ضرورة التعجی
خشیة أن یفوت موسم الجني وجماعة المجلس لّما 
ینتھوا بعد من مناقشة فصول قانون التشغیل فیھ 

.فنخسر حینئذ الّصابة ومواطن الّشغل
ودون أن یتلقّى المعنیون بالّشغل أدنى درجات 
التكوین في كیفیة القیام بھذا العمل من قبل 
الجھات المختّصة، ودون ان تُفتح أمامھم مناظرة 
یُحّدد تاریخھا ومكانھا ومحتواھا ومّدتھا 
ومراحلھا ومكّونات ملّف الترّشح وشروط 

إلخ من اإلجراءات المعھودة والعادات ... الترّشح
العتیقة، فیا لیت جمیع االنتدابات تصبح على 
منوال ھذه البدعة فتصبح البدعة عادة وحینھا 

سنقضي على البطالة وعلّنا نستورد بطّالة 
ّصدیقة والشقیقة ونریحھا من  األقطار ال

.ضغطھم
وانطالقا من ھذا، فإّن الوزیر المعنّي قد حقّق 
فعال انجازا عظیما، وفّر الّشغل وأزاح عن 
وزارتھ وزرا ما عاد یطاق وعن حكومتھ أثقل 
عبٍء فحقّق بالتالي أھّم مطلب قامت من أجلھ 

لیفید " أھداف الثورة"االنتفاضة وحقّق أحد أھّم 
أیّھا الوزیر، إّن أغلب المعطّلین . د والبالدالعبا

عن العمل ھم من أوساط ریفیّة وأغلبھم ھم أبناء 
فالّحین فقراء یملك بعضھم بضع شجرات من 
الّزیتون، ولیس غریبا علیھم االشتغال في ھذا 

وربّما جّرب بعضھم االشتغال في . القطاع
ضیعات كبار المالّكین العقاریین فنالوا ألوان 

تغالل الماّدي والمعنوي من قبل أولئك االس
اإلقطاعیین وأشباھھم، وھم یعرفون جیّدا تفاصیل 
المعاناة الیومیّة للمشتغلین فیھ وطرق الخالص 

. إن كانت نقدا أو بمقابل عینيّ 
ثّم، وأنت تتباھى بأّن ثلثي المعطّلین أو أكثر قد 
سّجلوا لاللتحاق بھذا الّشغل، لَم لْم یتبادر إلى 

نك أّن ھؤالء سیعودون بعد اشھر قلیلة ذھ
لیطرقوا بابك من جدید ویعتصمون ویطالبونك 
بالّرحیل ؟ حینھا ستضطّر إلى فتح باب انتداب 
موسمّي جدید في قطاع جني اللّوز أو الطّماطم أو 
القمح أو غیرھا من صابات الّصیف، غیر أّن ھذا 
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فما عساك تفعل حینھا ؟ أم .. األمر لیس مضمونا
ك ستقتصر على ترسیمھم في قطاع جني أنّ 

على " وزارة الزیتونة"الزیتون فقط وتحدث لھم 
غرار إذاعة الزیتونة وقناة الزیتونة وبنك 

.الزیتونة
كذلك، وأنت تتحّجج بأن صابة الزیتون قد 
یصیبھا التّلف إذا لم یجنھا ھؤالء المعطّلون، 
ینتابني االستغراب حول السكوت طیلة سنوات 

ما قبل "عن مصیر صابة مواسم وسنوات
ولماذا لم یفتح ملّف الفساد في ھذه " الثورة

؟ " العدالة االنتقالیّة"المسألة ویقّدم الفاسدون إلى 
وإذا لم یكن األمر كذلك، فأین أولئك الذین جنوا 

" بعد الثورة"سابقا أم أنّھم حصلوا على وظائف 
وتّم تشغیلھم في قطاعات أكثر أجرا أو رواتَب 

یؤھلھم " بونیس"ذلك بعد ان تحّصلوا على و

أو ربّما فاقت . لذلك مثلما تّم وعد المعطّلین بذلك
- وھذا ما أرجوه-الّصابة ھذه السنة سابقاتھا

وحینھا فال مانع من اللّجوء إلى الجیش 
االحتیاطي إلنقاذ اإلنجاز اإلیجابّي الوحید الذي 
سیعلّق في دفتر تحصیل ھذه الحكومة ، حتّى وإن

