
1

مـــــا العمــــل ؟-
؟دیجد" كومسیون مالي"أمبنك مركزي-
إقطاعّیون یعتدون : قضّیة األرض-

بالعنف الشدید على الفالحین الفقراء
لحھا فاألرض لمن ی

!ن نموذجيـل في مركز أمیـــقت-
یتوّســـــعاإلرھاب الّتكفیري -
حین الّ ــــاحتجاجات صغار الف-

الفـع األعــار بیـــضّد احتك

ودانالسّ ي فالشعبّیة نتفاضةاال-
فتتواصل والقمع الرجعي ال یتوّقـ

اء المقــاومة في العـالمـنشرة أنب-
ةدالمتمرّ :انديـــغاـــورادھــأن-

قــادیـــبین علب وصن-
حمراألفقصید بقلم عار

50العدد 

2019ريفیف–ينفجا–ادحینــنشرّیة سیاسّیة ناطقة باسم حزب الك

1

مـــــا العمــــل ؟-
؟دیجد" كومسیون مالي"أمبنك مركزي-
إقطاعّیون یعتدون : قضّیة األرض-

بالعنف الشدید على الفالحین الفقراء
لحھا فاألرض لمن ی

!ن نموذجيـل في مركز أمیـــقت-
یتوّســـــعاإلرھاب الّتكفیري -
حین الّ ــــاحتجاجات صغار الف-

الفـع األعــار بیـــضّد احتك

ودانالسّ ي فالشعبّیة نتفاضةاال-
فتتواصل والقمع الرجعي ال یتوّقـ

اء المقــاومة في العـالمـنشرة أنب-
ةدالمتمرّ :انديـــغاـــورادھــأن-

قــادیـــبین علب وصن-
حمراألفقصید بقلم عار

50العدد 

2019ريفیف–ينفجا–ادحینــنشرّیة سیاسّیة ناطقة باسم حزب الك

1

مـــــا العمــــل ؟-
؟دیجد" كومسیون مالي"أمبنك مركزي-
إقطاعّیون یعتدون : قضّیة األرض-

بالعنف الشدید على الفالحین الفقراء
لحھا فاألرض لمن ی

!ن نموذجيـل في مركز أمیـــقت-
یتوّســـــعاإلرھاب الّتكفیري -
حین الّ ــــاحتجاجات صغار الف-

الفـع األعــار بیـــضّد احتك

ودانالسّ ي فالشعبّیة نتفاضةاال-
فتتواصل والقمع الرجعي ال یتوّقـ

اء المقــاومة في العـالمـنشرة أنب-
ةدالمتمرّ :انديـــغاـــورادھــأن-

قــادیـــبین علب وصن-
حمراألفقصید بقلم عار

50العدد 

2019ريفیف–ينفجا–ادحینــنشرّیة سیاسّیة ناطقة باسم حزب الك



2

مـــــا العمــــــــل ؟

تجلیاتبمزیدخیرةاألالفترةتتمیز
یعصفاناللذینواالضطرابزمةاأل

فاالقتصادمستوى،منكثرأعلىبالبالد
والوضعوالتدھورالفتورتواصلیعیش

ومزیدمزّ أالتمنیخلوالاالجتماعي
یغلبالرسميالسیاسيوالوضعاالھتراء

تفتقرذلكمقابلوفيوالتآمرالتواطؤعلیھ
فيوممكنةواضخةبدائلالىالساحة
.القریبالمدى

باتجاهیسیرالتونسياالقتصادیزالال
صندوقامالءاتالىالنھائياالرتھان

االتحادوضغوطاتالدوليالنقد
واالنشطةاالستثمارفطرقاالوروبي،
اجراءاتوتفرضھابلتحددھااالقتصادیة
للقروضالمانحةالمالیةالصنادیق
واالتخادللتداینالضامنةالمالیةوالسندات
باتجاهیضغطثانیةجھةمناالوروبي

الكاملاالتفاقبنودعلىالمصادقةاكمال
القطاعیخصفیماساساأووالمعمق
البالدتسیروبذلك) االلیكا( الفالحي

الىمستعمرةشبھمنالتحولباتجاه
الوضععلىسلباذلكرثّ أوقدمستعمرة،
سیطرةفازدادتاالجتماعي

لوتغوّ الكمبرادوریین واالقطاعیین
وفسادتھریبمنالموازياالقتصاد
االقتصادمفاصلجلّ منتمكنمستشر

غلبأعلىوقضاءتدمیرمنیستتبعھوما
فيانتائجھفتتكشّ التيساسیةاألالخدمات

علیموالتّ ةالصحّ فيالمعلنةحئالفضا
.وغیرھما

علىالرمادوذرالترقیعمحاوالترغم
الیھالتوصلتممااناتضحفقدالعیون

بینالتفاوضمنكثیرةجوالتبعد
جھةمنللشغلالتونسيالعامحاداالتّ 

لمخرىأجھةمنعرافواألوالحكومة
وتمكینھمالشغالینوضعتحسینالىیؤد
انھارتالتىالشرائیةمقدرتھمتحسینمن
ظلفيحكوميالالقطاععلىالحفاظاو

علىالقدرةوعدمالخاصالقطاعصولة
وتحسینسعاراألارتفاععلىالضغط

الزائفةالسلطةوعودوذھبتالخدمات
تشریعاتبسنّ البرلمانیینبعضونعیق

الزجاجةعنقمنللخروجمةئمال
منیاتاألعلىعصيفالواقعبسالسة،

انھیاراستمرفقدالسراب،حابیلأوالكاذبة
البطالةوازدادت_ الدینار_ العملةقیمة
بعضھاوانعدمالخدماتمستوىىوتردّ 
عمومالىبالنسبةمظلمااالفقوبدا

مناخشیوعالىىدّ أمماالشعبیةالطبقات
.باالحباطالممزوجالتذمرمن

ھوةاتسعتفقدالسیاسيالمستوىعلىاما
الیمینيالتحالفمكوناتبینالخالف
خرىأوظھرتجنحةأختتفسّ فقدالحاكم

نفسضمنجدیدةتحالفاتتأونش
اطارفيدوارلألجدیدتبادلأ ونشجنحةاأل

الفوز فيلھیكونمن نحوالسباق
التيوالتشریعیةالرئاسیةاالنتخابات

حقبةلضمانالمقبلالخریففيستجرى
الرجعي،اطارالتحالففيالسیطرةمن

االنتخابیةالحملةبدأتالسباقبھذاوللفوز
عفونةفاحتفقدرسمیااطالقھاموعدقبل

تأونشالحلفاءبینالتآمروالخیانات
قدیمةتوافقاتحسابعلجدیدةتوافقات
النعراتساسأعلىالدعایةونشطت
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وتقسیمالمناطقیةواالنتماءاتالجھویة
اموغیرھوالقبیلةالدینبحسبالمجتمع

فيواغراقھالمجتمعوحدةتشتیتبھدف
مشاكلھجوھرعنبعیدةصراعات

مستنقعفيیغرقوجعلھساسیةاأل
منالشقھذافیتقاذفھالرجعیةاالشكاالت

..غیرهوأالرجعیة

القوىعلىمقتصراالمرضھذایعدلم
الىسمومھتسربتفقدوحدھاالرجعیة

للتحالفالرسمیةالمعارضةمنطیافأ
النسیجمنبوجودھاتدینصارتالتي
مننألضمنھتتحركالذيللنظامالعام

واحتمىالعمیلالنظامثديمنرضع
غیرلھرھیناوظلومؤسساتھبحضنھ

علیھذلكثیرأتمناالفالتعلىقادر
النسقنفسمعتمداآلیاتھوفقیسیروجعلھ
شرسةحملةفيیضاأھوفدخلوالسبل

وعینھالبعضضدبعضھامكوناتھبین

األوفرالنصیبلھیكونمنعلىرئیسیا
.القادمالدیكورفي

دامجرّ الشعبیظلكلھھذامقابلفي
النضالدواتألوفاقداالمواجھةسلحةأمن

الكاسحالرجعیةھجومبحكموذلكالفاعلة
قواهتشتیتلالمستمرمرھاآوتعلیھ

وعموم البرلمانيالیساروبانخراط
وضعف قوى وھاماألزرعفيیناالنتھازی

رؤاھا االستراتیجیة ضبابیة الثورة جراء 
دھا في مجال الممارسةوتردّ والتكتیكیة 

منحالةخلقى الى أدّ ماوھوالعملیة،
الشعبعمومبینوالتذبذبباكتاالر

منمناخانتشارفيسلبابذلكفساھم
الحاليالوضعویتطلب.الالمباالة

بناء أدوات المضي قدما في حل معضلة
وفي سبیل ذلك فلیتبارى الثورة األساسیة

.سائر الثوریین

__________________________________________________

؟دیجد"اليــــون مـــكومسی"أمبنك مركزي

قام البنك المركزي بترفیع نسبة الفائدة 
% 7.75إلى % 6.75المدیرّیة من 

ومن ). وھي الزیادة الثالثة في ظرف سنة(
المتوّقع أن یؤّدي الترفیع في نسبة الفائدة 
المدیرّیة إلى الّترفیع اآللّي في معّدل نسبة 

من (TMM)الفائدة في السوق النقدیة 
ة شھر نھای% 8.24حالًیا إلى % 7.24

.مارس المقبل

بیانھ وقد أعلن البنك المركزي في
ھذا 2019فیفري 20الصادر یوم

ویعتبر مجلس إدارة البنك المذكور . القرار

أّن اّتخاذه ھذا القــرار یتنّزل في إطار ما 
اإلجراءات المالئمة للحّد من "ــاھا سمّ 

استمرار الضغوط "اآلثار السلبّیة لـ 
ُیشّكل خطرا على ) الذي(التضخمیة 

االقتصاد وعلى المقدرة الشرائیة 
وھو بذلك یستبق الّزیادات ."للمواطنین

المتوّقعة في األسعــار وبالتالي فاّنھ 
سیجّنب بقراره ھذا حدوث ھذه الّزیادات 

. جة لذلك ارتفاع نسبة التضّخموسیمنع كنتی
وال یخفي مسؤولو البنك األھداف الوطنّیة 
والّشعبّیة التي اّتخذوا من أجلھا قرارھم 
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ھذا، وھي حسب ما ورد  في نّص بالغھم 
المقدرة الشرائیة "و" االقتصاد"حمایة 

!"للمواطنین

ن وما یإّن ما ذكره ھؤالء المسؤول
أن یكون إالّ تبریرا دّ وا بھ ال ُیعّججتح

فارتفاع األسعــار .  موا علیھدضعیفا لما أق
لن ینتظر قرارا من البنك المركزي وال 

التونسّیة ألّن من بقّیة المؤسسات المالّیة 
ھو المؤسسات المالّیة من یحّدد األسعار

العالمّیة من جھة أولى، وھذه المؤسسات 
ھي التي تفرض على حّكام ھذا البلد 

ار تماشیا مع تقلبات األسعار في األسع
األسواق العالمّیة وال یمكن للحكام المحلیین 

أّما الجھة . أن یرفضوا تلك التوصیات
الثانیة التي تتحّكم في األسعار في السوق 

حیث االقتصادیةالتونسّیة فھي الفوضى 
العنان للتجار والمضاربین یطلق 

في للتحكموالمحتكرین، السماسرة، 
ملّیات داخل األسواق وبالتالي مختلف الع

فھل أّن ھذا . عون متى شاؤوا األسعارفیر
سیكون قادرا على البنك بمجلس إدارتھ 

التدّخل داخلیا وخارجّیا حّتى یمنع ھؤالء 
وأولئك من القیام بمھاّمھم التخریبّیة 

الكادحین والتدمیرّیة لالقتصاد ولمقدرة 
ي وھو الذي لیس أكثر من أداة فالشرائیة 

؟؟؟خدمتھم
ةسیاسالوبقي أن نتساءل عن مدى نجاح 

المتمثلة في ترفیعھ البنك ـ التي دأب علیھا
السابق لمّرتین في نسبة الفائدة المدیریة في 

في الحّد من ارتفاع ـ ظرف سنة واحدة
نسبة التضخم وفي كبح جماح األسعار؟

لن یستطیع ھؤالء الرد على ھذا السؤال، 
ّي أّنھم ال یمتلكون أبما أّنھم یعلمون جّیدا 

، سلطة أمام ھاتھ الجھات اآلمرة والّناھیة 
ھي تلك یمتلكونھاالّسلطة الوحیدة التي و

وان كان الشعب التي یمارسونھا على
التخفیض تطبیق أوامرلھم من دور فھو 
والترفیع في الفوائد البنكیة قي قیمة الدینار 

 .

