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  ل ؟ــــــا العمـــــم   

تونس تحت وطأة أزمة خانقة ترزح    
یعترف بھا اآلن الجمیع حكاما ومحكومین 

ى السیاسة وھي تتجاوز االقتصاد إل
، إنھا أزمة واالجتماع والثقافة واألمن

تتمظھر في نسبة النمو المتدنیة    معممة
والتعویل غالء األسعار وارتفاع البطالة و

اتساع الفجوة بین على التداین الخارجي و
یھم من السماسرة ستغلمادحین والك

الكمبرادوریین واإلقطاعیین فبینما یغرق 
   ؤسالفالحون الفقراء في البالعمال و

یتضاعف عدد كبار األغنیاء وتزداد 
اإلقبال على استھالك حاالت االنتحار و

لكحول و الھجرة في قوارب المخدرات و ا
نتشار اإلرھاب األسود و التلوث االموت و

ة والقضاء وتفاھة اط التعلیم والصحانحطو
في نفس الوقت یتسع الثقافة السائدة و

تدخل االمبریالیة العالمیة بھدف التأثیر في 
مجرى الحیاة العامة في تونس بمختلف 

بل علنا مجاالتھا و ال یحدث ذلك خفیة 
االتحاد حتى أصبح سفراء أمریكا و
  األوربي ھم الحكام الفعلیین للبالد .

بالجدیدة فھي    و لیست ھذه األزمة  
یھ األوضاع إبان استمرار لما كانت عل

بن على غیر أنھا ازدادت حكم بورقیبة و
اآلن حدة و ھي التي أفرزت االنتفاضات 

دیسمبر  17المتتالیة وصوال إلى انتفاضة 

التي رفعت رئیسیا مطالب اجتماعیة 
  . ونادت بإسقاط النظام

ان األوضاع    و استمرار األزمة یؤكد
الكادحون ضدھا و عملوا  التي انتفض

على تغییرھا ال تزال على حالھا بل إنھا 
تزداد مع مرور األیام سوءا و إن الرجعیة 
قد عملت بعد تھریب بن علي على 
التخفیف من وطأتھا عبثا بتقدیم الوعود 
الزائفة التي سرعان ما اكتشف الكادحون 
حقیقتھا فواصلوا نضالھم من أجل تحقیق 

حكومات ما بعد بن مطالبھم فواجھتھم 
على بالقمع الذى وصل إلى حد استعمال 

  الرش في سلیانة و غیرھا .

ولن تنفع الحلول االنتخابیة والحوارات   
" في "الوطنیة" والحكومات "المحایدة

إخراج تونس من ھذه األزمة فطالما ظلت 
البالد تحت الھیمنة االمبریالیة والكادحون 

زمة عرضة لالستغالل الطبقي فإن األ
ستتسع أكثر فأكثر بما یھدد بانفجار 

حرب أھلیة رجعیة أو یمھد الطریق إلى  
الثورة و ھو ما یفرض على الكادحین 

من أجل االنتصار على مواصلة كفاحھم 
سیرث الفائز في االستعمار واالستغالل و

االنتخابات مھما كان اسمھ ھذه األزمة 
  التي ستكون الحبل الذي یشنقھ.

  

 ----------------------------------------------------------------------------  
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 التاریخ ذمة في العزي أحمد الرفیق

 جوان 23 الیوم  توفي الذي العزي أحمد الرفیق الكادحین حزب ینعى اللوعة و األسى ببالغ
 االبتدائي تعلیمھ زاول و 1956 فیفرى 19 في الرفیق ولد ، مرور حادث خالل 2014
 شعبة العاصمة اإلنسانیة واالجتماعیة بتونس العلوم بكلیة العالي قابس وتعلیمھ بوالیة والثانوي

 مناضال كان االبتدائیة، معلما بالمدارس ذلك بعد عمل و الطالبي الكفاح في انخرط أین الفلسفة
 مھمات تقلد ، الكادحین بقضایا حرصھ على االلتزام و أخالقھ بدماثة عرف فذا سیاسیا و نقابیا

 إذ الكادحین حزب و ، االبتدائي للتعلیم صلب النقابة العامة متتالیة لمرات انتخب حتى مختلفة
 التعازي بأحررفاقھ  وكافة وذویھ ألھلھ یتقدم حسرة فإنھ بألم و العزي أحمد المناضل یودع
 . أجلھا من وكافح عاش للقضیة التي على االنتصار العزم مؤكدا

 2014 جوان 23  الدیمقراطي الوطني الكادحین حزب
-------------------------------------------------------------------------------

 بالدین یتاجر تونس في االنتھازي لیسارا

 على تونس حكرا في بالدین التجارة لیست
 اإلسالمیة وأضرابھا من النھضة حركة

 ماـیعتقد وإنّ  الدینیة كما الیمینیة الجماعات
 الیسار االنتھازي فخالل معھا یتقاسمھا
 العمال حزب أصدر أفغانستان في الحرب

 فیھ بیانا أعرب يیتزعمھ حمھ الھمام يالذ
 اھاــإیّ  طالبان معتبرا انحیازه لحركة عن

 الصراع ضد وطنیة تخوض ةوّ ـــق
مع  متحالفا وقتھا وكان االمبریالیة األمریكیة

 بمثل ذلك التقرب إلیھا فأراد النھضة حركة
 في دینیة اندلعت مواجھات عندما أما الموقف
 شوارع في وجھ دعوة للتظاھر فقد بورما
 وخالل البلد، ھذا دعما للمسلمین في تونس

في  محجبات حمھ مع الحملة االنتخابیة ظھر
ضد  لیس أنّھ كثیرة لالیحاء صور
بدفاعھ  تباھى والمحجبات كما ابــــــالحج
 مع بعضھم صور وظھر في السلفیین عن

 على أثناء الھجوم قتلى منھم سقوط وخالل
 صرح الوالیات المتحدة األمریكیة سفارة
 أن و التونسي مع حرمة الدم أنھ قائال

 أي تحت التونسي یقتل یجب أن ال التونسي
 أم مسلما كان إذا ما سئل أما عندما كان طائل

دین  اإلسالم وأن مسلم انھ فقد أجاب ال
 الشیوعي التي صفة أن أیقن الشعب وعندما

ذلك  تتناقض مع حزبھ اسم بھا كان یقترن
 . بسرعة عنھا تخلى

كانت  طالما وھما يالھمام حمھ یصدّق
 في اعتقادھا أنّ  لھ ویتمثل ضحیة االنتھازیة
 بلف الشعب اإلیدیولوجیة كفیلة التنازالت

 رمي الماركسیة في تجد حرجا ال لذلك حولھا
 تلك األمر بتحقیق تعلق كلما وراء ظھرھا

 إنماو غالبا ذلك بوضوح تفعل ال وھي الغایة
 أوصال كلمات النفاق مقطعة إلى تلجأ
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 حتى القادة الشیوعیین غیره من و ماركس
 .مع تلك التنازالت تتناسب

 الیسار االنتھازي قادة من كثیر ویشارك 
 معھ في السلوك ویتبارون ھذا الھمامى حمھ

 بلعید على التنازالت تلك،  فشكرى ملعب
 إسالمھ وبسمل اآلخر ھو الذكر أعلن سبیل

 وتباھى عدة في مناسبات ثالثا كبّر و وحمدل
 حزب النھضة من قادة القدیمة مع بصداقاتھ

السلفیة  عن سجناء كمحام اإلسالمي وبدفاعھ
 ھذه تغتالھ رصاصات أن قبل الجھادیة
  األخیرة.

