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  مــــا العمـــل ؟

لیة تفاقما بسبب زمة االمبریاأتزداد    
ى االستغالل س علسّ أطبیعتھا التي تت

زمتھا ألى  تصدیر إوالنھب  ولذلك تسعى 
الشعوب  لُ فتحمّ  شباھھاأالمستعمرات ولى إ

ال المزید من دة والعمّ المضطھَ  ممواأل
لى إوتعمد  ،واالضطھاد والتجویعالبؤس 

الحروب واختالق   الصراعات  من  شنّ 
ي الختیاراتھا المعادیة التصدّ  رباكإجل أ

لى الحركات إنسانیة  وھي بذلك تتسلل لإل
المحتجة علیھا فتزرع الفتنة بینھا معتمدة 

نھا ذلك وقد یمكّ  .دة  ومتنوعةذرائع متعد
و أھا ك الحاسمة ضدّ رجاء المعارإمن 

 ،حو حرفھا عن مسارھا الصحیأطالھا بإ
احة الدولیة منذ عشرات ما تشھده السّ  ولعلّ 

ن الرجعیة العالمیة السنین یؤكد على تفنّ 
الظرفیة التي لن یجاد جملة من السبل إفي 

جھاز علیھا لتدشین عن اإلجال آتغنیھا 
شتراكیة والقضاء على استغالل عصر اال

  نسان.نسان لإلاإل

راع بین یحتدم الصّ وفي نفس الوقت،     
مبریالیة الكتلة اإلوداخل  ریالیةمبالكتل اإل
 قلیمیةعبر المحاور الرجعیة اإلذاتھا 

وداخل نفس البلد وخاصة في المناطق التي 
جعیة من یحتد فیھا الصراع بین القوى الرّ 

وتشھد  .رجھة وقوى الثورة والتحرّ 
مثل كثیر من  ،المنطقة العربیة

حالة من التشابك  ،شباھھاأمرات والمستع
 ر والمھماتدواوراق وتبادل األوتداخل األ

تفاضات الشعبیة وذلك بھدف حرف االن
غراقھا في صراعات إعن مسارھا السلیم و

جعیات المحلیة بھذه ل الرّ ـوتتكفّ  جانبیة
ج فتغدق المال وتدجّ  القذرةات المھمّ 

بالسالح فصائل رجعیة متطرفة ویمینیة 

جل تشویھ قوى الثورة ألیبرالیة من 
بدائل لجھاض االنتفاضات والترویج إو

عادة تثبیت م فیھا الرجعیة العالمیة إلتتحكّ 
صابھا االرتجاج وترتیب أمواقعھا التي 

 سسھا التي لحقھا االعوجاج فتغضّ أ
صالحیة إع تیارات یمینیة والطرف وتشجّ 

مھمتھا النھائیة تمییع الصراع الوطني 
موھمة جماھیر الكادحین  والطبقي

دین ببدائل توفیقیة تبقي في والمضطھَ 
  .سباب بؤسھم واستعبادھمأعلى  النھایة

عاظم ردود الفعل تت ،وفي مقابل ذلك   
والتحرر من نیر  ومحاوالت الخالص

 ضطھاد الوطني واالستغالل الطبقياال
كثر أشكال االحتجاج والتمرد في أد عدّ توت

لى إمن مكان وزمان فمن التندید 
ضرابات واالحتجاجات واالعتصامات اإل
رغم  ... وھيوغیرھالى المقاطعة إ