ال المركزي البنكسیاسات اّن 
تتعارض مع السیاسات التي تنقذھا بقیة 
المؤسسات واألجھزة الحكومیة للدولة 
التونسیة والتي تمثل تطبیقا لقرارات 

سواء على المستوى قد الدوليالنصندوق
المالي والتي تكّفل ھذا البنك بھا والمتمثلة 

2016الدینار في أفریل "تحریر" في
وھو ما أّدى إلى قیمتھ وتزاید تدھور

ھذه النسبة لم إنّ زیادة نسبة التضخم، بل 
تتراجع ال اثر المّرة األولى التي وقع 

ي نسبة القائدة وال اثر المّرة فھا فیع فیالتر
. الثانیة 

وقد فرض صندوق النقد الدولي على 
تمریر 2016في أفریل التونسیةالدولة

القانون األساسي للبنك المركزي مع 
التنصیص على تكلیفھ، على وجھ 
الخصوص، بمھمة محاربة التضخم 

ولكن تطبیق تلك . وتحریر الدینار
القرارات والشروط أّدى إلى بلوغ التضخم 

.مستویاتھأعلى

شرع البنك قي 2017وفي شھر مارس 
تطبیق سیاسة نقدیة جدیدة مستوحاة من 
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ایدیولوجیا صندوق النقد الدولي عرفت 
باإلصالح الھیكلي كما ورد في منشور 

.2017مارس 10

یّتضح زیف ما یطلقھ المسؤول من ھنا و
األّول عن البنك المركزي من حجج حول 

والمقدرة الشرائیة حمایة االقتصاد 
.للمواطنین

البنك المركزي من خالل ویحتّل،
الصالحیات التي أصبح یتمتع بھا داخلیا 

أخرى، ةموقعا متقّدما، مقارنة بأجھز
قیر والتجویع فیخّول لھ تنفیذ سیاسة الت

.الكادحینفوفصفي ومزید تعمیقھا 

بیدأداة تنفیذیة طّیعة مجّردوھو كما ذكرنا
المؤسسات المالیة العالمیة التي تسھر على 

وحرمان جدیدشكلھ الفي االستعمار تأبید
من التمتع بالثروات التي واألممالشعوب 
.ینتجونھا

یعّبد الطریق أمام عودة كما أنھ 
المباشر من خالل / االستعمـــار القدیم

مساھمتھ قي تعمیق األزمة المـــالّیة 
الد والتي ستتفاقم البتھزواالقتصادیة التي 

حتما إلى حد بلوغ الكارثة قي صورة 
ولعّل الدور الذي . تواصل نقس السیاسات
تونس الیوم یشبھ في یلعبھ البنك المركزي 

إلى حّد كبیر الّدور الذي لعبھ الكومسیون 
المالي الذي مّھدت بواسطتھ القوى 

رض فاالستعماریة سابقا الّطریق نحو 
.لتونساحتاللھا 

_________________________________________________________

!ن نموذجيـفي مركز أمل یـــقت

الجمعة ینة بّراكة الّساحل لیلة دمتشھد
ثة مقتل شاب تّم دحا2019فیفري 15
مركز فيس اللیلة وذلك فنفيھ فایقا

مركز نموذجي "أّول الشرطة الذي یعتبر 
احتجاجاتلعت دانوقد. "لشرطة الجوار

ومواحھات مع قوات البولیس ینةدبالم
.تواصلت حّتى ساعة متأخرة من اللیل

االحتجاجات والمواجھات في تتجّددثّم 
فیفري 16بّراكة الّساحل لیلة السبت 

المدینة وصول تعزیزات تشھدو2019
أمنّیة كبیرة من عدد من المدن مثل 

.القیروان والجم وسوسة والمنستیر

ّر عنھا منجثة وما اندھذه الحا
إلى وزارة الداخلیةع بدفاحتجاجات

شرت یوم نفمحاولة توضیح ما وقع، 
، بالغا لتوضح 2019فیفري 16السبت 

.فیھ تفاصیل واقعة بّراكة الّساحل

:وقد جاء نص البالغ، كالتالي
بموجب إنابة عدلیة صادرة عن السید قاضي "

التحقیق األول بالمكتب األول لدى المحكمة 
االبتدائیة بقرمبالیة، باشرت الفرقة الثانیة 
باإلدارة الفرعیة لمكافحة اإلجرام بإدارة 
الشؤون العدلیة للحرس الوطني، یوم أمس 

قضیة عدلیة، على 2019فیفري 15الجمعة 
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إثر ھالك شخص تونسي عامل بالخارج عمره 
.سنة قاطن بالحمامات32

وتفید المعطیات األولیة أنھ بمحاولة السیطرة 
لھ بسیارة ) 02(على الھالك من قبل مرافقین 

كانوا یمتطونھا على مستوى محول ملعب 
، بعد دخولھ في 1الصولجان بالطریق السیارة أ

حالة ھیجان وھستیریا مفاجئة، حلت دوریة 
تابعة لحرس المرور على عین المكان ولم 
تتمكن من كبح جماحھ نظرا لحالة االستعصاء 

.التي كان علیھا
وبالتنسیق مع المنطقة الجھویة للحرس الوطني 
بنابل تّم توجیھ دوریة تابعة لمركز األمن 

لعمومي للحرس الوطني بمنارة الحمامات، ا
التي حلت على عین المكان وتولت تقدیمھ إلى 
مقر المركز وبوصولھ كان بحالة إغماء فتم 
االستنجاد بالحمایة المدنیة قصد إسعافھ إال أنھ 

.فارق الحیاة
نذكر أن السید قاضي التحقیق أذن باالحتفاظ 

ي بمرافقي الھالك وعوني دوریة الحرس الوطن
التابعة لمركز منارة الحمامات وعرض الجثة 
على الطبیب الشرعي وإجراء االختبارات الفنیة 

".والعلمیة الالزمة والتزال األبحاث متواصلة

لكن أقارب الشاب الضحیة وسكان 
المنطقة كانت لھم آراء أخرى مناقضة لما 

ھوا تھمةجّ ودالوزارة، وقبالغفينشر 
فأوضح، مناألمباشرة إلى أعوانالقتل

ّن روایة وزارة الداخلیة أةمحامي الضحیّ 
تغافلت عن بعض الحیثیات الخاصة 
بالواقعة والمتمثلة في حصول مناوشات 
بین الھالك ودوریة الحرس على الطریق 
بسبب ھیجان الفقید وان اعوان االمن 
استعملوا الغاز المشل للحركة للسیطرة 

وان احد اعوان االمن قام ... علیھ
باالعتداء علیھ بالضرب وھو مكبل 
باألصفاد بداخل سیارة األمن وان الضحیة 

.. وصل الى مركز االمن في حالة غیبوبة
وأضاف المحامي أّن الحمایة المدنیة 
رفضت تسلّم جثة الھالك من مركز 
الحرس بسبب المواجھات التي استمرت 

.الى الساعة الثالثة صباحا

، بل تواصلت إلى حتجاجاتاالفولم تتوقّ 
ن الضحیة وانتقلت من البّراكة إلى دفیوم 

17داألحظھر یومتمّ دقف. القیروان
أیوب "الشاب تشییع جثمان2019يرفیف

حرس ل مركزـــي داخــالذي توفّ ، "بن فرج
رأسھمسقطبـــ،احلـــببراكة السّ 

.القیروانابعة لوالیةالتّ ةـــالعوامریّ بمنطقة
عدد كبیر من قاموإثر تشییع الجنازة، 

بالحجارة 3ریق الوطنیة رقم غلق الطّ بوأقاربھ وعدد من المتعاطفین معھم " أیوب"أھالي 
وإشعال العجالت المطاطیة ومنع حركة المرور فى االتجاھین في تحرك احتجاجي غاضب 
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في الكشف عن مالبسات وفاتھ وتحدید المسؤولیات، مھددین بالتصعید باإلسراعللمطالبة 
.إذا لم تستجب الجھات المعنیة لمطالبھم

ھذه الحادثة الخطیرة تفضح مقولة 
ح جّ والتي تتبدة بالبالدالّسائالحریات 

السلطة بھا كما ال تتوانى المعارضة 
التي صرنا التباھي بھا، وفي االصالحیة 

"الدیمقراطیة الناشئة"بفضل "ننعم بھا"
والتي من مظاھرھا المصالحة بین 

ب شعار كذّ تُ ل األمن، كما جاالمواطن ور
ى بھ نّ غالذي كثیرا ما تيالجمھوراألمن 
أنّ كبیر من االنتھازیین زاعمین طیف

أصبحولّى وان القمع قددادعصر االستب
ومن الّدولةلھذه القدیممن التاریخ صفحة

، حّتى أن علیھالمأسوفیر غماضیھا 

أصبح یمّثل شتما " بولیس"ال لفظ استعم
دولة "واستنقاصا لھذا السلك بعد أن كانت 

، شعارھم الرئیسي زمن بن علي" البولیس
ما رحل أخذ معھ دلكأّن بن علي عنف

لوكات والممارسات االرھابّیة والقمعّیة السّ 
ویتناسى ھؤالء الواھمون أّن .لبولیسھ

األجھزة االمنیة ھي احدى أھّم الوسائل 
التي ترتكز علیھا الدولة لحمایة مصالحھا 
الطبقّیة والحفاظ علیھا ولیست معّدة لحمایة 

ما حة وانّ دو الطبقات الكاأعب الشّ 
الضطھادھا وقمعھا اذا ما حاولت تھدید 

. سیاد تلك األجھزةأمصالح 
________________________________________________________

یتــوّســعیريفالّتكابــــــاإلرھ

اع الشعبيفدّ لجان الال حلّ إالّ بتشكیل 
، كادح أصیل األخضر بن سالم مخلوفي

الة من والیة سیدي منطقة العیون بالسبّ 
،بوزید، عامل حظیرة وأب ألربعة أطفال

ذبحھ اإلرھابیون التكفیریون ووضعوا 
رأسھ في صندوق دّراجتھ بینما ألقي بباقي 

واألھالي عثروا .. جسده في جھة أخرى
.. علیھما

وباألمس قتلوا .. الیوم یذبحون لخضر
..أطفال6وأب لـبناءعاملخالد الغزالني

خالدأطلق علیھموقد اغتالوا أخاه وقبلھا
ار من بندقیة صید وخاطب الحّكام لیقول النّ 
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لھم ال نرید أي شيء منكم فقط نظفوا 
الجبل، نظفوا الجبل، نظفوا الجبل، أعطونا 

...السالح وسنقوم نحن بالمھمة
ماذا لو كان للشھید خالد الغزالني سالح 

ووحدة عسكریة تحت قیادتھ كالشینكوف 
مزودة بما یلزم من السالح ؟ ھل كان 

اإلرھابیون سیتمّكنون منھ ؟
وقبل ذلك قتلوا الراعي مبروك ثّم 

ومازال الشعب الكادح .. ألحقوا بھ أخاه
یقّدم الشھید تلو الشھید ولن یتمّكن من 
وقف ھذا النزیف إالّ أذا شّكل وحدات 

عن مدینتھ للدفاع عن حّیھ وعن قریتھ و
.وعن وطنھ

إّن ھذا الوطن في حاجة إلى لجان 
كّل شبر من أرض ھذا في الدفاع الشعبي 

سینكشفكّل قطاع، وحینھا في الوطن و
عفیداومن اإلرھابیدعمأعینھ من أمام

بالتالي فیھ ویحمیھ ویعرذّ غعنھ ومن ی
بقوة المال وقوة الذین یحتمون أعداءه

تى بالدول السالح وقوة اإلعالم وح
واألنظمة وحینھا لن یستطیع ھؤالء 

وجھ الشعب المقاتل اذا ما في الصمود 
.تنظم وھّب إلى المقاومة

على ذلك ھو طریق انتصار الشعب 
.أعدائھ

بالجالفي اإلرھاب یوّسع تمركزه 
بعد االنفجار الذي أدى الى جرح جندي في 
جبل عرباط قبل یومین، الیوم انفجار ثان 

اإلرھابیینوجرح جندي أیضا، تلغیم 
التكفیریین لجبل عرباط یعني أنھم 
یحاولون اتخاذه كقاعدة جبلیة جدیدة بعد 

ي جبال الشعانبي ومغیلة التمركز ف
.وسمامة

ع على التكفیري في تونس یتوسّ اإلرھاب
من أّنھا تحاصره عكس ما تقولھ السلطة

وسنرى خالل األیام . وتضّیق علیھ الخناق
في عالقة إرھابیةالقادمة عملیات 
راعات بین القوى باالنتخابات والصّ 

ىالرجعیة في الوقت الذي تبدو فیھ قو
الثورة عاجزة عن التأثیر في مجریات 
األحداث على ھذا الصعید نتیجة سیادة 
الفئویة واللھث وراء األوھام االنتخابیة 

.واالستقالة وغیرھا من األمراض المتفشیة

__________________________________________________

مدارس اإلرھاب التكفیري
اإلرھاب التكفیري لیس ظاھرة منبّتة 

موعة جأة وال ھو مجنزلت من الّسماء ف
الذین التقوا بالمصادفة وقّرروا دمن األفرا

جبل اّنھ نتا.بمفردھمتنفیذ ما اتفقوا علیھ
ّیة عالمّیة واقلیمّیة معّینة كانت وراء فلظر

كمشروع وإّنماوحسب كفكرتشكیلھ لیس 
افھدوأھاآلني ھبرنامجسیاسّي متكامل لھ 

تأسیسوكانت وراء المدىبعیدة
فمختلفيتنظیماتھ المتنّوعة والمنتشرة 

.أصقاع ھذا العالم
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وبما أّن األمر خاضع لكّل ھذا المشروع 
قد فالمتكامل والمخّطط الواسع والدقیق، 

أسباب ر جمیع فیعمل صّناعھ على تو
اح قي ذلك جل النّ جوأل. احھجإنوعوامل 

االت جالمفتّم توزیع العمل على مختل
اإلعالمیةالمیادین، أي والمیادین

عسكریة والواالقتصادیةوالسیاسیة 
والعمل على توجیھ كّل ... والتعلیمیة

اإلمكانیات نحو تحقیق ھذا ھود وكّل جال
.المشروع

انب التعلیمي والتربوي جوكان االھتمام بال
أحد ركائز ھذا المشروع اإلرھابي 
التكفیري، وھو یكتسب مكانة ھامة ضمن 

