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  ل ؟ــــــــــــعمـــما ال

العراق في المشرق صبحت سوریا وأ
ساسیتین تمارس فیھما أالعربي  ساحتین 

داعش نفوذھا فضال عن حضور متعاظم  
ا في المغرب مّ أ .منــلھذا التنظیم في الی

تكون في  يلیبیا في طریقھا لك نّ إالعربي ف
 وفي الجزائر و تونس ،وضع مشابھ

حة ـة المسلّ ــعلنت الجماعات التكفیریّ أ
وضاع األ أنّ یبدو كما لو والءھا لداعش و

  تسیر بسرعة نحو المزید من التعقید.

تزدحم فیھ  يو یحدث ذلك في الوقت الذ
"التحالف " وــي ولالف الدّ ــالتح طائرات "

واء وتنھمر فیھ القنابل و ــجالعربي" في األ
ا ــكملھأب فیھ مدن بتخرّ و الصواریخ

ا ـراب و یسقط یومیّ ــى مبانیھا بالتّ سوّ وتُ 
بریاء بین قتلى وجرحى ا األــمئات الضحای

  افھم.ــضعأد شرّ یُ و

ك االمبریالیة  اء تتحرّ ـثنفي ھذه األ
مریكیة بشكل خاص مشرقا و مغربا األ
قدامھا وفق أترسیخ رباح واأل يلجن

المنطقة تشكیل  عادةإب ياستراتیجیة تقض
ة ــعرقیّ ة وــسس طائفیّ أسرھا على أب

ات متصارعة بما ـومذھبیة ضمن كیان
ة ر لھا وضعا مریحا فتكون القوّ ـیوفّ 

لھا ون تدخّ ـیطلب المتحارب يالحامیة الت
  ا.ــوحمایتھ

كانت زیارة  ،حداثھذه األ في خضمّ و 
ما رافقھا ا وـمریكألى إقائد السبسي  يالباج

ل ن تحوّ أرة تفاھم  یمكن ـمن توقیع مذكّ 
ا وتمرح ــلى محمیة تسرح فیھإتونس 

ح فقد صرّ  .اــمریكیة علناالمبریالیة األ
ط لمنح تونس صفة مریكا تخطّ أ أنّ اوباما 

لدولة خارج الحلف  يالحلیف االستراتیج
 أنّ القائل  أيز الرّ ا یعزّ ـممّ  ،طلسياأل

كبر مریكیین ھم المستفید األاالمبریالیین األ
دیسمبر  17ا جرى   منذ ـن ممّ اآلحتى 

ونس فقط بل في ــلیس في ت ،2010
مكنھم مع أفقد   .سرهأربي بــوطن العــال

اتو تحقیق المزید من ن في النّ ــخریآحلفاء 
راقھا في ــغإة وة العربیّ ــمّ تفتیت األ

ر على ــكثأیطرة حروب طائفیة والسّ 
 ي،ان الصھیونـن وجود الكیــمیأثرواتھا وت

ن على تحقیق المزید من نھم اآلو عی
خرى حان وقت أار ـاك ثمـفھن ،ھدافاأل

واعھ ــنأن بـمن الیمی الءُ ـالعمقطافھا و
االنتھازیین اللیبرالي والمختلفة الدیني و

 يیانكــیتزاحمون على تقدیم الخدمات لل
  .انــثمبخس األأوب

د ــتری ي،على الصعید الجیواستراتیج
ن من المغرب اآل مریكیةاالمبریالیة األ

ة از عسكریّ ـنقطة ارتك ونــن یكأالعربي 
ي المشرق ـللناتو بعد تسجیل نجاحات ف

ین الھدف محاصرة روسیا والصّ و ،العربي
ب ا سیترتّ ران ممّ ـیإو بسط السیطرة على 

ال المزید من الحروب التي ــعنھ إشع
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ا ستزداد ـستشمل مناطق جدیدة و معھ
  .الكادحینمعاناة مالیین 

ر نجاح االمبریالیة حتى اآلن في ـفسّ ـویُ  
 ي،شتراكاب العالم االــتنفیذ سیاساتھا بغی

ابة ــغ ـھفبدون اشتراكیة أصبح العالم كلّ 
ھ نجاح ـنّ أاب، غیر ــئتتصارع فیھا الذّ 

ین یعود ا والصّ ــففي روسی ،تـمؤقّ 

ى الماضي ــلإر ـكثأر فــكثأالكادحون 
جھ الطبقة ھ  تتّ ـو في العالم كلّ  ي،االشتراك

دة نحو مم المضطھَ األالعاملة و الشعوب و
روس ا القریب الستلھام الدّ ــتاریخھ

فالحروب  ،واالندفاع نحو المستقبل
لدى  يمّ ـنورات و تُ ــالثّ  دُ ـولّ ـجعیة تُ الرّ 

الكادحین روح المقاومة و اإلصرار على 
  االنتصار .

************************************************************************ 

  الطفولة واألخطار المحدقة بھا

ت العدید من األحزاب السیاسیّة ركزّ        
نفسھم "المستقلّین" في و من یسّمون أ

حمالتھم االنتخابیّة سواًء التشریعیّة منھا أو 
الرئاسیّة على جملة من الوعود الرامیّة 
إلى إیجاد حلول جذریّة للمشاكل التي 
تتخبّط فیھا الطفولة باعتبارھا نواة 
المستقبل لغرض حمایتھا من الفقر والبؤس 
والتشـــّرد حتّى تنفتح أمامھا أبواب 
األمـــل على غد أفضل یجنّبھا ما تتعّرض 
لھ یومیّا من انتھاكات متعدّدة األوجھ ومن 
استغالل فاحش وإلعدادھا اإلعداد الجیّد 

  لتحّمل مسؤولیاتھا مستقبال.

غیر أنّھ وبانتھاء تلك الكرنفاالت    
والخطب الرنّانة وصدور  االنتخابیة

استفاق الحالمون من سباتھم على  انتائجھ
حقیقة مّرة حین أیقنوا فعلیّا أّن وضعھم   

یزداد بؤسا من یوم آلخر وأّن تلك الوعود 
التي جعلت أحالمھم تتّخذ ألوانا وردیّة لم 
تكن سوى وعود زائفة وأن تلك الشعارات 