.كانت المسألة خارجة عن إطار تدّخلھا
في النھایة، ال یبدو صعبا أو مستحیال على 

أن یقوم بإنجاز ثورّي " حكومة ثوریّة"وزیر في 
حقّا یریح بفضلھ بابھ من طرق المعطّلین 
والمعطّلین والمجتمع والبالد بأكملھا من 
احتجاجاتھم، وذلك بأن یقّسم تلك الّضیعات 

تون التي تمتّد على طول البصر الواسعة من الّزی
. أو أكثر على ھؤالء المحتاجین المحتّجین

ملف عن غزة
:االنتصار المزعـــوم

الصھیوني وعلى مدى ثمانیة أیّامعمد الكیان
إلى شّن )22/11/2012-11/2012/(متتالیة

ھجوماتھ الوحشیّة على الفلسطینیین العّزل في 
سلحة المدّمرة غّزة مستعمال كل ما لدیھ من األ

والفتّاكة سعیا منھ للقضاء على بؤر المقاومة 
المسلّحة في فلسطین المحتلّة وكانت النتیجة 
كالعادة عشرات الشھداء ومئات  الجرحى وآالف 
المھجرین والمشردین الذین ھدمت منازلھم 

.وسّویت بالتراب
إّن اإلرھاب الذي یمارسھ الكیان الصھیوني على 

س بالجدید بل ھو حلقة من سلسلة الفلسطینیین لی
متواصلة مارس من خاللھا ھذا العدو أبشع 
جرائمھ على أصحاب األرض بتأیید غیر 
مشروط من اإلمبریالیة العالمیة وعلى رأسھا 

أمن " أمریكا التي تعتبر أن من أوكد أولویاتھا 
وبتزكیة من مجلس األمن الدولي " إسرائیل 

رجعیة المتآمرة وبتشجیع من األنظمة العربیة ال
.على القضیة الفلسطینیة

إّن الكیان الصھیوني ، ومن خالل الضربات 
الموجعة التي یوجھھا للفلسطینیین العّزل ، یسعى 
الختبار مدى قدرة المقاومة المسلحة على 
التصّدي لھ والكشف عّما لدیھا من أسلحة إلى 
جانب اختبار مدى فاعلیّة أسلحتھ الحدیثة 

من ترسانة أسلحتھ القدیمة وللتخلّص أیضا
.وأصبح الفلسطینیون بمثابة حقل تجارب لھ

وفي الوقت الذي بدأت فیھ الجماھیر الكادحة في 
فلسطین المحتلّة في لملمة جراحھا ودفن شھدائھا 
وعالج جرحاھا ، طالعتنا حركة حماس الرجعیّة 
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وبعد عقد صفقة مع الكیان الصھیوني تحت 
سّكان غّزة لإلحتفال بدعوة" الھدنة " مسّمى 

2012-11-22وإعالن یوم " اإلنتصار " بھذا 
عیدا وطنیّا وإجازة رسمیّة ، فعن أّي انتصار 

تتحدث ھذه الحركة العمیلة ؟
من المعلوم وأّن المقاومة الفلسطینیّة المسلّحة 
مازالت في مرحلة الدفاع اإلستراتیجي أي الّدفاع 

ة الھجوم عن النفس ولم ترتقي بعد إلى مرحل
.اإلستراتیجي حتّى نتحدث عن اإلنتصارات

وبقدر ما نثّمن التطّور الملحوظ لقدرات المقاومة 
الفلسطینیّة العسكریة في التصّدي للعدّو بقدر ما 
نعتبر وأّن عقد الصفقات المشبوھة مع الكیان 
الصھیوني ال یمكن أن تكون انتصارا بل انتكاسة 

ا ، فاإلحتفال لن یتّم وال یمكن أن یتّم اإلحتفال بھ
إالّ بتحریر األرض العربیّة في فلسطین المحتلّة 

.وطرد الصھاینة وإجالئھم عنھا
إّن ما تّدعیھ قیادة حماس العمیلة وتسّوق لھ 
بخصوص اإلنتصار المزعوم ھو ذّر للّرماد في 
العیون واإلیھام بانتصارات وھمیّة وغیر حقیقیّة 