إطار فيجھذا المخطط بما أنھ یندر
ي جاالیدیولووالتثقیفالتكوین النظري 

ب أن جلعناصر ھذه التنظیمات التي ی
التكوین إلى جانب التدریبات تتلّقى ھذا 
.   االت التكوینجیرھا من مغالعسكریة و

وقد عملت القوى الساھرة على تنفیذ ھذا 
المشروع على إنشاء المؤسسات التي 
ستقوم بھذه المھمة التكوینیة، قتّم تأسیس 
الجمعیات التي اتخذت تسمیات مختلقة وتّم 
بعث مدارس تحت مسمیات عدیدة كما تّم 

الى المؤسسات الدینیة وخصوصا التسلل 
الجوامع والمساجد والسیطرة علیھا 

وتحویلھا الى منابر للدعوة لھذا المشروع 
والدعایة لإلرھاب وللتكفیر ومحاربة 

وقد استعلت ھذه اإلطراف . التفكیر والتقدم
واالقلیمیة منذ والقوى الظرفیة العالمیة 

الدینيویّسرت ھیمنة الیمین 2011أوائل 
ي فسلطة السیاسیة قي تونس، كما على ال

تلك إیجاد، األخرىاألقطارمن ددع
ر علیھ دتقكّل ماعتھا بجّ المؤسسات وش

.وحمتھا

ولیس غریبا إذن أن تنتشر تلك 
المؤسسات ومن بینھا المدارس التكفیریة 

الحواضر فيمناطق كثیرة، فيوالجھادّیة
القرى فيوالحواضر الكبرى والصغرى

ھا فوفمن صجوأن تخرّ البواديفيو
، وما التكفیریینمن المقاتلین دفعات

إالّ رقاب بالالتكفیریةاإلرھابیةالمدرسة
التكفیریةمثال بسیط عن عشرات الثكنات 

المدرسةالتي قامت بھا تلك األدواروما 
صورة إالّ وخارجھاتونس داخلقي 
التي قامت بھا األدواررة عن غّ مص

حیث غّذت العصابات ، مشابھةمدارس
والخالیا اإلرھابیة بعدید المقاتلین الذین 
شاركوا وال زالوا یشاركون قي تنفیذ 

ي مناطق كثیرة داخل البالد فالعملیات 
.وخارجھا

رید العلیبيفیق فبقلم الرّ تونس والكارثة المنتظرة

ال تكاد تونس تستفیق من ھول فاجعة 
حتى تفاجئھا أخرى أشد فظاعة، من 

الجھاز الّسّري ومدرسة الرقاب القرآنیة، 
الى موت الرضع ، وصوال الى مدرسة 
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وشیئا فشیئا تتجمع الفواجع . صفاقس
أنھا لم  كارثة شاملة ، یبدو لتتحول الى

تعد في طور اإلمكان  وإنما ھي في 
.طریقھا لكي تتحول الى أفعال

ولو كانت المشكلة في تلك الفواجع 
الجزئیة لھانت ، ولكنھا في الكارثة التي 
تلوح في األفق في مجال االقتصاد ،حیث 
ینھار كل شيء تقریبا، وتسیر تونس نحو 
اإلفالس بخطى سریعة كما لو أن  ذلك 

م ال فكاك منھ، إذا ما ظلت دار قدر محتو
.لقمان على حالھا

وفي خضم ذلك تنتشر سیاسة قذرة، 
وبینما . ممھدة السبیل لحرب أشد قذارة

یتبادل الحكام الشتائم، ویضعون المسؤولیة 
د اإلرھاب على عاتق بعضھم البعض، یتمدّ 

التكفیري ویصل جبال قفصة، ملغما 
عرباط، وھو في الطریق الى جبال 

نوب، ھذا إن لم یكن قد وصلھا وبنى الج
قواعده ھناك، فاإلرھاب ینتشر مع مر 

ام، محاوال التمركز في سلسلة الظھر ــاألیّ 
المتوسط، بما یشبھ  شق طریق سریعة، 

ى لیبیا، مرورا تمتد من جبال الجزائر حتّ 
.   بالجبال التونسیة

والى جانب اإلرھاب یتفشى التھریب، 
التكیف مع الذي نجح أباطرتھ في

التحوالت السیاسیة  بعد ھروب بن على،  
لصالحھم، " الدیمقراطیة الناشئة "موظفین 

فھؤالء ال یھمھم تغییر شكل السلطة 
السیاسي، وال من یحكم الیوم أو غدا، بقدر 

اھتمامھم  باألرباح  التي یضعونھا في 
. جیوبھم 

وفي األثناء یغرق جزء كبیر من اإلعالم 
تفاھة والسخافة والبالدة، في ترویج ال

لتضلیل العقول والسیطرة علیھا، وینطوي 
الكثیر من المثقفین على أنفسھم،  وتبدو 
تونس وكأنھا تغرق، وسط حیرة أھلھا  
وھم یبحثون عن قشة لوضعھا بین یدیھا، 

.أمال في إنقاذھا 

والیوم فإن اإلحباط كما السخریة أیضا، 
ھما من بین الظواھر األكثر انتشارا بین 
التونسیات والتونسیین، حیث تعانق المأساة 
الملھاة، وسط إحساس عارم بالعجز عن 

تغییر األوضاع ،  وكأنما یجد ون في ذلك  
تعویضا  سیكولوجیا  عن ذلك العجز، فقد 

بالفشل، باءت محاولة التغییر واإلصالح 
وذھبت سیاسات محاربة الفساد والحوكمة 

أدراج الریاح وانتصر .. الرشیدة الخ
الجور على العدل، والقبح على الجمال، 

. والشر على الخیر 

، بما وتقف تونس أمام منعطف حادّ 
یتطلب إستراتیجیا إلنقاذھا، ویطرح 
السؤال عما إذا كان باإلمكان الحیلولة دون 

وإذا كان الحل . منتظرةوقوع الكارثة  ال
سھال نظریا، إذ یكفي تغییر االختیارات 
االقتصادیة السیاسیة بصورة جوھریة، في 
اتجاه االستجابة لمطالب الشعب في الشغل 

فإنھ عملیا مستحیل .. والتعلیم والصحة الخ
في واقع الحال، فالسلطة ال یمكنھا اإلقدام 
على ذلك الرتباطھا بسیاسة وضعت كل 
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سلة البنوك الدولیة التي لھا بیضھا في
. خیارات أخرى

وكان الفتا ذلك التشخیص الذي عبر عنھ 
أمین عام اتحاد الشغل، عندما قال خالل 
حضوره في واشنطن لقاء دولیا، جمع 
ممثلي النقابات العالمیة، حول سیاسات 
صندوق النقد الدولي وتأثیراتھا على 

إن خضوع تونس لصندوق النقد : الشعوب 
لدولي، فرض علیھا تجمید االنتدابات في ا

قطاعات إستراتیجیة كالتعلیم والصحة، 
منتقدا خیارات ذلك الصندوق بخصوص 
إعادة ترتیب التوازنات المالیة، التي 
تقضي بتقلیص المصاریف ذات الصبغة 
االجتماعیة، دون اھتمام بانعكاسات ذلك 
على المستوى االقتصادي واالجتماعي، 

قر والبؤس  ویكرس بما یعمق  الف
.الالمساواة

لقد واجھت تونس عبر تاریخھا 
عواصف ھوجاء، ونجح شعبھا في أحیان 
كثیرة في االنتصار علیھا، ولیس أمامھا 
غیر مواجھة الكارثة المحدقة  بسیاسة 
جدیدة، تحشد قوتھا كاملة، وتحسن 
توجیھھا نحو غایة واحدة، ممثلة في 

دون  تحریر إنقاذھا، ولن یكون ذلك ممكنا 
قواھا الحیة  والزج بھا في معركة إنتاج 

وغني عن البیان أن . الثروة وإعادة إنتاجھا
تلك السیاسة الجدیدة تتطلب قوى ترسم 
استراتیجیتھا وتتدبر سبلھا، وتونس زاخرة 
بتلك القوى في السیاسة والنقابة والثقافة 
وغیرھا، وما علیھا إال أن تستیقظ وتنھض 

.ھا كاملة ، دون نقصانلتتحمل مسؤولیت
مارس15، جریدة األنوار التونسیة

2019

_________________________________________________________
الفقراءإقطاعّیون یعتدون بالعنف الشدید على الفالحین : قضّیة األرض

اإلقطاعیةأفراد إحدى العائالت ي رفیف24قام یوم 
بمنطقة أوالد بوعالق من معتمدیة الرقاب باالعتداء 
بالعنف على أحد سكان المنطقة الذي یقیم على أرض 

. الت األخرىاشتراكیة منذ عقود مثلھ مثل عدید العائ
قد قاموا سابقا بتھدید عدد من اإلقطاعیونوكان ھؤالء 

تلك العائالت الفالحّیة الفقیرة وتوّعدوھم بإخراجھم من 
المساحات الّصغیرة التي تحّوزوا علیھا وقاموا باستغاللھا 

وتّدعي كمشة االقطاعیین المتغّولة . وبنوا علیھا مساكنھم
دون مستندات جھ حق وفي ھذه القریة، على غیر و

قانونّیة، ملكیتھا لتلك األراضي ولذلك تعمد، الى جانب 
التھدید، الى ابتزاز أولئك المتساكنین الفقراء 
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مستندة الى سلطتھا المالّیة وملكیاتھا 
العقاریة الواسعة والتي اكتسبت من خاللھا 
سلطة اجتماعّیة استغلّتھا في ممارسة 

.جبروتھا

وقد خلّفت حادثة الّتعنیف التي جرت 
الیوم حالة استیاء وغضب واحتقان في 
صفوف سّكان المنطقة وھو ما قد یتحّول، 
في صورة عدم اّتخاذ السلطات المسؤولة 

األرضالمناسبة لحّل قضّیة اإلجراءات
الجماعّیة وردع تغّول تلك الكمشة 
المستكرشة والمتغطرسة من كبار 

أّن ھناك تھما أخرى خاّصة و. المالّكین
موّجھة لھذه الكمشة وتھّم أرشیف اللجنة 
المكلّفة بتوزیع األراضي موضع الّنزاع 

.على مالكیھا الحقیقیین بشكل قانونيّ 

یرھا من عدید الحوادث غھذه الحادثة، ك
المتعلّقة بتسویة الھیاكل العقاریة لألراضي 

أو ذات الصبغة الجماعیة أو االشتراكیة 
مازالت تثیر مشاكل عدیدة الذولّیة وعیرھا 

ت غة من البالد وقد بلفمناطق مختلفي 
التقاتل بین العروش والعائالت دّ أحیانا ح

. بینما ال تحّرك السلطات المسؤولة ساكنا

یاب غإطار فيرج ھذه الالمباالة دوتن
اقتصادیة واجتماعیة واضحة تھدف سیاسة

التي تشوب إلى حّل التعقیدات الكبیرة 
الھیاكل العقاریة والتي تعرقل تطّور 

. التونسيّ فالّریفيجوسائل وقوى اإلنتا
ھذا المشكل العقاري أحذ أھّم دّ ویع

التي یعاني منھا القطاع الفالحي المشاكل 
بالبالد من خالل االنعكاسات الخطیرة التي 
تنجّر عن عدم استغالل المساحات الواسعة 

لبھا مھمال غمن األراضي حیث یظّل أ
وال األفرادّل وال ینتع بھ ال غیر مستغو

.  ةالمجموع

صمت السلطات عن حّل ھذه دّ ویع
بطرق المعضالت العقارّیة مشاركة، ولو 

الّصراعات بعض ذیةغتفيیر مباشرة،غ
كالصراعات بین الثانویةاالجتماعیة

الّصراعاتّججوھي بذلك تؤ. العروش
وتلھیھم عن لكادحینلفي صفوفالثانویة 

، قضایا الّصراع الّطبقي قضایاھم الحقیقّیة
مقدمتھا قضیة األرض التي تعتبر فيو

ھذا فيجوھر المسألة الدیمقراطیة 
والتي یحب حلّھا وفق مبدأ المجتمع

.األرض لمن یفلحھا
_________________________________________________________

دون بالّتصعیددّ یھدبالّسنـ" ھرمنا"معتصمو ومعتصمات 

أبناءن عن العمل من ولالمعطّ نّظم 
من خریجي صة فمن والیة قمعتمدیة السند 

الجامعات الذین طالت بطالتھم تحت 

ملة من ج" ھرمنا"تنسیقیة حراك 
.كاتتحرّ ال
وقفاتخاض المعّطلون والمعّطالت و
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جھويّ الومحليّ ّیة على المستوى الجاجاحت
احتجاجا على البرلمانمقرّ أمامأخرىو

د قو.في العملھم اغتصاب السلطة لحق
وعود یمدت السلطات المسؤولة بتقفاكت

ر قرّ ، ولذلككاذبةوقدیمة جدیدة واھیة 
من االعتصام ایوم19المعتصمون بعد 

المفتوح بمقر معتمدیة السند الدخول في 
یوم غضب یوم الخمیس القادم والقیام 

.أخرىبتحركات تصعیدیة 
الناطق ر عن دصاغبالفي دوردوق

سیاسة التفقیر "أّن الرسمي لحراك ھرمنا 
معتصمي حراك إزاءالتي تنتھجھا الدولة 

المعتمدیة أھاليخصوصا و" ھرمنا"
عموما في ما یخص المناظرات الجھویة 

ة والغراسة ئعلى غرار مناظرة البی
وشركة الفسفاط والمجمع الكیمیاوي وحیث 

وعود الكاذبة التي ل والنندد بسیاسة التحیّ 
بھا األھاليإیھامتعودت السلطة على 

ونعلن في رسالة الى السلطة المفرغة من 
المصداقیة ان التصعید ات ال محالة وان 

إرادةأيّ من أقوىصبرنا ونضالنا 
".ظالمة

.الناطق الرسمي لحراك ھرمنا ابراھیم بكاري

بمدینة السند من والیة قفصة یوم غضب 2019فیفري 28انتظم یوم الخمیس دوق
عما للمعطلین ومطالبة دمن سّكان المنطقة ددعن العمل عالمعطلینھ إلى جانب فیشارك 