 محمد حرمل ھرـــظ بسنوات ذلك لـــوقب 
 ى الحزبــیسمّ  كان لما السابق العام األمین

 ــننجیب الشابي األمی و التونسي الشیوعي
ع التجمّ  كان یسمى لما السابق العام

 یان صحبةـیصلّ  وھما التونسي االشتراكي
 . لیلة القدر علي بمناسبة بن العابدین زین

 ھذه من الخسارة و الربح إلى عدنا إذا و
إذ لم  كسادھا مدى اكتشاف أمكننا التجارة
 الخسران فھؤالء الذین غیر ألصحابھا تجلب
 إلى كسب القلوب للوصول ورائھا من أرادوا
 لم طریق صنادیق االقتراع عن السلطة
 بصنیعھم إنھم زادوا یذكر بل شیئا یغنموا

 استغلّ  الدیني الذي شعبیة الیمین ذاك
 . نفاقھم على تنازالتھم اإلیدیولوجیة للبرھنة

 أن من الشعب من جزء لدى اعتقاد یسود و
 السھولة تلك بمثل االیدیولوجى لونھ یغیر

 مبادئ كان یعتبره عما ویتخلى السرعةو
 فمن بالثقة الطعن غیر جدیر تقبل ال أساسیة

 الوطنو  ع الشعبــیوم یبیلـــا المبادئ عـــیبی
  . لذلك سبیال وجد إذا غدا

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

 الیوسفي أحمد الّرفیق رحیـل ذكـرى في : "بـوحمید" سالمــا   

 المناضل یودّعون الكادحون عاما 11 قبل  
 والیة الحفي بئر في الیوسفي عثمان بن أحمد

 أربعینیة وقتھا نظمت قد و بوزید سیدي
 المناضلین من ھام عدد حضرھا التي وفاتھ
 قبر امام بعضھم الكلمة على تتداول الذین
 فرید الرفیق كتب نفسھا بالمناسبة و الفقید

 : عنوان تحت مودعا بطاقة العلیبي
 عثمان بن أحمد المناضل أربعینیة في

  " بوحمید " ..سالما الیوسفى

 متأللئة تزال ال ھى و النجوم تموت لماذا  
 شمعة الى المكان ھذا یحتاج أأل ؟ السماء في

 ھو ؟ ظالم من یلفھ ما نبدد حتى نوقدھا
 اذا ما نعرف ...ال فیھ ریب ال حق الموت

 أنھ نعرف لكننا و الینا یسیر ام الیھ نسیر كنا
 عاما ثالثین بعد .... نلتقیھ لن و یلتقینا لن

 المكان یلف الصمت ... األخیر قاءالل نلتقى
 تتكلم كانت زرعتھا أنت قمح سنابل ...وحدھا

 یتواصل و ... األوان قبل تمضى أنت ...ھا
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 ....ھى آن كل في الجنى و الزرع و الحرث
  . تتالى أزمنة لعبة
 كل تستقبالن مھند و اشراق الزھرتان  

 بأحالم تودعانھ و عربیة بأغان جدید نھار
 تتراءى الرأس في التى ونست ...و أممیة
 نور و ... بعید من قادما متوھجا نجما لھما

 الدفْ  منحتك التى الشمس ...تلك الشمس
 الفراق كان لماذا تسأل ستظل عشر لسنوات
  ؟ سریعا

 ، الھادرة ألحانھ یرسل الحیاة نھر ھو  
 یأتیك بوھدمة و قبرار و عرباط قمم منو

 باللج عّمر لصفر الصید : المھیب صداھا
 ینوح شھید یا و )1( باستقالل حقو وطالب
  )2( رفاقة على ویشّور

 لك نیھانغ سنظل الحریةو الوطن أغاني  
 واد جنباتو صیفا المتوسط ضفاف على

 وترعد العواصف تھب وعندما شتاء، للبنا
 من سنسمعك اللھب ألسنة تتصاعدو السماء
  . أغانینا جدید

 اللوز أشجار و بارد و رطب الجو  
 حفیف ھناك و ھنا الموزعة لزیتونوا

 : ینادیك االبدى صمتك یخاطب أوراقھا
  . انھض

 التراب بلحاف فلتستظل قائظ و حار الجو  
 والناس ... یدیك بین ھواء ال و ماء ال ...

 سحر ترقب وحدك وأنت ذھبوا جمیعھم
  . السراب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التونسي الجنوب في ـردد كانت أغنیة -1

 تمجیدا الماضى القرن من الخمسینات خالل
 القادة أحد الشرایطي االزھر للمناضل
 المستعمر على الثائرین للمقاومین البارزین
  الفرنسي.

 یرددھا كان شھیرة أغنیة من مقطع -2
 السبعینات خالل التونسیون الطلبة

  الماضي. القرن من والثمانینات
 الشعب جریدة في البطاقة ھذه نشرت

  2003 جویلیة 12 بتاریخ التونسیة

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

 الطبقات بین الصراع و الباكلوریا شھادة

 للمؤجلین تقول و الباكلوریا في الناجحین الكادحین ألبناء يبالتھان طریــــق الثّــــورة تتقدم
 التحرر أجل من قاوموا : للجمیع تقول كما النجاح أجل من التصمیم من مزیدا والراسبین:

 وتوزیعوالنسب  األرقام حللوا الشھادات، من غیرھا و الباكلوریا نتائج تأملوا و واالشتراكیة
 والقھر االستغالل الطبقي والحرمان على حجة و حجة ألف ستجدون الجھات في الناجحین

 ولیكن .... الفقیرة الجھات المحرومة واألحیاء في للنجاح المناسبة الفرص توفر وعدم ـــقر والف
  .للكادحین للشعب والثروة والحكم للوطن الحریة : أجل من للكفاح بوابة ذلك

  

-------------------------------------------------------------------------------  
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 االمبریالیة برعایة تونس في انتخابیة صفقة

 عن حقیقة السبسي قائد الباجى أفصح أخیرا
 وھي طریق الثورة جریدة ألیھا نبھت طالما

 نداء خالل المعاد بناؤھم من الدستوریین أن
 النھضة مع تقاسم السلطة یتجھون نحو تونس

 عن سیتخلون إنھمو باریس  بموجب صفقة
 في جبھة معھم االنتھازي المتحالف الیسار
 وسیلفظونھتونس  أجل االتحاد من و اإلنقاذ

 .في الوقت المناسب النواة لفظ
 بین الطرفین العسل شھر بعد فإنھ الیوم و

 أعلن الطالق عندما وقت جاء األخیرین
 قائمات لن یشكل تونس نداء أن السبسي
 بقائمات أحد وأنھ سیتقدم مع موحدة انتخابیة
 بذلك تونس وقد أرسل نداء . بھ خاصة

 : في اتجاھین مختلفین رسالتین
 التي األحزاب في یتمثل : األول االتجاه
 إطار االتحاد من في البدایة معھ منذ تحالفت

 العمل الوطني حزب مثل تونس أجل
 والمسار والحزب االشتراكي الدیمقراطي

 الشعبیة الجبھة إلى االجتماعي باإلضافة
 جبھة اإلنقاذ، ضمن ذلك بعد معھ المتحالفة

 سیكون أن انتصارھا القوى ھذه اعتقدت وقد
 أنھا تصورت تونس حتى نداء قیادة تحت
 حكم من أو أدنى قاب قوسین أصبحت أنھا

 النھضة أحد زعمائھا توّعـد إن بل البالد
 االنتخابات في النداء سیسحقھا إن بالقول
 .القادمة

 دسباتھا وبدّ  من اآلن السبسي أیقظھا قد و  
 المشھد السیاسي القادم أن بتأكیده أحالمھا
 النداء بین اقتسام السلطة على سیقوم

 أخرى فإن قوى إن وجدت و أساسا والنھضة

 فالتوازن المنشود سیكون محدودا دورھا
 .أكثر ال قوتین متوافقتین متفاھمتین یتطلب

الحیرة واالضطراب و االرتباك ما أدخل وھو
فالجبھة  الیسار االنتھازي صفوف بین

مكوناتھا  غادرتھا أغلب التي الشعبیة
 روح حتى فاقدا ألي أجوفا إطارا أصبحت

 على أسبقیة االنتخابات التصویت في إنھا
 ناھاالرئاسیة انقسم مكوّ  أو التشریعیة
 تونس أحدھما خلف نداء فسار األساسیان

 مختبئا كان النھضة أما من خلف اآلخرو
 أجل من االتحاد ضمن تحالف النداء خلف
 على جدیدة جبھة تشكیل ھرع إلى فقد تونس
 غیر الجبھات مقومات من لیس لھا عجل
فصیل  السم مطابقا كان االسم بل حتى اسمھا

حجم  على یدلل ما ھو و آخر سیاسي
 . االرتباك

 التي القوى تلك أن للسخریة المثیر و  
 ورفعتھ فوق طویال تونس نداء بحمد سبّحت
 ظھر لھا السبسي قلب أن بعد أصبحت أكتافھا
 ضرورة عن خجل یذكر دون تتحدث المجن
 النداء و النھضة بین االستقطاب الثنائي كسر

 الیسار شعارات مع جدا اتفاق متأخر في
  الثوري.