تزال محتلّة ، فاألرض العربیة في فلسطین ال
ولم یتّم تحریر أّي شبر منھا خالل الھجوم األخیر 
للكیان الصھیوني والشعب العربي في فلسطین ال 
یزال محاصرا من كل الجھات بعد أن تّم التنكیل 
بھ من طرف ھذا الكیان الغاصب إذ قّدم خالل 

1200شھیدا و163الثماني أیّام األخیرة حوالي 
الكبیرة في المباني جریحا إلى جانب الخسائر 

السكنیّة والمنشآت العاّمة والخاّصة وكذلك في 
.البنیة التحتیّة

إّن الھدنة التي عقدتھا حركة حماس مع الصھاینة 
لم تشمل سواھا فالفصائل الفلسطینیة األخرى 
غیر معنیّة بھا باعتبار وأّن قیادات الكیان 

الصھیوني عبّرت عن مواصلة استھداف قادة 
.ئل التي استثنتھا الھدنةھذه الفصا

إّن المقاومة المسلّحة یجب أن تكون خیارا 
استراتیجیّا لتحریر األرض ولیس نھجا لتسریع 
المفاوضات لعقد الصفقات المشبوھة على حساب 
قضیّة الشعب المركزیّة ولن تكون ذلك الخیار 
اإلستراتیجي طالما لم یتم تحویل اإلنتفاضة إلى 

.دىحرب شعبیّة طویلة الم
:الحریّـــةُ لفلسطیـــن

تعتبر القضیة الفلسطینیّة بوصفھا حركة تحّرر 
من أكثر القضایا التي تستقطب تعاطف الجماھیر 
الشعبیّة والقوى المناھضة لإلستعمار 
والصھیونیّة في أغلب بلدان العالم ، ففي الوقت 
الذي یخرج فیھ الكادحون للتضامن مع 

الصھیوني موجة الفلسطینیین ویالقي الكیان 
عارمة من التندید بجرائمھ الوحشیّة ، تقف فیھ 
كل القوى اإلمبریالیّة والرجعیّة بقیادة أمریكا ولو 
بدرجات متفاوتة إلى جانب الكیان الصھیوني 

.وتدعمھ بالمال والسالح
تساند البرولتاریا العالمیّة الشعب العربي في 

لسطین الحریّة لف" فلسطین المحتلّة وترفع شعار 
، وھو ما تجلّى بكّل وضوح من خالل " 

المظاھرات األخیرة التي اندلعت إثر الھجوم 
الشرس الذي شنّھ الكیان الصھیوني في 

والذي القى موجة غیر مسبوعة 14/11/2012
من التندید بالجرائم الوحشیّة التي ارتكبھا ھذا 
الكیان الغاصب في حّق الفلسطینیین وما خلّفھ من 

ة في صفوف األطفال وازدادت ضحایا خاصّ 
وتیرة المظاھرات حّدة واتّساعا إثر تداول مواقع 
التواصل اإلجتماعي صورا للعدید من األطفال 
وھي مشّوھة ومحترقة لتبرز مدى وحشیّة ھذا 
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الكیان ولتكشف عن وجھھ البشع وقد وظفتھا 
للضغط على كّل القوى اإلمبریالیة التي تسانده 

لھ في كل جرائمھ المرتكبة والتي اعتبرت شریكا 
وفیما یلي نورد بعض التحركات المنّددة بالعدو 

:الصھیوني
- جماھیر كرة القدم لنادي روما 15/11/2012

اإلیطالي تتضامن مع الشعب الفلسطیني وترفع 
في المدّرجات أعالم فلسطین وتنادي بالحریّة لھا

.
- مظاھرات عارمة في كل من 16/11/2012

نسا وإیطالیا منّددة بالعدوان الصھیوني أنقلتراوفر
.ومساندة للقضیّة الفلسطینیّة

وقفات احتجاجیة في برشلونة 17/11/2012-
وتولوز وفرانكفورت تضامنا مع الشعب 
الفلسطیني وتندیدا بالعدوان الصھیوني ومسیرات 
في كل من سانتیاغو بالشیلي رفعت فیھا األعالم 

خرجت مسیرة الحمراء وأعالم فلسطین ، كما 
.تضامنیّة في إیران وإسبانیا والّسوید

لھا ونظمھا الحزب الشیوعي امسیرة حاشدة دع
الیوناني أمام سفارة الكیان الصھیوني احتجاجا 