.الّثروةفيالتنمیة وفيبحّق الجھة 

_________________________________________________________
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احتجاجات صغار الفالحین ضّد احتكار بیع األعالف
فالحو قریة بئر قام:بئر الوصفـــــان

الوصفان من معتمدیة الشراردة بتنفیذ 
احتجاجیة بسبب عدم تمكینھم من وقفة 

كمیة الشعیر المدّعم من قبل االتحاد 
المحلي للفالحین بالشراردة متھمین 
مسؤولیھ ببیع الكمیة المخصصة لھم 

.للتجار المضاربین
وطالب المحتّجون بضرورة توزیع 
الكمیات المخصصة لھم بالسعر المحدد 
من وزارة الفالحة مع توفیر الكمیات 

.كاملة

كما طالب سّكان قریة أوالد فرج هللا الجنوبیة السلط الجھویة بتوفیر العلف المدّعم بنقطة 
.البیع بمنطقة بئر الوصفان

یوم االربعاءم كما نظّ :الرقــــــــاب
عدد من مربي 2019مارس 13

الماشیة من صغار الفالحین في معتمدیة 
الرقاب وقفة احتجاجیة ومظاھرة للتندید 
بنفس الممارسات التي یتعرضون إلیھا 
من قبل المسؤولین المحلیین التحاد 
الفالحین مطالبین السلطات الرسمیة 
بالتدخل للتخفیض في أسعار األعالف 
التي بلعت أرقاما قیاسّیة لم یعد 

حون الفقراء قادرین على تحملھا الفال

ین إلى التفریط مّما اضطر الكثیر من المربّ 
في قطعانھم بالبیع بأبخس األثمان وھو ما 
یھدد بالقضاء على قطیع الماشیة من أبقار 
وأغنام وھو الذي یمثل مورد رزق كثیر 

.لعائالت في تلك القرىمن ا

للعلم فان المسؤولین عن االتحادات 
المحلیة للفالحین في بعض المناطق 
یعمدون إلى التفویت في كمیات األعالف 
المخصصة للمواشي إلى بعض 
المضاربین من التجار، في إطار صفقات 
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بین الطرفین، الذین یبیعون الحقا تلك 
األعالف المدعمة والموجھة لصغار 

كما یحرم أولئك . الفالحین بأسعار باھظة
المسؤولون أعدادا من صغار مربي 
المواشي من الوصوالت التي یقتنون 
بموجبھا كمیات ولو قلیلة من األعالف 
المدّعمة ویتالعبون بقائمات المنتفعین بھا، 

.لذلك یتمّتع بذلك الّدعم من ال یستحقونھ

وال یبدو أّن السلطات المسؤولة ال محلّیا
وال جھوّیا وال مركزّیا تعطي أدنى أھمیة 
لھذه المطالب ولھذه االحتجاجات وال تھتّم 

في ألمر ھؤالء الفقراء بل إّنھا تستمّر 
مزید تفقیرھم ومزید تنفیرھم من موارد 
رزقھم خاّصة وان أسعار األعالف 

المخّصصة للمــواشي حّققت أرقاما قیاسّیة 
في االرتفاع منذ سنوات طویلة حسب

إحصائیات وزارة الفالحة بنفسھا لكن دون 
أن یقع اتخاذ أّي إجراء لوضع حّد لھذا 

.الصعود الجنوني لألسعار

في أسعار ھذه المشّط وكان االرتفاع 
المتسّبب الّرئیسي في حدوث الموادّ 

األزمات الغذائیة المرتبطة بقطاع تربیة 
وإذا . الماشیة ومنھا أزمة الحلیب واللحوم

الّدولة في اّتباع نفس السیاسة فان استمّرت 
تلك األزمات ستستمّر وتتراكم وتتعّمق 
وستتضّرر فئات اجتماعیة واسعة من ھذه 
السیاسة التي ال تنتح غیر األزمات 

.والّتفقیر والبطالة
_________________________________________________________

عبیریقةفالربقلم اطرة         ــــــــخ

عن كالم ابعیدرأیيبدي أن أفقط أرید
كل ھذا أتحّملالمنابر، بصراحة ما عدت 

إلى یدعو ءشي، القرف من المغالطات 
ر سّ و لربما التحأالشمئزاز والغضب ا

ھائل من المغالطات یتمّ والحزن، كمّ 
بصراحة یكفي .. نشرھا الستھالكھا یومیا

ما انا فیھ ما عدت في حاجة لقراءة 
...االكاذیب والمخاتالت والفتن

ب المفسدین اانتختّم 2011من 
والفاسدین الذین ساھموا في انتداب 

دمجھم في سوق الشغل تحت واإلرھابیین
وفي الحقیقة" العفو التشریعي"ى ما یسمّ 

غیر شرعیة وكان ذلك انتداباتكانت تلك

.. د سرقة فرص حق الشغل للعاطلینمجرّ 
نتدبین الجدد یتم تمویلھم من وجمیع الم

ال یكفي .. اآلخرینعرق الموظفین والعملة 
بل ،الجرم في سرقة حلم العاطلین

ت المھزلة باقتطاع ضرائب استمرّ 
وأكبر مثال أجورھمة على داءات وھمیّ أو

من طعون شھریاتیق2018من فیفري 
یعني كل (ة تعاونیة الدولة األجور بتعلّ 

وعدم ) املیار49شھر حسب التقریب 
ر في یالمتقاعدین وتأخّ أجوریادة في زّ ال

ھذا من اجل تمویل كلّ ..صرف جرایاتھم
..اإلرھابیین
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مونبلزیر جعل من الشعب یمول إرھاب
..تحیلیة بامتیازةاالرھاب بطریق

...ب یستفیقبعد كل ھذه السنوات الشع
بان البالد یوجد فیھا جھات :اوال#

...مھمشة ومفقرة وغالء المعیشة الخ
یستفیق على أمر تم تنقیحھ على والیوم#

إلرھابیین إلى الحساب جرایتھم ذاھب أداء

لعون كانوا من قبل وھم یطّ أین... ال ال ال
نسط شيء عبأأووالقوانین األوامرعلى 

أنأخشاهما أخشىلكن ،عجبي..أجورھم
األجرتكون استفاقة البعض وقتیة مدفوعة 

ال جل الدعایة والتشھیر االنتخابيأمن 
..أكثر

للكادحینالمجد

☭
_________________________________________________________

الصیاحياروقفبقلم من القـــاتل ؟
ال تتساءل

متى ستعرف  اسم القاتل
قط قل لي

..كیف لنظام فاشل
یحقق مع نظام قاتل

ان یبوح باسم الفاعل ؟
وال تتقاءل

ان ینشروا یوما ما

!..اسم القاتل
..

سیحّملون الھواء الّسبب
ورّبما الّسماء

أو أّما ثكلى تنتحب
ویقولون بعد أن یظنیك الّتعب

!من حّقك ان تنتخب
اسم القاتلفكي تعر

_______________________________________________________________________________________
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فعي ال یتوقّ جتتواصل والقمع الرالّســـوداناالنتفاضة الشعبّیة في 

بركان الغضب ال یھــــــــدأ
يفجان17یوم الخمیس المواجھاتتدّ أ

شھداء، وقد 3إلى سقوط السودانيف
.تضاربت األنباء حول ھذه الحصیلة

لجنة أطباء السودان "تحدثت قدف
غیر الرسمیة عن مقتل " المركزیة

شخصین خالل االحتجاجات التي خرجت 
9، وإصابة یوم الخمیسفي الخرطوم

أشخاص على األقل برصاص قوات األمن 
السودانیة، وذلك قبل بیان الشرطة 
السودانیة وتأكیدھا مقتل شخص واحد 

.فقط
أكدت قوات الشرطة أنھا لم تستعملبینما 

الرصاص الحي نھائیاً في أي من تجمعات 
االحتجاجات في الخرطوم أو الوالیات، 
وفرقت الشرطة تجمعات بوالیة الخرطوم 

.دون وقوع أي إصابات

لناطق الرسمي باسم اقال وقت الحق فيو
الخمیس یوم الشرطة، أن وفیات أحداث 

فقط نافیاً وجود قتیل ثالث كما ورد نااثن
وفي مواقع التواصل وسائل اإلعالمفي 

حدوث إلىبالمقابل االجتماعي ولفت 
إصابات وسط أفراد الشرطة 

.والمتجمھرین

فيسقط شھید آخر : جانفي18الجمعة
الخرطوم نتیجة إصابتھ بالرصاص یوم 

احذ عن رویترزنقلت وكالةالخمیس، و
الشرطة أطلقت ذخیرة حیة "، أن ینناشطال

منزل المحتج على المشیعین خارج 
عاما، الذي توفي في 60معاویة عثمان 

وقت مبكر من صباح الیوم الجمعة، بعد 

17

فعي ال یتوقّ جتتواصل والقمع الرالّســـوداناالنتفاضة الشعبّیة في 

بركان الغضب ال یھــــــــدأ
يفجان17یوم الخمیس المواجھاتتدّ أ

شھداء، وقد 3إلى سقوط السودانيف
.تضاربت األنباء حول ھذه الحصیلة

لجنة أطباء السودان "تحدثت قدف
غیر الرسمیة عن مقتل " المركزیة

شخصین خالل االحتجاجات التي خرجت 
9، وإصابة یوم الخمیسفي الخرطوم

أشخاص على األقل برصاص قوات األمن 
السودانیة، وذلك قبل بیان الشرطة 
السودانیة وتأكیدھا مقتل شخص واحد 

.فقط
أكدت قوات الشرطة أنھا لم تستعملبینما 

الرصاص الحي نھائیاً في أي من تجمعات 
االحتجاجات في الخرطوم أو الوالیات، 
وفرقت الشرطة تجمعات بوالیة الخرطوم 

.دون وقوع أي إصابات

لناطق الرسمي باسم اقال وقت الحق فيو
الخمیس یوم الشرطة، أن وفیات أحداث 

فقط نافیاً وجود قتیل ثالث كما ورد نااثن
وفي مواقع التواصل وسائل اإلعالمفي 

حدوث إلىبالمقابل االجتماعي ولفت 
إصابات وسط أفراد الشرطة 

.والمتجمھرین

فيسقط شھید آخر : جانفي18الجمعة
الخرطوم نتیجة إصابتھ بالرصاص یوم 

احذ عن رویترزنقلت وكالةالخمیس، و
الشرطة أطلقت ذخیرة حیة "، أن ینناشطال

منزل المحتج على المشیعین خارج 
عاما، الذي توفي في 60معاویة عثمان 

وقت مبكر من صباح الیوم الجمعة، بعد 

17

فعي ال یتوقّ جتتواصل والقمع الرالّســـوداناالنتفاضة الشعبّیة في 

بركان الغضب ال یھــــــــدأ
يفجان17یوم الخمیس المواجھاتتدّ أ

شھداء، وقد 3إلى سقوط السودانيف
.تضاربت األنباء حول ھذه الحصیلة

لجنة أطباء السودان "تحدثت قدف
غیر الرسمیة عن مقتل " المركزیة

شخصین خالل االحتجاجات التي خرجت 
9، وإصابة یوم الخمیسفي الخرطوم

أشخاص على األقل برصاص قوات األمن 
السودانیة، وذلك قبل بیان الشرطة 
السودانیة وتأكیدھا مقتل شخص واحد 

.فقط
أكدت قوات الشرطة أنھا لم تستعملبینما 

الرصاص الحي نھائیاً في أي من تجمعات 
االحتجاجات في الخرطوم أو الوالیات، 
وفرقت الشرطة تجمعات بوالیة الخرطوم 

.دون وقوع أي إصابات

لناطق الرسمي باسم اقال وقت الحق فيو
الخمیس یوم الشرطة، أن وفیات أحداث 

فقط نافیاً وجود قتیل ثالث كما ورد نااثن
وفي مواقع التواصل وسائل اإلعالمفي 

حدوث إلىبالمقابل االجتماعي ولفت 
إصابات وسط أفراد الشرطة 

.والمتجمھرین

فيسقط شھید آخر : جانفي18الجمعة
الخرطوم نتیجة إصابتھ بالرصاص یوم 

احذ عن رویترزنقلت وكالةالخمیس، و
الشرطة أطلقت ذخیرة حیة "، أن ینناشطال

منزل المحتج على المشیعین خارج 
عاما، الذي توفي في 60معاویة عثمان 

وقت مبكر من صباح الیوم الجمعة، بعد 



18

إصابة بالرصاص تعرض لھا مساء أمس 
."الخمیس

فيأكثرالتصعیدنحواألوضاعوتّتجھ
فئاتوالتحاقاالحتجاجاتوتیرة

تجّمع علنأفقد.بھاأخرىاجتماعیة
المھنیین السودانیین اعتزام الصیادلة 
الدخول في إضراب شامل في كلّ 
المستشفیات الحكومیة بدءاً من الیوم السبت
وأضاف التجّمع أن لجنة المعلمین جددت 
إعالن اإلضراب العام غداً األحد، كما 
ناشد كافة المعلمین المشاركة في 

