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 مـــــا العمــــــــل ؟   

ّتونس،ّجعي ّالرّ ّتستعد ّ    ّفي ّالحاكمة ة

ّ ّودوليا ّواقليميا ّعربيا ّبحلفائها لىّإمسنودة

طباقّهجومّجديدّعلىّالشعبّلمزيدّاإلّشنّ 

ّتطل ّ ّووأد ّوقمعه ّباستغالله ّنحوّعليه عه

ّثمانيةّّالتحرر ّفبعد ّواالشتراكية، الوطني

ّعل ّاالئتالفّّيسنواتّمنّهروبّبن يبدو

ماّأكثرّمنّذيّقبلّعلىّتدميرّالحاكمّمصمّ 

ّالكادحاتّ ّأحالم ّواغتيال ّوالشعب الوطن

ّوالكادحين.

ّبدايةّّّّ ّفي ّالرجعية ّتصدعتّصفوف لقد

نفاسهاّأهاّسرعانّماّاستعادتّولكن 1122ّّ

ّووحّ فرمّ  ّمتّنظامها منّخاللّدتّأجنحتها

ّاإل ّالدستوري ّووأدتّالتوافق خواني

ّالد ّ ّمن ّمستفيدة ّالشعبية عمّاالنتفاضة

ّوتهافتّ ّالثورية ّالقوى ّوضعف االمبريالي

ّسرابّ ّفي ّاالرتماء ّعلى االنتهازية

ّالمغشوشةّفوقعّالتركيزّعلىّ الديموقراطية

ّسمّ  ّوالديمقراطيةّما ّالديمقراطي ّاالنتقال ي

ّاأل ّالرافعتين ّحجب ّوتم سيتينّساالناشئة

ّالوطنيةّ ّالمسألتين ّونعني لالنتفاضة

ّالرجعيةّ ّضمنت ّوبذلك واالجتماعية

ّ ّاالنتهازية ّالتيّإاصطفاف ّجانبها لى

ّبالقولّ ّمساند ّمن ّتحولت ّما سرعان

ّ ّاالنتفاضة ّلهاّإلمطالب ّفعلي ّمستثمر لى

ّمنّ ّبحر ّفي ّالسياسية ّالحياة فغرقت

ّولونّ ّشاكلة ّكل ّمن ّوالجمعيات األحزاب

ّووتدف ّ ّهدايا ّالشبكاتّأقت ّهذه ّعبر موال

ّمرتزقةّ ّمن ّاالنتهازيين ّعلى ّبسخاء لتنفق

ّالسياسي ّالشعبّّ،العمل ّظل ّذلك ومقابل

رازحاّتحتّوطأةّالبؤسّممزقاّببنّاالوهامّ

ّيروّ  ّالمريرّالتي ّواقعه ّوبين ّهؤالء جها

ّمنتظراّ ّأخرى ّويستكين ّتارة فينتفض

ّخالصه.

ّخضمّ ّّ ّاستمرّ ّفي ّفيّذلك ّالرجعية ت

ّالتخريب ّفسادتّّممارسة ّالبالد ونهب

ّواإل ّوالتحيلّاللصوصية ّوالتهريب رهاب

ّيشبهّمافياّ وقويتّاللوبياتّوالعصاباتّبما

ّواطمأنّ  ّّحقيقية ّالحاكم ّاإلخوانياالئتالف

ّرادعةّ ّمنظمة ّداخلية ّالّقوة الدستوريّانه

ّفيّ ّوضع ّولذلك ّالقريب ّالمدى ّفي له

ّإيقاعّ ّعلى ّحساباته ّضبط ّفقط الحسبان

ّاالمب ّالقوى ّفيّمصالح ّومطامعها ريالية

ّوثرواته. ّالوطن ّخيرات لّويتمث ّّنهب

ّاالنتخاباتّ ّاستعمال ّفي ّالحالي الهجوم

ّإلعادةالصوريةّالرئاسيةّوالتشريعيةّوسيلةّ

ّبدإ ّوقد ّالنظام ّفيّأنتاج ّفعليا ّالرجعية ت

ّوتوظيفّ ّالوعود ّبتوزيع ّغماره خوض

أجهزةّدولتهاّلذلكّالغرضّوتصويرّاألمرّ

ولكنّالتناقضاتّّعلىّأنهّعرسّديمقراطي

ّفيهاّ ّطرف ّكل ّيستل ّحيث ّبها تعصف

ّحبكّ ّمن ّالمقابل ّالطرف ّلطعن سكينه

ّالقضاءّ ّواستعمال ّوالدسائس للمؤامرات

ّواإل ّالعربيةّوالبوليس ّوالعالقات عالم

ّ ّبها ّيصل ّقد ّبما ّالتصفياتّإوالدولية لى

ّالجسديةّالمتبادلة.

ّورغمّانقسامهاّفإنّالرجعيةّمجتمعةّتود ّّّّ

األخيرّمنّالمعركةّبالقولّانهاّالخروجّفيّ

ّفإنّ ّالفائز ّكان ّفمهما ّالشعب ّبثقة تتمتع

هيّمنّاختارتهّوانّالفيصلّكانّّالجماهير

صندوقّاالقتراع،ّغيرّأنّالمقاطعةّتخيفهاّ
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ّبعدّ ّعليها، ّوالتعتيم ّطمسها، ّتحاول لذلك

ّأنّ إ ّوالّّدراكها ّنحوها ّيتجه ّالشعب أوسع

ّخاللّّأدلّ  ّنسبتها ّارتفاع ّمن ّذلك على

االنتخاباتّالبلديةّاألخيرةّفيّبعضّالجهاتّ

ّ.ّ%01ّالتيّقاربتّ

ّالظرفّمنّتاريخّتونسّتبدوّّّّ وّفيّهذا

ّملحّ  ّالت ّالحاجة ّبماّة ّووعيه ّالشعب حاد

ّتهد ّ ّوما ّمؤامرات ّمن ّله ّمنّيطبخ ده

لىّفقرهّوبؤسهّوعطشهّإّفباإلضافةّ،أخطار

ومرضهّالخ..ّقدّتغرقهّالرجعيةّفيّحربّ

ّيجريّفيّليبياّطاحنةّفيكونّوقود ّمثلما ها

ّوغيرهما. ّعاتقّّواليمن ّعلى ّتطرح كما

ّدونّ ّالرجعية ّمجابهة ّمهمة ّالثورية القوى

ّاد ّ ّمن ّبحرمانها ّثقةّتأخير ّامتالك عاء

ّبرنامجّ ّبلورة ّفي ّنجحت ّفكلما الشعب

ّأوهامّ ّيبدد ّاالنتخابية ّللمقاطعة ثوري

الديمقراطيةّالمغشوشةّويخلصّالشعبّمنّ

ّعزلتّال ّكلما ّفيّأوهامها رجعيةّوحشرتها

ّالديمقراطيةّ ّناحية ّبالكفاح ّودفعت الزاوية

ّوللشعبّ ّالحرية ّللوطن ّتوفر ّالتي الشعبية

ّالسيادةّعلىّنفسهّوالسيطرةّعلىّثرواته.

ّالمقاطعةّّّّ ّمعركة ّأن ّشك ّهناك وليس

جزءّمنّمعركةّأكبرّوهيّمعركةّالتحررّ

تهاّقوّ ّفالرجعيةّتستمد ّّ،الوطنيّالديمقراطي

والمعركةّّباإلمبرياليةرتباطهاّونفوذهاّمنّا

ّضدّ ّمعركة ّالوقت ّنفس ّفي ّهي ضدها

ّتونسّمنّ ّتشهده ّما ّوان ّنفسها االمبريالية

ّاإل ّلديمقراطية ّوعمالئهمّتركيز مبرياليين

ّالهيمنة،ّ هوّجزءّمنّمشروعّواسعّلمزيد

مبرياليونّبضمهمّتونسّالىّلذلكّيفتخرّاإل

ّجزءّ  ّاعتبارها ّذلك ّفي ّبما منّّحظيرتهم

ّ ّالناتو ّقواعدهمّن ّأحتى ّفيها ّيركزون هم

ّ ّالشعبّإويرسلون ّوعلى ّجنودهم ليها

ّاالفتخارّبمقاومتهم.

ومنّهناّفإنّكفاحّالشعبّفيّتونسّهوّّّّ

ةّالعربيةّفيّسبيلّافشالّمّ جزءّمنّكفاحّاأل

ّالربيعّ ّومشروع ّالخالقة ّالفوضى خطة

ّس ءالعربي ّّي  ّكما ّمنّن ّأالصيت ّجزء ه

ّالعام ّالطبقة ّتخوضها ّأعم لةّمعركة

ّنطاقّ ّعلى ّالمضطهدة ّواألمم والشعوب

ّالكف ّوذلك ّكله، ّأنّـــــالعالم ّيلبث ّلن اح

 طالّالزمانّأوّقصر.ّر،ـــينتص

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

ـع      تحت قب ة البرلمــان انقــالب مقنـ 

   ّ ّالد ولةصادق يومّّالتونسي ةّبرلمان

ّ ّعلىّمشروع1122ّجوان20ّّالثالثاء ،

ّوإتمامّ ّبتنقيح ّالمتعلق ّاألساسي القانون

ّ ّعدد ّاألساسي 21ّّالقانون ،1122ّلسنة

ّ ّفي 11ّّالمؤرخ ّويتعل ق1122ّماي .

ّباالنتخاباتّواالستفتاءمشروعّالقانونّهذاّ

ّفيّالقانونّاالنتخابيّلسنةّ ّضبطها ّتم  كما

1122.ّ

ّتيصوصويتّالىّتقدّأفضتّجلسةّالتوّ

210ّّ ّالمقترحنائبا ّالمشروع ّ،لصالح

ّبينماّاحتفظّنائبا01ّّرفضهّمنّقبلّمقابل

ّبأصواتهم.ّنائباّمنّالحاضرين22ّ

ّتم ّّّّ ّالتي ّالتعديالت ّعن ّالن ظر وبغض 

ّاالنتخابيّمنّخـاللّ ّالقانون ّعلى إدخالها

نتهّ ّالمشروعّوماّتضم  المصادقةّعلىّهذا

ّمنّجدلّواسعّح ّرافقها ولّالغايةّأوّوما
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ّبإدراجّ ّالتعجيل ّالى ّدفعت ّالتي الغايات

ّداخلّ ّالنقاش ّجدول ّعلى ّالمشروع هذا

ّ ّاإلجراء، ّهذا ّفإن  ّمنّيتعلقالبرلمان، ،

ّ"القانوني ة" ّمقن ع.ّبانقالبّبرلمانيّالن احية

الذينّتمس كواّبمناقشةّهذاّّقامّالمنقلبونفقدّ

التيّّّقوانينّنصوصّالّالمشروعّبشطب

ّأن ّهم ّبهاجاؤوا ّعليهاّّفسهم وصادقوا

ّبهذاّّ،سابقا ّالقديم ّذلك ّيحذفون ّهم وها

ّلضمانّ ّكافيا ّيعد ّلم ل ّاألو  ّأن  ّبما الجديد

ّأن همّ ّوها ّوحكمهم. ّهيمنتهم ديمومة

ّماّ ّخالل ّمن ّجديد، ّمن ّالقانون يوظفون

ّل ّعليه، ّالحزبيةّأقدموا ّمصالحهم خدمة

ّالعلنّّالضيقة ّفي ّيطلقونه ّعكسّما على

ّ"يمثلون وهمّّالشعب"ّباعتبارهم

ّأنهمّ ّبما ّمصالحه ّتحقيق ّعلى حريصون

ّ"منتخبونّمنّقبلّالش عب".

ّالمنقلبونّأدركّلقد    ّتلكّّأولئك أن

ّ ّصالحةّالقوانين ّتعد ّلم ّسابقا ّسن وها التي

جاحّفيّاالنتخاباتّن ّالّوهيّلنّتحق قّلهم

ّنتائجّصبرّاآلراءالقادمة ّوأن  ّ،ّخصوصا

رّقدّدق تّناقوسّالخطاستطالعاتّالرأيّو

ّفرضّ ّالى ّسارعوا ّولذلك ّرؤوسهم على

ّالقوانينّالجديدةّإلنقاذّمراكبهم.