الرنّانة لم تكن سوى كالم للتسویق ال 
رت للتطبیق، فكانت صدمتھم أقوى وغیّ 

للحیاة لتزداد قتامةً في نظرة العدید منھم 
وأصبح البعض منھم غیر قادر  عیونھم

على اإلقبال علیھا ورافضا لالستمرار فیھا 
 ثّر سلبا على نفسیتھم فجنح البعضمّما أ

إلى االنزواء رافضین التعایش مع محیطھم 
األمر الذي دفع بالعدید منھم إلى وضع حد 

 2014خالل سنة لحیـاتھم عبر االنتحار، ف
طفال قد  18تشیر اإلحصائیّات إلى أّن 

ناث، إلمن جنس ا 12انتحروا من بینھم 
وقد استمّر ھذا النزیف على مدى األشھر 

  .2015األولى لسنة 
كما أّن ھذا الوضع البائس الذي تعیشھ    

الطفولة خاّصة بالنسبة للمنقطعین عن 
الدّراسة في سّن مبّكرة نتیجة لعدم قدرة 

التھم على توفیر مستلزماتھا عائ
ومصاریفھا أو بسبب بعد المدرسة عن 
مقر سكناھم أو لغیاب السند العائلي دفع 
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بالعدید منھم إلى الولوج المبكر لعالم 
الجریمة واالنحراف سواًء بتعاطي 
المخدرات والكحول كحّل للھروب من 
واقعھم المریر ونسیان معاناتھم ولو لبعض 

أو باالنخراط في  اللحظات أو السویعات
شبكات الدّعارة والسرقة أو االلتجاء إلى 
القیام بكل األعمال المھینة والتشرد في 

  شوارع المدن  والقرى والتسّول.
لقد تسبّب انقطاع آالف األطفال سنویّا    

عن الدّراسة في ھجرة العدید منھم 
لعائالتھم أو الھروب من مراكز اإلیواء 

ین الذین یملؤون لالنضمام لقوافل المتشرد
الشوارع لتتلقفھم أیادي المنحرفین 
والسماسرة الستغاللھم في بیع المسروقات 
والسلع المھّربة  أو في ترویج الممنوعات، 

 290كما یكونون عرضة للعنف الجنسي (
دون   2014حالة تم اإلبالغ عنھا سنة 

احتساب مئات الحاالت األخرى التي بقیت 
فة منھا ما ھو طّي الكتمان ألسباب مختل

اجتماعي ویتصل بالخوف من الفضیحة أو 
  الخوف من ردّة فعل المجرم).

ومّما زاد الطین بلّة، تكاثر الشركات    
الوھمیّة (المختّصة في اإلیھام بتوفیر عقود 
التشغیل) والتي تمأل إعالناتھا یومیّا 
صفحات الجرائد دون رقیب، والتي أمعنت 

ل علیھم بكل في استغالل األطفال والتحیّ 
الطرق مما أدّى إلى تنامي ظاھرة 

 2015المتاجرة بھم.  ففي شھر أفریل 
فتاة  14مثال تّم العثور على حوالي 

سنة في  15و 14تتراوح أعمارھّن بین 

شقّة أعدّھا لھن أحد السماسرة لإلقامة بھا 
إلى حین توفیر الوثائق الالزمة واستیفاء 

ى سوریا التراتیب الضروریّة لتسفیرھّن إل
لاللتحاق بصفوف التكفیریین، وبالطبع 
ستكون مھمتھن تلبیة الطلبات الجنسیّة 
لإلرھابیین تحت یافطة جھاد النكاح 

 - حسب تصریحات الفتیات-والحال وأنھ 
قد كّن یبحثن عن عقود شغل كخادمات في 
المنازل ولم َیدُْر بخلدھّن أنّھ سیتم إرسالھّن 

یستغلون  إلى جبھات القتال. فالسماسرة 
الوضع البائس لألطفال والفقر الذي 
یحاصرھم من كل ناحیة لبیعھم دون علم 
مسبق منھم لمن یدفع أكثر خاصة بالنسبة 

  للفتیات صغیرات السّن.

وإذا كانت الطفولة مستغلّة من قبل    
في الّسابق، فإّن الّسماسرة والمنحرفین 

على الخط خالل  دخول الظالمیین
- 12-17انتفاضة  السنوات التي عقبت

رفّعـت من وتیـرة ھذا االستغالل  2010
بدًء بالزواج العـرفي بالقاصرات أو ما 
یسّمى الزواج الشرعي وإجبارھّن على 
مرافقة أزواجھّن خارج البالد أو تركھن 
یجابھن مصاعب الحیاة صحبة أطفالھّن 
والذي كان من نتائجھ المباشرة ارتفاع عدد 

اج  والمقدّرة بـ الوالدات خارج إطار الزو
والدة سنویّا، وصوال إلى احتالل  1500

العدید من الجوامع واستغالل ھذه األماكن 
إلقامتھم خاّصة بالمناطق الفقیرة وتمكنھم 
من التأثیر على العدید من األطفال عبر 
بث سمومھم وتجھیزھم لیكونوا مشاریع 
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قنابل موقوتة معدّة للتدمیر والتخریب 
ھا سواء إلى العراق أو والقتل یتّم إرسال

سوریا أو لیبیا إذ یتّم الزج  بأغلبھم في 
أتون النزاعات والحروب الدینیّة والعرقیة. 
إّن االستراتیجیا التي یتّبعھا التكفیریون في 
تعاملھم مع الطفولة ھي السعي للسیطرة 
على عقول األطفال، ولھذا الغرض احتلوا 
العدید من الفضاءات العامة والمحالت 

اّصة مقرات الشعب الدستوریة وقاموا خ
بتھیئتھا وتأثیثھا لتكون مدارس قرآنیة 
وریاض أطفال یتّم تسییرھا بطرقھم 
الخاصة في اتجاه فرض نمط المجتمع 
الذي یطمحون لتركیزه كبدیل عن المجتمع 
الحالي عبر الفصل بین الذكور واإلناث 
وفرض اللباس الطائفي على البنات 

االختالط بین الجنسین واألطفال  وتحریم 
مع تركیزھم على ثقافة الموت وعذاب 
القبور وتكفیر المخالفین لمعتقداتھم 
وأفكارھم   والسعي إلقناع ھؤالء األطفال 
بعدم االلتحاق بالمدارس الحكومیة أو 
الخاصة ورفض التعلیم الحالي باعتباره 
یحرض على الكفر واإللحاد. وبذلك 

مستفحلة في یساھمون في تغذیة األمیة ال
المجتمع ألّن إمكانیّة السیطرة على عقل 

  األّمي  سھلة.

إّن سعي التكفیریین إلى السیطرة على    
وإقناعھم بصحة  عقول األطفال الصغار

لخدمة مخططاتھم    أفكارھم وتوجیھھم
ي حق الطفولة التي كبرت یمثل إجراما ف

وازداد وضعھا االجتماعي   معاناتھا
  واالقتصادي  سوءا. 