اإلضراب تأییداً لخیارات الشعب 
.على حد قول التجّمعالسوداني، 

ات الشعبیة والمواجھات جاجوتطوي االحت
مع قوات البولیس شھرھا األّول موقعة 
أكثر من أربعین شھیدا بینما تقول 

24بلغالقتلى ددالسلطات الرسمیة أّن ع
الشعبنّ فاالضحایاھذهكلورغم. فقط
انتفاضتھیواصلمازالالسودانفي

النظامإسقاطأعینھنصبواضعا
.الرجعي

الیومخرطومشھید جدید في ال
2019فیفري 17األحدسقط الیوم 

شھید آخر في الخرطوم بحري بسبب 
اختناقھ بالغازات المسیلة للدموع التي 
أطلقتھا قوات البولیس، حسب مصادر 

.سنة من العمر62طبّیة، ویبلغ الشھید 

ونّظم الیوم تجمع المھنیین مظاھرة في 
الخرطوم في إطار استمرار االنتفاضة 

19الشعبیة في السودان التي اندلعت منذ 
والتي ینادي من خاللھا 2018دیسمبر 

.الرجعي الحاكمالنظام المحتّجون بإسقاط 

االنتفاضة الّشعبّیةدفة تستھدیجدطوارئأوامر 
یوم أمس وداني صدر الرئیس السّ أ

عمر البشیر 2019يرفیف25االثنین 
أوامر طوارئ، تتعلق بحظر أربعة

التجمھر وتنظیم التعامل بالنقد األجنبي 
وحظر توزیع وتخزین وبیع ونقل 
المحروقات والسلع المدعومة خارج 

.القنوات الرسمیة
ھذه األوامر التحّركات دأحدفویستھ

منذ أواخر دھا البالفالتي تعریةجاجاالحت
الّنظام دفالسنة المنقضیة والتي تستھ

اء بسبب دالقائم وسقط خاللھا عشرات الّشھ
القمع الذي واجھت بھ السلطات 

وھي طریقة أخرى یسعى من . ضینفالمنت
ماھیر الّشعبّیة جخاللھا الّنظام إلى ترویع ال

محاولة منھ للقضاء على االنتفاضة في
. یةاالجتماع

واسعة سلطاتھذه األوامر ض تفوّ و
ات النظامیة بدخول أي مباني أو لقوّ ل

تفتیشھا أو تفتیش األشخاص، وفرض 
الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، 
والحجز على األموال والمحال والسلع 

شتبھ بأنھا موضوع مخالفة واألشیاء التي ی
األشخاصللقانون، وحظر أو تنظیم حركة 

أو نشاطھم أو حركة األشیاء أو وسائل 
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النقل واالتصال في أي منطقة أو زمان، 
باإلضافة إلى اعتقال األشخاص الذین 

صل یشتبھ في اشتراكھم في جریمة تتّ 
.بالطوارئ

__________________________________________________
إیزفستیاعن فشل أمریكا في فنزویال

، عنوان مقال "بولیفار یتحمل الجمیع"
الباحث السیاسي ألكسندر فیدروّسوف، في 

، حول الصفعة التي تلقتھا "إزفستیا"
.واشنطن في األمم المتحدة

:وجاء في المقال

نصرا لقد انتصرنا في األمم المتحدة، "
".عظیما بدعم من معظم دول مجلس األمن

ھكذا ثّمن الرئیس الشرعي لفنزویال، 
نیكوالس مادورو، نتائج تصویت األمم 

ترك ". األزمة في كاراكاس"المتحدة على 
وزیر الخارجیة األمریكي مایك بومبیو، الذي 
دعا إلى اجتماع الطارئ لمجلس األمن، 
االجتماع من دون أن یحصل على الدعم
. الالزم من المجلس لخطة التدخل األمریكیة

فبعد مناقشة استمرت قرابة خمس ساعات، لم 
یتوصل مجلس األمن إلى توافق في اآلراء 
بشأن األعمال المستقبلیة للمجتمع الدولي في 

ومع ذلك، فحتى في ظل غیاب . فنزویال
قرار إیجابي من جانب األمم المتحدة، فإن 

الجمھوریة الظروف تعمل لمصلحة سلطات
وھذا قد یجبر الوالیات المتحدة . البولیفاریة

.على اتخاذ تدابیر متطرفة

ولى الوقت الذي كان األمریكیون یحصلون 
فیھ على تفویض مطلق بكل ما یقومون بھ 
. في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

حتى أكثر الحكومات المؤیدة ألمریكا في 

رفضت علنا النظر الدول المجاورة لفنزویال 
في حل بالقوة لألزمة السیاسیة في كاراكاس 

الحلفاء األوروبیون للوالیات . كخیار مقبول
المتحدة أكثر تحفظا في تصریحاتھم من 

.القیادة األمریكیة

ھذه الحالة الثانیة خالل العشرین سنة 
الماضیة، لفشل الحرب الخاطفة األمریكیة 

ن فرصھا في االتجاه الفنزویلي، ما یعني أ
عالم األحادیة "للتوسع قد ضعفت، وأن آفاق 

لم . آخذة في التالشي" القطبیة األمریكیة
ُیظھر التصویت في األمم المتحدة غیاب 
جبھة واحدة معادیة لفنزویال فقط ، بل كان 
أكثر من أي وقت مضى عالمة واضحة على 

فإلى جانب . معالم عالم متنام، متعدد األقطاب
صوت في األمم المتحدة ...روسیا والصین

تركیا وجنوب - قادة إقلیمیون مؤثرون 
ضد التدخل -إفریقیا وإندونیسیا والمكسیك 

.في الشؤون الداخلیة لدولة ذات سیادة

إذا استمر ھذا االتجاه، ستحصل الوالیات 
المتحدة في النھایة على دعم أقل فأقل من 

بمجرد أن یتم تبدید أسطورة عدم . الحلفاء
لة العسكریة األمریكیة، حتى أكثر قدرة اآل

التابعین نشاطاً یمكن أن ینفّضوا عن 
.واشنطن

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحیفة

_________________________________________________________
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العالمفيالمقـــــــاومة نبــــاءنشرة أ

یضربون عن العملسودانمیناء بورعّمال :الّســودان

العمال في میناء من مئات الذفّ ن
على البحر الواقع بورتسودان السوداني 

األحمر إضرابا یوم االثنین
، وذلك احتجاجا على 18/02/2019

موافقة الخرطوم على تسلیم إدارة محطة 
بینیةالحاویات في المیناء لشركة فل

.سنة20اللھا لمّدة غالست

نقال عن " فرانس برس"وأفادت وكالة 
عامل 1400مسؤول نقابي بأن نحو 

رئیس لتوّقفوا عن العمل خالل زیارة 
الوزراء السوداني للمنشأة للتباحث معھم 

.بشأن القضیة المذكورة

العمال على توقیع اتفاق بین یحتجو
یخشون وةالحكومة السودانیة وشركة فلبینی

.إلغاء وظائف بعد تغییر إدارة المحطة

إلى أنھ لم " فرانس برس"وأشارت 
یصدر عن السلطات السودانیة أي موقف 

" ھیئة الموانئ البحریة"مع أّن رسمي، 
أنّ سابقا التابعة للحكومة السودانیة أعلنت 

مت أفضل عرض الشركة الفلبینیة قدّ 
المیناء لتشغیل وإدارة محطة الحاویات في 

.الجنوبي داخل میناء بورتسودان

____________________________________
عراقّیون یقتحمون قاعدة عسكرّیة تركّیة

ضین فالّران یعراقیّ من الددقام ع
ّخلھ العسكري دلالحتالل التّركي وتـ

ةھاجمبماألراضي العراقّیةفيالمتواصل 
قاموا و.تركّیةالعسكرّیة الاعد وقى الدإح
على یالءستباالوعسكرّیةآلیاتقاحربإ

القوات التركیة أطلقت و.سلحةبعض األ

ى إلىدّ صوب المھاجمین مّما أالرصاص
ددوإصابة عمن المقتحمیناثنینقتل م

. آخر بجروح

اعد وقمن الددوتحتفظ الدولة التركیة بع
على الّتراب العراقي بصفة عسكرّیة ال

دائمة تحت ذریعة مالحقة مقاتلي 
ومقاتالت حزب العّمال الكردستاني، وذلك 

.السلطات الحكومّیة العراقیةةبموافق

ا على واثر ھذا االقتحام، وحفاظا منھ
تعھداتھا والتزاماتھا الالوطنیة مع الرجعیة 

قامت السلطات العراقیة باعتقال التركّیة، 
على الھجومفيالعشرات مّمن شاركوا 
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تركیة داخل األراضي العسكرّیة القاعدة ال
. العراقیة وقاموا بإحراق بعض اآللیات

30یوم 80عدد المعتقلین حوالي بلغو
.المنقضيجانفي 

____________________________________
كادحین مضربین عن الّطعام یفقدون حیاتھم7: في مالي

من عّمال 500یخوض حوالي 
الخطوط الحدیدیة في مالي إضرابا عن 
الّطعام منذ شھرین بسبب تعّنت السلطات 

. أشھر كاملة10في تسدید أجورھم منذ 
وقد رفع العّمــال المضربون عن الّطعــام 

على أجورنا أو الحصول "شعــار 
."المــوت

وقد فقد إلى حّد اآلن سبعة من مضربي 
دیسمبر 18الجوع حیاتھم كان أّولھم یوم 

بینما سقط الّسابع قتیال یوم الثالثاء 2018
.فیفري المنقضي5

ھذه الحصیلة دفعت زوجات المضربین 
التظاھر رافعات الفتات كتب علیھا إلى

".أشھر10أنا جائعة منذ "

____________________________________
ھل شرعت أمریكا في تجربة الحلّ العسكري؟: فنزویال

یومیة أعلنت القوات المسلحة الفنزویل
تمّكنت من اأّنھ2019_2_25االثنین 

صّد ھجوم مسلّح عند معبر للحرس على 
.الحدود مع كولومبیا

وأوضحت القوات المسلحة في بیان لھا 
عنصرا 60نشرتھ الیوم، أّن أكثر من 

" موالتا"مسلّحا قاموا بمھاجمة معبر 
بوالیة تاتشیرا الفنزویلیة على الحدود مع 

.كولومبیا

وال یستبعد ان تكون الوالیات المتحدة 
ھي التي تقف بشكل مباشر وراء ھذا 
الھجوم من خالل انتقالھا الى طریق جدید 
في التعاطي مع المسألة الفنزویلیة حیث 
تسعى الى االطاحة بحكم مادورو وتثبیت 

ا على رأس الّسلطة، حیث لم یبق صنیعتھ
امامھا االّ تسلیح بعض الملیشیات في 
الّداخل والخارج ودفعھا الثارة حرب أھلّیة 
على غرار ما قامت بھ مع قوى امبریالیة 
.ورجعیة اخرى في بعض األقطار العربّیة

____________________________________



22

في انفجار سیارة مفخخة استھدف أكادیمیة للشرطة عشرات القتلى:اكولومبی

أعلنت –) أ ف ب(بوغوتا 
كولومبیا 

الخمیس الحداد لثالثة أیام یوم
شخصا على األقل 21عقب مقتل 

في تفجیر آخرین 68وإصابة 
سیارة مفخخة في أكادیمیة لتدریب 

.بوغوتاالعاصمة الشرطة في 
م سیارة او ُنفذت العملیة باستخد

كیلوغراما من 80زرع فیھا 
.المتفجرات

الحصیلة األولیة ھي أنّ وأعلنت الشرطة 
،جریحا68منفذ الحادثة، وقتیال بینھم 21

من الجرحى غادروا 58مضیفة أنّ 
وكانت وزارة الدفاع أعلنت في . المستشفى

.شخصا65وجرح 11وقت سابق مقتل 
وقال الرئیس إیفان دوكیھ إنھ أمر 
بإرسال تعزیزات إلى الحدود الكولومبیة 

.مدنالوالطرق المؤیدة إلى 
الذي أكدت —واستھدف المنفذ 

أكادیمیة —السلطات مقتلھ في الھجوم 
الجنرال فرانسیسكو دو باوال سانتندر في 
جنوب بوغوتا، خالل مراسم ترقیة 

.من الشرطةعناصر

تعلن أي جھة مسؤولیتھا لكن النائب العام 
نستور ھومبرتو مارتینیز قال إن المشتبھ 
بھ خوسیھ الدیمار روخاس رودریغیز ھو 

مجمع األكادیمیة المنفذ الفعلي وانھ دخل ”
) ت غ14,30(صباحا 9,30الساعة 

الخمیس بشاحنة نیسان باترول رمادیة، 
.دون إعطاء تفاصیل حول التفجیر

وقال إن الشاحنة خضعت للتفتیش في 
یولیو في مقاطعة آراوكو على /تموز

وھي معقل تقلیدي —الحدود مع فنزویال 
“ جیش التحریر الوطني”لقوات 
.الماركسیة

____________________________________
ّوي للكیان الّصھیونيجھجومإفشال : سوریا

اإلخباریة العربّیة " سانا"أعلنت وكالة 
الدفاعات الجویة السوریة أنّ الّسورّیة

2018جانفي20صّدت الیوم األحد ت

كان ذه الكیان الّصھیونيفّ نحربيّ عدوانل
.جنوبي البالداألراضي السوریة یستھدف 
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جوي اللعدوان شال افوتّم إ
استھدف الذيالّصھیوني 