 إیاھا  مطمئنا النھضة، حركة :الثاني االتجاه
 لقاء ومواثیقھ منذ لوعوده وفي حزب بأنھ

 فالنداء  السبسيو الغنوشى بین باریس
 الغرباء النھضة بعیدا عن مع السلطة سیتقاسم

 حان قد وإن الوقت انتھت صلوحیتھم، الذین
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 أیضا یقتضي ما المشترك وھو لترتیب البیت
 بقائمات خاصة النھضة االنتخابات تدخل أن
 من الحركات شقیقاتھا عن أن تتخلى و بھا

 وعن جھة من المثیرة للشكوك الیمینیة الدینیة
من  والتكتل  المؤتمر أي شركائھا الحالیین

 األدوار فللرئاسة بتوزیع تقبل وأن جھة ثانیة
 الحكومة والبرلمان أیضا لرئاسة و رجالھا
 أما في میزان االمبریالیة وزنھ حسب ولكل

 والمعنوي تكفل القمع المادي فقد الكادحون
 واالنتحار والتجویع والعطش والتفقیر

 بإخراجھم والھجرة واإلرھاب والمخدرات
 یجب ال لذلك السیاسي من دائرة التأثیر

 . علیھم التعویل ال و منھمالخوف 
 التي الصفقة أنھ استخالص یمكن وما   

 أثمرت بعد ذلكو أشھر قبل باریس في بدأت
 اآلن قید التنفیذ ھي مھدي جمعة حكومة
 راع في باریس من أكثر ھناك وخلفھا

 المراكز ھم الذین یمثلونو واشنطنو برلینو
 تونس، على االمبریالیة األساسیة المھیمنة

الكادحین  من مھمة أدركت قطاعاتقد و
 ما انعكس ھو و الصفقة وحجم تلك طبیعة
 تفوح التي السیاسیة " اللعبة" القرف من على

  .والشراء البیع و النفاق والخداع منھا رائحة

 الوقائع بروز ھذه مختلف عن ترتب وقد
 االنتخابات لدى الكادحین من غریزي موقف

 تتحكم طالماسلفا  محسومة النتائج باعتبارھا
السیاسي  والمال الصفقات واإلعالم الفاسد بھا

 الرجعیة العربیة تدّخـل الدیني و والتوظیف
 على كأداة لقطع الطریق والعالمیة واستعمالھا

فجرتا  اللتین حل المسألتین الوطنیة والطبقیة
 ھناك إقبال ذلك ألجل دیسمبر، 17انتفاضة 

قوائم  في التسجیل على ضعیف جدا
 ما یثیر وھو القادمة االنتخابات ركة فيالمشا
 خدھا وتتظاھر تلطم التي الرجعیة فزع

 والوطن والمواطنة الدیمقراطیة عن بالدفاع
 على الشرعیة الشعبیة إضفاء ھدفھا بینما

 . المریبة صفقاتھا

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

 التقدمي النضال وحزب الكادحین حزب بین مشتركة فكریة سیاسیة ندوة  

 التقدمي النضال وحزب الدیمقراطي الوطني الكادحین حزب 2014 ماي 18 األحد یوم عقد
كّل  فیھا تونس حاضر في األسعار ولھیب االقتصادیة األزمة حول بصفاقس وسیاسیة فكریة ندوة

 محمد والرفیق الدیمقراطي الوطني الكادحین لحزب العام األمین العلیبي فرید الرفیقین من 
 من الشعبیة الطبقات تعانیھ ما على التوالي بّینا وقد التقدمي. النضال لحزب العام األمین األسود

 قد و المعضالت ھذه بحل الكفیلة االستعمار واالستغالل والسبل جراء واضطھاد وبطالة فقر
 وتقدیم المحاضرین لمناقشة الكالم على بعضھم الذین تناوب من المناضلین ھام عدد الندوة حضر

  .وتعمیقا لمحتواھا إثراء للندوة األسئلة 

------------------------------------------------------------------------------- 
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 الــــالعمّ  بعید یحتفل الدیمقراطي الوطني الكادحین حزب  

 المشترك الصادر البیان بتوزیع ماى من باألول الدیمقراطي الوطني الكادحین حزب احتفل
 تونس ورفع الالفتات العاصمة شوارع في التظاھر و التقدمي النضال حزب مع بالمناسبة

 : بینھا من التى والشعارات

 ورق من نمور الرجعیین جمیع و اإلمبریالیون - 
 للكادحین والثّروة للّشعب والحكم للوطن الحریّة  -
 اتّحدوا المضطھدة وأممھ وشعوبھ العالم ُعّمال یا  -
  عمالیة قیادة دون حریة ال تحرر ال - 

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

 التنفیذ تأجیل مع بالمكناسي للفوسفاط منجم  

 المكناسي في الفوسفاط منجم استغالل یعود
 مع لیتوقف المباشر. االستعمار حقبة إلي

  .2013  حتى سنة بورقیبة سلطة تركیز
 عنھ الغبار إحیائھ ورفع فكرة انطلقت عندما

 العمل عن الكادحین والمعطلین طرف من
ى إل الفكرة فترة وجیزة تحولت وخالل

 أكتوبر  23سلطة اعتصام واجھتھ
 تدخل إلى والمالحقات وصوال بالتضییقات

 ھ واعتقالالبولیسیة لفضّ  قوات القمع
 . فیھ المشاركین

مطالب  مع الترویكا حكومة تعاملت لقد  
 حینا والقمع واالزدراء بالالمباالة المعتصمین

 الجھة أعوانھا في حّركت كما أخرى أحیانا
 الذین ردّوا برفع المعتصمین لتكفیر
  افر".ــــــــك وعــــــــــالج"شعار

 حاولت شراء ھذه مساعیھا وعندما فشلت
 ما قابلھ ھو و الصفوف الذمم وتقسیم

 التصمیم على و باالحتقار المعتصمون
 لم یشتره بن علي من أن مؤكدین االنتصار

 بأي یھلمن خلفھ أن یغر یمكن ال سنوات طیلة
 . كان ثمن
 المعتصمون في نجح ذلك كل من بالرغم و

 فكانت بالجھة الشعبیة الجماھیر ثقة كسب
 شارك لالعتصام التي المساندة المظاھرات

 الرجعیة جعل الكادحین مما من ھام عدد فیھا
 مع حساباتھا وترضخ للتفاوض تعید

 توقیع أفضى إلى ھو ما و المعتصمین
 عن جلسة بحضور ممثلین محضر

 التشغیل عن وزارة وممثل  المعتصمین
 الوالي و قفصةفوسفاط  عن شركة وآخر

 وقد للشغل االتحاد المحلي وكاتب عام
إعادة  على االتفاق ن المحضر المذكورــتضمّ 

 .المنجم تشغیل
 في الجھة السلطة أعوان تحرك عندھا و  

 الترویكا فّكرت في أن تقول أكذوبة لترویج
 لتوفیر الشغل االعتصام قبل المنجم إحیاء

 یثر سخریة ما لم ھو و المنطقة وتنمیة
 المكناسي سكان بل أغلب وحدھم المعتصمین
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 الترویكا فسلطة وغطاه" یعرفون "البیر الذین
وعودھا  افتضاح بعد النھضة وخاصة حركة

 فرض و التنمیة و التشغیل حول الزائفة
 إلى استثمار سعت علیھا مطالبھا الجماھیر
 رصیدھا علیھا لتقویة أجبرت التي التنازالت
 كما لكنھا و القادمةالمواعید  في االنتخابي

 زاد بینما السخریة إلى نفسھا جلبت ذكرنا
 . للمعتصمین احترام الجماھیر الشعبیة

حاولت  الدینى الیمین الى باإلضافة و
 الیمین الدستوري مع المتحالفة االنتھازیة

 تونس تخریب االعتصام نداء في بناؤه المعاد
 األخرى ھي فلم تجن على األحداث بالركوب
 ان إلدراك المعتصمین الخسرانسوى 
 ھم الدستوریة وحلفائھا االنتھازیین الرجعیة