غیر أّن معاناة الطفولة لم تقف عند ھذا    
الحدّ، بل تواصلت عبر العدید من األوجھ 
حتّى بالنسبة للذین أسعفھم الحّظ لمواصلة 
دراستھم سواء جراء البرامج التعلیمیّة 
المكثفة والتي ال تتماشى مع طاقة الطفل 
في استیعاب كل الدروس أو األدوات 

تي یحملھا المدرسیّة والكتب والكراسات ال
التلمیذ یومیّا والتي یتجاوز وزنھا قدراتھ 
الجسمانیّة، إلى جانب وسائل النقل القدیمة 
والتي تسببت في العدید من المآسي إذ 
سجلت حوادث مروریّة  راح ضحیتھا 
تالمیذ المدارس نتیجة لقدم ھذه الحافالت 
التي تستعمل في نقلھم وعدم تعّھدھا 

تیجة النھیار بالصیانة الالزمة، وكذلك ن
أسقف بعض قاعات الدراسة، إلى جانب 
الحوادث التي یتعرضون لھا عند خروجھم 
من مدارسھم التي تفتقر لسیاج یحمیھم 
والحال أّن أبواب العدید منھا تفتح مباشرة 
على الطریق العام، إضافة لحاالت التسّمم 
التي طالتھم جراء استھالك بعض المواد 

أو تعّرضھم    ھمالغذائیة الفاسدة بمدارس
مثل الجرب والبوصفّیر  لألمراض الوبائیّة

(التھاب الكبد الفیروسي صنف جیم) الذي 
طال العدید من المدارس مثل الرقاب من 
والیة سیدي بوزید ونابل وقفصة 
وبوعرقوب وحاّمة قابس وھو مرض ینتج 
بالخصوص عن شرب المیاه الملّوثة مع 

واألریاف  اإلشارة إلى أّن العدید من القرى
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والمدارس الموجودة بھا تفتقر للماء 
  الصالح للشرب .

إّن السلطة الحاكمة، وحسب ما ینّص    
علیھ دستورھا، ھي الضامنة لحقوق الطفل 
خاصة فیما یتصل بالتعلیم والصحة والنقل 
والوقایة من المخاطر التي یمكن أن 
تتعرض لھا الطفولة. وعلیھ فإّن طرق 

ھي السبب في التعامل مع األطفال 
معاناتھم الیومیّة وفي فقرھم وبؤسھم نتیجة 
تجاھل الدّولة لمعاناة الطفولة  التي تتطلب 
تأطیرا خاّصا وإحاطة دائمة ورعایة 
مستمرة حتّى تنشأ في ظروف حسنة 
تجنّبھا مخاطر االنحراف والتشّرد. فمن 
أوكد   الواجبات توفیر الشروط المالئمة 

میّة التي یجب أن للدراسة بالمنشآت التعلی
تتوفر فیھا فضاءات تحتضن التالمیذ في 

أوقات فراغھم وكذلك النوادي لصقل 
مواھبھم مع تمكینھم من التغذیة السلیمة 
والصحیة داخل مدارسھم و توفیر وسائل 
النقل السریعة والمریحة لنقلھم  وكذلك 
الرعایة الصحیة الضروریّة والمجانیّة، 

ن الظروف إضافة إلى العمل على تحسی
المعیشیة للكادحین   وتشجیعھم على إلحاق 
أبنائھم بمؤسسات التعلیم العمومي مع 
المراقبة المستمرة لألطفال وتأطیرھم 
واالستماع إلى مشاغلھم وفرض الدراسة 
حتى سّن السادسة عشر والعمل على 
إرجاع المنقطعین قبل ھذه السن إلى 
دراستھم وحّل مشاكلھم التي دفعتھم إلى 

ادرة مدارستھم . لكــــــــن السؤال الذي مغ
یطرح نفسھ ھنا ھل تمتلك الدولة القائمة 

رادة لحل المشاكل التي القدرة و اإلحالیا 
  تتخبّط فیــھا الطفولة ؟  

************************************************************************ 

  معاناة الكادحین في تونس 

  اعي في القــْیروانجمار انتحاولة مح -1

في القیروان، ومن أمام مقر    
المندوبیة الجھویة للتعلیم، أقـدم یوم الجمعة 

   محاولةعلى  نائب  معلم 15أفـریل  24
انتحار جماعي على مرأى ومسمع 
مسؤولي المندوبیة وعدد كبیر من 

  مساندینھم.

فبعد ساعتین من االحتجاج، قاموا  
بسكب كمیات من البنزین على أجسادھم، 

 ألشخاص كانوادخل السریع غیر أن الت
موجـودین في مكـان الـواقعة حـال بینھم 
وبین إضرام النّار في أجسادھم. وقد تبعت 

  .ھذه الحـادثة حالة احتقان كبیرة

وقد عمد ھؤالء النواب إلى اإلقـدام   
على ھذه العملیّـة بعد أن انسدّت أمـامھم 
الّسبل وبعد تحّركات واحتجاجات سابقة 

العتصام الذي شرعوا في كان آخرھا ا
تنفیذه قبل ثالثة أیّام أمـام المندوبیّة 
الـجھویّة للتّربیة، وبعد أن راسلوا واتّصلوا 
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بجمیع الجھات الرسمیّة المسؤولة 
وبالنقابات المعنیّة من أجل النظر في 
مطلبھم األساسي والوحید وھو تسویة 
وضعیتھم المھنیة بقبول انتدابھم في قطاع 

انوا أثناء االعتصام األخیر قد التعلیم، وك
بالتصعید ومن ذلك اإلقدام على  ادوھدّ 

االنتحار الجماعي حرقا في حال عدم 
االستجـابة لمطلبھم أو حتّى االھتمام 

  بمشكلتھم. 

غیر أّن جمیع التحركات بما فیھا 
التھدیدات بالتصعید لم تثر اھتمام مختلف 
السلطات المسؤولة، وھـو ما دفعھم إلى 

 ام بمحـاولة االنتحـار. القی

وزیر التربیة الذي تّم االتّصال بھ إثر   
قوع الحــادثة وعد ببحث ملّف المعلّمین و

النواب الذین حاولوا االنتحار في األیّام 
القلیلة القادمة. فھل أّن المسـؤولین في ھذا 

 البلد ال یفھمون إالّ لـغة التھدید والنّـار ؟

اب: مرض االلتھاب الكبدي الّرق -2
 عــوسّ یت

تّم مؤّخـرا اكتشاف إصابة عـدد من    
متساكني قریة العـواید الـواقعة في 
معتمدیّـة الّرقـاب من والیة سیدي بوزید 
بمرض االلتھــاب الكبدي. وحسب تقـاریر 
المصالح الطبیّة في الجھة، فإنّھ قـد وقع 

حاالت إصابة من بینھم تالمیذ  7تسجیل 
امت المدرسة االبتدائیّة وذلك بعد أن قـب

إثـر ورود  قافلة طبیّة بـزیارة المنطقة

معلومـات عن تغیّب عدد من التّالمیـذ من 
 تلك القــریة عن الدّراسـة.