المنطقة الجنوبیة ومنعھ من 
.تحقیق أي من أھدافھ

وكان الجیش السوري، 
قبل تسعة اّیام أنّ أعلن 

لھجوم جوي صّدت تدفاعاتھ 
الكیانصاروخي شنھ طیران

.إسقاط معظم الصواریخ المعادیةتّم خاللھ على محیط مدینة دمشق، والّصھیوني 
____________________________________

ظاھرة نسائیةمتقمعالشرطة التركیة 
قّوات استخدمت 

الشرطة التركیة، 
مساء یوم الجمعة

مارس 8
، الغاز 2019

المسیل للدموع 
لتفریق تظاھرة 
نسائیة في وسط 

.مدینة إسطنبول
، بأن الشرطة وسائل إعالموأفادت

قت المسیرة النسائیة عند مدخل التركیة فرّ 
.بالقوةإسطنبولجادة االستقالل، في قلب 

أن آالف وسائل اإلعالموذكرت 
المتظاھرات تجمعن في وسط اسطنبول، 

، وذلك رغم للمرأةالعالميالیوملمناسبة
قرار بمنع التظاھرة، في وقت أكدت القناة 
أن سیارات اإلسعاف نقلت عددا من النساء 
للمستشفیات لتلقي العالج، بسبب عنف 

.الشرطة التركیة ضدھن

من قبل، عدم التركیةالشرطةوأعلنت
السماح للمتظاھرات بالسیر في میدان 
تقسیم بمدینة إسنطبول، واإلعالن عن 

في تفریقھن مطالبھن، وبالفعل نجحت 
باستخدام العنف ضدھم، خاصة مع 

.استخدام غاز الفلفل

تعلیق على تلك المظاھرة، صّرح فيو 
ان باّن غودي ارجالرئیس التركي االخوان

النساء المشاركات قي المظاھرة سّیئات 
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ع األذان؟فویھتفن أثناء روعدیمات األخالقي ألنھن ظللن یصرخن 
____________________________________

عالمي للمرأةالیوم بمناسبة القمع مظاھرة : الشیلي 

الشیليفيقامت قوات الشرطة
الغاز المسیل للدموع والمیاه قنابل بإطالق

الساخنة نحو عدد من المتظاھرات 
والمتظاھرین الذین نظموا مسیرة بمناسبة 

تقاموقداالحتقال بالیوم العالمي للمراة، 
عناصر البولیس باعتقال عدد من 

.والمتظاھراتالمتظاھرین

_________________________________________________________

سیاسّیةبیانات 

االمبریالیون األمریكیون یرسلون جنودھم الى تونس: بیان 

السفینة 2019مارس 22رست یوم 
الحربیة األمریكیة یو أس أس ایرلینغتون 

میناء حلق الوادي بالضاحیة الشمالیة في 
متنھا ألف جندي للعاصمة تونس وعلى 

ومعدات عسكریة متطورة من بینھا 
طائرات ھیلوكبتر وذكرت الحكومة 

أنھ ستجري على مدى أیام التونسیة 
مشتركة تحت " تدریبات أمریكیة تونسیة"

إفریقیا، تشارك فیھا تلك أسد : اسم 
ر حزب وفي عالقة بذلك یعبّ . القوات

: الكادحین عما یلي 

یكیة غیر مرحب بھا إن القوات األمر: أّوال
دولة شعبیا في تونس وھي التي تنتمي الى 

امبریالیة نفذت وال تزال حروبا عدوانیة 

وأمم واقترفت مجازر مروعة ضد شعوب 
كثیرة ومنھا األمة العربیة وھي الداعم 
الرئیسي للكیان الصھیوني وتتمثل آخر 
جرائمھا في إعالنھا االعتراف بالسیادة 

.والن المحتل الصھیونیة على الج

راجت خالل السنوات األخیرة أخبار : ثانیا
قواعد عن امتالك االمبریالیین األمریكیین 

عسكریة في تونس منھا قاعدة للطائرات 
بدون طیار ویرتبط النظام التونسي 
بعالقات وثیقة باالمبریالیة األمریكیة منذ 
حكم بورقیبة وبن علي وازدادت تلك 

دیسمبر 17تفاضة العالقات قوة بعد ان
وكثیرا ما یتدخل السفیر األمریكي 2010
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رسم توجھات السیاسة الداخلیة في 
.والخارجیة التونسیة 

یأتي دخول القوات األمریكیة الى : ثالثا
تونس في وقت تتسارع فیھ تطورات 
األزمة الجزائریة وتعقد خاللھ الجامعة 
العربیة مؤتمر قمتھا بما یفید االستعداد 

جیر منطقة المغرب العربي بعد تواتر لتف
أخبار عن عودة إرھابیین تكفیریین الى 

تونس قادمین من سوریا الذین ال تخفى 
. عالقتھم باالمبریالیین األمریكیین

تحمیل نظام التحالف الدیني : رابعا
اللیبرالي تبعات الوجود العسكري 

تونس ودعوة سائر القوى األمریكي في 
تحاد في مواجھة الھیمنة الثوریة الى اال

.االمبریالیة

حزب الكادحین
2019مارس 23تونس 

انـــــــــــــــــــــــبی
الجاري مارس8و7توفي بین یومي

إحدى عشر طفال حدیثي الوالدة كانوا 
في مركز التولید وطب الرضیع مقیمین 

بمستشفى الرابطة بالعاصمة وفي صلة 
:یعبر حزب الكادحین عما یلي بذلك 
مشاركة أھالي الضحایا مصابھم : أوال 

.والتقدم الیھم بعبارات المواساة 
تحمیل سلطة التحالف االخواني : ثانیا 

رالي مسؤولیة ھذه الجریمة التي لیست اللیب
وال األخیرة حیث یزداد االستخفاف األولى 

بصحة الشعب وتحویلھا الى مجال للتجارة 
البرجوازیین المربحة لصالح كبار

. واالقطاعیین
ب في مكافحة الدعوة الى اتحاد الشع: ثالثا 

ھذه الظواھر وغیرھا بالنضال من أجل 
دیمقراطي یوفر نظام سیاسي وطني بناء 

.العالج والدواء المجاني للجمیع 
حزب الكادحین 

2019مارس 10تونس 

بیان مشترك حول االنتفاضة التونسیة
تحیي تونس ھذه األیام الذكرى الثامنة 

جانفي المجیدة 14دیسمبر 17النتفاضة 
وشاركت فیھا التي عمت أرجاء البالد 

ماھیر الشعبیة مطالبة جموع واسعة من الج
بإسقاط النظام وتوفیر الشغل والحریة 

وسقط خاللھا عشرات الشھداء للشعب 
ومئات والجرحى برصاص الرجعیة التي 

رئیسھا من غم ذلك من إنقاذ لم تتمكن ر
ولئن تمكنت االنتفاضة الشعبیة . السقوط 

من فرض التراجع على الرجعیة فإنھا لم 
ما رّمم تستطع إسقاط النظام الذي سرعان 

صفوفھ مستفیدا من دعم الرجعیة العربیة 
واإلقلیمیة والعالمیة ولعبت الرجعیة الدینیة 

في ذلك وأصبحت شریك دورا بارزا 
.جعیة الدستوریة في حكم البالدالر

وعلى مدى الثماني سنوات الماضیة 
ازداد الشعب فقرا وبؤسا في ظل ارتفاع 
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وسیطرة البنوك األسعار وانھیار الدینار 
الدولیة النھابة على االقتصاد وانتشار 
اإلرھاب والفساد وإغالق باب التشغیل 

األمراض واألوبئة كما ازداد وتفشي 
.االمبریالي والصھیوني رسوخا الحضور 

وفي ظل ھذا الوضع لم تتوقف المقاومة 
الشعبیة في شتى الجھات وافتضحت 

باعتبارھا دكتاتوریة " الدیمقراطیة الناشئة"
الطبقات الرجعیة وازدادت مقاطعة الشعب 
للمسرحیات االنتخابیة التي یتحكم في 
إخراجھا المال السیاسي واإلعالم الرجعي 

یوم آلخر تزداد عزلة الرجعیتین ومن 
وتدّب الخالفات الدستوریة واإلخوانیة 

بینھما وسط التحاق االنتھازیة بأحدھما بین 
.الفینة واألخرى بحثا عن فتات الموائد

وتتجھ األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة 
والسیاسة نحو االنفجار فالرجعیة عاجزة 

الشعب مصّر على عن حل أزمتھا بینما 
نیل حقوقھ غیر أنھ ال یزال حتى اآلن 
یفتقر إلى تنظیم صفوفھ ورصھا بما یسمح 

بتحقیق نصره وفي ظل ذلك یتحتم على لھ 
سائر القوى الشعبیة االتحاد على قاعدة 

انجاز مھمات الثورة والمضي قدما في 
جانفي دون 14دیسمبر 17انتفاضة 

.تأخیر
.ـ حزب النضال التقدمي

.ـ حزب الكادحین
2019جانفي13تونس، 

_________________________________________________________

تصریح حول االقتصاد الموازي في تونس

تعیش تونس منذ سنوات تحت تأثیر 
مشتتة أزمة سیاسیة والسلطة السیاسیة فیھا 

بحكم طبیعة المؤسسات السیاسیة التي جاء 
بعد عقود سابقة الدستور الجدید وذلك ابھ

كان فیھا النظام السیاسي قائما على وضع 
فرد تحیط بھ حاشیة ضیقة السلطة في ید 

ضى وھذا التغیر خلق مناخا من الفو
معھ المراقبة والمحاسبة في ضعفت 

مواجھة االقتصاد الموازي فقد استغل 
األزمات تلك الحالة بتھریب البضائع تجار 

ذلك واالتجار بالممنوعات ونشأ جراء 
رة أباطرة مال جدد كما قوى ساعد أباط

سلطة بن على الذین كانت القدامىالمال 
تغض عنھم الطرف ولكنھم كانوا تحت 

فإن السلطة الحالیة تقف أما الیوم رقابتھا
أمامھم عاجزة حتى أن تونس أصبحت 

موقعا شبة دائم في قائمة الدول تحتل 
المصنفة كمالذ ضریبي وھو ما فاقم من 
الفساد المالي الذي لھ انعكاساتھ على الحیاة 

بھا وذلك السیاسیة فھو یؤثر فیھا ویتأثر 
من خالل تمویل االحزاب وشراء النواب 

...الخاإلعالموالسیطرة على في البرلمان 
واذا كان ھناك من حلول عاجلة تحد من 

یمكن ان نفوذ االقتصاد الموازي فإنھا 
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تكون في المجال السیاسي بتغییر 
تكون فیھ المؤسسات السیاسیة على نحو 

السلطة قادرة على اتخاذ قرارات وبیدھا 
ذلك من ادخال آلیات تطبیقھا بما یعنیھ 

تحویرات على الدستور وعلى القوانین 

یتسلل منھا بارونات الثغرات التي وسدّ 
.االقتصاد الموازي 

العلیبيدفری
2019يرفیف21، لجزیرة نتا

_________________________________________________________
ةدالمتمرّ : انديـــغاـــورادھــأن

مرأة ھندیة من أسرة میسورة اجتماعیا، اختارت 
قي خندق الّثورة رفقة المالیین من فافاالصط

أبناء وبنات شعبھا الذي یخوض حربا ضّد 
قاومت . مبریالیةالرجعیة المتحالفة مع القوى اال

، ومن والمدنالجبھة الثقافیة متنّقلة بین القرى في
فوھةالرصاص من أطلقتالقتالوسط عابات

واحتلّت موقعا . األعداءبندقیتھا صوب رؤوس 
الحزب الشیوعي الماوي بان ارتقت صلبما دمتق

.المركزّیةنتھ جالى عضوّیة ل

، 2008أفریلفيعن ھذا العالم ،فجأةرحلت، 
ربة جوتأدبیاإرثاعاما تاركة 54عن سّن ال 

والكادحینالكادحاتدربمھمة تنیر كفاحیة
.الشعبّیةالدیمقراطیةطریق الثورة فيالّسائرین 

ذكرى وفاتھا، وبمناسبة الیوم العالمي في
للمرأة الكادحة، نقدم ھذا النص الذي نشرتھ 

2015قي أفریل " الطریق الماوي"مجلة 
تحت عنوان المتمردة، وقد قامت طریق 

. الفرنسیة الى اللغة العربیةاللغة بترجمتھ من 

اختیاربسھولةویمكنامتیازفيولدت
تاختارغانديأنورادھالكن. السھلةالحیاة

أجلمنللقتالالورودمنبدالالسالح
.المحرومین

مامكانفي2008أفریلفيأقیمحفلفي
یائسایحاولالطبیبكانمومباي،في

فيامرأةالمریضةكانت. بمریضھاالتصال
ذلكصباحجاءتعمرھا،منالخمسینیات

نصحوقد. شدیدةبحّمىمصحوبةالیوم
قراءةوبعدالدم،فحوصاتببعضالطبیب

الھاتفرقمبطلبقلبھ،كلمنبدأ،التقاریر،
غیركتاباتھافيالمریضةإلیھأشارتالذي

لماّن الرقمبسرعةوأدرك. المقروءة تقریبا
فقد أشارتمضطربا،كان. موجودایكن

منقاتلتینساللتینوجودإلىالتقاریر
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من الضروري حیثالمرأة،دمفيالمالریا
الوقتمرّ . تأخیردونالمستشفىتدخلأن
.لھاأثرأيھناكیكنولم

بالطبیبالمرأةفیھاتصلتالذيالوقتفي
أراد. أیامبضعةكانت قد مّرتأخرى،مرة

العنایةفيالفورعلىیضعھاأنالطبیب
.فاتقدكاناألوانلكنالمركزة،

توّفیتأفریل،12التالي،الیومصباحفي
فيفشلمنعانتلقد. غانديأنورادھا
المناعينظامھاأنكماالعضلي،الجھاز
الجھازي،الجلدتصلببسبببالفعلیضعف