 المنجم تشغیل یمكنھ الحدیث عن من آخر
 أبوابھ عشرات علي بن و بورقیبة أغلق الذي

 من التنمیة المكناسي جھة حرم السنین مما
 .الطبیعیة لتشغیل أبنائھا ثرواتھا واستغالل

 عنھا یقولون يالت الحكومة تتلكأ الیوم و  
 في تنفیذ محایدة وطنیة كفاءات حكومة إنھا

 تحول بأسباب أمنیة متعللة الذكر آنف االتفاق

 المكناسي المنجم فسكان تشغیل إعادة دون
 ألنھم بینھم حسب زعمھا فی ما سیتقاتلون

 المعمل في من سیشتغل متفقین على غیر
الذین  الھّمج ثوب في مستقبال مصورة إیاھم

وللتمویھ  البعض، یبعضھمسیفتكون 
 بتشغیل أربعة تقوم الزمن واستغالل عامل

 بینما على الفوسفاط التنقیب في عملیات أفراد
 أّكـدوا قد أّن الخبراء والداني یعلم القاصي

 ناجح المنجم مشروع أنّ  طویل منذ وقت
 من المنطقة تحتویھ ما إلى تماما بالنظر

 ط.للفوسفا زون مھمّ مخ
التي  الموقوتة القنبلة فان الحقیقة في و  

السكان بل  بین الفتنة لیست باالنفجار تھدد
 یقضي بتشغیل المنجم الذي االتفاق تنفیذ عدم

 على یتبذلك الزّ  جمعة تصب مھدي فحكومة
 االلتھاب ومعروفة جھة سریعة في النار

  التي وھي واالضطھاد  للظلم بعمق رفضھا
ضد  الكفاح كتبت صفحات مشرفة في

 بعد العمیل والنظامالفرنسیین  المستعمرین
  . ذلك

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

 ونســـــــت في ابيّ ـــانتخ الــــــكرنف

 االنتخابي" "الكرنفال على المشرفون حدّد   
 كموعد 2014 جوان 23 یوم تـونس في

 في التسجیل عملیّة النطالق رسمي
 شھر لمدّة ستتواصل والتي القادمة االنتخابات

 لھذه للدّعـایة الوسائل جمیع ُجنّدت قدو كامل.
 من انطالقا ستعیش تونس فإنّ  وھكذا العملیّة،

 الذي المذكور الكرنفال   وقع على التاریخ ھذا
 موعد أكتوبر 26 حتى  أمده سیطول

 موعد نوفمبر  23و التشریعیة االنتخابات
 . الرئاسیة االنتخابات

 االنطالق موعد عن اإلعالن ویأتي     
 الحمالت من أشھر بعد الكرنفال لھذا الّرسمي

 المرتبطة السیاسیة الحوارات و اإلعالمیة
 أسبقیّة غرار على باالنتخابات مباشر بشكل   

 وتشكیل العكس أو الرئاسیّة عن التشریعیّة
 الخ. االنتخابي... والقانون االنتخابات ھیئة
 المسائل ھذه بعض حلّ  إلى التوّصل تمّ  ولئن
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 الرئاسیّة على التشریعیة تسبیق ذلك من
 العملیّة على المشرفة الھیئة وتكوین

 فإن االقتراع مواعید تحدید و االنتخابیّة،
 بجدوى الكادحین إقناع ھو و األھم المشكل

 من عام جو وسط   بعد یحل لم االنتخابات
 و البطالة تفشى و األسعار ارتفاع من التذمر

 االمبریالیة القوى تدخل و واإلرھاب االنتحار
 تنظیم خالل من البالد مصیر تحدید في

  واللیبرالیة. الدینیة الرجعیتین بین الصفقات
 االنتخابیة" " الترتیبات    استحوذت وقد    

 المتواطئة والمعارضة السلطة اھتمام على
 ونّظمت اللّجان ألجلھا وكّونت معھا

 وتتالت لنّدوات..وا والملتقیات الحوارات
 وتعالت المضادّة والتصریحات التصریحات

 لكثرة ونظرا الجھات. كلّ  من األصوات
 بھذا عالقة في طرحھا یتمّ  التي التفاصیل
 مواجھة في  أنفسھم الكادحون یجد    الكرنفال
 واالیدیولوجى السیاسي التضلیل حمالت
 سلبیین متابعین إلى  تحویلھم إلى الھادف

 تسود النفاق و الكذب من   نفالكر  لتفاصیل 
 والوطن الدین عناوینھا مسرحیات فیھ

 قتصادواال السیاسة ثعابین فیدعى واألخالق
 والعلم وتونس هللا عن الدفاع واإلعالم
  ...الخ  والفضیلة والخیر    والشھداء

 استدراج یتمّ  المضللة الدعایة طریق وعن  
 التحرر في األساسیة مطالبھ لنسیان الشعب

 االجتماعیة والعدالة واألرض لشغلوا
 أیة من خالیة انتخابیة منافسة على والتركیز

 الوطنیة المشاكل حل فعلیا تكفل شروط
  . والدیمقراطیة

 إلى وتحویلھا العقول قصف یتمّ  وتدریجیّا
 بھذا المتعلّقة بالموادّ  تشحن أوعیة مجّرد

 ربطھا یتمّ  األخرى المــوادّ  وحتّى الكرنفال،
 االنتخابات. بموضوع ام بطریقة

 االنتخابات تخدم ال االجتماعیّة فاالحتجاجات
 واإلرھاب كذلك الباكلوریا في والغشّ 

 قد القدم كرة ومباریات العمل عن والتغیّب
 االنتخابات لبرنامج العادي السیر على یؤثّر
 المنتظر" "المھدي بمثابة   أصبحت التي
 قدومھ علي السھر الجمیع على یجب الذي

 أجل من وكدّ  جدّ  بكلّ  والعمل نھارا اللی
 التبجیل، و التكریم من بھ یلیق بما استقبالھ

 صفوف في فسیرتّب ذلك عارض من أّما
  .  الوطن خونة 

 أن یمكن ھذا كذبھا أنّ  الرجعیة تتوھم    
 تفاصیل حبكت طالما  الكادحین على ینطلي

 وحشدت وعنایة ببراعة االنتخابي كرنفالھا
 النفس تمني وھي  بذلك للقیام اإعالمھ وسائل

 ولكن القادمة السنوات خالل نظامھا باستقرار
 والمعطلین والحقول المعامل في المضطھدین

 الذین والمنتفضین والمقاھي  الشوارع في
 كوابیس إلى وحّولتھا بأحالمھم غدرت

 أن السابق من اكبر بدرجة و اآلن یعرفون
 بخیوطھا متتحك ھزلیة لعبة االنتخابیة المباراة

 من لھا فلیس وبالتالي وأعوانھا االمبریالیة
  . اسمھا إال الدیمقراطیة

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

 تونس في الموت ارةــــــتج  

 حكومة المھدي فیھ تستعد الذي الوقت في  
 علیھا الشروط الممالة لبقیّة لالستجابة جمعة

 صندوق الدوائر اإلمبریالیة خاصة قبل من
 سّمي ما عبر الدولي والبنك العالمي النقد
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  خاللھ سیتمّ  والذي بالمؤتمر االقتصادي
واألحزاب الرجعیة  الحكومة بین ""التوافق

 العدید من الدعم على رفع على واالنتھازیة
 المحروقات بما االستھالكیة وكذلك المواد
 تّم الترفیع أن بعد أسعارھافي  الترفیع یعني

الصالح للشراب  والماء أسعار الكھرباء في
 سلبا على مستوى أثّر مّما وغیرھا واللحوم
 العدید من األطراف تقوم الكادحین معیشة

 القانون ممنھجة لتنقیح بحملة اللیبرالیة
 حذف اتّجاه في باستھالك المخدّرات الخاص

لجان  لذلك تكونت وقد العقوبة الّسالبة للحریّة
 وحقوق اإلنسان العدل من وزارة خاصة

 والشؤون والصحة ووزارة الداخلیة
 كما ، الغرض في مشاریع االجتماعیة لتقدیم

 لدراسة " العلمیة" من الندوات التأمت العدید
 ؟ القانون ھذا محتوى ھو فما . ھذا التوجھ

تتنّزل ھذه  إطار أيّ  وفي ؟ سنّھ تمّ  ومتى
 المخدرات بالمشاكل عالقة ھي وما ؟ الحملة

 دحیـــن ؟للكا الحقیقیّة

 على التونسیین الفرنسي االستعمار شّجع لقد
 خاّصة التكروري المخدرات استھالك
 السلطات علیھم، وظلت السیطرة لضمان

 ترویجھ، لعملیّة المحتكر الوحید االستعماریة
 ارســم 20ة صفق بعد ھذا الوضع واستمرّ 
صدور  تاریخ 1964 سنة حدود إلى 1956

المخدرات  استھالك یمنع أّول قانون
 نوفمبر 3 قانون(فیھا،  وترویجھا واالتجار

1964(. 