ّتلكّّّّ ّفي ّعليه ّالمصادقة ّتم ت ّما إن 

ّقبلّ ّمن ّالقانون ّعلى ّانقالبا ّيعد  الجلسة

ّمنّ ّاالنقالباتّالّتقعّاال  ّأن  واضعيه،ّبما

ّاوّ ّالمؤسسة ّأو ّالمنظومة ّنفس داخل

ّمنّ ّالمنقلبون ّسعى ّانقالب ّوهو الجهاز،

ّ"حمايةّخالل ّلبوس ّالباسه ّالى ه

ّمنهمّ ّمحاولة ّفي ّالناشئة" الديمقراطية

ّأغلبي ةّ ّأن  ّوالحال لكسبّتعاطفّالشعب،

ابهاّ الطبقاتّالشعبي ةّلمّتنتخبّولمّتخترّنو 

ّجي داّّّفيّذلكّالمجلسّ ّتعلم وهيّأغلبي ة

ّالقوانينّ ّتلك ّتغيير ّالى ّالل جوء أسباب

ّوتدركّ ّمنها، ة ّالمرجو  ّوالغايات وتعديلها

ّتلكّالحججّواللبوسّ هذهّاالغلبي ةّأيضاّان 

ّلتبريرّ ّالحاكمة ّالرجعية ّاليها ّلجأت التي

ّالّتخلوّمنّمغالطةّومخاتلة،ّكماّ انقالبها

ّاالنقالبّلمّ ّعملي ة ّأن  ّاالغلبي ة ّهذه تدرك

تكنّعلىّالقانونّفحسبّبلّعلىّالمؤسسةّ

ّالتيّ ّو"العليا" ّو"المستقل ة" "الوطنية"

والتيّشرعتّفيّتشرفّعلىّاالنتخاباتّ

ّلمّ ّهيئة ّوهي ّالقادمة ّلالنتخابات االعداد

ّ ّساكن ّلها ك ّيدل لّّيحر  ّما ّوهو ّوقع ما

ّعلىّ ّوال ّاستقالليتها ّوال ّعلويتها ّال على

 وطنيتها.ّ

ّاألمورّّّ ّوجميع ّالمقن ع ّاالنقالب ّهذا إن 

ّماّ ّغطاء ّتحت ّتدب ر ّوالتي ّبه المرتبطة

يهّالرجعي ةّالمحلي ةّحمايةّالديمقراطية ّتسم 



5 

 

ّالناشئة ّالرجعياتّ، ّذلك ّفي تساندها

ّبصفةّ ل ّتتدخ  ّالتي ّوالعالمية اإلقليمية

ّالمشهدّ ّتشكيل ّفي ّمباشرة ّوغير مباشرة

ّتعطيّ ّحين ّفي ّتونس، ّفي السياسي

ّي ّلما ّشرعي ة ّواالصالحية تم ّاالنتهازية

ّ ّخالل ّمن ّوتنفيذه ّله مشاركتهاّالتخطيط

ّ ّمجلس ّالىّّخداعفي ّسيؤد ي الشعب،

ّتلكّ ّبالمقابلّاستمرارّحكم ّولكن الرجعية

ّسي ّنسبة ّمن ّالزيد الش عبي ةّمقاطعة

ّتعدّّالنتخاباتل ّالكرنفاالتّلم ّهذه ّأن  بما

ّ ّأوساط ّفي ّصدى التيّّالكادحينتجد

ّوقدّ ّالمناسبات ّعديد ّفي ّبنيرانها اكتوت

ّفيّ ّالض عيفة ّالمشاركة ّنتائج كانت

ّاالنتخاباتّالبلديةّخيرّدليلّعلىّذلك.

ّقّ ّالحالية، ّالط روف ّرد ةّوفي ر ّتتطو  د

ّهوّأبعدّوأخطرّمنّ الفعلّالشعبي ةّإلىّما

ّمثل ّالن اتجّّاالحتجاجّالمقاطعة االجتماعي

ّتفاقمّ اء ّجر  ّالغضب ّحالة ّتصاعد عن

لّ البؤسّاالجتماعيّوتفش يهّوالذيّقدّيتحو 

دّأوّانتفاضّ يُسقطّمشاريعّّسياسيإلىّتمر 

ّفيّالماء،ّ ّوحساباتها جعي ةّومخط طاتها الر 

ّفع ّالّوهيّرد ة ّتلكّالقوىّوقد ّتخشاها ل

.ّوماّعلىّالقوىّالث وري ةّإالّ حدوثهاتتوق عّ

ّتكونّ ّال ّحت ى ّومستعد ة ّيقظة ّتكون أن

ّالّ ّوحت ى ّالجماهير ّفعل ّعلى رة متأخ 

ّواالنتهازيةّ ّالمعادية ّالقوى تسرق

تضحياتّالشعبّكماّحدثّخاللّانتفاضةّ

ّمن21ّّ ّيتطل ب ّاالستعداد ّوهذا ديسمبر.

ّضرورة ّالقوى ّفيّّهذه ّصفوفها توحيد

ّتحقيقّ ّأعينها ّنصب ّتضع ّثوري ة جبهة

ّو ّالرجعي ّالن ظام ّإسقاط ّشعار نظامّإقامة

ّ ّشعبي  ّأنقاضهديمقراطي يحق قّّعلى

ّوالثروةّ ّللشعب ّوالحكم ّللوطن الحرية

.للكادحين

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

 عب يقـــاوم و الن ظــام يقمــعالش    

 وزارة الفالحة تتوع د عطشى جلمة بالمحاكمة

أعلنتّوزارةّالفالحةّوالمواردّّّّ

ّيومّ ّالبحري ّوالصيد المائية

ّ 2ّّالخميس ّان1122ّجويلية ،

ّالستغاللّ ّالوطنية الشركة

ّفيّ ّشكاية ّرفعت ّالمياه وتوزيع

ّجلبّ ّقناة ّعلى ّاالعتداء حادثة

ّجلمة فيّّسبيطلة – مياه

لتتبعّاالطرافّ سيديّبوزيدّاتجاه

ّالذيّ ّالعمل ّهذا ّعن المسؤولة

https://www.turess.com/city/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://www.turess.com/city/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://www.turess.com/city/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://www.turess.com/city/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
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ّبالتخريب ّوصفته ّواإلجرامي القائمينّّوي

ّبالمنحرفين ّتذك رناّبه ّالنعوت ّوهذه ،

ّبنّ ّسلطات ّتطلقها ّكانت ّالتي بالعبارات

ـانّاندالعّانتفاضةّ عليّعلىّالمنتفضينّإبـ 

ّ .ديسمبر21ّ

ّالمذكورةّّّّ ّالوزارة ّتحافظ ّإذن، هكذا

ّسياسةّ ّوهي ّالقديمة ّالسياسة ّنفس على

ّوالحياتيةّ ّاالجتماعية ّالمشاكل مواجهة

ّاألمنيّللس ّالحل  ّالى ّبالل جوء كان

ّلتهديدّ ّمنها ّمحاولة ّفي والقضائي

ّأثبتتّ ّسياسة ّوهي ين، المحتج 

ّتثنيّ ّولن ّعقود ّمنذ فشلها

ّفيّ ّحق هم ّممارسة ّعن العطشى

  االحتجاجّكل فهمّذلكّماّكل فهم.

ويأتيّهذاّالتهديدّاثرّقيامّسك انّّّ

ّ ّيوم ّجلمة ّمعتمدية 0ّاألربعاء

ّاحتجاجاّجويلية ّتمث لتّبتنظيم ت

ّباستعمالّ ّالطرقات ّغلق في

ّالمشتعلةّ ّالمطاطية االطارات

وإغالقّبعضّاالداراتّرد اّعلىّاالنقطاعّ

ّ.المتكررّللماء

كّ ّالتحر  ّفي ّالمشاركون وطالب

ّالسلطّالمعنيةّ ّتدخل االحتجاجيّبضرورة

فيّأقربّاالوقاتّحتىّيتمّتجاوزّاالشكالّ

ّخاللّ ّالماء ّعلى ّالطلب ّازدياد باعتبار

ّملحوظاّييّذالّلص يففصلّا شهدّارتفاعا

ّ.فيّدرجاتّالحرارة

وفيّحركةّتصعيديةّقامتّمجموعةّمنّّّّ

المحتجينّبتكسيرّالقنواتّالناقلةّللماءّمنّ

ّوالية القصرينّوالية مروراّ صفاقسّالى

ّ.سيديّبوزيدّبوالية

فرنانة: فك  اعتصام سك ان منطقة هرم 

ة  بالقو 

ّّّّ ّيوم ّاالمن ات ّقو  ّقامت 2ّالخميس

ّ ّسكان1122ّّجويلية ّاعتصام بفض

ّوتم ّ فرنانةّمعتمديةّمنّهرمّمنطقة بالقوة

ّ ّايقاف ّالعملي ة ّالمعتصمين1ّّخالل من

ّونقلهمّلاليقافّبمنطقةّالحرسّبطبرقة.

https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.turess.com/city/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3
https://www.turess.com/city/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3
https://www.turess.com/city/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://www.turess.com/city/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://www.turess.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.turess.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
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فيّتنفيذ1122ّّجويلية1ّّقدّشرعواّمنذّيومّ فرنانةّعتمديةوكانّسكانّمنطقةّهرمّمنّمّّّ

اعتصامّمفتوحّأمامّمحطةّضخّالمياهّببربرةّللمطالبةّبتمكينهمّمنّالماءّالصالحّللشرابّ

كينهمّمنّالماءّالصالحّللشرابّوالذيّيشملّضمنّاالتفاقيةّالحاصلةّمنذّسنةّوتقضيّبتم

والذيّتمّامضاؤهّفيّ فرنانةّمتساكنّمنّمنطقةّهذيلّوهرمّوالقنةّالتابعةّلمعتمدية0011ّ

ّ.1120جويلية0ّّ

ون على ا   نقطاع الماء الصالح للشرابسبيطلة: سك ان وادي معيو يحتج 

ّ ّ ّنف ّّ ّذ ّالسبت 1ّيوم

ّ ّسك ــان1122ّجويلية

ّمنّ ّمعيو ّوادي قرية

وقفةّّسبيطلةّمعتمدية

ّخاللهاّاحتجاجية ّتم 

ّالرابطةّّإغالق الطريق

وصفاقسّ القصرينّبين

ون ّالمحتج  ّرفع ّوقد

ّبتوفيرّ ّمطالبة شعارات

ّ.الماءّالصالحّللشرب

الحّللشربّالىّّّ نطقةّالتيّيقطنهاّحواليّأشهرّعنّالم2ّحواليّّويعودّانقطاعّالماءّالص 

ّالمياهّاستغاللّالت ابعةّلشركةّوذلكّرغمّمرورّقنواتّالمياهّكن،ّسا0111ّ منّوتوزيعها

ّهذهّالمناطق.

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

  ولكن بشرط ..يجابيإك الجبهة الشعبية تفك    

ّالشعبيةّّّّ ّالجبهة ّاألخير ّفي تفككت

ّ ّكلّّإلىوانقسمت ّاآلن ّوينازع شطرين

ّالتكلّواحد ّشرعية ّعلى ّاآلخر مّمنهما

ّباالنقالبية ّاياه ّمتهما ّقدّباسمها ّانها ّأي ،

ماتتّولمّيبقّمنّميراثهاّغيرّذلكّاالسمّ

فالّسياسةّوالّتنظيمّوالّمقراتّوالّحتىّ

نشريةّفقطّاسمّالّغيرّ،ّوحدثّذلكّتحتّ

ّوالمناصبّ ّالمواقع ّعلى ّصراع وقع

ّالسائدّ ّالنظام ّمؤسسات ّضمن السياسية

ّالصر ّصلةّوهو ّفي ّاحتد ّالذي اع

باالنتخاباتّالقادمةّوجراءّذلكّخابتّآمالّ

حالمينّبكرسيّفيّالكثيرّمنّالوصوليينّال

ّ"اليسارّالبرلمان ّالجبهةّباسم ّفالفتة "

ّ ّحثّتمزقتالشعبية ّمن ّهؤالء ّومن ،

https://www.turess.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.turess.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.turess.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.turess.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.turess.com/city/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://www.turess.com/city/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
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ّالسابقّ ّالوزير ّبحزب ّلاللتحاق الخطى