على المجازر وتضامنا مع الفلسطینیین ، كما 
.أصدر بیانا في الغرض

مسیرات تضامنیة في كل من 18/11/2012
جاكرطة ، البرازیل أوسلو ، روما، فوتاربارغ ،

، الھور ، سویسرا ، نیوكاستل
الصھیونیّة ھي " مظاھرة في برلین رفعت شعار 

"الفاشیّة
"إسرائیل" مظاھرة في بروكسل تدعو لمقاطعة 

الرئیس ھوقو مورالیس یقطع عالقة : بولیفیا 
.بالده بالكیان الصھیوني

كما تواصلت المسیرات في جمیع أنحاء العالم 
إثر إعالن الھدنة مع 22/11/2012د إلى حدو

.حركة حماس
لقد زادت ھذه التحركات من التأكید على أّن 
البرولتاریا تقف دائما إلى جانب قضایا التحرر 
في العالم وتساندھا بینما تقف حكوماتھا إلى 

.جانب المحتل
_______________________________

ابحان وقت كشف الحســـ: على غّزة الحرب 
اآلن وقد ھدأ صوت المدافع  وھدیر الطائرات 
وجعجعة الكالم وعاد الفلسطینیون یعّمدون 
شھداءھم ویتفقّدون أشالءھم وبضّمدون 
جراحھم النازفة  في حین ال نلحظ اي حضور 

باتھم وضبط  للرجعیین الذین انصرفوا الى حسا
.مخططاتھم الجدیدة 

دید اآلن اصبح ممكنا أكثر طرح األسئلة وتح
األجوبة لمعرفة من ھم الفواعل ومن ھم 
المفاعیل  في ھذه الحرب األخیرة على 

من غزة؟لماذا دارت ھذه الحرب ولفائدة من؟

الذي اندحر ومن الذي انتصر؟ ھل من وجھ 
وما 2008تشابھ بین ما حدث بقطاع غزة سنة

حدث مؤخرا؟
الحرب  ھي السیاسة بطریقة اخرى او كما 

" التعبیر المكثّف للسیاسة"بحّددھا لینین
الحرب  ھي استمرار  للسیاسة و لكن 
بوسائل اخرى و السیاسة  كما حّددھا لینین 

" التعبیر المكثّف عن االقتصاد "ھى
ففي السیاسة یقع االختالف اساسا بین طرفین 
رئیسیّین وقد یلتحق بأحد ھذین الطرفین طرف 
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قع وفي الحرب ت, ثالث أو أطراف أخرى
المعارك أساسا بین عدّوین لم تعد امكانیة 
التفاھم والتفاوض السلمي بینھما قائمة اال عبر 
قرقعة السالح وقد یلتحق بجیش ھذا العدو او 
ذاك جیش او جیوش وتتّسع  ساحة  المعارك 
اوتتقلّص وتقصر الحرب او تطول ارتباطا 
بموازین القوى ونتائج المعارك ومدى 

.تحّقّ◌ّ◌ق االأھداف
حدث بغّزة مؤّخرا لیس سوى اّن ما

دور األطراف الفاعلة  على الساحة الدولیة 
واالقلیمیة خاّصة وقد كان قطاع غّزة حلبة 
صراع بین ھذه األطراف في حین كان 

.الفلسطینون حطب المعركة
ق لھ اّن الظاھر للعیان ،وكما یراد أن  یسوّ 

امارة  حماس "اعالمیا، ھو مجرد  حرب  بین  
من جھة ثانیّة أْي " اسرائیل "من جھة  وبین"  

وبلغة أدّق بین كیانْین متجاورْین أحدھما ضعیف 
امارة -واآلخر قوّي  غیر اّن الكیان الضعیف

یتصرف بغیر حكمة -حماس في القطاع
- "اسرائیل"-وبصبیانیة     تجاه جاره القوي 

ذي حین ینفذ صبره یضطّر الى تأدیبھ فاذا ما والّ 
كثُر صراُخھ وعویلھ  تدّخل حكماء القبیلة من كّل 

ھذا ...البطون وأصلحوا ذات البْین بینھما 
الترویج العالمي یُراد لھ ان یخفي حقیقة الصراع 