حیان فھي رھا في كثیر من األوتعثّ  عفویتھا
فتكاك حقوقھا ابیمان الجماھیر إتؤكد على 

   .وسعیھا في سبیل ذلك

الرجعیة وھي تفعل ما في وسعھا   نّ إ   
ا على حساب عموم للحفاظ على امتیازاتھ

لى تنازالت إحیانا أتضطر الكادحین 
تا بھذا الجناح لى التضحیة مؤقّ إملغومة و

خسر ن تأھا غیر مستعدة و ذاك ولكنّ أمنھا 
 .نھائیا ھیمنتھا وسیطرتھا ففي ذلك موتھا

كثر أالمقابل فعلى الثوریین االنصھار وب
ضال لبھا والنّ الجماھیر وصُ  في صفوف

معھا لتمكینھا من الوعي جنبا إلى جنب 
جل أوتحصینھا ضد الوعي الزائف ومن 

ھا وضرورة تنظیم  رتحرّ  امتالكھا بوصلة
   .الثورة  والنصر دواتأنفسھا وامتالك 
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  اقمــغذائي یتفــونس: العجز الــت   

نشرت وزارة الفالحة والموارد    
المائیة والصید البحري بیانات إحصائیّـة 
حول الفترة المنقضیة من السنة الحـالیّة 
حول الوضع الغذائي في تونس أّكدت أّن 
المیزان التجاري الغذائي یشھد عجزا 

دا مقارنة بنفس الفترة متفاقما ومتصاع
من السنة السابقة، وأشارت البیانات إلى 
مدى اتّساع الفوارق المسّجلـة بین قیمة 
الّصادرات الغذائیّة وقیمة الواردات 

  الغذائیّة خــالل نفس الفترة.

فقد وصل عجز المیزان التجاري    
الغذائي خالل األشھر التسعة األولى من 

 1107.5إلى مستوى  2017سنة 
ملیون دینار بعد أن كانت قیمة العجز في 

م. د خالل نفس الفترة  785.5مستوى 
  .2016من سنة 

وتمثّل قیمة عجز المیزان الغذائي    
من القیمة الجملیّة لعجز  %10لوحدھا 

التجاري. ونتیجة لذلك فقد المیزان 
تراجعت نسبة تغطیة الواردات 
بالصادرات خالل نفس الفترة لتصل إلى 

بعد أن كانت في  %66.8مستوى 
خالل نفس الفترة من  %72.1مستوى 

  .2016سنة 

ویعود تفاقم عجز المیزان التجاري    
االرتفاع الكبیر في قیمة الغذائي إلى 

المسّجل  الواردات الغذائیة رغم االرتفاع
في قیمة الّصادرات الغذائیّة. ففي حین 

ارتفعت قیمة صادرات البالد التونسیة 
، %13.7من المواد الغذائیّة بنسبة 

ارتفعت قیمة الواردات من نفس المواد 
(مقــارنة بنفس الفترة من  %22.7بنسبة 
  ).2016سنة 

وتساھم عوامل عدیدة في تفاقم قیمة 
ونس وھي العجز التجاري الغذائي في ت

مرتبطة أساسا بالسیاسة المتّبعة من قبل 
الدّولـة في القطـاع الفالحي باعتباره 
المصدر األّول للمواد الغذائیّة. إذ لم 
تتغیّر الخطوط الكبرى لھذه السیاسة 
والتي ترتكز أساسا على غیاب مخططات 
تنمویّة تأخذ بعین االعتبار حاجیات 

سیّة السكان من المـواد الغذائیّة األسا
ومنھا الحبوب وخاّصة القمح ولذلك 
مازال القمح یمثّل أكبر مادّة یتّم 
استیرادھا، وكذلك تواصل إھمـال 
مساحات زراعیّة واسعة وخصوصا تلك 
التي تعود ملكیّتھا للدّولـة أو عدم حّل 
مشكل األراضي الجماعیّة وأراضي 
العروش وھو ما یحرم الشعب والبالد من 

غذائـھ وھذا ال  مصدر مھّم من مصادر
یمثّل إالّ جزًء بسیطا من مشكل أكبر وھو 
مشكل الھیاكل العقاریّـة، إضافة إلى 
مشاكل ھیكلیّة أخرى تعاني منھا الفالحـة 
التونسیة على مّر العقـود ومنھا أیضا 
سیاسة التحكم في الموارد المائیة وحسن 
استغاللھا وغیاب التشجیع للفالحین 