عبيدّالبريكيّ"ّالىّاألمامّ"ّالذيّيغريهمّ

ّعلي ّسيحصل ّاالنتخاباتّبغنائم ّتلك ّفي ها

ّتونسّوبدأتّمنذّاآلنّ بمشاركتهّفيّحكم

ّمعتمديةّ ّأو ّوسفارة ّلهذا ّبوالية وعود

ّ.لذاك

ّالمرجّ ّّّ ّصلبّومن ّاالنقسام ّانعكاس ح

ّيجدّ ّفقد ّالتحالفات ّعلى ّالشعبية الجبهة

شطرّضالتهّفيّالتقربّمنّاالخوانّبينماّ

ّتونسّ ّنداء ّمن ّالثاني ّالشطر سيتقرب

ّ .وتفرعاته

ّاليساريينّّوفيّّ ّبين ّاتجاه ّيقوى األثناء

ّأخيراّ ّوقفوا ّمن ّذلك ّفي ّبما ّـ التونسيين

ّيناديّ ّـ ّالشعبية ّالجبهة ّانتهازية على

ّانقاضّتلكّ ّعلى ّجبهويا ّالتنظم بضرورة

21ّالجبهةّباعادةّاالعتبارّلروحّانتفاضةّ

ّمهماتهاّ ّانجاز ّفي ّوالتقدم ديسمبر

ّعنهاّ ّعبر ّالتي ّتلك ّوخاصة المجهضة

ّالر ّاسقاطّشعارها ّيريد ّالشعب :ّ ئيسي

ّالشعبيةّ ّالجبهة ّله ّتنكرت ّما ّوهو النظام

ّفيّحاجةّ منذّوقتّطويلّ.وّذلكّاالتجاه

ّوالتنظيمّ ّالسياسة ّفي ّمبادراتّثورية الى

ّالثوريةّ ّالقوى ّفلتتحمل ّتطلعاته لتجسيد

ّ.مسؤوليتهاّوتنهضّلتحقيقّذلك

ّالثوريةّّّ ّالجبهة ّتجارب ّمثلت لقد

ّوملتقى ّالثوري مقاطعةّّواالئتالف

ّبتلكّ ّللنهوض ّمحاوالت االنتخابات

ّالخطّ ّصحة ّمن ّتخل ّولم المهمات

السياسيّواالرادةّالكفاحيةّحتىّأنّالنظامّ

ّبعضّ ّواعتقال ّاالعالمي ّبالتعتيم قابلها

ّاساسيينّ ّلسببين ّولكنها مناضليها

اصطدمتّبالفشل،ّاألولّذاتيّويتمثلّفيّ

ّالمحافظةّ ّمسؤولية ّمكوناتها ّتحمل عدم

ّوتطو ّانقرضّعليها ّحتىّأنّبعضها يرها

ّبعضّ ّوبقى ّاألنظار ّعن ّتماما ّاختفى أو

األنفارّالذيرّيصدرونّمواقفهمّعلىّمواقعّ

ّعلىّ ّقدرة ّدون ّاالجتماعي التواصل

ّالثانيّ ّاما ّممارسة، ّالى تحويلها

فموضوعيّويتعلقّباختاللّموازينّالقوىّ

ّواسعةّ ّحالة ّولد ّمما ّالشعبّواعدائه بين

ّ.منّاالحباطّوالالمباالة

ّالرجعيةّّنّ إّّ ّالقوى ّصفوف تفكك

ّاستيقاظّ ّشرط ّايجابي ّأمر واالنتهازية

ّخدمةّ ّاستثماره ّفي ّوانخراطهم الثوريين

 للشعبّوالوطنّفهلّيقدرونّعلىّذلكّ؟
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 من جديدالسودان: المجلس اإلنقالبي يخاتل  

ّاألمنّوالدفاعّفيّالمجلسّّّّ أعلنتّلجنة

ّيومّ ّمساء ّالسوداني، ّاالنتقالي العسكري

ّ 22ّّالخميس ّإحباط1122ّّجويلية عن

 .محاولةّانقالبّفيّالسودان

ّتمّّّّ ّأنه ّالعسكري ّالمجلس ّممثل وقال

ّ ّعلى 21ّّالقبض ّمنهم في1ّّضابطا،

ّالتحفظّعلى0ّّالخدمةّو ّوتم 2ّمتقاعدين،

منّضباطّالصف،ّوقالّإنهّيجريّالقبضّ

ّاالنقالبيةّ ّالمحاولة ّقائد ّبينهم علىّآخرين

 .الفاشلةّدونّذكرّاسمه

ّفيّ ّنوعه ّمن ل ّاألو  ّليس ّاإلعالن هذا

ّداخلّ ّوقع ّالذي ّاالنقالب ّمنذ السودان

بإزاحةّعمرّالبشيرّوتول يّّّالنظامّالحاكمّ

ّ ّيوم ّالحكم أفريل،22ّّالمجلسّالعسكري

ّيومّ ّالمجلسّالعسكري ّأعلن ّأن ّسبق فقد

جوانّالماضي،ّعنّإحباطهّمحاولتين21ّّ

ّعلىّ ّالقبض ّوإلقاء ّالبالد، ّفي انقالبيتين

ّ.موعةّضباطّمشاركينّفيّهذاّالحراكمج

ّ وقدّوردّفيّاعالنّالمجلسّالعسكريّأن 

ّتنفيذّ ّحاولت ّاالنقالبي ة ّالمجموعة هذه

ّبينّ ّاالتفاق ّلعرقلة ّعسكري "انقالب

ّوالتغييرّ ّالحرية المجلسّالعسكريّوقوى

ّتحولّ ّإلى ّويفضي ّوشيكا ّبات الذي

ّ."سياسيّيلبيّطموحاتّالشعبّالسوداني

ّاإلعالن ّهذا ةّّلعل  ّحج  ّيكون ّان ّيعدو ال

ّالحاصلّ ّاالتفاق ّعن ّاالمضاء لتأخير

ّوقوىّ ّالعسكري ّالمجلس ّبين را مؤخ 

الحريةّوالتغييرّحولّالمرحلةّالقادمةّبعدّ

ّلجأّ ّقد ّالحاكم ّالمجلسّالعسكري ّكان أن

ّفيّ ّسابقا ّأخرى ّوطرق ّأساليب الى

محاولةّمنهّلتأجيلّتشكيلّ"حكومةّمدنية"ّ

ّارتكب ّالتي ّالمجازر ّخالل ّضدّ من ها
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ّالعاصمةّ ّفي ّالمعتصمة الجماهير

الخرطومّوالتيّسقطّخاللهاّمئاتّالشهداءّ

ّوالجرحى.

ّالحاكمّّّّ ّاإلنقالبي ّالمجلس ّأن  ّشك  وال

ّعملي ةّ ر ّليؤخ  ّالوقت ّمن ّمزيدا سيكسب

ّاعالنّ ّقوى ّمع ّاألخير ّاالت فاق تطبيق

ّالىّ ّامضاءه ّيتم ّلم ّالذي ّوالتغيير الحري ة

الوصولّاليهّّاليومّلعدّمرورّأسبوعّعلى

ّاإلعالنّعنّكشفّالمحاولةّ والّغرابةّأن 

االنقالبي ةّالفاشلةّقدّتزامنّمعّالوقتّالذيّ

ّتم ّ ا ّالتوقيعّعلىّاالت فاقّكم  ّفيه كانّسيتم 

ّانّ ّقبل ّوقتّسابق ّفي ّذلك ّعن ّّاإلعالن

ّوّالحقاّلتأجي تسلمّ "بـّيعوضالموعد

كماّاعلنّعنّذلكّّ"مذكراتّحولّاالتفاق

ّالعسك ّالمجلس ّري ّاإلنقالبي ّيدل  ّوهذا ،

ّاتباعّ ّفي ّيتأخر ّال ّالمجلس ّهذا ّأن  على

سياسةّالمخاتلةّوالمماطلةّمنّأجلّتحقيقّ

ّأهدافهّالّاهدافّالشعبّكماّيد عي.

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

رغم  المجازرشوارع ويحفرون الخنادق في السودان ينصبون المتاريس في ال  

ّّ ّأد ت ّارتكبتهاّالمجزرة التي

ّ ّواالمني ة ّالعسكرية فيّاألجهزة

ّاستشها ّإلى ّمنّالسودان ّأكثر د

ّالىخرين211ّّ ّالعشرات وجرح

ّمجلسّ ّاما ّعربي ّصمت وسط

األمنّفقدّاجتمعّللثرثرةّعنّحقوقّ

ّالقوىّ ّكانت ّبينما اإلنسان

مّاالمبرياليةّتتفاوضّسراّعلىّتقاس

ّالمصالح.

ّالوطنّّّ ّحال ّمن ّالسودان حال

ّالرجعياتّ ّتعمل ّحيث ّالجريح العربي

الدينيةّالليبراليةّعلىّتقطيعّاوصالهّخدمةّ

ّوتلعبّ ّوالصهيونية لالمبربالية

ّ.البيروقراطيةّالعسكريةّدورّأداةّتنفيذ

علىّالثوريينّالعربّاالتحادّعلىّقاعدةّّّ

ّإل ّالمتحولة ّللديمقراطية ّالوطنية ىّالثورة

ّانتصار.علىّ ّاتحادهم ّففي االشتراكية

اإلمبرياليةّوعمالءهاّووضعّحدّللمجازرّ

ّجديدّ ّعربي ّوطن ّوبناء ّاإلبادة وحمالت

ّوالديمقراطيةّ ّالكادحونّبالحرية ّفيه يتمتع

ّ.والثروة

-------------------------------------------------------------------------------------ّ
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 لرجعيون نمور من ورقفي السودان ا

 لحزب الشيوعي السودانيا

 إلىّجماهيرّالشعبّالسوداني بيان

ّاإلنقالبيّّّّ ّالعسكري ّالمجلس ّيخيب لم

ّ)المؤتمرّ ّلنظام ّامتداد ّأنه ّفي الظن

ّوصدقتّ ّالفاسد، ّالشمولي الوطني(

ّلالنتصارّ ّالطريق ّقطع ّبأنه التوقعات

ّالمستبدّ ّللنظام ّحماية ّللثورة، النهائي

ورموزه،ّوقدّبرهنتّاألحداثّذلك،ّبدايةّ

ّبإعتقال ّالفاضح ّالنظامّّبالكذب رموز

ّالنقاباتّ ّبتجميد ّتارة ّوخبطه وسدنته،

المواليةّللنظامّثمّفكّتجميدهاّتارةّأخرىّ

ّاإلضرابّ ّلمواجهة ّاستباقية ّمحاولة في

ّممتلكاتّ ّتجميد ّعن ّوتراجعه السياسي،

ّقادةّ ّمن ّواألفراد ّللنظام المنظماتّالتابعة

ّأموالّ النظامّوالموالينّلهّمنّالذينّنهبوا

شراكهمّفيّترتيباتّالشعب،ّبلّويسعىّإل

ّلشعاراتّ ّسافٍر ّتحٍد ّفي ّاإلنتقالية الفترة

ّجميعّ ّبمحاكمة ّالثوار ّومطالبة الثورة

ّ.رموزّالنظامّوالموالينّله

ّاإلنقالبيّ ّالعسكري ّالمجلس ويخطط

ّعنّ ّالسودانية ّالمسلحة ّالقوات لتفكيك

ّالقبليةّ ّالمليشيات ّودمج ّاستيعاب طريق

ّضم ّالعسكرية ّالبائد ّالنظام نّوتنظيمات

ّعمالتهّ ّعن ّوكشف ّالمسلحة القوات

ّونائبهّ ّرئيسه ّبزيارات ّاإلقليمية للمحاور

ّاستمراراّ  ّوالسعودية، ّواإلمارات لمصر

ّالمحاورّ ّفي ّبالمشاركة ّالبائد ّالنظام لنهج

ّبزجّ ّاألخرى ّالدول ّشئون ّفي والتدخل

ّمقابلّ ّاليمن ّحرب ّفي ّالسودانية القوات

ّمعدودة.ّ ّورياالت( ّ)دريهمات ّبخس ثمن

ّس ّرهينةّووضع ّالخارجية ّالبالد ياسة

ّ.للقوىّاإلمبرياليةّوالعالمية

ّوتعهداتهّ ّاتفاقاته ّيحترم ّلم ّالمجلس هذا

ّيخصّتكوينّ ّفيما ّوالتغيير ّالحرية لقوى

ّالتشريعيّ ّوالمجلس ّالمدنية الحكومة

ّعلىّ ّيصر ّذلك ّعن ّوعوضا  اإلنتقالي.

ّالسياديّ ّللمجلس ّعسكرية ّورئاسة أغلبية

وىّاإلقليميةّحتىّينفذّمخططهّومخططّالق

ّالثورةّ ّقوى ّمع ّبالتنسيق ّتسيره التي

المضادةّبالداخلّوالراميةّالستمرارّالنظامّ

ّالخرقاءّ ّسياساته ّبكل ّالمستبد البائد

ّبدالّ  ّالبالد ّلتفكيك ّستقود ّوالتي والمدمرة

ّلصالحّ ّالواحد ّالحزب ّنظام ّتفكيك عن

ّ.دولةّالوطنّالذيّيسعّالجميع

ّا ّحزب ّأصدر ّالمخطط ّلهذا ألمةّوتنفيذا 

ّفيهّ ّيعترض ّالذي ّباألمس ّبيانه القومي

ّقوىّ ّمن ّالسياسي ّاإلضراب ّإعالن على

ّفيّ ّقرره ّوالذي ّوالتغيير ّالحرية إعالن

ّفيّ ّالقومي ّاألمة ّحزب ّمناديب وجود

ّ.االجتماع

ّأنّ ّوبصيرة ّبصر ّذي ّلكل ّاآلن واضح

ّوتحقيقّ ّالثورة ّمع ّالسودان ّشعب غالبية

ّالتيّتناديّبدولةّمدن ّوشعاراتها يةّأهدافها

ّالسودانّ ّعلى ّالحفاظ ّأجل ّمن ديمقراطية

ّالديمقراطيةّ ّواستدامة ّالواحد الوطن

وتوطيدّالسلمّوتنميةّمتوازنةّوراسخةّمنّ
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أجلّكلّبناتّوأبناءّشعبه،ّمقابلّأقليةّمنّ

ّطبقيةّ ّبمصالح ّالمرتبطة ّالمضادة الثورة

ّالنظامّالبائدّوحلفائهّمنّالموالينّ منّبقايا

ّجرائم ّكل ّشاركوه ّوالذين ّومخازيهّله ه

ّ.ضدّالوطنّوالشعب

ّالنضالّ ّسوىّتصعيد ّشعبنا ّأمام الّسبيل

ّفيّ ّالفعالة ّوالمشاركة الجماهيري

ّالثالثاءّ ّليومي ّالسياسي اإلضراب

ّ 10ّّواألربعاء 12ّّو م1122ّمايو

ّالعامّ ّالسياسي ّلإلضراب كخطوة

ّاإلطاحةّ ّحتى ّالشامل ّالمدني والعصيان

ّالمدن ّالحكم ّالعسكريةّوقيام يّبالدكتاتورية

ّ.الديمقراطي

ّوتمضيّالثورةّ حتما ّسوفّينتصرّشعبنا

ّلثالثةّ ّشعب ّلنضاالت ّامتدادا  لغاياتها

ّ.عقود

ّعاشّنضالّالشعبّالسوداني

 تسقطّالديكتاتوريةّالعسكرية

ّسكرتاريةّاللجنةّالمركزية

ّللحزبّالشيوعيّالسوداني

ّم1122مايوّ 27

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

 ة جنود الد رب المضيء يقتل ثالثحرب الش عب في البيرو: 

 

فيّمنطقةّفاليّماتنتيالّبينّدوري ات1122ّّجويلية1ّّأد تّاشتباكاتّوقعتّيومّالثالثاءّّّّ

منّالجيشّالبيروفيّوعناصرّمنّمقاتليّالد ربّالمضيءّإلىّمقتلّثالثةّجنودّهمّمالزمّ

ّبطْيّصفّتابعينّللواءّالمشاةّالحاديّوالث الثينّمنّالقواتّالعسكريةّالن ظامية.ّوضا

ّ
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 جندي ا على يد مقاتالت "ستــار" 31تركيا: مقتل    

ّمقاتالتّّّّ ّمن ّمجموعة قامت

ّيومّ ّالكردي ة ّالثوري ة ّستار منطمة

ّ ّمدينة12ّّاالحد ّبالقربّمن جويلية

ّمنّ ّرتل ّضد  ّبطولي ة هكاريّبعملي ة

ّالعس ّخاللها ّلقي ّاالتراك 20ّاكر

ّعربتهمّ ّوتدمير ّمصرعهم جندي ا

ّبالكامل.