ازداد  فقد القانون ھذا صدور ورغم
 تنّوع الموادّ  مع خاّصة المخدرات استھالك
إصدار قانون جدید  تطلّب مّما المخدّرة
 ) المؤّرخ1992لسنة  دد 52 عـ (القانون

 وھل ھو محتواه . فما1992 -05 -18 في 
 اآلفة ھذه األنسب للقضاء على الحلّ  یمثّل

   ؟ الفتّاكة
 على الرابع فصلھ في القانون ینص ھذا

  5عام إلى من المخدّرات "معاقبة مستھلك
 تتراوح البدني للعقاب مكّملة خطیّة أعوام مع

من  كلّ  دینار  3000و دینار 1000 ما بین
 االستھالك الشخصي مسك لغایة أو استھلك

 غیر األحوال في مادّة مخدّرة أو نباتا
 والمحاولة موجبة بھا قانونا المسموح
 الثامن "یعاقب بالسجن وفي فصلھ للعقاب".

من  مالیّة أعوام وبخطیّة 3 إلى أشھر 06 من
تردّد  من كلّ  دینار 5000 إلى   1000

 وھّیء لتعاطي المخدّرات أعدّ  مكان على
 . في"بذلك تعاطیھا مع علمھ فیھ ویجري
 10 إلى 06 المرّوج من یعاقب المقابل
إلى  5000 بین ما تتراوح خطیّة مع سنوات

ما  یتراوح فعقابھ المھّرب أّما دینار، 1000 
مالیّة  وخطیّة سنة سجنا  20 إلى 10  بین

 مع دینار 100000 إلى 20000 من 
 بالمراقبة اإلداریّة تكمیلیّة خاّصة عقوبات
 الحقوق والحرمان من سنوات10 طیلة 
 في بما عشر سنوات من خمس إلى المدنیّة

 طرد یتمّ  بینما جواز السفر الحرمان من ذلك
 للعقاب استكمالھم وترحیل األجانب حال

 . البدني
 ھو، ھل نفسھ بإلحاح یطرح الذي والسؤال

 الحدّ  قادرة على لوحدھا القضائیّة المعالجة أنّ 
 التي رغم الصرامة اآلفة ھذه استفحال من

  ؟ القانون ھذا بھا یتّصف
 المخدّرة المواد ھذه على البدایة في لنتعرف

 موادّ  إنّھا . اإلنسان على تأثیرھا مدى و
 العصبي في الجھاز تؤثّر طبیعیّة أو كیمیاویّة
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 في تغییرات لإلنسان فتحدث لھ المركزي
 المخّ  خاّصة الوظیفي ألجھزة الجسم األداء

 عواطف كذلك على والحواّس وتؤثّر
 اآلخرین، تجاه الّشخص ومشاعره وسلوكیاتھ

 منّشطة من مواد على وتحتوي المخدّرات
الحدّ المعتاد  عن الجسم نشاط زیادة شأنھا

 غیر طبیعیّة تتمیّز حالة في مستھلكھا وتجعل
 للعنف والروح العدوانیّة والجنوح بالھیجان

 الجرائم من العدیدارتكاب  یدفعھھ إلى مّما
بالھبوط  الشخص مفعولھا یصاب وعند زوال

 واالكتئاب مّما والتوتّر واالرتخاء والقلق
 تقوده جرعات أخرى استعمال یضطّره إلى
المصاب  بذلك بمثابة فیصبح إلى اإلدمان

 . مزمن بمرض
بأّن  العدل وزارة إحصائیّات وتشیر
 في تزاید الزطلة خاّصة المخدّرات استھالك

في الـّسنة  السجناء عدد أنّ  مثال فنجد
 سجینا  731ھو   2007-2006القضـائیّة 

 2010-2009القضائیّة  السنة في لیرتفع
بالنسبة للسنة   1593ولیقفز إلى 1412 إلى

 نسبة ، بینما بلغت2011-2010القضائیّة 
 بنفس مجددا للسجن الرجوع العود (أي

 أنّ أیضا  كما كشفت . بالمائة 54 التھمة)
 العالج واـلم یتلقّ  من المساجین بالمائة 6،94

 استھلكوا منھم بالمائة  6،86وأّن  السجن في
 . المراھقة المخدّرات منذ سنّ 

 عدد أنّ  أیضا اإلحصائیّات بیّنت كما
 استھالك المخدّرات فاق بتھم حالیا الموقوفین

 عدد القضایا بینما تجاوز آالف الخمسة
 في جرائم المخدّرات آالف وتأتي األربعة

 . السرقة بعد المرتبة الثانیّة
 صفوف في الزطلة تعاطي نسبة أنّ  كما

للفئة  بالنسبة بالمائة 30 بلغت الشباب

سنة.    35-13العمریّة المتراوحة بین 
بالنسبة للفئة  بالمائة 57 كاآلتي: وتتوّزع
  2،36سنة و 18 و 13 بین ما العمریة

بالمائة  7،4سنة و 25و 18بالمائة ما بین 
 سنة. 35و 25ما بین 

 2013   الصحة سنة وزارة أعلنت بینما   
 المواد الذي جّرب المدرسي الشباب نسبة أنّ  

 بالمائة 60 بالمائة منھا 30 بلغت المخدّرة
 . بالمائة إناثا  40و ذكورا

 المخدرات في استھالك أنّ  إذن لنا یتّضح   
 أنّ  خطر، كما في الشباب وأنّ  مّطرد تزاید

 المتعاقبة بھا الحكومات تقوم التي المعالجات
 بشكل تفاقمت بل تفّشي ھذه اآلفة من تحدّ  لم

 لتونس الجغرافي خاّصة أّن الموقع مفزع
 كمیات لمرور األنسب یمثّل الطریق أصبح

 تھریب شبكات عبر مھولة من المخدرات
 البلد المنتج من الجنسیّات محترفة ومتعدّدة

 الجرائر المروج وھو البلد عبر مثل المغرب
   . لیبیا وھو المستھلك للبلد

 لالنتشار الحقیقیّة إذن األسباب ھي فما
 علیھا القضاء یمكن وكیف لھذه اآلفة السریع

 ؟ الحدّ منھا أو
 الستھالك المخدرات الدافعة األسباب تنقسم

 في منھا وتتمثّل الرئیسیّة وثانویّة رئیسیّة إلى
 واالقتصادیة األوضاع االجتماعیة تردّي

 مزید عنھا ینتج التي والسیاسیّة للكادحین
االنقطاع  إلى یؤدّي مّما تفقیرھم وتجویعھم

 الذین یغذّون ألبنائھم الدراسة عن المبّكر
 التفكك إلى جانب غفیرة، بأعداد البطالة سوق

 . األزواج بین لالنفصال نتیجة األسري
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 تخّص باألساس فإنّھا الثانویّة األسباب أّما
 المشاكل النفسیة والذین ذوي المراھقین

 دون إلى تقلید أصدقائھم الغالب في یمیلون
 یجنحون أّن بعض المراھقین كما تمییز،

 للقیم منھم الستھالك المخدرات تحدیا
 ماتالمحرّ  على والقواعد االجتماعیة المبنیّة

 مما یدفعھ الطفل على للعنف المسلّط إضافة .
كحّل  واإلدمان علیھا المواد ھذه إلى استھالك

 المریر ومحاولة نسیان واقعھ من للھروب
  ة.مؤقت بصفة ولو

 تدفعھم البعض لدى رفاھة العیش كما أنّ   
 الرفیعة منھا، خاّصة استھالك المخدرات إلى