وقد أطلقت المصــالح الطبیّة بالجھة 
صیحة فـزع مؤّكدة أّن قــریة العوایـد، 
ونتیجة لھذه اإلصـابات المكتشفة حدیثا، 

 ھذا الفیروس القــاتل. النتشارل بـؤرة تمثّ 

بھذه  الوباءویفّسر انتشـار ھذا    
القـریة بطبیعة میـاه الشرب التي یتناولھا 
سّكانھا وكذلك التالمیذ، وھي میـاه متأتّیة 
من اآلبار وخاّصة السطحیّة المنتشرة 
بالقریة والقرى المجاورة لھا باعتبارھا 

ألمطـار وھي منطقة فالحیّة أو من میـاه ا
 . میـاه غیر صحیّة في الغالب 

ة األولى التي انتشر القری العواید ولیست   
فیھا فیروس االلتھاب الكبدي، فقد تّم في 

حالة  11اضي اكتشاف المشھر أكتوبر 
ابة بھذا الفیروس في منطقة الّسعیدة إص

دة عنھا وخاّصة في صفوف البعیغیر 
اة بحی رض قد أودىالمالتالمیذ، وكان ھذا 

 .2015انفي ج 27تلمیذة یوم 

وبالّرغـم من الّزیارات الطبیّة والّزیارة    
الحكومیّة "الفجئیّة" من الّطراز العالي، 
فإنّھ لم یتم القضاء على ھذا الفیروس بل 
إنّھ انتشر أكثر، ذلك أنّھ بدل اتّخاذ 

اجلة للقضاء علیھ من خالل عإجراءات 
أساسا في القضاء على أسبابھ والمتمثّلة 

اء الّصالح للّشراب تّمت المعدم توفّر 
ترقیة المنطقة التي ظھر فیھا إلى معتمدیة 

 وبلدیّة. 
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عّمال مطرودون من شركة بترولیّة  -3
 نمساویّة في إضراب جوع وحشي

عّمـال مطرودین، كانوا  8دخل    
یعملون في شركات خدمات تابعة لشركة 
"أو أم في" البترولیّة النمساویة، في 
إضراب جوع وحشي انطالقا من یوم 

بحقل وادي زار  2015أفریل  20االثنین 
 الموجود في صحراء تطــاوین.

و كان ھؤالء العّمال قد نفّذوا    
اعتصاما مع عدد آخر من العمال 
المسرحین والمطرودین من قبل نفس 
الّشركات بمكان عملھم استمّر أسبوعا 

 كامال.

ویأتي ھذا التّصعید في الشكل    
النّضالي من قبل ھؤالء العّمال احتجاجا 
على عملیّة الّطرد التي قامت بھا الشركات 
التابعة للشركة البترولیة النمساویة التي 

عـامال متذّرعـة  120تعتزم تسریح 
النخفاض الذي تشھده أسعـار النّفط في با

 األسـواق العالمیّة.

ھذه الشركـة، ھي واحدة من عشرات    
الشركات األخرى متعدّدة الجنسیّـات التي 
تقوم باستخراج البترول من األرض 
التونسیة وتسّوقھ عالمیّا. وزیـادة على 
استغاللھا للثروة الـوطنیّة بأبخس التكالیف 

طائلة، فھـي تستغّل  وتحقیقھا ألربـاح
العّمـال وإذا ما تراجع سعر النّفط یتحّمل 
الكــادحون تبعـات ذلك إذ أنّــھا تعمد إلى 

طردھم دون مراعــاة أّي حّق من 
 حقــوقھم.

وفي عالقة بإضراب الجوع الوحشي    
الذي یخوضھ العّمـال، صّرح الكاتب العام 
الجھوي لالتحاد العام التونسي للشغل 

ین بـأّن "العّمال ھم الحلقة األضعف بتطـاو
في ھذا القطاع الذي تأثر مؤخرا بانخفاض 

، وكانت سیاسة الشركات البترولسعر 
البترولیة التقشفیة تستھدف تسریح ما ال 

عامال، بدل تحّمل تبعات  120یقل عن 
ھذه الفترة مثلما تحملت الجھة الوضع 

أسعار البترول كانت «مضیفا ان » لعقود
ورغم ذلك لم یستفد احد من مرتفعة 

 األمر"، على حد تقدیره.

حــالة العّمـال المطرودین ستزید في    
سبة البطــالة في تطـاوین ارتفـاع ن
أّن ھذه المنطقة تسّجل أعلى خصوصا 

نسب البطـالة في البالد. وھذا الـوضع 
سیزید في حـالة االحتقـان التي تشھدھا 

غیر  المنطقـة، وھي التي عرفت في وقت
بعید انتفـاضة ألھالي معتمدیة ذھیبة 
سقطھا خاللھا شھید وعدد من الجــرحى 

 نتیجة القمع الذي جوبھ بھ المنتفضون.

كیف استجـابت وزارة التّنمیـة لمطالب  -4
 عّمــال الحظــائر ؟

أكثر من  2015أفریل  16نفّــذ یوم    
عــامال من عمال الحظائر داخل  250

عا ووقفة احتجاجیة وزارة التنمیة تجم
مواصلة لسلسلة من التحّركات السابقة 
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رافعیــن مطالبھم المتمثّلـة في التغطیة 
االجتماعیة وجدولة الترسیم وتحدید األجر 

 األدنى. 

في استدعـاء   سلطة الولم تتأّخر    
قوات البولیس لتقـمع تحّركھم االجتماعي 
االحتجاجي معتمدة الحّل األمني كما عّودنا 

النظام منذ عقود في مواجھة المطالب  بھ
االجتماعیّة. فتّم االعتداء على العّمـال 
وإخراجھم بالقـّوة من ساحة الوزارة 
ومالحقتھم خارجھا وأصیب عدد منھم 

  عدد آخر. لواعتقـ

  مواجھات وقمع في تمغزة والمتلــّوي -5

ست مورقمع المحتجین في تمغزة وتّم 
الجملة من قبل قوات البولیس اعتداءات ب

سفر عن سقوط جرحى حالة بعضھم أمما 
ن والوضع یزداد ومعتقلخطیرة ، و ھناك 
حداث في تمغزة األ أنّ توترا الیوم، علما 

یام الثالثة الماضیة و االسباب لى األإتعود 
لى مشكالت إتعود  يیجرالعمیقة لما 

  .التشغیل و التنمیة

قتل الخمیس لیال الشاب  يالمتلوو في 
سنة) لما كان على متن  24وسیم خمیلي (

وذلك بطریق » فیسبا«دراجتھ من نوع 
ن أالقطار بعد  فرعیة في مستوى محطة

الحقتھ الشرطة وصدمتھ سیارة على 
س مما تسبب في مواجھات أالرمستوى 

عنیفة واستعمال مكثف للغاز المسیل 
  .روالد معمّ أللدموع خاصة في دشرة 

************************************************************************ 

 د حیاة الطلبة المضربین عن الطعامالمغرب : الموت یھدّ 

تخوض مجموعة من طلبة الجامعات    
في عدد من السجون المغربیة إضرابا 

 مفتـوحا عن الّطعام من اجل الحریة.