كان الذاتیةالمناعةأمراضمنمرضوھو
.السیئةكتابتھافيالّسببھو

أنوأصدقاءبینبسرعةالخبرانتشر
بعد. باعتزازعلیھایطلقكانكماوأتباعھا،

إلىاألخباروصلتقصیر،بوقتذلك
ناكبورفيداستيعنعبارةوھيإندورا،

ذلكوكان. سنواتسبعلمّدةأنوعاشتحیث
الداخلیةوزارةسجالّتفياسمھاظھورقبل
-نارمادافارشاالمستعاراالسمجناكيكما

للحزب المركزیةاللجنةمنالوحیدةالمرأة
ھیئةأعلىوھو،)الماوي(الشیوعي للھند

.الناكسالیینلدىالقرارلصنع

منعالمستوىمنمحامالبنةكیف
منوتخرجتبومباي،فيالعلیاالمحكمة

على تحّصلتبإلفینستون،مرموقةكلیة
فيولدتابنةاالجتماع،علمفيشھادة علیا

والصعوباتالنضالحیاةأن تختاراالمتیاز،
على كتفیھابندقیةالغادرة،باستارغاباتفي

فياإلجابةتكمنقدللفراش؟مشمعوقماش
طبیعةفيأوفیھا،عاشتالتيالمرحلة

البعضربماأوعلیھا،كانتالتيالشخصیة
.معااالثنینمن

شانباج،وكومودغانیشمنأنورادھاولدت
الشیوعيالحزبفيناشطانوكالھما

كان.مكاتبھفيالزواجالھندي واختارا
فيمنزلھمنفرّ قدشانباجغانیشالشاب
تشاندراسوبھاشجیشإلىلالنضمامكورج
یقاتلكانكمحامي،الحق،وقتفي. بوس

فياعتقلواالذینالشیوعیینخالل محاكمات
حقیبتھ مملوءةوقد كانت تیالنجانا،كفاح

الرفاقعننیابةالمقدمةبااللتماسات
مشغولة بحیاكةفكانتكومودأّما. المعتقلین

إلىإلرسالھاوالقمصانواستعادة البلوزات
.الصینمعالحربیخوضونالذینالجنود

الكاتبشانباغ،سونیلأنورادھا،شقیق
موھوبةكانتأنھایتذكرالتقّدمي،المسرحي

مثلالموازیةواألنشطةالدراساتفي
یجريماتماماتدرككانتلكنھا. الرقص
المدرسة،فيكنتعندما: "سونیل. حولھا

مثلأشیاءعنوكتبتخطابات،إليّ أرسلت
عاًما12العمرمنتبلغوكانتالبنوك،تأمیم
أنورادھابدتاإلدراك،ھذابعدولكن. فقط
عامالجامعةدخلتعندماأخرىفتاةأيمثل

ستعودكانت"شانباجویتذّكر كومود. 1972
كما كّل بمكواةشعرھاوتسّرحالمنزلإلى

". الفتیات في تلك الفترة

بمثابة یوم ھائج السبعینیاتأوائلكانت
من الكثیرحیث وقعتللشباب،بالنسبة

ماوفقد افتتح. العالمأنحاءجمیعفياألحداث
فیتناموأبدتالصین،فيالثقافیةالثورة
ومع العودة. األمریكیةللقواتشرسةمقاومة

نكسلباري،ربیعرعدانفجرالبیت،إلى
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عنالنخبةجامعاتطالبمنالمئاتفتخلّى
وحّتى .بالحركة النكسالّیةوالتحقوادربھم
إلىذھبواالذینالمیسورةالعائالتشباب

. أصبحوا رادیكالیینالعاليللتعلیمالخارج
مدرسة دونفيسابقاً طالباً أحدھمكان

والدكان.دراسة لسانجاي غانديورفیق
فيالموظفین الّسامینمنواحًداغانديكوباد
شقةفيتعیشغالكسو، وكانت العائلةشركة
في وورلي، حیث كانالبحرعلىتطلكبیرة

في دورة تكوینّیة في المحاسبةیشارك في
لرادیكالیة،ایمیل سیاسّیا نحوبدأأینإنجلترا،

.ھناك وعادفلم یكمل مسیرتھ

أنورادھاعملتالوقت،ھذاخالل
بحركةملتزمةكانتلكنھاكمحاِضرة،

(PROYOM)"برویوم"التقدمیة الشباب
في. حركة النكسالمنمستوحاةكانتوالتي
الناشطات منواحدةأصبحتالحق،وقت

. مومبايفيالمدنیةالحریاتحركةضمن
وأنورادھاالوقت تقریبا أصبحتھذاوفي

ألھمالذيمننعرفاتصال، والعلىكوباد
نشطاء"كالھماأصبحماسرعانولكنمن،

األصدقاءأحدقالكما،"متحمسین
.المشتركین

وتذكرتالحبفياالثنانوقعماوسرعان
لزیارةكوبادفیھجاءالذيالیومجیداكومود

ھذاعلىھناكانزوجي":منزلھما
ھل:" وقالكوبادركعثم"قالت،،"الكرسي
نوفمبروفي"ابنتك؟أتزوجأنأستطیع
.تزوجا1977

فرق النكسالیین من دخلت،1980عامفي
الماركسي (الحزب الشیوعي الھندي القدیم 

شریط-دندكرانیا )الحرب الشعبیة()اللینیني

برادیش،اندراعلى والیةیمتدالغاباتمن
من –وأوریساومھاراشتراتشھاتیسجاره

عامفي. العصاباتلحربقاعدةأجل إقامة
الشعب، حربمؤسسأعرب،1981

مقابلةفيرغبتھعنابالي سیذارامایا،دكون
الرادیكالیینالطالباتحادمؤتمرفيكوباد

الحربأرادت. برادیشاندراوالیةفي
فيجادشیروليمنطقةإلىالدخولالشعبیة

أحد منّظريراو،لبارفاراوفقا. مھارشترا
الطریقالعاملینبیناالجتماعمھدالناكسال،

.ماھاراشتراوالیةفيالشعبحربلتشكیل

بعام،ذلكوبعد. كلّیاللزوجین التزاماكان
ثانيتضمّ التيناجبور،الىأنورادھاانتقلت
والیةفيالفقیرةاألحیاءمنعددأكبر

.الدالیتمنكبیرعددوكذلكماھاراشترا،
غرفةمنصغیرةشقةفيأوالً استقّرت

. ناجارالكشميحيفيشرفةمعواحدة
عندما: "زوجھامعكومود زیارتھاتتذكر
مننتمكنلم،فیھاستقّرتالذيالمكانرأینا

السقفانزاح. كومودتقول"أعینناتصدیق
اللیلة،تلكفيوأمطرتأماكن،عدةمن

ونامطاولةتحتفانزلقمعنا،مساعدناكان"
.كومودتضیف،"ھناك

منطقةإلىأنورادھاانتقلت،1986عامفي
السیاسي المركزناجبور،شمالاندورا،
منصغیرتینغرفتیناستأجرت. للدالیت
علىشيءأيھناكیكنلمبرید،عامل

...منزلھمافياإلطالق

جامعةفيكمحاضرأنورادھاعمل
كوبادتأتيسوفالحق،وقتناجبور، وفي

ال یعودان وأصبح االثنان. ھناكللعیشأیضا
دراجةأنورادھااستخدم. اللیلمنتصفقبل
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ذلك،وبعدالعمل،إلىللوصولردیئة
اشترت،اآلخرینالناشطینوبإصرار من

.ناریةدراجةكوباد

بصعوبة التجول فیھا اندورا معروفةكانت
: إندورافينشأالذيبوركار،أنیلیقول. لیال

سائقأواألجرةسیارةسائقیجرؤلن"
لكن،"إندورافيالمغامرةعلىالسیارات
لقد"بوركاریتذكرآبھة،غیركانتانورادھا
لوحدھااللیل،منتصففيالباستياجتازت

وكان بوركار قد التقى،"على دّراجة
جعلتنيلقد. "صدیقخاللمنأنورادھا

لوكمااألمركاناألشیاء،منالكثیردركأ
.یقولكما،"أماميانفتحقدكلھالعالمأن

دوفیناد بانتافني، أصبحأنورادھا،بفضل
ومغنًیاشاعًرااألسودالكاراتیھصاحب حزام

:قائلةبانتافنيتتذكرھا. رادیكالیةثقافیةلفرقة
ولمعمالً أخذناإذاجداً غاضبةستصبحإنھا"

سوریندرا". المناسبالوقتفينسلمھ
لیستمعأنورادھادفعتھآخر،شابغادلینغ،

لنشطاءقضایایناضل في سبیلالیوم،. بنفسھ
:ومشبوھین بالنكسالیین، ویقولمختلفین

سبب، بل كّل باللیسھذا". منارتيإنھا"
. ذلك بفضل أنورادھا

كامبل، ُعثر على مانوراما،1994عامفي
كانت تشتغل كمعینة الدالیت،منامرأة

و. المؤثرینالمحامینأحدمنزلفيمنزلّیة
نفسھاصعقتأنھاالمحاميعائلةذكرت

لكن. الموتحتىالخطأطریقبالكھرباء عن
قتلھا من ثماغتصابھایخشونكانواالنشطاء

أنورادھا حملة خاضتلقد. المحاميقبل
ھذهخلقتجھودھا،وبفضلاحتجاجات،

.والبرلمانالوالیةمجلسفيموجاتالقضیة

الثقات أحدبادكي،كان بیواجيإندورا،في
یبلغناشط من الدالیت،وھوأنورادھا،لدى

كل":األصدقاءویتذكر.أقدام4طولھ
جمیعویتبادلمنزلھاإلىیأتي بادكيصباح،
وقتفي."الشايأنورادھا حولمعاألخبار
بسرطانحالتھتشخیصتمعندماالحق،
وعالجتھمنزلإلىأنورادھاأخذتھالحلق،

یتذكرآخرى،شوما سان، ناشطة. أشھرلعدة
. اآلخرینلحیاةجداحساسةكانتھاأنّ 
في. للجمیعكان مفتوحاإندورافيمنزلھا"

كوبویضافماشخصفیھایأتيمرةكل
."الشايإلىالماءمن

األسرأفرادمنالعدیدتشجیعتموبفضلھا،
وقالت. ناشطینیصبحواأنعلىالثرّیة

القدیمة صدیقتھاوھيأبراھام،سوزان
أصبحتعندما"ومناضلة من نفس عصرھا،

شخصرؤیةدوًماالمشجعمنكانناشطة،
."معكیعملآنوماضيمن

أنورادھاانضمتالتسعینیات،منتصففي
ودخلت باستار،غابةفيالنكسالقیادةإلى

لجنةعضوماینا،. مرحلة السرّیةبالتالي 
-للحزب الشیوعي للھند الخاصةالمنطقة
جھودھاتتذكرفي دندكرانیا،-الماوي

الناسمنكثیر: "المحلیةبالقبائللالختالط
دیديانقائالالموضوع،ھذاحولیسائلنا

وھي ال تقومالبلد،ھذامنلیست) أنورادھا(
من تقتربدیديكانت. لغتنالمعرفةبشيء

ماأعرفأنا: "قائلة بابتسامةكّل واحد منھم
أتعلمسوف. فضلكمنلغتكعلمني؛تطلبھ

."منكشيءكل

رجالو. للغایةصعبةالغابةفيالحیاة
قریةمنبصفة دائمة،یتحركونالعصابات
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ولن. ثقیلةظھرحقائبحاملینأخرى،إلى
تحملفيھناك،حتىأنورادھا،تتردد

یفعلھشيءفھي تقوم بكلّ المصاعب،
نكسالیة،زعیمةوتتذكر. اآلخرونالمقاتلون

إلیھا وصلتعندماباستارفيكانتالتي
منبأينفسھاتزودلمأنھاألّول مّرة،

الجري،: المعتادةالعسكریةالتدریبات
: مایناتقول. بالعملالقیامالزحف،الزحف،

المشيأثناءمراتعدةوسقطتانزلقتلقد"
كّل مّرة تنھضفيلكنھاالوحل،في

."وتضحك

معأنورادھاخّیمت،1999عامفي
فيساركینجودم،قریةفيآخرینمتمردین

الشرطة، حاصرتھمعندماتشاتیسجاره،
لھار،یتذكر. مواجھةوحصلت على إثرھا

أنّ البارزین،العصاباترجالمنوھو
إلىسالحھاووّجھتحمایةأخذتأنورادھا

ذلكدائماتتذكركانتالحق،وقتفي. العدو
تقنیاتتعلّمعلىالشبابوتحثّ الحادث،

أنھاتتذكرسونیللكن. العصاباتحرب
."السالححملفيعدم البراعة"عنتحدثت

علىسھلةالغابةفيالصعبةالحیاةتكنلم
مناألحیانمنكثیرفيعانتفقد-جسدھا

تمشيكانتالصیف،نفسخالل. المالریا
وفقدتتوقفتإلى أنالیومفيلساعات

وقد . الجلوكوزماءرفاقھاأشربھا. وعیھا
وقالت. شمسضربةیبدو،ماأصابتھا، على

تسلیمرفضتإنھا، بعد استعادة وعیھا،لھار
.اآلخرینإلىحقیبتھا

الجنوبیةباستارشدیدضرب جفافعندما
علىالقبائلأجبرت،1999-1998في

أكثرحجارةعلىاحتوى"الذياألرزتناول

نفسوقدم. مایناكما تقول"الحبوبمن
لیتناولالعصابات،رجالإلىأیضااألرز

: مایناوتتذكر. الھنديالتمرمعجونمع
تبتلعثماألخرى،قبضة بعدكانت تأخذ"