خاّصة  الجالیة التونسیّة أفراد إضافة لبعض
من  الوافدین السیاحوكذلك  منھم المرّحلین

اإلتحاد  وأنّ  األوروبیّة خاّصة البلدان
من  1997 سنة حد منذ قد األوروبّي
بینما  المستھلكین المسلطة على العقوبات

 .المروجین بالعقاب خصّ 
الستھالك  المؤدیّة األسباب أھمّ  ھي تلك

 وھل أنّ  ؟ معالجتھا یمكن فكیف المخدّرات
  الحل؟ ھي القانون مراجعة

العقوبة السالبة  عن التخلّي أنّ  الطبیعيمن  
 حّل المشاكل المزمنة على العمل دون للحریّة

 ما بقدر ھذه اآلفة من تفّشي یحدّ  لن للكادحین
 صفوف انتشارھا في في مزید سیساھم

الحلول  ھذه طرح مثل فإنّ  الشباب وبالتالي
 یغني وال ال الواقع المعیش عن المعزولة

 . جوع من یسمن

ھذا  طرح من اللیبرالي الیمین ھدف إنّ 
ھو محاولة  الّراھن الوضع في الموضوع

عطف  األوروبیة واكتساب القوانین مسایرة
على  خاصة واالنتخابات الشباب من قسم

 الشبیبة في غرق عن ضمان فضال األبواب
على مشاركتھا  یؤثر بما استھالك المخدرات

 الحیاة السیاسیة في الطویل المدى على
 ضد الرجعیة إلى االنتفاض من وتحویلھا

 . الذات تدمیر

والصھیونیّة  اإلمبریالیّة استعملت لقد
األمم  على للسیطرة كسالح المخدّرات
 حرب األفیون فكانت المضطھدة والشعوب

طرف االمبریالیین  من الصین في
عمد  فلسطین ولبنان وفي البریطانیین

 الرصاص ممحاة أقالم حقن إلى الصھاینة
أطفال  لدى مخدّرة وترویجھا بجرعة

المبّكر  إدمانھم لضمان المدارس االبتدائیة
األنظمة العربیة  بعض استعملتھ علیھا، كما

 على مثال) للسیطرة المغربي الرجعیة (النظام
 من اآلن العدید یعمد كما . الكادحین

 السموم وضع ھذه الموادّ  لھذه المرّوجین
 وتوزیعھا أو الشكالطة الحلوى قطع داخل
 االبتدائیة تالمیذ المدارس على مجانا

 ةـــــسن يلّ ـــوقب ابســـتّم بق (ما واإلعدادیّة
 لكي الصغر منذ ) لإلیقاع بالشباب 2013
 على المدمنین صفوف مبكرا في ینخرط

 .. تجارتھم بذلك المخدرات فتزدھر

 تسعى الیوم التي والجمعیات األحزاب إنّ 
 "قانون بدعوى أنّھ المخدرات قانون لمراجعة

 العقاب لغرض استبدال الجائر" علي بن
 الشباب مالي (خطیّة) تدفع بعقاب البدني

 كان و المخدرات على استھالك وتشجعھ
 في بالشباب المكلف الدولة عمامو كاتب سلیم

طالب بحق  قد السبسي و حكومتي الغنوشى
 المادة المخدرة داعیا استھالك في التونسیین
 فإّن المراجعات ومن ھنا بحریة، لترویجھا



14                                                                                        2014 جـــــوان، 12العــدد  ،طریق الثّورة
    

 السلطة الدیمقراطیة تقوم بھا آن یمكن التي
 القانون على مستوى تتمّ  ال یجب أن الشعبیة

الظروف  تطال تغییر أن بل یجب ، فقط
 عن تحسین واالجتماعیة فضال االقتصادیة

 خاّصة بالنسبة للمراھقین بالسجون اإلقامة
 عرضیّة استھلكوا المخدرات بصفة الذین

 إذ التجربة على سبیل األولى أو وللمّرة
 بعیدا إیواءھم على المصالح السجنیّة یتوّجب

على  أیضا تلقى كما بقیة المساجین، عن
 مسؤولیّة الثقافیة و المصالح االجتماعیة

 خطر العودة لتجنیبھم بھم تأطیرھم واإلحاطة
منھم  أّما المدمنون سجنھم. مدّة حال انتھاء

 لھم مدّة العالج السجنیّة توفیر المصالح فعلى
لظاھرة ترویج  التصدّي مع ضرورة إقامتھم

 باإلضافة إلى توفیر السجون داخل المخدرات
 آفة متخصصة في مكافحة ومراكز عیادات
 .اإلدمان

 مالیّة یخدم بخطیّة البدني العقاب استبدال إنّ 
 المال واألعمال أصحاب مصالح باألساس

 اإلمكانیات الالزمة لخالص لدیھم الذین
ن فم المفقرین فمصیرھم السجن أّما ، الخطایا

 على یتم إجباره الخطیّة عن خالص یعجز 
بالسجن)  مقابلھا (الجبر السجن في قضاء مدّة

 دنانیر خطیّة 3 سجن مقابل یوم قضاء ویعني
 3 تساوي حوالي بألف دینار خطیّة أنّ  أي

 . سجنا سنوات

 الیوم وضرورة المخدرات مسألة طرح إنّ 
 جدول على بھا الخاص القانون مراجعة

 السلطة یخدم مجرد نفاق ھو الرجعیة أعمال
 المشكلة عن األنظار یعني توجیھ بما الحاكمة
ھذا  مراجعة أنّ  كما واالجتماعیة. السیاسیة
 طرف ھؤالء من المطروحة بالطریقة القانون

 صالح أباطرة في تصبّ  اللیبیرالیین
 البالد في السنوات أغرقوا الذین المخدّرات

 بالتي أصبحت تھرّ  المادّة بھذه األخیرة
 ھذه المراجعة ستخدم أنّ  باألطنان. كما

 الذین مصالح الظالمیین الدینیین بالضرورة
 بالدعوة ثوب المالئكة في یصورون أنفسھم

یستندون  بینما استھالك المخدرات إلى عدم
 . تمویل نشاطھم في إلیھا

إیجاد  على العمل ھو الیوم المطروح إنّ 
العمل للشباب  توفیر على القادرة اآللیّات
تشدید  بھ و واإلحاطة العمل عن المعطل

 ھذه السموم للحریّة لمرّوجي السالبة العقوبات
  بید أباطرة المخدّرات ومستھلكیھا وضرب

  حدید. من

لیست  للشباب الحقیقیّة المشاكل إنّ 
 من األسر فالعدید البطالة، بل المخدّرات

 والمتوسطة، أنفقت أغلب منھا الفقیرة خاّصة
 لضمان استكمال دراسة مال من لدیھا ما

 في نجاحھم یحدوھا األمل وبناتھا أبنائھا
 العلیا لضمان على الشھادات وحصولھم

 یصطدم سرعان ما الحلم أّن ھذا غیر الشغل،
اآلباء  بذلك معاناة فتزداد بشبح البطالة

 إلى فریسة من یتحول ھؤالء من و واألبناء
  .الموت لتّجـــار سھلة

  
  
  

-----------------------------------------------------------------------------------   
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 راقـــــــــــــــالع في ائفيــــط قــحری  

 الموصل في متمركزة داعش قوات تزال ال  
 وصباح البارحة دخلت إنھا بل تكریت و

 إعدامات عن أنباء وھناك تلعفر مدینة الیوم
 رغم و أثریة وأبنیة كنائس تدمیر و جماعیة

 أمامھا فــّرت الكيالم قوات فان عددھا قلة
 وجود ال العراق ففي وثكناتھا أسلحتھا تاركة
 المرتزقة من جیش ھناك إنما و وطني لجیش

 من الملیارات عشرات علیھ صرفت
 األمریكیة األسلحة بأفضل جھز و الدوالرات

 للروح فاقد لكنھ و الفرنسیة و البریطانیة و
 خاص بشكل األمریكیون یحتل طالما الوطنیة