ھؤالء الطلبة المعتقلـون بسبب    
نشاطھم السیاسي واالجتماعي والنقابي 

فبرایر  20ضمن منظمة "أوطم" وحركة 
دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 

لبین ، مطا2015مارس  23یوم 
باالستجابة لمطالبھم الجزئیة المتمثّلة في 
حقّھم في الّرعایة الطبیّة والتجّمع والحق 
في الزیارة المفتوحة ومواصلة مشوارھم 

الدراسي وإجراء االمتحانات وتوفیر الكتب 
والغذاء الالئق والتمتع بالفسحة من داخل 

 السجن. 

وقد تسبب اإلضراب عن الطعام في    
الة الصحیّة لعدد منھم تدھور حادّ للح

خاّصة أّن بعضھم قد امتنع منذ أیّام عن 
تناول السّكر والمــاء فتّم نقلھم إلى 

 المصّحات التّابعة للّسجون.

ویعود امتناع الطلبة المعتقلین بسجن    
لودایة بمّراكش عن تناول السكر والماء 
إلى تھدید سلطات الّسجن  بنقل المضربین 
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یة والتضییق التام على الفرد اتإلى الزنزان
 من داخل السجن. أبسط تحركاتھم 

وقد ووجھ ھذا اإلضراب بال مباالة تاّمة 
من قبل إدارات السجون بل إنّھا تمادت في 
التضییق علیھم، حسب ما أوردتھ تقاریر 

ض المنظمات الحقوقیة المغربیّة بع
 العالمیة.و

ویتوّزع المضربون على سجن    
ین قادوس في لودایة بمراكش وسجن ع

فاس والسجن المركزي بالقنیطرة وسجن 
 وجدة.

داخل  ذا اإلضرابوقد أثار ھ   
الّسجون المغربیّة حركـة مساندة عالمیّة 
تجلّت في عدید التحّركات التي خاضتھا 
خاّصة المنّظمات واألحزاب الیساریّة 
والثّـوریّة والمجموعات الشبابیّة في العدید 

ائض المساندة من بلدان العالم وفي عر
الموّجھة للّطلبة المضربین والمندّدة بالقمـع 
الذي یتعّرضون لھ من قبل السلطات 

 المغربیّة.

وفي اإلطار ذاتھ، أطلقت مجموعة    
عبر العالم نداًء  من المنظمات الثوریة

الطلبة المغاربة “بـ  موصفتھ نإلنقاذ حیاة م
المعتقلین على خلفیة نشاطھم السیاسي 

، فیما باشرت ”الفكري الیساري وانتمائھم
لجنة دعم الطلبة بعملیة إطالق عریضة 
دولیة موجھة لوزارة العدل والحریات من 
أجل تلبیة مطالب المضربین وإنقاذ 

 حیاتھم.

و لیس ھذا اإلضراب عن الّطعـام    
من قبل الّطلبة المغاربة المعتقلین األّول 
من نوعھ فقد سبقتھ إضرابات عدیدة 

بعضھا إلى استشھاد مناضلین  أخرى أدّى
مثلما حدث خالل العام الفارط وھـو ما قد 
یتكرر أیضا ھذا العام مما یتطلب تظافر 

سائر الثوریین في الوطن العربي جھود 
العالم للقیام بحملة واسعة لمساندة و

 المضربین و الوقوف إلى جانبھم .

  

  

  

  

  

************************************************************************  
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 الكامیرون: بوكو حرام تذبح الكادحین وتحرق أكواخھم

شنّت جماعة بوكو حرام في اللّیلة    
 17والجمعة  16الفاصلة بین الخمیس 

ھجوما على قریة بیا في  2015أفریل 
أقصى شمال الكامیرون أسفر عن سقوط 

قتیال، وقد قـام المھاجمـون بقطـع  19
 رؤوس معظم الّضحــایـا.

ولم یكتف المھـاجمون بإبـادة    
متساكني القـریة، بل قــاموا بإحـراق عدد 
كبیر من األكـواخ. وكانت الجمـاعة سابقـا 
قد جنّدت في صفـوفھا عددا من الشبّان من 

 ھذه القــریة.

یأتي ھذا الھجـوم على قـریة بیا التي    
تقـع في منطقـة كولوفـاتا التي تضم العدید 

والمنشآت العسكریة من القواعد 
الكامیرونیة، وفي نفس الیـوم نفّذت 
الجمـاعة ھجوما على موقـع للجیش 

 الكامیروني في ھذه المنطقة (كولوفاتا).

وكـان الجیش الكامیروني قد أعلن   
دخولھ في حرب ضدّ جماعة بوكو حرام 
بعد أن وّسعت نطـاق ھجمـاتھا من 

اد  نیجیریـا إلى الكـامیرون وأیضا إلى التش
 والنّیجر.

وتتّبع جماعة بوكو حرام اإلسالمیّة   
أبشع الّطرق في القضاء على سّكان 
المناطق التي تھاجمھا وتعذیبھم، فغالبا ما 
یكون ضحایاھا من بین النساء واألطفـال 

في األریـاف وفي  الكادحینوالشیـوخ 
المدن الّصغیرة، وھي تعمد إلى اختطافھم 
وتعذیبھم وذبحھم واغتصاب النساء 

 لبیع.ل وعرض الفتیـات 

وقد بدأت ھذه الجمـاعة في تنفیذ   
مما في نیجیریا  2009ھجماتھا منذ سنة 

ألف قتیل  13إلى سقوط أكثر من  ىأدّ 
ونزوح ملیون ونصف شخص في نیجیریا 

 لوحدھا. 

************************************************************************ 

  في الیوم العالمي لمناھضة اإلمبریالیة : المقاومة ھي الحل

اسبة ــمن  ریلــأف 24یوم ل ــیمثّ        
للتندید بجرائم  الكادحونسنویّة یقف فیھا 

یستحضرون تجارب كفاحھم اإلمبریالیة و
الطبقة العاملة  دفعھو ما یوضدھا  

الشعوب واألمم المضطَھدة لمقاومتھا و
     .لمشاریعھالتصدي وا

   أعلى مراحل الرأسمالیة  اإلمبریالیة  تمثل
أدّى التنافس بین الشركات العمالقة إلى  فقد

القضاء نھائیّا على الشركات الصغرى 
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واندماج الشركات العالمیّة الكبرى التي 
تحتاج إلى المزید من مناطق النفوذ لبسط 
ھیمنتھا وتوفیر أسواق جدیدة لفائض 

ن متطلبات صناعتھا خاصة إنتاجھا ولتأمی
مشاریع  الثقیلة منھا من مواد أولیة وعبر

استثماریّة، فالرأسمالیّة االحتكاریّة في 
حاجة أكیدة ألسواق جدیدة وواسعة لترویج 
منتجاتھا ومناطق نفوذ ممتدّة لنھب ثروات 
الشعوب الطبیعیة ولالستثمار بتكلفة 

  منخفضة توفر لھا أرباحا طائلة. 