\في فلسطین  الذى ھو في  جوھره صراع
تناقض بین مستعَمر ومستعمر، بین قوة   

لألرض ورأس حربة لألمبریالیة مستعمرة 
العالمیة وھي الكیان الصھیوني المسّمى دولة 
اسرائیل وبین شعب مضطَھد وقع تشریده 
وتشتیتھ وتقسیمھ بشریا وترابیا  وھو الشعب 

العربي الفلسطیني الذي یخوض منذ اكثر من 
عشرات السنین معركة تحرره الوطني  

دو فالمقاومة تكون عادة  ضد  ھجوم من قبل ع
خارجي  في حین ان واقع الحال ھو أّن الكیان 
الصھیوني احتالل قائم الّذاتعلى حساب شعب 
ثائر ضد ھذا المحتّل ،  لذلك فالتسویق الماقبل 
انّما یھدف الى تمریر مشروع الدولتین 

وتأبید االعتراف بما { الصھیونیة والفلسطینیة{
یسّمى اسرائیل وما التركیز على قطاع غزة بدیال 

ن فلسطین االّ تمھیدا لمشروع الدولة العبریة ع
جارة لأل مارة االسالمیة وبذلك یكثر الھرج 
والمرج حول المقاومة االسالمیة وما شابھ ذلك 
والتّأكید على ان حماس اكتسبت اعترافا  یؤھّلھا 
ان تصبح  مفاوضا معترفا بھ  كبدیل لمنظمة 
التحریر الفلسطینیة وھو حقیقة وجود حماس في 

الصل والتي بعثت اساسا وبتشجیع من الكیان ا
الصھیوني الضعاف منظمة التحریر والحلول 
محلھا عندما تحّول فرع االخوان المسلمین في 

قطاع غزة التابع اداریا الى السلطة المصریة  
-الى منظمة" اسرائیل"قبل احتاللھ من قبل 

التي كان زعیمھا  احمد یاسین یستعمل -حماس
ائیایة لبّث توجیھاتھ وحواراتھ االذاعة االسر

واحادیثھ ویستعمل ھذه القناة االعالمیة للعدو 
منبرا  لھ للدعایة ضد الكفاح المسح الذي كانت 

.تعتمده فصائل الثورة الفلسطینیة
لذلك تتحدث ابواق االعالم الرجعي عن 
انتصار للمقاومة االسالمیة ھكذا واصبحت 

میة محّجة مدینة غزة عاصمة االمارة االسال
الوفود الرجعیة الظالمیة الحاكمة في تونس 
ومصر خاصة اضافة الى محّرك دمى العرائس 

، اّما حضور الرجعیة -امارة قطر–عربیا 
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العربیة الحاكمة االخرى فقد كان محتشما 
ولذلك داللتھ في عالقة بالتناقضات الداخلیة 
المتحكّمة  صلب الرجعیة االقلیمیة والخیوط 

.ھا الى الدوائر االمبریالیةالتي تشدّ 
لقد حققت حركة حماس وسلطتھا في القطاع 
وباعتماد ھذا المعیار نصرا على حساب سلطة 
محمود عباس في الضفة  حیث بدا ھذا االخیر 
كالیتیم في مأدبة اللّئیم وفي وضع الیحسد 
علیھفقد تخلت عنھ الرجعیة العربیة تكتیكیا في 

ھ الفلسطیني حین انحازت الى خصمة خصم
ونفخت في صورتھ واستطاعت بذلك ان 
تصطادعصفورین بحجر واحد،فھي من جھة 
ترّوض حماس لالنخراط اكثر في مشروع 
التفاوض والتسویة عبر اغرائھا بالبقاء في 
السلطة واضفاء بطولة زائفة علیھا ھي في أشّد 
الحاجة الیھا بعد ان اربكت الفصائل الوطنیة 

وكذلك " اسرائیل"وبین اتفاق الھدنة بینھا 
باالغداق علیھا بالھبات والمساعدات  وكذلك 
باضعافھا بما تركتھ الة الدمار الصھیونیة من 
استیاء وخراب ال یمكن اصالحھ وترمیمھ اال 

مساعدات االنسانیة وقروض عبر ما یسمى ال
، وبھذه الطریقة تحكم الرجعیة االعمار

ذلك الخلیجیة اساسا قبضتھا علیھا ومن وراء 
على الشعب الفلسطیني وتجعلھا تبتعد عن 
طرف اخر من الرجعیة االقلیمیة ممثال اساسا 