 الفلبين: سلسلة عملي ات ناجحة لجيش الشعب الجديد

ّومقاتالتّجيشّّّ ّمقاتلو ّفيّّشن  ّالغربية ّسمر ّمنطقة ّفي ّعملي ات ّثالث ّالجديد الشعب

ّالفلبينّاد تّالىّالقضاءّعلىّعددّمنّالجنودّالنظاميين.

ّّّّ 21ّّففي ّجنديْينّجوان، ّالجديد ّالشعب ّجيش ّعناصر ّقتل ّمباشرة ّمواجهة وخالل

ّ ّويوم ّبجروح، ّآخر ّعددا 11ّّواصابوا ّويوم ّآخرين، ّجنود ّثالثة ّقتل جويلية1ّّجوان

ّ ّالجديد ّجيشّالشعب ّالعسكري ةّاستهدفّعناصر ّالفرق ّبإحدى ّاالستخبارات ّفي مسؤوال

ّوتمك نواّمنّتصفيته.

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

 بيــــانات سياسي ة   

 لنقاوم التغلغل الصهيوني في تونس

ّالــدتّالقنكّ أّّّ ّدخول21ّّّاة الصهيونية

ّتونسّبجوازاتّ ّالى ّسائحّصهيوني ألفي

ّ"اسرائ ّفيّيسفر ّالغريبة ّحج ّخالل لية"

جربةّقبلّأيامّوانّوزيرّالسياحةّكانّفيّ

ّنقلتّاست ّكما ّفيهم ّخطابا ّوالقى قبالهم

ّشعاراتّ ّهؤالء ّفيها ّيردد مشاهد

ّ"ّ ّإسرائيل "ّ ّبحياة ّتهتف استفزازية

وجيشهاّوهمّعلىّمقربةّمنّالمنزلّالذيّ

ّأبوّ ّالفلسطيني ّالعربي ّالقائد ّفيه اغتيل

جهادّمنّطرفّجهازّالموسادّوفيّعالقةّ

ّ: بذلكّيعبرّحزبّالكادحينّعماّيلي

ليمينّالدينيّالليبراليّأوالّ:ّتحميلّسلطةّا

ّالمسؤ ّتونس ّتفشيّفي ّعن ّالكاملة ولية

ّفيّ ّالصهيوني ّالكيان ّمع ّالتطبيع مظاهر

ّالذيّ ّالشعب ّكرامة ّعلى ّواضح اعتداء

ّالتطبيعّ ّرفضه ّعن ّوتكرارا ّمرارا عبر
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والتزامهّبالكفاحّجنباّالىّجنبّمعّالشعبّ

ّلتحريرّ ّالعربية ّواألمة ّالفلسطيني العربي

ّاألرا ّوسائر ّالمحتلةّفلسطين ّالعربية ضي

ّوجرحىّ ّشهداء ّذلك ّسبيل ّفي وقدم

وتعرضّلالعتداءاتّالصهيونيةّومنّبينهاّ

ّالذيّ ّالشط ّحمام ّعلى ّالغادر الهجوم

ّوالتونسيةّ ّالفلسطينية ّالدماء ّفيه امتزجت

وبقىّمنفذوهّحتىّاالنّدونّمعاقبةّويذكرّ

الحزبّبرفضّاألحزابّالرجعيةّوخاصةّ

وتقربهاّمنّّالنهضةّوالنداءّتجريمّالتطبيع

الدوائرّالصهيونيةّكسباّلرضهاّحتىّتظلّ

ّ .فيّالحكم

ّاليقظةّ ّالى ّالشعب ّجماهير ّدعوة :ّ ثانيا

ّوعدمّ ّالسبل ّبمختلف ّالصهيونية ومقاومة

ّالتيّ ّالخفية ّالصهيونية ّبالدعاية االغترار

ّالحساباتّ ّلمئات ّاستعمالها ّمؤخرا ثبت

علىّمواقعّالتواصلّاالجتماعيّفضالّعنّ

ّ ّشركات ّوإعالميةّتوظيف تجارية

ّوجمعياتّ ّوأحزاب ّاستخبارتية وعناصر

ّ.الخّ..ّللتغلغلّفيّتونس

ثالثاّ:ّينبهّالحزبّالىّأنهّفيّنفسّالوقتّ

ّالتعايشّبينّاألديانّ ّأهمية ّفيه الذيّيؤكد

ّالشعبّ ّوتقسيم ّوالفتنة ّالتعصب ورفض

ّيرفضّ ّفإنه ّالدينية ّالهوية ّأساس على

ونسّتوظيفّالديانةّاليهوديةّواتباعهاّفيّت

ّيقترفّ ّالذي ّالصهيوني ّالكيان لصالح

ّويحتلّ ّالعربية ّاالمة ّضد ّالجرائم يوميا

ّويشردّ ّويقتل ّمدنها ّويدمر أرضها

ّالتوظيفّ ّذلك ّأن ّمن ّمحذرا أصحابها

سوفّيزيدّمنّحدةّاالنقسامّبينّالمسلمينّ

ّ. واليهودّويكونّسبباّفيّحوادثّطائفية

      حزب الكادحين

 .9132جوان  31تونس 

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

 انـــــبي

قامتّقواتّالقمعّفيّالسودانّبارتكابّّّّ

ّإلىّ ّأدى ّمما ّالمعتصمين ّضد مجزرة

ّوفيّ ّوالجرحى ّالشهداء ّعشرات سقوط

ّفيّ ّالكادحين ّحزب ّيعبر ّبذلك عالقة

ّ:تونسّعماّيلي

أوال:ّإدانةّتلكّالجريمةّالتيّترتكبهاّسلطةّ

ّ.رجعيةّفاقدةّللشرعيةّالشعبية

ّلم ّدونّّثانيا: ّلتحصل ّالجريمة ّتلك تكن

ّالعربيةّ ّالرجعية ّمن ّاخضر ضوء

ّالمجلسّ ّعليه ّحصل ّما ّوهو واإلمبريالية

ّمنّ ّلعدد ّزيارات ّبعد ّمؤخرا العسكري

ّ.العواصم

ثالثا:ّأنّطريقّالمظاهراتّواالعتصاماتّ

ّطريقّ ّيعوض ّال ّأهميته ّرغم السلمية

ّلالنتصارّعلىّ ّالذىّالّسبيلّسواه الثورة

ّالسو ّمنّدانيالرجعية ّوغيرها ة

ّ .الرجعيات

 حزب الكادحين

9132ّجوان  4تونس 
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 مايو 4في ذكرى حركة   

ّصحيفةّّّّ ّأجرته ّللرأي ّاستطالع أظهر

ّمعّ ّتزامنا  ّمؤخرا ، ّديلي" ّيوث "تشاينا

ّ ّحركة ّبمئوية ّالصين مايو2ّّاحتفاالت

بالمئةّمنّالشبابّالصيني01.1ّّالثورية،ّأنّ

ّ.يعترفونّبالماركسية

ّاالستطال ّوشمل ّمجموعه ّما 21020ّع

ّ ّمن ّالشبابّالصيني ّمن منطقة02ّّشخصا

ّخاللّ ّوأُجري ّالمقاطعات، ّمستوى على

أبريلّالماضي،12ّّوحتى22ّّالفترةّماّبينّ

ّ ّبعدّّ%11.2ّوبينهم ّأو ّفي ّولدوا ممن

 .تسعينياتّالقرنّالماضي

ّ%02.0ومنّبينّجميعّالُمستطلعين،ّقالّّّّ

ّ ّالثانية ّاأللفية ّبعد ّأو ّفي ّولدوا إنهمّممن

يعترفونّبالماركسية،ّوهيّالنسبةّاألعلىّمنّ

ّبالمسحّ ّالمشمولة ّالعمرية ّالفئات ّجميع بين

ّخاللّ ّولدوا ّالذين ّأولئك ّتالهم المذكور.

ّونظراؤهمّ ّوالتسعينات، ّالثمانينات فترتي

الذينّولدواّبينّالتسعيناتّمنّالقرنّالماضيّ

ّ ّبواقع ّالثانية، 00ّّواأللفية ّو 01.0ّبالمئة

ّعلىّ ّيعترفونّبالمئة ّإنهم ّقالوا التواليّممن

 .بالماركسية

ّّّّ ّحركة ّفي2ّّوتعتبر ّاندلعت ّالتي مايو

ّ ّعظيمة2222ّالعام ّونضالية ّثورية ّحملة ،

ّنخبةّ ّبها ّقامت ّواسع ّنطاق ّعلى ورائدة

ّوالمثقفّوبمشاركةّ ّالواعي الشبابّالصيني

ّمشاربهّ ّجميع ّمن ّالصيني ّالشعب أبناء

ّ ّواإلقطاعية ّاإلمبراطورية والقضاءّلمحاربة

 .عليهماّبشكلّحاسم

 

 

 

 

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

ل من مــــاي    ال العالم في األو   عم 

 

ّبــاريس،ّّّّّ في

الشيوعي ونّالماوي ونّ

ّمقاطعةّ يخوضون

االنتخاباتّالبرلماني ةّ

ّويدعونّ األوروبي ة

ّ"تدم ّاالتحادّإلى ير

ّاألوروبي".

ّ

ّ

ّ

ّ
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لّمنّمايّهذاّالعامّمعّاحياءّالمئويةّّّّ فيّاوسطن،ّالوالياتّالمت حدة،ّتزامنتّمسيرةّاألو 

الّمنّ ّالعم  ّمواجهاتّبين ّالمسيرة ّحصلتّخاللّهذه ّوقد ّالث الثة، األولىّلتأسيسّاألممي ة

ّالبوليس ّقوات ّواعتقلت ّالفاشي ة ّالبوليسّوبعضّالعناصر ات ّوقو  الّّجهة ّالعم  ّمن ثالثة

ّالمتظاهرين.