 .2003 سنة غزوھا منذ البالد

 أنفسھم األمریكیون االمبریالیون یجد و  
 والعدالة للعراق الحریة فحملة شدید حرج في

 أول ال میلیشیات عن تمخضت حدود بدون
 مجرد كان المنشود واالستقرار آخر ال و لھا

 منھك عراق فھي الحقیقة أما أجوف شعار
 الحرب أمراء فیھ یتحّكم ومقّسم ومدّمـر

 روسیا سارعت لذلك المتنازعة والطوائف
 فشل یؤكد العراق في یحدث ما ان القول الى

 الذي نفسھ الفشل وھو األمریكیة السیاسة
  الذكر. سبیل على ولیبیا افغانستان في نجده

 في إیران دور األمریكیون یدرك و  
 انھم شك ال و الطائفي تثیرھا حجم و العراق
 الغزو قبل األمور من الكثیر معھا رتبوا

 یعرضون ذلك آلجل الرافدین لبالد األخیر
 العسكري للتحرك مشتركة خطة مجددا علیھا
 علیھ كانت ما الى األمور إعادة الى تؤدى

 یخرج سیاسي حل ترتیب مع عسكریا
 موقع من الدعوة حزب و المالكى بموجبھ
  . فقط فیھ المشارك موقع الى الحكم احتكار

 فإحدى قوتھم یحشدون الوقت نفس في و  
 اكثر متنھا على تحمل التى الحربیة بواخرھم

 وھناك الخلیج دخلت عسكري 500 من
 المنطقة في بوش جورج الطائرات حاملة

 جھتھ من أكد االیرانى الجیش باسم والناطق
 على هللا أیة أوامر تنتظر اإلیرانیة القوات أن

 العراق مع الحدود باتجاه للتحرك خامنئى
 الى ایرانى جندي ألفى وصول عن وانباء

  العراق.

 والقطریون السعودیون امــــالحكّ  اأّمــــ   
 السنیة العشائر ثورة بانھ یحدث ما فیصفون

 تمر ال تكاد و المالكى سلطة ھمشتھا التى
 الخاضعة اإلعالم وسائل تنقل  ان دون ساعة

 العراق في "الثورة" عن أنباء لسیطرتھم
 لدفع ذلكو ھاقیمت من ومقللین داعش مبرئین
 بتوجیھھا السنیة األصولیة الجماعات خطر

 في حلفائھم عن الحصار لفك ایران صوب
 جسیمة خسائر   بھم لحقت الذین سوریا
  االستسالم. على ویشرفون مؤخرا

 حرب إلى یتطور أن للصراع یمكن و    
 یتقاتل ماكر و دقیق أمریكي بإخراج إقلیمیة

 قومیاتال فیھ تتورط و والشیعة السنة فیھ
 وغیرھا التركمانیة و الكردیة و العربیة

 بعضھم ویدفنون القادمة السنین لعشرات
 أمریكا تغنم بینما الصحراء رمال في البعض
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 انــــــالكی ینعم و األسود الذھب باوأو و
 الشرق شعوب فیا ،باألمان الصھیوني
 قاومي المستعمرة و والمقسمة المضطھدة

 ... واتحدي ظالمیةوال والطائفیة االمبریالیة
  . واالشتراكیة التحرر أجل ....من اتحدي

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

 العربي الوطن في التشكل بصدد جدیدة جیوسیاسیة خریطة

 في العربیة االنتفاضات أن البیان عن غنيّ   
 قد وسوریا والیمن ولیبیا ومصر تونس من كل
 الطریق وقطع الثوري مسارھا عن حرفھا وقع

 عبر حقیقیة، ثورة إلى تتحول ال حتى أمامھا
 واألوروبیة یةاألمریك وخاصة االمبریالیة تدخل

 المشروع لتنفیذ مقدمة إلى وتحویلھا
 األوسط بالشرق المعروف   االستعماري

 ممثلة المحلیة أدواتھا عبر   الكبیر او الجدید
 لھا رصدت التي الدینیة الرجعیة في أساسا
 واإلعالمیة والعسكریة المادیة اإلمكانات جمیع

 السلطة. بدفة للمسك

 كعنوان العربي بالربیع سمي ما وجاء  
 زیفا ىالمسمّ  أو االنقالبي المسار لھذا عریض
 وقع ما ان غیر . الدیمقراطي االنتقال بمسار

 بالنسبة الربیع ھذا جعل مصر في ثم سوریا في
 قاسیة مناخات الى یتحول وحلفائھا ألمریكا

 االستعماري مشروعھا تقدم وتعرقل تعطل
 في   الصیني وكذلك لروسيا فالتدخل الجدید.
 السریع لالندفاع رئیسي كبح عامل مثّل سوریا
 لذلك الحامل الدیمقراطي" التحول "لقطار

 بل موقعھ في األسد بقي أن فكان  . المشروع
 عامین منذ علیھ كان مما أقوى موقع في أصبح

 على داخلیا الوضع ادارة في المبادرة بامتالكھ
 مصر وفي سوریا عن بعیدا ولیس األقل،
 كما الحامل القطار ھذا قضبان تتحطم تحدیدا

 وذلك الجدید االستعماري للمشروع قلنا
 في ممثلة الدینیة للرجعیة المدوي بالسقوط

 طریق عن المسلمین اإلخوان حركة
 حالة استثمرت التي العسكریة  البیروقراطیة

 المسلمین اإلخوان سلطة ضد الشعبي الغضب
 جعلت بان للمصریین الثوري المزاج لتوجیھ

  ویدعمھا. یسندھا واسعا شعبیا ظھیرا منھم

 مصر في االخوانیة السلطة لسقوط كان لقد  
 الجماھیر ھبت عندما تونس في المباشر صداه

 تندیدا ومسیرات اعتصامات في الشعبیة
 تحركت وھنا النھضة لحكم ورفضا

   مبكرا والفرنسیة االمریكیة االمبریالیتان
 سیناریو استنباط و المصري یوالسینار لتفادي
 النھضة بین السلطة تقاسم على یقوم جدید
 بالحوار سمي ما لذلك وُرتّب تونس ونداء

 ونشطت واالنتھازیة الرجعیة ضم الذي الوطني
 ُكلفت التي   البیروقراطیة خاص بشكل فیھ

 مساره عن للشغل التونسي العام االتحاد بحرف
 حاضنة یكون ان من ومنعھ النضالي

 اداة مجرد الى وتحویلھ الكادحین النتفاضات
 الحریق إلخماد إطفاء وآلة النظام لترمیم

 في الدینیة الرجعیة استطاعت وعلیھ الثوري.
 بأخف مؤقتا أزمتھا من الخروج تونس

 لشقیقتھا وقع ما بالتالي وتفادت األضرار
     مصر. في الكبرى

 حالة بدایة اآلن العربي الوطن یعیش و  
 واالتحاد  األمریكیة االمبریالیة بین استقطاب
   الروسیة واالمبریالیتین  جھة من األوروبي
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 أعلى ذلك یجد و ثانیة جھة من  والصینیة
 خاص. بشكل العراق و سوریا في عنھ تعبیر
 خارطة فشیئا شیئا تتشكل االستقطاب ھذا ومع

 فإن بعد تكتمل لم وان جدیدة جیوسیاسیة
 الواقع أرض على برزت الرئیسیة مالمحھا

 یرتكز كان الذي الروسي فالنفوذ جلي. بشكل
 ذلك من أبعد إلى یمتد بدأ وإیران سوریا على

 اإلخوان سقوط مھد أن بعد مصر إلى وبالتحدید
 الطریق 2013 جوان 30 یوم فیھا المسلمین

 روالحضو القویة للعالقات الحیاة إلعادة
 ذلك في یدفعھا   السوفیاتي االتحاد زمن المتمیز

 وایجاد الجدیدة االستثمارات كسب على زیادة
 والحد   العربي الوطن في راسخ قدم موطئ

 أھم على األمریكي المال رأس ھیمنة من
 كما زیادة العالم. في والثروة الطاقة مصادر

 تیار أمام الطریق سد ذلك، كل على قلنا
 األمریكیة باالمبریالیة المرتبط السیاسي اإلسالم

   في بناره اكتوت الذي الخلیجیة والرجعیة
 فعلي تھدید عامل وأصبح وغیرھا الشیشان

 داخل خصبة تربة لوجود وذلك القومي ألمنھا
 الحركات ھذه فیھا تنمو أن یمكن حدودھا

 وسریع سھل بشكل فیھا وتنشط األصولیة
 داخل األوضاع لتفجیر أمریكا نوایا وان خاصة
 غیر  عربیا وقع بما شبیھ سیناریو في روسیا
  خافیة.