إّن اشتداد التنافس بین الشركات    
العمالقة أدّى إلى احتداد الصراع بینھا 

أّن حلّھ ال  یمكن أن یتم وصل إلى درجة و
إال بالحروب المدّمرة فكانت الحرب 
العالمیّة األولى ثّم الثانیة والتي أدّت إلى 
القضاء على مالیین البشر وتغیّر موازین 

ئة  القوى لصالح قوى استعماریّة ناش
من خاصة اإلمبریالیة األمریكیة  نتمكّ فت

حتى أصبحت تسّمى  البروز كقوة جبارة 
اإلمبراطوریّة التي تعیش من دماء البشر. 
ونظرا لطبیعتھا الدمویّة سعت للتدخل في 

لبسط  مریكا الجنوبیةأشؤون البلدان 
للحد من تنامي وھیمنتھا على أجوارھا 

ت من الستینانفوذ اإلتحاد السوفیاتي في 
بوصفھ القّوة التي كانت القرن الماضي 

. وفي ھذا اإلطار یتنّزل تھدیدا لھاتمثل 
في جمھوریة الدومینیك  العسكريتدّخلھا 

. ھذه الجمھوریة 1965أفریل  24في 
التي كان عمالء األمریكان  من الجنراالت 
یسیطرون على السلطة فیھا مّما دفع 

عبیة بالشیوعیین إلى إشعال فتیل انتفاضة ش
لغرض اإلطاحة بھم وقد توّصلوا إلى 

على أجزاء من  1965السیطرة في بدایة 
جزیرة سانتو دومینجو لتكون منطقة 

وشكلوا ھناك حكومة ثوریّة از لھم ارتك
معارضة لسلطة العسكر، فما كان 
لإلمبریالیة األمریكیة من حّل إالّ التدخل 
السافر وبقّوة عسكریّة تعد حوالي 

في   رتكاب مجزرةجندي ال 20.000
راح ضحیتھا    الكادحین المنتفضینحق 

المئات من القتلى وآالف الجرحى بتعلّة 
حمایة الرعایا األمریكان والحال أنھا 
تدخلت لقمع االنتفاضة ولمنع الشیوعیین 

  السلطة. الى الوصولمن 

ي جمھوریّة ف  لقد أدّى التدخل األمریكي  
   تالدومینیك إلى تثبیت حكم الجنراال

لتعرف البالد حكما استبدادیا تواصل من 
واحتالال مباشرا لجزء  1978إلى  1966

من أرضھا فأصبحت جزیرة سانتو 
دومینجو تحت السیطرة المباشرة 

  لإلمبریالیة األمریكیة منذ تلك الفترة.
الیوم تواصل االمبریالیة اعتماد نفس و  

السیاسات من ذلك ما تمارسھ في الوطن 
یحتوي على كمیات ھامة  العربي  الذي

تاجھا أمریكا من المواد األولیّة التي تح
(البترول والغاز  لصناعتھا واقتصادھا

أساسا) وعلى العدید من المنافذ البحریّة 
البحریة الھاّمة التي تمثل عصب التجارة 

أّن حدوده تفتح على العدید العالمیّة باعتبار 
  . من البحار والمحیطات 
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إّن ھذه الخصائص الجغرافیة الممیزة    
والثروات الطبیعیة الھائلة جعلت الوطن 
العربي عرضة ألطماع القوى االستعماریّة 
المتعاقبة بدء باالستعمار العثماني وصوال 
إلى االحتالل الفرنسي واألنجلیزي وكذلك 
اإلیطالي واإلسباني في إطار إعادة اقتسام 

العالمیة األولى مناطق النفوذ  قبْیل الحرب 
  وغداتھا. 

لقد ظّل الوطن العربي مستعَمرا استعمارا 
مباشرا في عدّة أجزاء منھ (فلسطین، 
الجوالن، سبتة وملیلة بالمغرب وجزر 

طمب الكبرى...) وغیر  طمب الصغرى 
مباشر في البعض اآلخر . ورغم صفقات 
الخیانة التي أبرمتھا جل األنظمة العمیلة 

ریة تحت یافطـــة مع القوى االستعما
"االستقالل" فإّن الھیمنة اإلمبریالیة 
تواصلت ولو بأشكال مختلفة محافظة في 
ذلك على التقسیم الذي أقّرتھ القوى 

بمقتضاه الوطن  فتتاالستعماریة والذي 
العربي إلى دویالت وإمارات وركزت 

فرقت بھا أبناء الشعب   بینھا حدودا 
یده بعد الواحد متصدیة  لكل محاوالت توح

الكیان الصھیوني الذي قلبھ أن غرست في 
وجد في اإلمبریالیة األمریكیة خیر سند لھ 
من خالل ما تقدمھ لھ من حمایة غیر 

وما توفره لھ من دعم عسكري  مشروطة
  .الدائم االستراتیجيیضمن لھ التفوق  

غیر أّن الشعب العربي بعمالھ وفالحیھ    
یدي بل وطالبھ ومثقفیھ لم یقف مكتوف األ

 من خالل االمبریالیة و عمالءھاظّل یقاوم 

التي  العدید من االنتفاضات المتتالیة 
دفع  شملت أغلب األقطار العربیة مّما 

اإلمبریالیة إلى استبدال أوراقھا المحروقة 
  .   تبدو جدیدة بأخرى

لم یحالفھا  عملیة استبدال البیادق غیر أن
بأشكال  ألّن المقاومة تواصلتالنجاح دائما 

متعددة ، كما واصلت الجماھیر الشعبیة 
في الوطن العربي إسناد القضیة الفلسطینیة 

   ومناھضة الكیان الصھیوني. 

فصول العدوان االمبریالي  أخرو كانت   
العربیة ما جرى خالل  األمةالدائم على 

 لاحتّال  تم عندما السنوات القلیلة الماضیة 
. بشكل مباشر 2003العراق سنة 

على اإلمبریالیة األمریكیة  استولتو
قسمتھ إلى عدّة أقالیم وطوائف  و ثرواتھ

ثم امتد  ،)كرادعة، أمتناحرة (سنة، شی
لیشمل أقطار أخرى وخاصة الھجوم 

  .سوریا ولیبیا

 الیوم إلى نیمدعوّ  الكادحین العربإّن      
النھوض إلى الكفاح ضد االمبریالیة 

ى نفوذھا فمشاكلھم لن تحل اال بالقضاء عل
في وطنھم  و السیر على طریق 
االشتراكیة مستلھمین في ذلك الكفاح 

األمم و الظافر للطبقة العاملة و الشعوب 
كل مكان من عالمنا  دة فيالمضطھَ 

خاصة تجارب الحروب الشعبیة في و
لھزائم الصین و فیتنام حیث تم إلحاق ا

غ وجھھا في تمریباالمبریالیة األمریكیة و
  .جبروتھا وغطرستھاالتراب رغم 
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  بیانـــات سیاسیّــة

 التأسیسي البیان / الثوریة الجبھة
 الثوري المسار لنـواصل

  الثوریة القوى وحدة أجل من

تّم خالل سلسلة من االجتماعات التي     
حضرتھا األحزاب والمنظمات الموقعة 
أدناه تقییم الوضع العام في تونس 
والوطن العربي والعالم وتحدید أبرز 
المھمات الثوریة التي یقتضیھا الوضع 
الراھن وفي صدارتھا وحدة القوى 

   الثوریة.