اتّالقمعّمنّاجلّ لّعنيفّلقو  اليةّتخل لّبعضهاّتدخ  وشهدتّعد ةّبلدانّأخرىّمسيراتّعم 

ّمكانّوحدثتّ ينّالس اخطينّعلىّترد يّأوضاعّالطبقةّالعاملةّفيّكل  منعهاّوتفريقّالمحتج 

ينّوقواتّالبوليسّفيّالشيلي الّالمحتج  ّ.مواجهاتّعنيفةّبينّالعم 

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

ّ يومّأصدرت،

جويلية11ّّالخميسّ

ّالمحكمة9112ّ ،

الجهويةّالعلياّلمدينةّ

ّ ّاأللمانيةهمبورغ

ّلمد ةّ ّبالس جن حكما

ّضدّ  ّسنوات خمس

ّالت ركيّ المناضل

ّغوكوغلوّ اردال

ّقض ىّ ّأن ّبعد وذلك

ّامّموقوفا.أكثرّمنّع

ّشيوعيةّ ّالشعبّوهيّمنظمة ّلتحرير ّالثورية ّالىّحزبّالجبهة ّغوكوغلو وينتميّاردال

ضّالىّ ضّللس جنّسابقاّمنّقبلّالرجعيةّالتركيةّوتعر  ثوريةّتنشطّفيّتركياّوكانّقدّتعر 

ّرفضتّ ّالسلطاتّالبلجيكية ّلكن  ّالسياسيّفيّبلجيكا ّطلبّالل جوء ّثم  التعذيبّفيّسجونها



17 

 

ّ ّتحت ّبتهمةّطلبه ّمحاكمته ّتم ت ّحيث ّالمانيا ّالى ّترحيله ّوتم  ّالتركية ّالسلطات ضغط

ّمنّبرلينّوهمبورغ. ّمسؤوليتهّعنّمكتبيّالجبهةّالثوريةّفيّكل 

ّالجبهةّّاألوروبيفّالرجعيةّالتركيةّواالتحادّوتصن ّّّّ والوالياتّالمتحدةّاالمريكيةّوكندا

ّ.اإلرهابيةالثوريةّلتحريرّالشعبّضمنّالمنطماتّ

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

 نيالحامي أحد قادة الكادحين التونسي   يذكرى محمد عل  

فيّالسعودية2210ّّسنةّّماي،22ّّيوميّتوف ّّّّ

وفقّالروايةّالمتداولةّفيّحادثّسيرّوكانّعمرهّ

ّأحم00ّ ّالتونسي ّللمؤرخ ّولكن ّلهّعاما ّخالد د

روايةّأخرىّنقلهاّعنّأحمدّبنّميالد.ّيقول:ّ"سنةّ

قصدّمحمدّعليّطنجةّبالمغربّاألقصى2211ّّ

ّعبدّ ّبالمجاهد ّااللتحاق ّبني ة ّطارق ّجبل عبر

ّإسبانياّ ّضد ّالريف ّحرب ّفي ّالخطابي الكريم

فبراير10ّّوفرنسا،ّفقُبضّعليهّعندّوصولهّيومّ

ّالفرنسية..2211 ّمرسيليا ّإلى ّترحيله ّوتم ،ّ.

ّالباخرة ّإلى ّإلىّ Chambord فتسلل المبحرة

جوازّسفرهّفيّمرسيليا. ّمصرّتاركاّ 

11ّوتشيرّوثيقةّوفاتهّالمسجلةّبمرسيلياّبتاريخّّّ

ّ ّقناة2211ّّمارس ّفي ّمات ّعلي ّمحمد أن

مارس،ّلكنّنفسّالوثيقةّالتيّحررهاّقائدّالسفينة20ّّالسويسّعلىّمتنّتلكّالباخرةّيومّ

باليمن،ّواعتبرتهّمجهولّالهوية،ّويفترضّأحمدّميالدّأنّقائدّّنسبتّمحمدّعليّإلىّعدن

ّ".السفينةّتخلصّمنّجثةّمحمدّعليّالحاميّبإلقائهاّفيّالقناةّحتىّالّيعودّبهاّإلىّمرسيليا
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الذكرىّّماي 2 

ّوالسبع نّوالرابعة

ّاألحمرّ ّالجيش النتصار

ّجيشّيالسوفي ّعلى تي

ّ.زيالمانياّالنا

ّتعنيّّ الشيوعية

ّأم واليومّّساالنتصار

ّ.وغدا

 ننتظم ... 

 ...ننتصر 

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

 غسان كنفاني وماوتسي تونغ :  

ّ ّكنفانيّ"ّحرّ ّ ّغسان ضّ"

ّحربّ ّكتاب ّقراءة على

ّتونغّ ّلماوتسي العصابات

ّعلىّ ّتوزيعه ّالى ودعا

منّيتبرعّالفدائيينّوتساءلّ:ّ

ّ؟ّبهذاّالكتابّللفدائيين

ّوكتبّماّيليّ:ّ

ّيستطّّّ ّما ّيفعلّ"أفضل ّأن ّثري  ّعربي يع

هوّأنّيشتريّخمسةّا الفّنسخةّّ،هذهّاأليام

ّالعصا ّ"حرب ّكتاب ّالمعل  مّباتمن ّبقلم "

ّيونغ ّوّ،ماوتسي ّاليمين ّذات عها وذاتّيوز 

ّعامل ّفدائي ّكل  ّعلى ّمنّّ،اليسار ّكل و

ّأو ّعاجال  ّبأن ه ّيصيرّّيعرف ّسوف ا جال 

!  ّ ّفدائيا

ّليرتانّ ّالواحدة ّوّ،ثمنّالنسخة ّأنَّ ّمتأكد أنا

هّلمشروعّدارّالطَّليعةّال تيّنشرتهّسوفّتبيع

ّالنوعّبسعرّأقلّ  ّهذاّ.ّومنّهذا فيّرأييّأنَّ

ّال ّ ّالصغير ّفيّالكتيب ّيوضع ّأن ّيمكن ذي

صاص ّالر  ةّّ،كيس ّالبز  ّجيب ّفي أو

ّالبندقيَّّّ،العسكري ة ّأهميته ّفي ةّيوازي

ّوالرّ  ل ّاألو  ّالص ديق ّهي ّال تي األخيرّشاشة

ّ!ّللفدائي

ّاوّ ّالكتاب ّاال نّهذا ّقبل ّيترجم ّلم ل ذي

ّاّ،للعربية ّكل  ّعن ّبحثتّيختلف ّال تي لكتب

ّذاته ّالموضوع ّوّ،في ّيتفلسف ّال الّفهو
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ّّ،تفذلكي ّيجادل ّوال ّيناقش ّيضعّ،ال إن ه

ّورّحربّالعصاباتّببساطةدستو ّ ،ّأوال  ثانيا

ّنّطقّطقّلسالموّعليكمّ.مّ،وّثالثا ّ

ّ ّالــ ّصفحاته ّحرب221ّّفي ّأستاذ يتحد ث

ّ ّتونغ ّماوتسي ّقصيرةّّ،العصابات بجمل

ّلقتالّعّ،وواضحة ّالعمليَّ ّالصيغة ن

ّجيشّّ،األنصار ّمقاتلي ّأو ّالفدائيين أو

ّالشعبيا ّكيفّيتعي نّعلىّّ،لتحرير ّمن بادئا 

ّال ّوالسك ينّاإلنسان ّالحجر ّيحمل ّأن مقاتل

شاشّمنتهيو إلىّأصولّالت ثقيفّالس ياسيّالر   ّ ا

ّفيّوسطّالمقاتلينّ.

ّالصّ ّّّ ّالكت يب ّهذا ّيمكّ،غيرفي ّال نّال ذي

يت حدثّماوتسيّّ،ألحدّأنّيقد  رّقيمتهّالعملي ة

ّ ّعن ّحروبّيونغ ّوتكتيك ّعناصر كل 

ّالت نظيمّ،العصابات اتّ،عن ّ،والمهم 

ّالمفاجىّ ّ،العملياتو والمخابراتّّ،والهجوم

ّالتموينوالهجماّ،والكمائن ّوحدات ّعلى ّ،ت

ّالمواصالتو ّوحدات ّشبّ،على ّتنظيم كةّو

أمكنةّوّ،االتصاالتّوتدميرّالش بكاتّالمعادية

ّالتوق فّ،االختباء ّ،والت دريبّ،وأصول

ّالعملّالسياسيّ.و

بّّّ ّمجر  ّصيني ّكرجل ّكقائدّّ،إن ه يتحد ث

اّيتحد ثّكفيلسوفّنظريّحكيم إن هّّ،أكثرّممَّ

ّإلى ّاإلشارة ّحت ى ّيهمل ّرزمةّّال وزن

ّمقا ّوحدة ّعلى ّيتعين ّالتي ّأنّالقرطاسي ة تلة

ّينسىّأنّ،تحملها ّاألمكنةّّوال ّأفضَل يصَف

ّ!ّوالّحتَّىّفن القتالّبالش ائعاتّ،لنصبّالكمين

ّال تيّمثال ّّ،يقولّّّ ّالمروعة ة ّالقو  ّ"إنَّ :

ّ ّشك  ّبال ّتعتمد ّال ّالعصابات ّوحدةُ تمتلكها

ّالعدديَّةاعتم ّقوتها ّعلى ّكل يا  ّعلىّّ،ادا  ولكن

كأنّّ،المفاجئةّوالكمائنّ،استخدامهاّللهجمات

تضربّفيّالغربّوتثيرّالض جيجّفيّالشرقّ

.ّ"ّ

ّ:ّيضعّماوّالد ستورّالبسيطّالتالي

ّنتقهقرّ ّالعد و ّيتقد م ّيتراجعّّ،"عندما وعندما

حينّيتعبّوّ،وعندماّيتوقفّنناوشهّ،نطارده

ّنسحقهّ".

ّالّّّ ّفي ّتخدم ّالتكتيكيَّة ّالمبادئ ّهذه اقعّوو

ّواضحا ّ ّاستراتيجيَّا  ّكماّّ،أساسا  ّماو يصفه

ّيليّ:

ّالغايةّالنهائيةّلحربّالعصاباتّهيّنزعّ "إنَّ

ّبا ّالعد و ّالقتاليةّسالح ّطاقته ّوتدمير لتأكيد

إنقاذّأخوتناّاألراضيّال تيّاحتل هاّوّاستردادو

)أتراهّيتحد ثّعنّّال ذينّيدوسهمّتحتّأقدامه

ّو0ّ ّحينحزيران؟( ّممّلكن ّيكون ّ ال كنا

بسببّظروفّموضوعيَّةّّتحقيقّهذاّالهدف،

ّم ّأنواع ّمن ّأخرى ّعوامل يحدثّّختلفة،و

ّبالقتالّ ّتتأثر ّال ّال تي ّالمناطق ّأنَّ أحيانا 

ّهذاّيجبّّيسيطرّعليهاّالعد وّبكلّ  هدوء.ّإن 

ّاإلمكانية ّهذه ّوبسبب ّيحدث. ّأنّّ،أال   يجب

ّتخريب ّإليقاع ّبأساليب ّوّّنفك ر اقتصادي

ّالم ّهذه ّفي ّوسائلّوّ،ناطقسياسي تدمير

ّّ،واصالتالم ّّ،وّحتىّتكونّأرضنا ّأنَّ مع

ّاحتل ها ّلهّ،العد و ّمفيدة مّّ،غير ّيصم  ّلهذا و

ّعلىّاالنسحابّبمبادرتهّالخاص ةّ".

ّالعمليلننوّّّ ّالمقطع ّهذا ّإلى ّاال ن ّ،تبه

ال تيّيضعّفيهاّماوّخارطةّّالبساطةّالمذهلةو

ّحربّيقول:ّ،العمل ّفي ّنراعي ّأن "يجب

ّّالعصابات :ّ ّالمبدأ ّاألرضّ"هذا ّكسب إنَّ

ّللفرح ّسببا  ّليستّوّ،ليس ّاألرض خسارة

ّلألسف ّخسار"سببا  ّإنَّ ّالمدنّ. ّاألرضّأو ة

ية ّالش يءّالهامّهّ،ليسّذاتّأهم  وّاكتشافّإنَّ

قدرةّالعد وّّ.ّفاذاّكانتاألساليبّلتدميرّالعد و
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ّتتناقص ّال ّالمدنّ،الفع الة ّاحتللنا ّإذا ّ،حت ى

ّقادرينفسن ّغير ّبهاّكون ّاالحتفاظ ّ،على

ّغيرّّ،وبالعكس ّالخاص ة اتنا ّقو  ّتكون فحين

ّالمد ّنتنازلّعن ّعندما ّفإن نا نّفسيكونّكافية

ّباسترجاعها ّاألمل ّغيرّوّ،لدينا ّمن أن ه

ّأن ّكل يا  ّالحد ّّالمناسب ّإلى ّالمدن ّعن ّندافع

ّفقّ،األقصى ّيقود ّهذا ّالتضحيةّألن  ّإلى ط

ّ".بقوت تناّالفع الة

ّلمّأكنّمخطئا ّ ّكتابّإذا ّالكتابّأهم  ّهذا فإنَّ

ّأغرقتّ ّال تي ّالعربيَّة ّالنَشر ّدور أنتجته

ّالعا ّخالل ّعنّاألسواق ّيكت ب ّالماضي م

.ّبوسعناّببساطةّأْنّنصفّحروبّالعصابات

ّالفدائي" ّ"كتاب ّبأن ه ّالكتاب ّأنّّ،هذا يجب

ّوالط عام،ّيحم صاص، ّالر  ّجعبة ّمع له

ّدستورّو ّإن ه ّالبوصلة(. ّ)خصوصا  البوصلة

ّالّعملي، ّالمدفع ّكتالوج ّمثل شاش،ّتماما  ر 

ّالت دريب، ّمن ّيتجزأ ّال ّجزء وسأكونّّوهو

إذاّلمّيكنّتحتّوسادةّكلّفدائيّ  ّ حقا  ّ مندهسا

ّنسخةّمنهّ.