ام ارتفاع تكالیف الفقراء والمتوسطین أم
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االستغالل واإلنتاج الفالحي وضعف 
التعصیر ومحدودیّة المساحات السقویّة 
وھروب الید العاملة الفالحیّة نظرا 
للظروف القاسیة التي یشتغل فیھا 
الكادحون في ھذا القطاع وغیاب قطاع 
صناعي مرتبط بالقطاع الفالحي یوفّر 
حاجیات ھذا القطاع من آالت وتقنیات 

لزمات عصریة وھو ما یؤبّد حالة ومست
التبعیة التقنیة والصناعیة لھذا المجال 
للدّول الرأسمالیة المصنّعة إلى جانب 
االرتباط الوثیق للقطاع الفالحي 
(واالقتصاد عاّمة) بشروط وامالءات 
القوى العالمیّة الكبرى وصندوق النقد 

التي تمنح قروضھا وفق شروط معیّنة 
رویج لموادّھا تجعل البالد سوقا لت

ومنتوجاتھا مقابل حرمانھا ھي من إنتاج 
موادّ معیّنة حتّى ال ترتقي یوما إلى 

  تحقیق اكتفائھا وأمنھا الغذائیین.

ا إلى جانب مشاكل ظرفیّـة تتصل ھذ 
سیاسة الدّولة في كّل مرحلة من ذلك ب

التخفیض اإلرادي في قیمة العملة 
التونسیّة وھو ما ینعكس سلبا على قیمة 
المواد المستوردة المرتبطة بالقطاع 
الفالحي سواًء كانت مواد غذائیّة أو آالت 

  وتقنیات وأدویة ومبیدات فالحیّـة.

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

 مباحثات جدیدة بین الدولة التونسیة وصندوق النقد الدّولي  

في اجتماعات   شاركت الدّولة التونسیّة   
لي والبنك العالمي التي صندوق النقد الدو

العاصمة األمریكیّة واشنطن   ھا احتضنت
الجاري بوفد  كتوبرأ 14لى إ 13من  

یتقدمھ وزیر التنمیة واالستثمار والتعاون 
  الدولي.

ونسي في ھذه تو یبحث الوفد ال   
االجتماعات مع مسؤولي الصندوق 
إمكانیة حصول الدّولة التونسیّة على قسط 
جدید من تمویالت الصندوق قبل نھــایة 

  .السنة الحالیة

للعلم فإّن صندوق النّقد الدّولي یقوم    
ل برنامج اصالح اقتصادي وضعتھ بتموی

الحكومة التونسیّة ویمتد على مدى أربع 
 2,9سنوات وتقدّر قیمة ھذه التمویالت ب

ملیار دوالر تحصلت منھا إلى حدّ اآلن 
ملیون  628,8على   الدّولة التونسیّة

  دوالر .

وقد ذّكر ممثّل صندوق النقد الدولي    
خالل ھذه االجتماعات بالشروط التي 

ھا على السلطات التونسیّة والتي أمال
یختزلھا في ما یُسّمى باإلصالحات 

  الھیكلیّة.

-----------------------------------------------------------------------------------  
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  سعار مع مطلع العام الجدیدجدیدة في األالكادحون في انتظار زیادات    

لى الترفیع في إجھ الحكومة التونسیة تتّ    
سعار بعض المواد ومنھا المواد أ

. 2018ساسیة مع بدایة العام القادم، األ
ومن ھذه المواد، البترول والخبز والشاي 

والماء. وذلك سعیا منھا لتوفیر والقھوة 
فت في تھا. والالّ مصادر لتمویل میزانیّ 

ھا ال نّ أسریبات حول ھذه الزیادات التّ 
"إصالحات ھیكلیة" ـمقدمة ل تمثل إالّ 

وال ، 2019تنفیذھا انطالقا من سنة  سیتمّ 
مثل ھذه العبارات  نّ أحد أیخفى على 

قد منسوخة من توصیات صندوق النّ 
بح كادحو وكادحات صأالدولي الذي 

  د.لیھ منذ عقوتونس من أكبر مموّ 

و تأتي ھذه "الــوعود" في ظّل وضع    
متأّزم على مختلف المستویـات 
وخصوصا منھا األوضـاع االقتصادیّة 

  والمالیّة واالجتماعیّة.