وقد ساد تلك االجتماعات قدر عال    
ادلة والروح الرفاقیة من الثقة المتب

والعزم على تجاوز حالة التشتت التي 
انعكست سلبا على نضال الشعب ضد 
اإلمبریالیة والرجعیة، األمر الذي جعل 
ھذه القوى تتمكن من إعادة ترمیم 
صفوفھا وتكریس تمادیھا في مزید 
إخضاع الجماھیر الشعبیة عبر التفقیر 
والتجویع واإلرھاب، وصوال إلى 

من بالتخلي عن المطالب مقایضة األ
  الثوریة.

وأفضت االجتماعات والمشاورات إلى 
   القرارات التالیة:

أوال : تأسیس كیان سیاسي جبھوي 
یجمع تلك األحزاب والمنظمات تحت 

اسم الجبھة الثوریة التي ھي إطار 
سیاسي ملتزم بمواصلة المقاومة الشعبیة 
في أبعادھا الثوریة من أجل إرساء 

راطیة الشعبیة في إطار سلطة الدیمق
تجذیر مسار االنتفاضة لتحقیق الشعار 
الرئیسي الذي رفعتھ الجماھیر: "الشعب 

   یرید إسقاط النظام".

ثانیا : إقرار أرضیة الجبھة الثوریة 
ومبادئھا التنظیمیة التي تم اإلمضاء 
علیھا من ممثلي األطراف المعنیة یوم 

   .2015أفریل  29

إطار سیاسي  ثالثا: الجبھة الثوریة
مفتوح أمام كل القوى الثوریة أحزابا و 
منظمات وجمعیات، وھي مستعدة 
للحوار مع مختلف القوى الثوریة في 
اتجاه مواصلة المسار الثوري ومقاومة 
اإلمبریالیة والرجعیة واالنتھازیة السائرة 

   في ركبھما.

إن األطراف المكونة للجبھة الثوریة    
لوضع الراھن قد اتفقت عند تقییمھا ل

   على ما یلي:



 

15                                                                               5201 ماي -أفریل، 82العــدد  ،طریق الثّورة
             

 

إّن انتخابات المجلس التأسیسي  .1
والبرلمان كانت انتخابات شكلیة 
ووسیلة للرجعیّة لاللتفاف على المسار 
الثّوري، وھي ال تعبّر عن إرادة 
الشعب لخضوعھا للمال السیاسي 
واإلعالم الفاسد ولما اتسمت بھ من 
خلط بین الدین والسیاسة وتزویر 

المراكز الرجعیة  للتزكیات وتدخل
العربیة والعالمیة ومقاطعة أغلب 
الناخبین لھا. وما أفرزتھ ھذه 
"االنتخابات" ال عالقة لھ بمطالب 
المنتفضین، إذ أن النظام السیاسي قد 
ظل على حالھ مما یفقده الشرعیتین 
الشعبیة والقانونیة وبالتالي فان الشعب 
غیر ملزم بسائر االتفاقیات التي 

لطة مع الدول األخرى في أبرمتھا الس
ظلھا، ومنھا بالخصوص الدیون التي 
حصلت علیھا. وقد كانت ھذه 
االنتخابات مجّرد وسیلة استغلّتھا 
الحكومات المتعاقبة لتشریع تواصل 
الفساد المالي وتفقیر الشعب وانتشار 

   اإلرھـاب وتھریب الّسالح.

إّن جماھیر شعبنا قد واصلت  .2
ادیة مقاومتھا للسیاسات االقتص

عبر  لمصالحھا واالجتماعیة المعادیة
االعتصامات واإلضرابات القطاعیّة 
   واإلضرابات العاّمة واالنتفــاضات

ومقـاطعة االنتخابات. وقد شملت ھذه 

المقـاومة طیلة السنوات األخیرة مناطق 
عدّة في مدن البالد وقـراھا وقدّمت 
خاللھا الجماھیر عدید التضحیات في 

  ن مطالبھا األساسیة.سبیل دفاعھا ع

إّن االستقطاب الحالي في الساحة  .3
السیاسیة بین الیمینین الدینى و اللیبرالي 
ھو استقطاب رجعي یطمس التناقض 
الحقیقي بین الشعب وقواه الوطنیة 
المناضلة من جھة والقوى االستعماریة 
ووكالئھا المحلیین من جھة ثانیة، وفي 

شكل تباین مع االمبریالیة و عمالئھا ت
الجبھة الثوریة البدیل الحقیقي المنحاز 

  للوطن والشعب.

   والتجویع. التخویف لسیاسة ال *
   النظام. إسقاط یرید الشعب *
 الشعبي الحراك لتجریم ال *

  االجتماعیة. واالحتجاجات
   وعمالؤھا. اإلمبریالیة تسقط *
 الــحركة بنــاء على جمیــعا لنعمــل *

   للنظام. عادیةوالم المنظمة الجماھیریة
----------------------------------    

  األحزاب و المنظمات الموقعة على البیان:
  تونس –* منظمة العمل الشیوعي 
   * الجبھة الشعبیة الوحدویة

   * حزب الكادحین الوطني الدیمقراطي
   * حزب النضال التقدمي

  * القوة العمالیة النتصار الشعب
  2015ماي  1تونس 
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  لتتوقّْف المجــزرة في الیــمن !
تتواصل المعارك في الیمن و تدّك    

الرجعیة المتّحدة في تحالفات سیاسیة 
س رؤووعسكریة المنازل فــوق 

ج البــواراألبریــاء مستعملة الطائرات و
یسقط المئات شھداء وجرحى والدبّابات و

ن النّسـاء و الّرجال والّشیوخ من بی
حتیة في بلد األطفــال وتدّمر البنیة التو

في عالقــة بذلك من الفقــر، و یعاني
یعبّر حزب الكادحین 

الدیمقراطي في تونس عّمــا  يالوطن
  :یلي

ما تشھده الیمن حالیا ھو  : إنّ أّوال    
حرب رجعیة طرفاھا الرئیسیان إیران 
والسعودیة والقـوى المرتبطة بھما 

  وضحیّتھا الكادحون الیمنیون .

ثانیا : یصب االمبریالیون والصھاینة    
الزیت على نیران ھذه الحرب حتى 
تزداد اشتعاال وتتواصل أطول مدّة 
ممكنة خدمة لھدف استراتیجى وھو 

ــراق األّمـة العربیة في حرب إقلیمیة إغ
حتّى تسھل شاملة على أساس طائفي 

تضعف السیطرة على ثرواتھا و
   مقاومتھا ویعاد تقسیم أرضھا .

ثالثا : إّن كشف طبیعة الحرب    
الرجعیة في الیمن باعتبارھا جزءا من 

تُشـّن على  حرب اإلبــادة الشاملة التي
یالیة الكادحین العرب من طرف االمبر

وعمالئھا بكّل ما أمكن من الوسائل 
  مھمة ثوریة ملحة .