ّ ّأنا ّوآو ّأبدو ّإذ ّدعايةّسف ّأنشر كأن ني

ّأنّ  ّفالحقيقة .ّ ّالط لعية ّلدار الترجمةّّهوجاء

ّو ّاألولى، ّالدرجة ّباليستّمن ّأنّكان لوسع

لوّعهدّبهذاّكثرّدق ةّونقد مّترجمةّأ  ّ وضوحا

ّالعسكريةّ ّبالشؤون ّاختصاصي ّإلى العمل

ّماوتسيّ ّألقاه ّال ذي ّالكتاب ّأنَّ ّو خصوصا 

ّحربّ ّأثناء ّللمقاتلين ّكمحاضرات تونغ

ين،ّالت حر ّللص  ّالياباني ّاإلحتالل ّضد  ير

ّبالهوامش،ّ ّمرفقة ّدراسة ّالى يحتاج

ّالمترجمّمنّاألساسّو استنتاجاتّيستخلصها

ّئمةّللحالةّالعسكريةّالمعاصرةّ.لتضحيّمال

ّّّّ ّالخيلفماو ّعن ّكتابه ّفي ّكثيرا  ،ّيتحد ث

ّالتموينو ّالحبوبوّ،قوافل ّومخازن ّالّ، ا ممَّ

ّيتجهّ ّكان ّالنوع ّهذا ّمن ّحديثا  ّأنَّ ّفيه شكَّ

ّا ّيواجهون ّمقاتلين ّالى ّال تيّمباشرة  لحالة

،ّمنّحيثّالمبدأّالّيتغيرّيتحد ثّعنهاّحرفي ا ّ

ّحّشيء، ّمن ا ّ أمَّ ّمترجما ّفإنَّ ّالت فاصيل يث

ّحروبّ رات ّتطو  ّعلى ّاطالع ّله عسكريا 

ّالهوامشّ ّفي ّيضع ّأن ّ،العصاباتّيستطيع

ّالبدائلّالمناسبةّ.

ّالن واقص ّهذه ّكل  ّرغم ّالكّ،و تابّفيّيظل 

ّبحاجةّإلىّنوّ،الحقيقةّثروةّالّغنىّعنها ظل 

ّو ّثري  ّالن سخّرجل ّا الف ّيشتري متحم س،

ّالمنوّمنه، ّعلى عها الفلسطيني ةّّظ ماتيوز 

ّالث وابّ...ّوّالد عايةّ!وّلهّالُشكرّوّمجانا ،

 3291/ 1/  31غسان كنفاني 

ّومالحظة ّالكادحةأ: ّايتها ّالكادحنت ّأيها ،ّ،
ّهذاّ ّوترويج ّالكتاب ّذلك ّلقراءة ّتنتظر ماذا

ّوالتن ّالكادحينّالمنشور ّحزب ّثوريا، ظم
ّ.يناديكم،ّننتظمّ....ّننتصر

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

 للّرفيق فريد العليبي                                     تصريحات صحفية   

  ملخص المداخلة االذاعية على راديو الكرامة حول سيل القائمات االنتخابية

يفسرّاألمرّبجملةّمنّاألسبابّأوالّ:ّالتعاملّ

ّا ّكتجارةمع ّالماديةّّلسياسة ّاألرباح تجلب

،ّثانياّ:ّعدمّوجودّضوابطّقانونيةّوالمعنوية

ّذلكّ ّويبدو ّبدقة ّاالنتخابية ّالعملية تنظم
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مقصوداّ،ّثالثاّ:ّاختفاءّالعديدّمنّاألحزابّ

وحتىّبعضّالقوىّالخارجيةّوراءّالقائماتّ

ّ.المستقلة

 ّ ّكله ّذلك ّمن ّالوضعّإوالغرض غراق

ّب ّالفوضى ّفي ّبخطةّالسياسي ّيذكر ما

ّسميّ ّلما ّوضعت ّالتي ّالخالقة الفوضى

ّفوضيّ ّذلك ّعن ّوسيترتب ّالعربي بالربيع

ّالى ّبدورها ّتقود ّحكوميةّّبرلمانية فوضى

ّاليومّ ّعليه ّهو ّمثلما ّغدا ّاألمر وسيكون

ّومنّ ّوالترضيات ّالمحاصة ّلسياسة خاضعا

ّ.ثمةّستتعمقّاألزمةّالسياسية

ّاليّ ّالتونسيين ّمن ّالعديد ومّالجلّذلكّينظر

ّسينعكسّ ّما ّوهو ّبتوجس ّاالنتخابات الى

علىّمشاركتهمّفيهاّ،ّومنّالمنتظرّانّترتفعّ

ّ.نسبةّالمقاطعة

وتمّتطعيمّالمداخلةّبنكتةّتقولّانّفتاةّمرتّّ

ّمنّ ّاالنتخاباتّوهيّخائفة بجانبّمقرّهيئة

اختطافهاّلكىّتستكملّبهاّقائمةّانتخابيةّومنّ

عنّّثمّاإلشارةّالىّماّيذكرهّأبوّعليّياسين

مغزىّالنكتةّالسياسيةّلفهمّالوضعّالعامّفيّ

ّ.بلدّمنّالبلدان

  جويلية 11الكرامة راديو 

 

 

 

ّ اتتصريح لقناة العربية حول االنتخاب

سؤالّ:ّاآلنّبعدّانّودعّالتونسيونّالسبسيّ

ّأبرزّ ّمن ّكان ّسياسية ّمرحلة وانتهت

العبيها،ّكيفّتنظرّإلىّالمرحلةّالقادمةّهلّ

ّكثير ّرحيله ّالسياسيّسيؤثر ّلمشهد ّفي ا

ّبعدّ ّالسلطة ّلتسليم ّيستعد ّكان ّانه خاصة

ّماّ ّالرئاسية، ّباالنتخابات ّيتعلق ّوفيما أشهر

ّأوّ ّلخالفته ّالمرشحة ّاألسماء ّأبرز هي

ّالمرشحةّللتنافسّعلىّخالفته؟

ّفيّ ّكثيرا ّالسبسي ّرحيل ّيغير ّلن :ّ جواب

الوضعّالسياسيّالتونسيّفالرجلّكانّيشغلّ

ّالصال ّمحدودة ّوفيّّحياتمهمة الدستورية

ّكادتّ ّاو ّيده ّمن ّاالمور ّأفلتت ّأيامه آخر

ّمعّ ّتحالف ّالذي ّالحكومة ّرئيس ّله وتنكر

ّواشاحّ ّالسلطة ّفي ّللبقاء ّالنهضة حركة

ّلذلكّ ّاختاره ّالذي ّالرئيس ّعن بوجهه

المنصبّوعندماّحاولّاقتالعهّمنهّلمّينجحّ

ّوماّ ّقلنا ّكما ّالحركة ّتلك ّمع ّتحالفه بسبب

ّضما ّهو ّالنهضة ّذلكّستحاوله ّاستمرار ن

ّبحلفائهاّ ّاقوى ّتحكم ّظل ّفي ّولكن الوضع

ّللشاهدّومنّمعهّ ّعليهمّفالّرغبة والسيطرة

ّ.غيرّالبقاءّفيّالسلطةّبايّثمن

ّمنّّّ ّالتي ّالقادمة ّاالنتخابات ّنتائج ومع

ّفيهاّ ّوالشاهد ّالنهضة ّتنال ّال ّان المرجح

االغلبيةّفانّالوضعّسيكونّاقربّالىّالتوترّ

ّواج ّسياسيا ّفاألزمةّالمتصاعد تماعيا

ّستشهدّ ّواالجتماعية ّواالقتصادية السياسية

ّوالشرخّ ّتصاعدا ّالقادمة ّالسنوات خالل

ّ.سيكبرّبينّالحكامّوالمحكومين

ّفيّّّّ ّال ّمستقبال ّالمعارضة ّتكون وقد

ّفيّالشوارعّ ّوانما ّرئيسية البرلمانّبصورة

ّوالحقولّ ّوالمعامل ّالعامة والساحات

ّعليه ّكان ّما ّسيشبه ّبما الحالّّوالجامعات

ّأنّ ّننسى ّوال ّعلي ّبن ّهروب عشية

ّالترويكاّ ّحكم ّخالل ّالحقيقية المعارضة
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ّاالضراباتّ ّخالل ّمن ّكانت والتوافق

ّمنّ ّالعديد ّفي ّواالنتفاضات واالعتصامات

ّفإنّ ّهنا ّالبرلمانّومن ّفي ّتكن الجهاتّولم

ّوالتشريعيةّ ّالرئاسية ّلالنتخابات المرشحين

ّن ّتزداد ّالشعبّالذي ّكثيرا ّبهم ّيهتم سبةّلن

مقاطعتهّلالنتخاباتّوكماّقلناّفانّالحكامّفيّ

ّتنفيذّ ّعدم ّجراء ّواد ّفي ّوالمحكومين واد

الوعودّاالنتخابيةّالسابقةّفالثقةّأضحتّشبهّ

ّيمثلّ ّفال ّالرئاسة ّكرسي ّشغل ّأما مفقودة

ّتركهّ ّالغنوشي ّان ّحتى ّاستراتيجيا رهانا

ّانّ ّلعلمه ّالبرلمان ّفي ّكرسي ّالى ملتفتا

ّ ّفي ّاالساسية ّفيّالسلطة ّال ّوالقصبة باردو

ّ.قرطاجّحيثّهيّرمزيةّاكثرّمنهاّفعلية

 9132 جويلية 92العربية، 

 ةعات حركة النهضتصد  

ّاالتيّّّّ ّالنهضة، ّحركة ّتصدعت أخيرا

ّمنّ ّكغيرها ّليست ّبأنها ّافتخرت ّما كثيرا

ّالصفوف،ّ ّمتراصة ّكتلة ّفهي األحزاب،

ّفالّ ّالدينية، ّواألخوة ّالربانية ّالعناية ترعاها

ّليستّتشققا ّأنها ّوالواقع ّانقسام. ّوال تّفيها

ّولكنهاّ ّذلك ّفيها ّيحدث ّالتي ّاألولى المرة

ّوصفهاّ ّتذمر ّحالة ّفهناك ّاآلن ّحتى األكبر

ّعبرّ ّشيخها، ّضد ّداخلية ّبانتفاضة البعض

ّقياديونّعنّامتعاضهمّإلقصائهمّمنّ خاللها

ّ. تراؤسّقائماتّانتخابيةّهناّوهناك

ّأّّ ّالقائل ّالرأي ّراج ّلذلك ّتلكّوتفسيرا ن

صراعاتّمفتعلة،ّوأنّالحركةّموحدةّولكنهاّ

ّبتقسيمّ ّأقل ّوال ّأكثر ّال ّخصومها تخاتل

ّعليهاّ ّالخارجين ّوأن ّقادتها، ّبين األدوار

ّوأنّ ّالسرية، ّاالّمنفذينّالستراتيجيتها ليسوا

ّ.هدفهاّااللهاءّوتشتيتّاالنتباه

ّبصراعاتّّّ ّيتعلق ّاألمر ّأن ّالمرجح ومن

كةّوقدّأضحتّفيّحقيقيةّولكنهاّثانويةّفالحر

ّ ّالغنائمالحكم ّحول ّاالنقسامات ّفيها ،ّدبت

وهوّماّيبرزّأكثرّخاللّالمواعيدّاالنتخابية،ّ

ّجهويةّ ّأسس ّعلى ّأجنحة ّظهور ّهنا ومن

وقبليةّومصلحية.ّوهيّالّتمثلّاستثناءّعلىّ

ّونعنيّ ّاألم، ّالحركة ّفتاريخ ّالصعيد هذا

االخوانّالمسلمينّفيهّالكثيرّمنّالصراعاتّ

ّالتص ّفيّوحتى ّحدث ّمثلما ّالمتبادلة، فيات

ّالحركةّ ّشبان ّمن ّجزء ّانشق ّعندما مصر

ّأوّ ،"ّ ّمحمد ّشباب "ّ ّمنظمة ّمكونين عنها

ّوكتبّعنّ ّالقياديينّعنها ّانفصلّأحد عندما

ّأثناءّحياتهّمجموعةّمنّ مؤسسهاّحسنّالبنا

 . " المقاالتّعنوانهاّ"ّالشيخّالكذاب

وتأتيّهذهّالتطوراتّفيّتونسّلتعرفّمعهاّ

ّاإلسالميّالحرك ّقناعها ّتآكل ّمن ّالمزيد ة

علىّمحكّالممارسةّ،ّوتمزقّالصورةّالتيّ

،ّوسيكونّرسمتهاّلنفسهاّونشرتهاّبينّالناس

ّاالنتخابيةّاآلخذةّفيّلذلكّأثرهّعلىّقاعد تها

ّأسالتقلص ّعلى ّسابقا ّلها ّصوتوا ّفمن اسّ،

ّعنها ّانفضوا ّوالمظلومية ّوالدليلّالدين ،

ّالمق ّنسبة ّفي ّالمسجل ينّترعاالنحدار

ّأخرى ّالى ّانتخابات ّمن ّوصوالّلصالحها ،

ّعنّ ّشيخها ّتحدث ّفقد ّباردو ّبلدية الى

ّهزيمةّ ّكانت ّانها ّوالحال ّفيها انتصارها

مدويةّأمامّحزبّالمقاطعةّ،ّاذّأدركتّنسبةّ

ّ ّالـ ّعتبة ّبصعوبة ّمماّ٪22ّالمقترعين ،

ّتكررّ ّواذا ،ّ ّشعبية ّشرعية ّأية ّعنها ينزع

ّالتشريعي ّاالنتخابات ّأثناء ّوالرئاسيةّذلك ة

القادمةّفإنّالحركةّستكونّفيّموقعّالّتحسدّ

ّ.عليه
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ّمناسبةّوتقد ّ  ّفرصة ّلقادتها ّاالنتخابات م

ّاألرباحّ ّجني ّوبالتالي ّوالتموقع، للبروز

ّأسهمّ ّترتفع ّذلك ّوخالل ّوالمعنوية، المادية

ّماّ ّوهو ّأخرى، ّأسهم ّتنحدر ّبينما أجنحة

يجعلّتلكّالصراعاتّالداخليةّمفهومة،ّفهيّ

ّ ّحولّليست ّوانما ّورسوله ّهللا ّطاعة حول

ّيشغلّ ّالصراع ّذلك ّوفي .ّ ّالذاتية المصالح

ّالحركةّ ّشيخ ّفهو ّمؤثرا، ّموقعا الغنوشي

ّسيطرتهّ ّبسط ّفي ّنجاحه ّبعد ومؤسسها،

ّمنّ ّكانوا ّآخرين ّواقصائه ّعليها المطلقة

ّبالمعنيّ ّليستّحزبا ّوهي ّأيضا، المؤسسين

ّالسياسيةا ّالعلوم ّفي ّعليه ّوإنماّلمتعارف ،

ّالمغلجماع ّالطائفة ّالى ّأقرب ّالّقةة ّالتي ،

ّفا ّباطنها، ّظاهرها ّأساسيّيعكس ّمبدأ لتقية

ّالشيخّبهاّمنّمبادئّعملها ّتحكم ّومنّهنا .