وقد كان رئیس مكتب حماس .. بایران وسوریا 
ي ھذا السیاسي خالد مشعل قد انخرط مبكرا ف

دكشق إلى من التوجھ  منذ ان غیر بوصلتھ
وھي من جھة ثانیة تّروض سلطة الدوحة، 

عبر محمود عباس في رام هللا

االیحاء الیھ انھا مستعدة الى التّخلّى  عنھ  ان 
لم یستوعب الدرس وذلك بعد ان احترقت 
اوراقھ واصبحت الورقة الجدیدة جاھزة 
للتوظیف  ولذلك علیھ ان یتنازل عن بعض 
شروطھ فیما یخص المصالحة مع السلطة 
المقالة في غزة بعد ان كانت تحرضھ ضدھا  

ماعیل ھنیة ومحمود وبذلك یْخفض كل من اس
عباس  جناح الذل لقطر ومن وراء قطر وال 

یقوالن لھما أّف ویقوالن لھما قوال جمیال  
وبذلك یسیر قطار التطبیع موحد االیقاع  وعلى 
الفلسطینیین الحالمین بوطن حر وشعب سعید 

.  حلموا ما اتسع لھم المجال للحلمان ی
..النھائیةمحصلةال

الكیان الصھیوني الذي فرض :المستفید االول
حالة االمر الواقع على قطاع غزة وقاد حماس الى 
االذعان الى شروطھ ودمر البنیة التنظیمیة 
والعسكریة بل والمعنویة للمقاتلین وقاد السلطة في 
غزة الى االلتزام بالتھدئة بانتظار التسویة  وكذتك 
فقد اختبر قدرة وجاھزیة القبة الحدیدیة المضادة 

.صواریخ العشوائیة لل
دعاة التطبیع العربي ..  الثاني_المستفید االول 

عامة  والفلسطیني خاصة وجملة المھرولین الیھ 
سواء كانت مرجعیتھم دینیة أو لیبرالیة واقعیة  

وسیلة  والضرورات تبیح فالغایة تبرر ال
اما فلسطین فلھا شعب یحمیھا  ،المحظورات

الى خوض غمار سیستمر بالمقاومة و صوال و
حرب التحریر الشعبیة التى ال یمكنھا ان تتم اال 
باالرتكاز الى المحیط العربي و ھى الطریق 

.الوحید للتحریر و العودة 
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ّشعــــببقلم ابـــن الـّزة ذات خریف عربّي                غـ
: رعوُن الثّورة، یـأمُر وینھي من ھرمھ أفاق ف. والقصف یأكل كّل یابس.. اللّیُل في غّزةَ قــارس

".ال تمارْس .. ال تثْر إالّ قــْوال.. سالم.. ھادن"
".غیر أّن الوقَت عاكس .. إنّي فارس: " ثّم اطّل شیًخ للثّورة حارس، تفاخر ثّم تجاھرَ 

° ° °
مطّىخریٌف عربِـي ت

فأنجْب خراباً و قحطَا
سیّاٌح إلى غّزةَ ساروا

وفــٌد حطَّ .. وْفـٌد طـارَ 
خریُف عربِـي أصــفرْ 
جعل من غــّزةَ معــبرْ 
فال مرسي فّخـَخ إخـوة
وال راشد سیّــر عسكرْ 

° ° °
نظــاُم الُعْرِب جــــاعَ 

بــاعَ .. قّســمَ .. فطرح
وجـمَع الــوْفَد بالــوْفدِ 

كوك الطّاعةلیجني صُ 
° ° °

صبــاُح الدمِّ یـا غــّزة
یا أرض المجِد والعّزة
صبـــاٌح شمُسھُ تُشرقْ 

فتشنُْق من قد ابتزّ 
مســـاُء القصِف في أرضي

ولْیٌل قّوى في رفضي
ھُ الیومي القتُل ھمُّ

:وھّمي دّوى من نبضي 
لئن جْرٌح غزا صدري
ففي أمنیاتَي الُخضرِ 
یظّل عشقنا األقوى

ٌح یرنو للنّصرسال
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ونســادحین في تــصوت الك،ورةــالثّ قــجریدة طری
تھاة فیھا و توزیعھا و شرح محتویاساھموا في الكتاب