ما یحدث في الیمن وغیره  رابعا : إنّ    
تعصف بھا  من األقطــار العربیّة التي

الحروب الرجعیة یتطلب من الثوریین 
العرب االنتقال من مستوى مراقبة ما 
یحدث واالقتصار على الشجب والتندید 

الممارسة إلى مستوى توحید الموقف و
في إطـار خّطة استراتیجیة لمواجھة 

أشعل  اإلرھاب الرجعي و الحروب التي
  نیرانھا .

    الدیمقراطي  الوطني الكادحین حزب
  2015 أفریل 12 تونس

في عید الشغیلة العالمي:الثورة طریق الكادحین إلى التحّرر واالشتراكیة
 الكادحون أیّـھا

یحّل العید العالمي للشغیلة ھذا العالم   
في ظل وضع محلّي یزداد فیھ تفّشي 
اإلرھاب وغالء األسعار وارتفاع نسبة 
االنتحار واللجوء إلى التداین الخارجي 

وتدّخل السفارات االمبریالیة في تحدید 
السیاسات بما في دلك فرض االنخراط 
في محاور سیاسیة وعسكریة وفساد 

قم التھریب وبقاء قتلة اإلعالم وتفا
الشھداء دون عقاب وتقاسم السلطة بین 



 

17                                                                               5201 ماي -أفریل، 82العــدد  ،طریق الثّورة
             

 

الیمینین الدیني واللیبرالي واشتداد 
األزمة في التعلیم والنقل والصحة 
والقضاء والبیئة بما یھدد بحالة إفالس 

  عام .
و بعد االنتخابات األخیرة بدت القوى    

الرجعیة متحدة في الظاھر متقاسمة 
غیر ان التناقضات النفوذ و المصالح 

تنخرھا فالثقة منعدمة بین األطراف 
المكونة لھا ویمكن أن تلجا في اى وقت 
الى السالح لتصفیة الحساب فیما بینھا 

  بما یھدد باندالع حرب رجعیة طاحنة .

و رغم اختالل موازین القوى لصالح    
الرجعیة فان الشعب یھّب إلى النضال 
من خالل اإلضرابات واالعتصامات 
والمظاھرات ویسجل ھنا وھناك 
االنتصارات الجزئیة مجبرا أعداءه 
الطبقیین على التراجع مثبتا ان سیاسة 
الخداع والقمع والتخویف وزرع الیأس 

  والتھدید لن یحالفھا النجاح .

 الكادحون أیّـھا
یزداد الھجوم االمبریالي على األمة    

العربیة ضراوة ویسقط اآلالف بین 
شّرد المالیین من شھداء وجرحى وی

دیارھم بإشعال نیران الحروب الطائفیة 
الرجعیة في استغالل إجرامّي للعواطف 
الدینیة ھدفھ مزید تفتیت الوطن العربي 
ونھب ثروتھ ورغم شراسة الھجوم فان 
المقاومة الشعبیة تتصاعد وتعجز 

االمبریالیة وأعوانھا في مواجھتھا عن 
  تحقیق األھداف المرسومة .

 الكادحون أیّـھا
ان االمبریالیة و الحرب توأمان وفي    

عالمنا ترتفع السنة لھب الحروب 
الرجعیة التي تقف وراءھا االمبریالیة 
في بقاع مختلفة بما یھدد الكرة األرضیة 
كلھا بحرب كونیة جدیدة والدافع لكل 
ذلك ھو جشع االمبریالیین الذین 
یجمعون الثروات الطائلة من عرق 

والشعوب واألمم  ودماء العمال
المضطَھدة ورغم أنھم یبدون أقویاء 
ومثیرین للرعب ومنتصرین فان یكفي 
الرجوع إلى تجارب التاریخ القریبة 
لنعرف كیف كانت ھزائمھم المدویة في 
الصین وفیتنام والجزائر وكمبودیا 
وغیرھا عندما نھضت الشغیلة والشعوب 

  إلى الثّــورة.

 الكادحون أیّـھا
عیّــة غارقة في األزمات إّن الرج   

وھي عاجزة عن تقدیم حلول للمشاكل 
السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
المتفاقمة طالما أنھا تسمتد وجودھا نفسھ 
من بیع األوطان وقمع الشعوب 
والسیطرة على الثروات 

باضطھادھا وغطرستھا ال یمكن  وھي
المقاومة التي لن تكلل  إال أن تولد

ما كانت منظمة فقد   إذاإالّ بالنصر 



 

18                                                                               5201 ماي -أفریل، 82العــدد  ،طریق الثّورة
             

 

ضربت الشغیلة والشعوب واألمم 
المضطھدة دوما آیات من البطولة 
الثوریة و انتصرت عندما عرفت 
طریقھا إلى التنظیم وانھزمت عندما 
كانت صفوفھا مبعثرة والیوم فان النداء 
الذي دوى في أرجاء العالم قبل عشرات 

  السنین ال یزال ھو نفسھ : 

   حدوا العالم اتیا ُعّمـال 

یا ُعّمال العالم وشعوبھ وأممھ 
  المضطَھدة اِتّــحدوا.

   الدیمقراطي الوطني الكادحین حزب

  2015 ماي أول
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

************************************************************************ 
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  شاعر الكدح  يان األبنودـحماة عبد الرّ ــوف

 2015 أفریل 21ي یوم الثالثاء توفّ  
شاعر الكدح عبد الرحمان االبنودى عن 

عاما فقد كانت والدتھ سنة  76سن ناھز 
في قریة ابنود من محافظة قنا  1939

  .الواقعة في القطر العربي المصري

احد ابرز شعراء العامیة  يبنوداأل عدّ یُ  
فكار الشیوعیة مبكرا ر باألــثّ أت و قد

اعتقل لبعض الوقت بتھمة االنتماء و
لمجموعة شیوعیة و قد انعكس ذلك على 
شعره الذى یبرز فیھ انحیازه للكادحین 
غیر ان مواقفھ السیاسیة لم تكن دائما 
  ثوریة خاصة ابان حكم انور السادات 

من بین ما كتب : األرض والعیال و 
الزحمة و عمالیات وجوابات حراجى و

یة، و فیما یلي بعض لالقط و السیرة الھال
بنودى في رثاء الشھید الفنان ما كتبھ األ

 العربي الفلسطینى ناجي العلي : 

  بالرحى.. يأمایھ.. وانتى بترح

  على مفارق ضحى..

  يـ وحدك ـ وبتعدد

  على كل حاجھ حلوه مفقوده

  امھ في عدوده تنسیش یا ما

عدوده من أقدم خیوط سودا في توب 
  الحزن

  تھللى..تولولى فیھا وال  ال

  وحطى فیھا اسم واحد مات

  كان صاحبى یا امھ..

  واسمھ

  يناجى العل

************************************************************************  
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