ّادراكّ ّعدم ّثانية ّجهة ّومن ّجهة، من

ّعلىّ ّقدرة ّيتطلب ّفذاك ّبسهولة، أسرارها

ّالموروثّ ّوبين ّبينها ّالعالقة تفكيك

اإليديولوجيّالذيّتتغذىّمنه،ّوهوّموروثّ

مّعلىّالخداعّلذلكّالّينبغيّالنظرّالىّماّقائ

ّ. تقولهّوانماّالىّماّتفعله

ّأنّّّ ّيريد ّأنه ّفي ّالغنوشي ّمعضلة وتكمن

ّ،بينماّ ّداخليا ّبالحركة ّمستبدا ّشيخا يكون

ّ ّخارجيا ّفيّيروج ّديمقراطي ّإسالمي أنه

ّتونس ّ:ّحكم ّنفسه ّيطرح ّسؤاال ّأن ّغير ،

ّتلكّ ّداخليا ّإخوته ّفيه ّيجد ّلم ّلمن كيف

ّمنّالديمقر ّوهم ّلغيرهم ّيوفرها ّأن اطية

ّتلكّ ّالى ّينظر ّذلك ّألجل ّ؟ خصومه

ّكماّ ّزائفة ّأنها ّعلى ّالداخلية الديمقراطية

ّالثرثرةّ ّكانت ّالتي ّالخارجية الديمقراطية

البرلمانيةّالنهضويةّفيّقصرّباردوّعنوانهاّ

األبرز،ّوقدّقالّأحدّالقياديينّالمتذمرينّمنّ

ّالداخلي ّالديمقراطية ّتلك ّعن ّ"ّاالقصاء :ّ ة

ّداخليةّ ّبانتخابات ّأتباهى ّأن ّلي كيف

ّحزبّ ّبها ّيقوم ّمسبوقة ّغير ديمقراطية

ّعرضّالحائط ّبنتائجها ّأرمي ّثم ”.ّسياسي،

ّالناقدةّ ّالحرة ّاألصوات ّاقصاء ّعن متحدثا

ّيعنيّأنّفيّالمقابلّهناكّاستبدادّالشيخّ بما

ّ.وعبوديةّالمريدين

ّمدارّّّّ ّعلى ّشكل ّقد ّالغنوشي ّأن ويبدو

ّفيّالسنواتّاأل ّحزبه ّفيها ّالتيّأصبح خيرة

ّالحركة،ّ ّداخل ّقوي ّنفوذ ّمركز السلطة

ّوهوّ ّاألقربين، ّومريديه ّعائلته ّمن يتكون

ّ ّوخارجيايريد ّداخليا ّللحركة ّآمنا ،ّوضعا

ّفيّ ّالمصري ّالسيناريو ّتالفى ّقد ّكان واذا

ّأمريكاّ ّرضا ّبكسب ّاآلن ّحتى تونس

ّيريدّ ّداخليا ّفإنه ،ّ ّمؤقتا ّاألوربي واالتحاد

ّسيط ّبالتخلصّمنّضمان ّالحركة ّعلى رته

ّيترددّ ّال ّالذين ّالطامعين، ّالغاضبين اإلخوة

ّيضعّ ّفهو ّضده ّالدين ّاستثمار ّفي بعضهم

ّويتجاهلّ ّالقائمات ّرأس ّعلى سافرات

ّ. المحجبات

ّفيّّّ ّوثقافية ّونقابية ّسياسية ّأوساط وتنظر

ّمشكلةّ ّتمثل ّالنهضة ّحركة ّأن ّالى تونس

دّةّالشعبّضللحلّفالّشيءّيجمعهاّبانتفاض

،ّوالّبتحقيقّمطالبهاّيالرئيسّالسابقّبنّعل

ّا ّعلى ّسيطرتها ّيقربّرغم ّما ّطيلة لسلطة

،ّووجهّتلكّالمشكلةّأنهاّلمّمنّعشرّسنوات

ّمنهاّ ّللتخلص ّحولها ّالشعب ّتلف ّقوة تجد

ّفيّفاليسارّواليمينّالليبر اليانّيسبحانّمعها

ّانسحبّنفسّالمركب ّفقد ّالشغل ّاتحاد ّأما ،

ّم ّأوّيكاد، ّالفعلّمنّالسياسة ّيجعلّردود ما

ّوبعدهاّ ّالقادمة ّاالنتخابات ّخالل الشعبية

ّ. مفتوحةّعلىّكلّاالحتماالت

9132ّ جويلية 32جريدة األنوار بتاريخ 
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 تسع أطروحات أساسية حول الشبيبة   

ّرفيق حاتم رفيقبقلم 
 ـ من هي الشبيبة ؟3

ّالكادحينّـــتمث ّّّّ ّفئات ّمن ّفئة ّالشبيبة ل

ّو ّبالثورة ّمعنية ّفيّوهي ّذلك ّكان سواء

ّالمجتمعاتّ ّفي ّأو ّالرأسمالية المجتمعات

ّواالقطاعيةّ ّالمستعمرة ّوشبه المستعمرة

وشبهّاالقطاعيةّفإنّالشبيبةّتمثلّقوةّثوريةّ

حونّالّوفال ّنّمنّفئات،ّفمنهاّعمّ وهيّتتكوّ 

ّ..ّ ّالخ ّومعطلون ّوموظفون ّوتالميذ وطلبة

ّوالحماسّ ّبالحيوية ّتتصف ّالقوة وتلك

عنهاّماوّتسيّتونغّماّيليّ:ّّواالقدام،ّيقول

ّمنّ ّحيوية ّوأكثرها ّقوة ّأنشط ّالشبابّهم "

ّالناسّ ّأكثر ّإنهم ّالمجتمع، ّقوى ّسائر بين

ّالمحافظةّ ّإلى ّميال ّوأقل هم ّالتعل م ّعلى إقباال

ّتفكيرهم ّّ،في ّسيما ّال ّيتضح ّعهدّوهذا في

ّّ."االشتراكية

 ـ ما عالقتها بالثورة ؟ 9

ّالشّّّ ّهو ّعمن ّأوال ّالسؤال ابّويطرح

الثوريّ؟ّوثانياّعنّمساهمةّالشبيبةّالثوريةّ

ّوبناءّ ّفيها ّوالمشاركة ّللثورة ّاالعداد في

ّالنصر ّتحقيق ّبعد ّالجديد وفيّّ.المجتمع

ماّلسؤالّاألولّيقولّماوتسيّتونغ:"عالقةّبا

هوّالمقياسّالذيّنعرفّبهّشاباّمنّالشبابّ

غيرّثوريّ؟ّليسّهناكّّونحكمّبأنهّثوريّأو

ّأوّعدمّأّ،سوىّمقياسّواحد الّوهوّرغبته

رغبتهّفيّاإلندماجّمعّالجماهيرّالغفيرةّمنّ

وتنفيذّهذهّالرغبةّأوّعدمّ،ّالعمالّوالفالحين

اّاالجابةّعنّالسؤالّالثانيّفإنهاّأمّ ّ.تنفيذها"

ّتخصّ ّمهماتّعامة ّللشبيبة ّأن تقتضيّفهم

ّمهماته ّأيضا ّلها ّكما ّالخاصةالشعبّكله، .ّا

ّاأل ّنفس ّتعيش ّكونها ّمن ّذلك وضاعّوينبع

ّأيضاّ ّولكنها ّعامة، ّالكادحون ّيعيشها التي

ّفيّعالقةّبموقعّالفئاتّ ّخاصا تعيشّوضعا

ّضمنّعالقاتّاإلنتاجّمنّ ّمنها التيّتتشكل

ّالمرحلةّ ّحيث ّمن ّثانية ّجهة ّومن جهة،

ّمزدوجة،ّ ّمهمتها ّفإن ّهنا ّومن العمرية.

ّاالّوتقدمتّفيّانجازّ ّأنجزتّاحداها وكلما

ّطانّديالكتيكياّ.الثانيةّفالخاصّوالعامّمتراب

 لى النظريةإـ الحاجة  1

ّدونّتفسيرّّّ ّدورها ّتأدية والّيمكنّللشبيبة

ّناحيةّ ّمن ّبها ّالمحيطة ّاألوضاع وتحليل

ّأخرىّوتحل ّناحية ّمن ّالذاتي ّوضعها يل

ّنظريةو ّذلك ّالشبيبةّيحتاج ّتجد ّوبينما ،

ّالمنوعاتّ ّفي ّالنظرية ّتلك الرجعية

ّوالف ّوالليبرالية ّالدينية اشيةّااليديلوجية

ّالشيوعية ّالشبيبة ّتجدها فيّّوالفوضوية

ّالماوية ّاللينينية ّالنظريةّالماركسية ّوتلك ،

ّأنتجتهاّ ّالتي ّالمعارف ّعن ّمنفصلة غير

ّ ّتلكّاإلنسانية ّمجمل ّتتوج ّفهي قاطبة

ّبهاالمعارف ّربطها ّأهمية ّهنا ّومن ّمماّ، ،

ّونق ّعليها ّوهضمهايتطلبّاالطالع ّلقدّدها .

ّعلى ّالشبيبة ّاالنتهازية الصعيدّّخربت

ّوالوفاءّ ّبالماركسية ّبالتظاهر األيديولوجي

ّاإلصالحيةّ ّوممارسة ّقوال للبروليتاريا

ّللبرجواز ّواالمبرياليةّوالوفاء ّواالقطاعية ية

ّ.فعال

ّللماركسيةّّّّ ّاالعتبار ّإعادة ّأهمية ّهنا ومن

ّضدّ ّفكري ّوخوضّنضال ّالماوية اللينينية

حاولّاالنتهازيةّوكشفهاّعلىّحقيقتهاّ،التيّت

ّ.اءهاّتحتّألفّحجابّوحجاباخف

 ـ ضد الشعارتية 4

ّالليّوّّّ ّالماركسية ّالماويةّنيليست نية

ّال ّمن ّوالشعاراتّمجموعة ّالجامدة قوالب
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ّماّالفارغة ّالى ّاالنتباه ّضرورة ّثمة ّومن ،

(ّعالمّاالفتراضيّ)الفايسبوكّمثالينتشرّفيّال

والعالمّالواقعيّمنّترديدّالقوالبّالجامدةّمنّ

ّيعتق ّأفراد ّسيكونونّقبل ّبذلك ّأنهم دون

ّينقصّهؤالءّهوّ ماركسيينّجيدينّولكنّما

تحليلّالواقعّالمحيطّبهمّوتحديدّسبلّتغييرهّ

ّأنهمّ ّوبما ّالثورية ّالنظرية ّالى مستندين

يستسلمونّلذلكّالواقعّوالّيدرسونّالنظريةّ

الثوريةّوالّينتظمونّفيّحزبّثوريّفإنهمّ

ّكل ّالقوالبّّيعوضون ّتلك ّبترديد ذلك

ّالفارغةّّ/ّةالجاهز ّوالشعارات الجامدة

ّأنفسهم ّإلرضاء ّالواقع ّعن أوالّّالمنفصلة

،ّوثانياّلخداعّوالتعويضّعلىّكسلهمّوجبنهم

أنهمّ"ثوريون"ّالّغيرهمّوتقديمّأنفسهمّعلىّ

ّ.لهمّغبارّيشقّ 

 ن النظرية والتطبيقـ ربط بي 1 

ّذلكّالذيّالّيتعاملّمعّّنّ إّّّ الشيوعيّهو

ّاللي ّالماركسية ّلوالنظرية ّكما ّالماوية ّنينية

ّو ّالصيغ ّمن ّمجموعة ،ّالنصائحكانت

ّوالتعليماتو ّالتوصيات، ّوالسور واآليات،ّ،

ّقلب ّظهر ّعن ّتحفظ ّيعتبرهاّالتي ّوانما ،

ّوثيقةّ ّعالقة ّفي ّنقد ّوسالح ّعمل مرشد

ّال ّالحياة ّأبدابوقائع ّتسمتدّمتدفقة ّفالنظرية ،

حياتهاّمنّحياةّالواقعّنفسهّلذلكّتموتّكلماّ

ّعن ّتكوانفصلت ّثمة ّومن ّعالقةّه ّفي ن

ّبالممارسة ّيقولّلينينديالكتيكية .ّ لوّكانتّ":

دراسةّالشيوعيةّتنحصرّفيّاستيعابّماّهوّ

ّالكتب ّفي ّوّوارد المؤلفاتّوالكراريس

ّشراحاّالشيوعية ّالسهولة ّبفائق ّألنتجنا ،

ّش ّمغرورينّسطحيين ّمدعين ّأو يوعيين

ّمنبشيوعيين "ّ ّدونّعملإها "ّ ّدونّلىّأنه ،

التيّّثمةّإطالقاّأيةّقيمةّللمعرفةّ،ّليسنضال

ّوالمؤلفاتّّيتستق ّالكتب ّمن الشيوعية

ّالشيوعية" ّالواقعّ، ّلتغيير ّسالح فالنظرية

ّيقو ّكما ّفتحررهم ّوللكادحين لّبالكادحين

ّأنفسهم ّهم ّوهيّكارلّماركسّمنّصنعهم ،

ّنفسه.ّ ّالواقع ّذلك ّبتجارب ّوتتطور تغتني

ّفيّ ّكوادر ّبناء ّعلى ّالحرص ّهنا ومن

ّ ّمثلّالنظرية ّبالعناية ّوتعهدها والممارسة

عنايةّالبستانيّبزهورّالحديقةّوتوزيعّالمهامّ

ّبينهاّوفقاّلالختصاص.