طویالً وقًتاتستغرقكانتبینھما،الماء
تطّورت لدیھاأیضاھي". وجبتھاإلنھاء

عناأللموھي تخفف. "المعدةتقّرحات
البسكویتمنقطعة أو قطعتینتناولطریق
.حسب قولھا،"الماءمنوكوب

التخلصأنوراداقّررتأعبائھا،ولتخفیف
رجالیرتدیھاالتيالثقیلةالبطانیةمن

غطاءذلكمنبدالواختارتالعصابات،
تطور لدیھاالفترةھذهوخالل;رقیقسریر
.التصلبمرض

ماغالباً حال،أیةعلىالنكسالیون،كان
فيالحكومةأنشأتھالذيالفراغیملؤون
فيباساغودافي. نفوذھامناطق

لتعتمد سدبناءالمقررمنكانتشاتیسجاره،
الحكومةتجاھلتوقد.قریةعشرةاثنتاعلیھ

إشرافلكن تحت. لسنواتالقرویینمطالب
ھذابتنفیذقریة30متساكنوقامأنورادھا

كیلوعلىحصلوااشتغلواالذینأولئك. العمل
فزعتالحكومةلكنّ .یومیااألرزمن

. ھذه العقوباترفضتملكنوعاقبت العّمال
سد100منأكثربناءتم،1998عامفي
.دانداكارانیافيالنكسالیینقبلمن

من للتعلمنماذجببلورة تكفلت أنورادھاكما
دروساكانت تتابع بانتظام. النساءاجل تثقیف

المقاتالت النساءتواجھالتيالمشاكلحول
. إلى النكسالیةدعائیةموادوتترجموتكتب

للزعماءصوروكانت تعّد لوحات مع
لألمیاتالعالمّیةالقضایاوتشرحالسیاسیین
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تدرسكانتاألحیانبعضفي. المحلیات
.صحیةحول مسائلدروًسا

تقوم برحالتأنورادھاكانتھذا،كلبین
أنوأودستأتي،كانت. "مومبايإلىسریة

. جسدھاوتدلیكشعرھاعلىالزیتأستخدم
یقول، "استطاعتيقدرأدللھاأنأردت
.كومود

لإلعجابمدعاةأكثرھوما: "سونیلیقول
األفالمعنالمزیددائماً ستعرفأنھاھو

". نعرفھمماأكثراألخرىالشعبیةوالثقافات
مومباي،فيمسرحیاتھعرض إحدىخالل
شاھدت المسرحّیةبھدوء،أنورادھاتسللت

أنھاالحقوقتفيعلمت. "بتؤدةوغادرت
.سونیلیقول،"ھناككانت

للحزب الشیوعي للھندالتاسعالمؤتمرفي
أنورادھاتعیینتم،2007عامفي) الماوي(

الوقت،ذلكفي. المركزیةاللجنةفيعضوا
نكسالقادةكبارمنواحًداكوبادأصبح

القبضتم. (األحزابتوثیقعنالمسؤولین
.)سبتمبر20فيدلھيفيعلیھ

أعد النكسالیون أنورادھا،عملوانطالقا من
داخلالطبقاتحولسیاسیةوثیقةأول

كتبتكما. الھندفيالماركسیةالحركة
والتي،"والنسویةالماركسیة"عنمقاالت

سلطاتأعلىأخذتھا بعین االعتبار
.الناكسالیین

ساعدتفي دندكرانیا،اإلقامةفترةخالل
القیودعلىللتغلبالمتمردینأنورادھا

طریقعنالجماعيالعملعلىالمفروضة
تلعبھأنیمكنالذيالدوریفھمونجعلھم

.الزراعياإلنتاجزیادةفيالتعاونیات

حولأسئلةأنورادھاطرحتباستار،في
وقتفي. الحزبفيالسائدةاألبویةاألفكار
االطارات النسویةمعتعملكانتوفاتھا،
تحملعلىلمساعدتھنّ خططلوضع

عندماجھارخاندوفي. القیادةمسؤولیات
قضیةبشأنالقبائلمعكانت تتابع دورات

الدماغیة،بالمالریاأصیبتالمرأة،اضطھاد
.وفاتھاإلىأدىوھو ما

مذكراتھا بینواني فيجیوتيكتبت صدیقتھا
قال،"الخطر النكسالي" إن: "أنورادھاحول

لكني. للبالدتھدیدأكبرھوسینغ،مانموھان
عنوقد تخلّتدائماتضحككانتفتاةأتذكر
".اآلخرینحیاةمن أجل تغییرغنیةحیاة

فتحشینشیخیدطلبت منناجبور،في
تقیم بھا سابقاتحتلھاكانتالتيالغرف

واحدملصقلم یبق ھناك سوى. أنورادھا
الوقت كانت. البابعلىسینغلبھجتفقط

. قرمزّیةوقذ أصبحت السماءالشمسغروب
علىمستلقیارافقنيالذيالرفیقكان

وقرأجیدا،یعرفھاكانأرضاألرض،
:بانديلغوراغقصیدة

السنینآالفلدیھا
غضبھمھي

السنینآالف
مرارتھمھي

المتناثرةكلماتھمسوىال أدرك
واإلیقاعاتالقوافيمع

ولكّنكم ال تخافون إالّ 
.النارنشر

2015أفریل 14عن الّطریق الماوي، نشرة 



33

ورةــــــرأة في الثّ ـــللماصّ ــخعــوض

للقراءة والنقاش والتوزیع وھو مھمّ ھذا نصّ 
یشرح تحلیل ماوتسي تونغ للقمع الذي تخضع 

ط على لھ النساء والمقارنة بینھ وبین القمع المسلّ 
.جالالرّ 

ماوتسيكشف 
قیامھ أثناءتونغ 

بتحقیق عن حركة 
الفالحین في خونان 

التي السلطات 
تضطھد الكادحین 
رجاال ونساء وھي 
السلطة السیاسیة 
والسلطة العشائریة 
والسلطة الدینیة فتلك السلطات تقمع وتستغل 

یخضع ":الشعب كلھ وتخضعھ لجبروتھا قائال
الرجال في الصین عادة لسیطرة ثالثة أنظمة 

السیاسي والسلطان السلطان (من السلطان 
بینما تخضع ) " العشائري والسلطان الدیني

عن ذلك الى سلطة رابعة وھي الكادحات فضال 
سلطة الرجال فالمرأة مستغلة ومقموعة أكثر من 
الرجل لھذا السبب بالذات وكان أنجلس قبل ذلك 

البرجوازي في العائلة الرجل ھو "انھ قد قال
أصل العائلة "بینما المرأة ھي البرولیتاري 

وھو ما یؤكده ماو والملكیة الخاصة والدولة 
أما النساء فإلى جانب خضوعھّن : "قولھب

یخضعن ،الثالثة السالفة الذكرلسیطرة األنظمة 
) ".سلطان الزوج (كذلك لسیطرة الرجال 

ا عن المجتمع الصیني شبھ ویتحدث ماو ھن
یختلف الذي ال اإلقطاعيالمستعمر شبھ 

جوھریا عما علیھ الحال في المجتمع العربي 
السلطات األربعة الیوم حیث تمارس تلك 

وھذه األنواع األربعة من ".وظیفتھا القمعیة
والسلطان ،السیاسيالسلطان -السلطان

،وسلطان الزوج،والسلطان الدیني،العشائري
وھي ،عقلّیة ونظام األبّوة اإلقطاعيتمّثل كل 

السالسل األربع الكبرى التي تقّید الشعب 
وتمثل ."حینالفالّ وعلى األخصّ ،الصیني

السلطة السیاسیة ركیزة ذلك االضطھاد وعندما 
السلطات ویضعف بھا تترنح بقیة اإلطاحةتتم 

نفوذھا شیئا فشیئا قبل انھیارھا مما یعني أولویة 
التحرر السیاسي الذي یتحد في الكفاح من اجل 

وقد سبق ":القیام بھ الكادحات والكادحون یقول
أن ذكرنا كیف أطاح الفالحون بالسلطان 

كان السیاسي لمالّك األراضي في الریف ولما 
السلطان السیاسي لمالّك األراضي ھو العمود 

فإنھ بانھیاره ،الفقري لسائر أنواع السلطان
تزعزعت أركان السلطة العشائري والسلطان 

."جمیعاالدیني وسلطان الزوج 
ن ماو وجھ االختالف بین وضع الكادحات ویبیّ 

أوساطفي الریف ووضع النساء بین 
البرجوازیة الصغیرة والبرجوازیة المتوسطة 

في أعمال مضنیة فالكادحة في الریف تنخرط 
قوة اقتصادیة في جني وتفرض نفسھا ك
وتربیة الماشیة مما یمنحھا المحاصیل الزراعیة 

، وفي ھذا األخریاتحقوقا ال تتمتع بھا النساء 
یجد الزوج نفسھ مضطرا الى تشریكھا الوضع 

یعني العائلة ومجاراة مطالبھا وھو ما إدارةفي 
انھ كلما كانت المراة منخرطة أكثر في العملیة 

نموا داخل العائلة ادت حقوقھا االقتصادیة كلما ز
أما سلطان الزوج فقد كان على ":حیث یقول

ألن ،نسبیا بین الفالحین الفقراءالدوام ضعیفا 
الفالّحات الفقیرات مضطّرات ألسباب مالیة إلى 
المساھمة في العمل الجسماني بقسط أكبر مما 

اكتسبن حقا ومن ثّم ،لنساء الطبقات المیسورة
خاذ القرارات في تّ االم حتى في أعظم في الك

السنوات األخیرة زاد وفي . الشؤون العائلیة
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األمر الذي قّوض ،الریفي إفالسااالقتصاد
. لسیطرة الرجال على النساءالشرط األساسي 

بادرت ،عندما نھضت حركة الفالحین،والیوم
النساء في أماكن عدیدة إلى تنظیم اإلتحاد 

كي فقد سنحت لھن الفرصة ،النسائي الریفي
وأخذ سلطان الزوج یتزعزع ،یرفعن رؤوسھن

فإن جمیع العقلیات وباالختصار،. یوما فیوما
واألنظمة القائمة على أساس نظام األبّوة 

تتزعزع مع تعاظم سلطة اإلقطاعي أخذت 
تقریر ماوتسي تونغ،: أنظر للغرض".الفالحین

" ي خونانتحقیقات في حركة الفالحین فعن 
،المختارةالمؤلفات ،)1927- اّذار- مارس(

.المجلّد األول
وھذا الوضع الخاص للمرأة في الثورة 

فأكثر في یفرض على الكادحات االنخراط أكثر 
الكفاح من أجل التحرر الوطني واالشتراكیة 

الماركسیة اللینینیة بدراسة النظریة الثوریة 
م الصفوف وخوض الماویة والتسلح بھا وتنظی

.على قاعدتھاة الممارسة العملیّ 

_______________________________________________
حولندوة فكریة سیاسیة

بمناسبة المئویة الثانیة لوالدة وذلك ندوة فكریة سیاسیة وحزب النضال التقدميحزب الكادحین ینّظم
.كارل ماركس والمئویة األولى الستشھاد روزا لكسمبورغ

اخالت دیم مدحیث سیتّم تقصفاقسبالساعة العاشرة صباحاعلى 2019مارس 31یوم ستقــام دوة نّ ال
وحول األوضاع العاّمة الّراھنة بالبالذ التونسّیة مع معرض غحول كارل ماركس وروزا لكسمبور

.للكتب والّصور
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األحمربقلم عارف بین علب وصنادیققصید    

دون ضجیج واماتمأطفال في مھدھ
یسیحغیر الم بارد ارتسم على الحیطان ال

بت المشاھدقلّ مافكیوعلى الشاشات 
عھر ضفادع ونقیقاأللوانبكل 

فحزنك یا وطني قد طال
مراسیھاأرختوالعتمة  على المدى 

متك مقبرة وضریحوص
كأحالمكوالنعش بقایا علب رخیصة 

یلیق كان ھذا الإنتنزعج فال
العظم منكأكلوالقید قد 

المعاصموأدمى
...

والموت صار بك حقیق
من ھول الذھول

مطفأةاألسوارحتى النجوم تدلت على 
ینبلجأنوالفجر كیف لھ 

والغیوم ملبدة من صفیح 
دتھ العتمةوضیاؤھا بدّ 

دول محیقالسّ أطالواللیل قد 

اماألیّ ست عبق والریح كنّ 
ست طھر الفصول ودنّ 

النخیل الجریحأعناقولوت 
واغتالت فرح الزھر 
ورمت في المدى المرّ 

حیق عطرھا والرّ 
الحقول والعقولأصابالقحط 

یت وجھكولّ أینمام والخراب معمّ 
فراغ فسیح
؟آن الخالص أمافیا وطني 

...

...یكفي 
وا لھ الصنادیقعدّ أقد ...  فموتك ھا

...ولكن،ولكن
ھیھات.. الفناءأرادلكل من 

فالوطن ال یموت
وسیقوم من جدید

كالمسیحاألوتادحتى وان صلبوه على 

________________________________________________________



36 http://tarikthawra.overblog.com36:الموقع االلكتروني لطریق الّثورة http://tarikthawra.overblog.com36:الموقع االلكتروني لطریق الّثورة http://tarikthawra.overblog.com:الموقع االلكتروني لطریق الّثورة