 في الروسي الحضور ھذا عن عبر وقد  
 ودعمھا    الجدد للحكام موسكو تأیید مصر

 عریض تعاون خط وفتح العسكریة للمؤسسة
 المؤسسة رجل تزكیة على زیادة معھا

 ترشحھ في السیسي الفتاح عبد األول العسكریة
 ھذا بھا. الفوز بعد ئتھتھنو الرئاسة لمنصب
 الحضور انكماش قابلھ الروسي االمتداد

  األمریكي.
 الخارطة في التحوالت تتوقف وال  

 فعل ردة تأتي إذ المستوى ھذا عند الجیوسیاسیة

 سیاستھا في ملحوظ بتغییر ذلك على واشنطن
 جنیف اجتماع عنھ عبر ما وھو إیران مع

 يسم ما إطار في 2013 دیسمبر في المنعقد
 النووي بالملف والمتعلق 1 زائد 5 لقاء

 التوتر حدة من للتخفیف محاولة في اإلیراني
 التعامل في مرنة صیغة وإیجاد عالقتھما في
 حجم في بالتقلیص ترجمت التي بعضھما مع

 اإلیرانیة األموال عن واإلفراج العقوبات
   الضغط وتیرة لتصعید ھذا ویأتي المجمدة
 منھا خاصة الخلیج لدول المباشر غیر والتھدید

 واضح بشكل عبّرتا اللتان واإلمارات السعودیة
 حركة لصعود الشدیدة معارضتھما عن

 بعض في الحكم سدة إلى المسلمین اإلخوان
 عن إسقاطھم على والعمل  العربیة الدول
 الحال ھو كما اللیبرالیة الرجعیة دعم  طریق

 بشكل ولو تحدیا ذلك وشكل ومصر تونس في
 في السیاسیة واشنطن لخیارات باشرم غیر

 "الربیع ریاح بان الخلیج حكام لعلم المنطقة
  أیضا. ھم بعروشھم ستعصف العربي"

 الخارطة  ھذه أن ھنا علیھ التأكید یمكن وما  
 التحوالت من مزیدا ستشھد   الجیوسیاسیة

 ما ونھائیة واضحة حدود عند تستقر لن وسوف
 یصل لم إلیھما المشار القطبین بین الصراع دام
 المستجدات مع خاصة النھائیة نتائجھ بعد

 على الوضع یجعل مما العراق، في األخیرة
 أنّ  خاصة والخطورة، التعقید من كبیرة درجة

 من بعضا حلّلنا الذي االمبریالیات بین التناقض
 تناقضات عنھ تفرعت قد المنطقة في تجلیاتھ
 تلك مثل العربیة  األنظمة مستوى على أخرى

 الفوز أجل من قطر و السعودیة بین نجدھا التي
 لالمبریالیین والوحید الحصري الوكیل بمنصب
 بین وتناقضات العربي. الوطن في الغربیین

 الرجعیتین بین وخاصة اإلقلیمیة القوى
 إقلیمیتین كقوتین وإیران تركیا في الحاكمتین

  الواضحة.  أطماعھا منھما لكل
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 اصرــــالمع ونــــاألفی ارةــــتج : المــــــالع كأس   

 طاقتھ كامل البرجوازي المـاإلع یستنفر      
العالم التي  لكاس العشرین الدورة بمناسبة
جوان  12 الخمیس  یوم فعالیاتھا افتتحت
اإلذاعیة والتلفزیة  القنوات وتقوم 2014

 وتتبارى في الحدث بكثافة بتغطیة والجرائد
 على تتنافس االفتتاحي مثلما الحفل نقل

 في ستجرى التي نقل المباریات احتكار
اثنین  بین برازیلیة مدینة إحدى عشرة

 عربي واحد فریق بینھا من فریقا وثالثین
 . الجزائري الفریق وھو

خضم  في الدورة ھذه وتجرى   
 البرازیل طول في الكادحین احتجاجات
 التي انطلقت االحتجاجات وھي وعرضھا

 من فیھا أكثر وشارك الماضي العام منذ
 بالمدن الشوارععشرات  في كادح ملیون

 11.3  بصرف المختلفة، تندیدا البرازیلیة
 أي غیرھا و في بناء المالعب دوالر ملیار

 الدولة میزانیة یساوي تقریبا ثلثي ما
 مالیین یعیش بینما عام كامل التونسیة خالل

 البطالة البالد في البؤس وتتفشى الكادحین
 األطفال یجد آالف ال و والجریمة والفساد

 . غیر الشوارع لھم مأوى من

 الطرق بإغالق اآلن المحتجون ویھدد
 إضرابات في الدخولو المالعب إلى المؤدیة
 ستشھد التي عشر مدینة اإلحدى في واسعة

 صفوف في ھلع ھناك حالة و المباریات
 اإلضرابات تلك أن تشمل من الرجعیة

 والمیترو القطار المطارات ومحطات
 .عنیفة احتجاجات وتتحول الى

 التي تقودھا البرازیلیة الدولة واجھت وقد 
 دیلما روسیف المزیفة  الیساریة"

 جرح أدى إلى مما بوحشیة االحتجاجات
 شبكة من الكادحین ووصفت المئات واعتقال

 المحتجین نیوز اإلخباریة األمریكیة يسكا
 في نسخة النار الذین أضرموا بالمخربین

    ارتفاعھا القدم لكرة كأس العالم من مقلدة
 .أمتار 6

 األرباح بجني البرجوازیون سیتمتع
 الھابطة قیمھمو أفكارھمو بضائعھم وإشھار

 وسینجحون الریاضیة المناسبة ھذه خالل
 عبر الكادحین تزییف وعي في أخرى مرة

 إعالمي أفیون شعبیة إلى لعبة تحویل
 بسبب الناس مالیین یموت بینما تجاريو

 واالستغالل والبطالة الحرب والجوع
 في الكادحون سیجد المرض وفي المقابلو

االستغالل  لعالم رفضھم ذلك فرصة إلعالن
دّشـنھ المحتجون  ما وھذا والنھب والنفاق

إكبــار  یستحقون تحیة الذین البرازیلیون
عاصمة  یُــعد في بلد بھ یقومون لما وإجالل

یفتحون  فھم كلھ العالم في القدم كرة لعبة
إحدى  على المضطَھدین أعین بكفاحكم
تحویل  يوھ البرجوازیة تخفیھا التي الحقائق

  . ارةــــــــتج إلى اضةــــیالرّ 
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 للشاعر الموریتاني أحمد بن عبد القادر                   قصید: نشید الكادحین

 ضحایا الشقا یا ضحایا الفساد 
 یعم الفساد جمیع البالد 
 نھوضا لنطعن حكم الفساد 
 فماذا نقول وماذا نرید؟ 
 نرید الحیاة بال ظالمین 
 ---  
  فھل تحسبون بأنا نسینا 
  رفاق البطاح 
  رفاق السالح؟ 
  حقوقا تضاع، 
  دماء تسیل 
  جموعا تثور على الفاسدین 
  تعبنا سئمنا صرعنا الرمال 
  عملنا الكثیر صنعنا المحال 
  وكل الجھود وكل الثمار 
  تعود مكاسب للمترفین 
 ---  
  نھوضا لنكسر قید اللصوص 
  وندفع رایاتنا لألمام 

  لنطلع وجھ الصباح الجدید 
  ونرمي عن األرض ثوب القتام 
  حیاةلنغمر بالنور صرح ال 
  ونھدم بالعنف عش الظالم 
  ضحایا الشقاء یا ضحایا الفساد 

...  
  نھوضا لنمحو ظلم الفساد 
  ونقضي على البغي والعابثین 
  فماذا نقول وماذا نرید؟ 
  نرید الحیاة بال ظالمین 
 ---  
  لقد حرق الحقد أكبادنا 
  وتاقت إلى العدل آمالنا 
  ففي كل قلب تثور الدماء 
  وفي كل نفس یفیض الضرام 
  ستقتحم الشوك أقدامنا 
  ونھدم عرش الطغاة اللئام 
  فماذا نقول وماذا نرید؟ 
  نرید الحیاة بال ظالمین 
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