 ـ واقع األزمة : موضوعيا  6

ّاألزمةّّّّ ّوطأة ّتحت ّالشبيبة تعيش

ّوالثقافيةّ ّالسياسية ّاالجتماعية االقتصادية

ّمتفاوتة،ّّالتي ّبدرجات ّكله ّالعالم تضرب

ّواقعّأ ّالراهنّهو ّحيثّالكسادّزمةفالواقع ،

وانخفاضّنسبّالنموّوتراكمّالديونّوارتفاعّ

ّوت ّوالتضخم ّالبطالة ّوانتشار فاقمّاألسعار

ّاالمبرياليات ّبين ّوبينّالتناقضات ،

ماّ،ّكبرياليةّوالشعوبّواألممّالمضطهدةاالم

،ّفضالّعنّالتناقضّبينّرأسّالمالّوالعمل

ّوالهجرةّ ّوالحرب ّالعنصرية تفشي

وترديّالقيمّاألخالقيةّوالمخدراتّواالنتحارّ

ّ.والجمالية

 زمة: ذاتيا ع األــ واق 9

الثوريةّفيّشتىّالبلدانّمنّّىوّتعانيّالقوّّّ

حالةّضعفّفهيّفيّتراجعّاستراتيجيّأمامّ

ّاالستراتيجي ّاالمبرياليةّّالهجوم ّتشنه الذي

ّعوعمالؤها ّفضال ّاالنتهازيةّ، ّتخريب ن

ّالث ّ ّجراءوريللعمل ّالذيّّ، ّالتنظيم ضعف

ّخ ّاصّ ساد ّعلى ّاالشتراكيةّإة ّضرب ثر

ّأوالّفيّاالت حادّالسوفياتيّثمّثانياّوتصفيتها

ّلحقّذلكّمنّتصفيةّالكثيرّفيّالصين ،ّوما

آسياّوافريقياّّمنّحركاتّالتحررّالوطنيّفي

ّالجنوبية ّعلىّوأمريكا ّانعكس ّما ّوهو ،

ّوضعفّ ّصفوفها ّتمزقت ّفقد ّأيضا الشبيبة
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ّالمختل ّأمراضّاالنتهازية ّوتفشت فةّكفاحها

ّ.بينها

 ل ؟ــــ ما العم 1

ّتنظيمّّّّ ّعلى ّالتركيز ّالواقع ّهذا يطرح

القوىّالثوريةّوفيّالمقدمةّمنهاّالتنظمّحزبياّ

ّال ّاللينينية ّالماركسية ّوفيّماويةعلىّقاعدة ،

ّاليومي ّالنضال ّيمثلمعترك ّفذلك اآلنّّ،

ّالكفاح ّفي ّالرئيسية ّيخصّالحلقة ّوفيما .

ّالتوجهلىّهذإفإنّتنظيمهاّيخضعّالشبيبةّ ،ّا

ّالسهلّ ّمن ّيصبح ّذلك ّانجاز ّيتم وعندما

ّجانبهاّ ّفي ّاألزمة ّمع ّثوريا التعامل

ّالثورةال ّاتجاه ّفي ّوتوظيفها ّبموضوعي ماّ،

ّالجديد ّالمجتمع ّوالدة ّمن ّأمّ يمكن ،ّ ذاّإا

ّسيفرزّ ّالقديم ّالمجتمع ّفإن ّذلك استعصى

المزيدّمنّالقوىّالرجعيةّالسوداء،ّالتيّليسّ

.ّرّاإلرهابّوالمجازرقدمهّللشعبّغيلهاّماّت

ّالعناصرّ ّقيام ّأوال ّالشبيبة ّتنظيم ويفترض

ّوالممارسةّ ّالنظرية ّمجالي ّفي ّقدرة األشد

ّثور ّفيّهيئة ّقوتها ّمركزيةّصلبةّبتوحيد ية

ّفشيئا نةّهيئاتّفيّالجهاتّ،ّمكوّ تنتشرّشيئا

ّبالعمالّ ّخاصة ّالصلة ّوربط والقطاعات

ّمنّ ّبغيرها ّعالقاتّثورية ّوتقيم والفالحين،

ّ.يةّالشبابيةّقطرياّوعربياّوأممياالثورّالقوى
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ّلتأثيرّّّّ ّدائم ّبشكل ّالشبيبة تتعرض

ّواالص ّالرجعية الحيةّاإليديولوجيا

ّالضيقة ّوالقومية ّهوّوالفوضوية ّوالهدف ،

ّح ّوعيها ّالثورةّتخريب ّعن ّبعيدة ّتظل تى

ّقلنا ّالحمالتّكما ّتتركز ّما ّوكثيرا ،

ّالجان ّعلى ّاألخالقيّاأليديولوجية ب

ّوالفوضويونّ ّواالنتهازيون فالليبراليون

ّ ّأوهام ّصفوفها ّبين ّالزائفةّيروجون الحرية

ّالكاذبة ّالدينيونّوالحداثة ّالظالميون ّأما ،

ّالوفاءّلألسالفّوطاعةّهللاّ فيروجونّأوهام

ّيروجّ ّحين ّفي ّالدين، ّوشيوخ والرسول

ّوالعرقيةّ ّالشوفينية ّالعنصريون القوميون

ّنشرالتعص ّوالتكفيرّوالنتيجة ّواالنغالق ب

ّ ّمن ّجهةوالعنصرية ّوالتسيب والميوعةّ،

،ّويجبّمواجهةّذلكّواالنبتاتّمنّجهةّثانية

ّبالمسلكيةّ ّوالتحلي ّالثورية ّالقيم ّبنشر كله

تربواّّينبغيّعليكمّأن":يقولّلينينّ،الكفاحية

ّشيوعية ّتربية ّالمأنفسكم ّالموضوعةّ، همة

ّالشبيبة ّاتحاد ّنأمام ّيمارس ّأن ّهي شاطهّ،

ّالشبيبةا ّهذه ّأن ّبحيث ّولعملي ّتتعلم،ّ، هي

ّو ّنفسهاّتحتشدوتنتظم، ّتربي ّوتناضل، ،

ّيعترفوو ّالذين ّلكيّجميع ّكمرشدة، ّبها ن

ّشيوعيين ّعملّتربي ّكل ّيرمي ّأن ّينبغي .

ّالحالية ّوّتثقيفّالشبيبة ّإلىّوتعليمها تربيتها

ّبهاّ ّوالتسلح ّعندها ّالشيوعية ّاألخالق إنماء

ّ ّشتى ّفي ّالتطبيق ّموضع ميادينّووضعها

ّالنضال."

وفيّغمرةّالنضالّتختبرّصالبةّالشخصيةّّ

ّوصمودهاّ ّومبادرتها ّوجرأتها وابداعها

النصرّفالّثورةّدونّأخالقّّواصرارهاّعلى

،ّفتلكّاألخالقّحافزّداخليّللكفاحّكماّثورية

أنهاّتوقظّالكادحينّالىّالنضالّوتخلقّمنهمّ

ّ ّمتآزرةمتراصّ جماعة ّمتحدة، ّالصفوف، ،ّة

ّيمتضامنة ّالكلّ، ّأجل ّمن ّالواحد ّفيها كون

والكلّمنّأجلّالواحد،ّوفيّظلّذلكّيمتلكّ

ّالذاتيّوتقييمّ ّوالنقد ّعلىّالنقد الجميعّالقدرة

ّعلىّ ّالتغلب ّثمة ّومن ّوغيرهم أنفسهم

ّ ّمن ّوالتخلص االنحرافاتّاألخطاء

،ّوكلماّامتلكّالشيوعيّقطاعيةالبرجوازيةّاإل

ّالخصا ّالشعبّتلك ّاحترام ّاستحق ّكلما ل

مهماّكانتّالنظريةّوالخطّالسياسيّ،ّووثقته

ّالواقعّ ّتغيير ّعن ّعاجزان ّفإنهما صحيحان
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ّيمتلكونّفضالّ ّمناضلون ّيوجد ّلم ّاذا ثوريا

ّتحفزّاالخالقّمسلكيةّثوريةعنّذلكّ ،ّبينما

ّوّالرجعية ّاالنحطاط ّوالخمولّعلى الكسل

ّواألنانيةوالالمباال ّواالستسالم ّوالخضوع .ّة

وضويةّنفسهاّوفيّالوقتّالذيّتصورّفيهّالف

ّبإنكارهاّ ّفإنها ّالرجعية ّضد ّانها على

ّالحزبيّ ّواالنضباط ّالثورية االخالق

ّوالعبثيةّ ّالعدمية ّتنشر ّالثورية والمسلكية

ّبذلكّالو ّأمامّوترسخ ّوتقفّعقبة ّالقائم ضع

.تغييره

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

 قصيد بقلم عارف لحمر                                              ات العشقـــيآ 

ّصلبّكالرخامّعواطفّمنّحريرّوالقلب

 والجفاءّيصدّعندّالماءّواالشواقّعطشى

 لحضنكّواالرتواء

 وفيّعينيكّحنينّلستّاقدرّالجمه

 وفيّالروحّجرحّليسّلهّدواء

 والقلبّعانىّالشيءّالكثيرّ

 قّوالهجرّواالبتالءوعذبهّالعش

 وقصاءديّرمتّبشاّلهاّللصبحّتستعجله

 فكاساتّالليلّجفتّمنّخمرها

 واطفاتّاألضواء

 فاحّقرنفلّحينّالمستّذكراك

 والكلماتّعلىّشفتيّرفرفتّ

 فراشاتّحمراء

 حطتّعلىّّوترّالقلب

 فانفجرّالوجدّشعراّوغناء

 ليّفيّوطنيّبقيةّعشق

 وليّوعدّسانجزه

 لتزامّووفاءوالوعودعلىّاالحرارّا

ّفانّطالّطريقكّياّوطنيّ

 واصابّخطوكّعطبّواعياء

 فصبراّفانّاالزمةّإنّاشتدت

 فهيّالىّجالء

 واعاقرّالليلّمزهواّبنجمي

 فقدّاطلّبعدّطولّغياب

 مغموراّباالضواء

 اعلقهّعلىّبابيّفانوسا

 فبابيّمقصدّكلّالفقراء

 اتلواّاياتيّعلىّالعشاق

 ءّوهللاّكانّحاضراّرفقةّكلّاالنبيا

 رافعاّقبضتهّفوقّالرؤوس

 منادياّجموعّالكادحينّأنّاقتحمواّالسماء

 حطمواّاغاللّقيدكم

 فلنّتخسرواّغيرّاضدهادكمّوالعناء

 وللتاريخّحتميةّالمسارّقدما

 حتىّوانّاصابّسيرهّتعرجّوالتواء

 وانّتعطلّمسارهّبرهةّ

 فتلكّازمة

ّفميالدهّ ّالجديد ّاما ّفيها ّالموت ّالقديم يابى

 ودماءمخاضّعسيرّ

 ولستّارومّالدروسّفيّقولي

 ولكنّماّالعمل

 حينّيسودّالجهلّويستحكمّالعقولّالغباء

 وماّجدوىّالزرعّإنّتكنّاالرضّبورا

 وجفتّكلّينابيعهاّولمّيعدّهنالكّماء

 كذلكّهيّالعقول

ّعمياأنّحج ّالحقيقةّصارتّبليدة ءبتّعنها
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