فعلى المستـوى االقتصادي    
واالجتماعي تأخذ األسعـار منحى 
 تصاعدیّا غیر مسبوق وتكاد تنعدم
الّرقـابة المفروضة على مؤّشر األسعـار 
مّما زاد في نسبـة التضّخم وخصوصا في 
قطـاع المواد الغذائیّة، في نفس الـوقت 
الذي تشھد فیھ المبادالت التجاریّة اختالال 
كبیرا في میزانھا لفائدة الـواردات ومنھا 
الواردات الغذائیّـة، ویقـابل ذلك ركود في 

زاد في مظاھر الفقر مؤّشـر األجـور مّما 
 والبؤس التي لم تعد تعاني منھا الّطبقات 

المسحوقة من عّمال وعاطلین وفالحین 
فقراء وصغار تّجار وحرفیین بل توّسعت 
ھذه المظاھر لتصیب الفئـات المتوّسطة 
من المجتمع. ولذلك تتفـاقم عدید الظواھر 
المرتبطة بھذا الـوضع االقتصادي 

من ذلك ظواھر واالجتماعي المتردّي، 
السرقة والجریمة مثل البراكاجات 
واإلقبال على استھالك المخدّرات 
والھجرة غیر الّشرعیّة والنزوح والتسّول 
والتسّكع والمبیت في الّشوارع وفي 
محّطـات النّقل وغیرھا من الّظواھر التي 
تدلّل على مزید تفـاقم األزمـة االقتصادیّة 

ـة رغم التي أصبحت توحي بحلول الكارث
محاوالت الحكومة والمؤسسات التّابعة 
للدّولة التغطیـة على ھذه األزمـة من 
خالل ادّعـاء تحقیق زیادة في نسبة النمّو 
االقتصادي، مع أّن نفس ھؤالء 
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المسؤولین وكذلك مسؤولي صندوق النقد 
الدّولي یصّرحون أحیانا بأّن النّتـائج التي 
خّططوا لھا من وراء سیاستھم 

  صادیّة ال یمكن تحقیقھا.االقت

ففي المیدان االقتصادي، وحسب آخر   
وصل العجز اإلحصائیّات الّرسمیّة، 

التجاري في تونس، في موفّى شھر 
ملیون  13210.6، إلى 2017أكتوبر 

ملیون  10781.2دینار (م د) مقابل 
، وفق 2016دینار في نفس الفترة من 

اإلحصائیات األخیرة التي نشرھا معھد 
صاء. وقد اعتبر المعھد ھذا المستوى اإلح

  ."من العجز بـ "المثیر للقلق

وتفاقم العجز التجاري للمواد الغذائیة    
بالمائة خالل األشھر العشرة  44بنسبة 

، لتبلغ قیمتھ 2017األولى من سنة 
 9.6ملیون دینار (ما یمثل  1276

م د دینار خالل نفس  884بالمائة) مقابل 
الماضیة، حسب الفترة من السنة 

إحصائیات نشرتھا وزارة الفالحة االثنین 
 . بتونس

ویُعزى ھذا التفاقم الكبیر في عجز 
المیزان التجاري الجملي وعجز المیزان 
التجاري الغذائي إلى تزاید قیمة 
الّصادرات وضعف نسبة تغطیة 

  .الواردات للصادرات

حصائیات الرسمیة لیست إالّ ھذه اإل   
االقتصادیة والمالیّة تأكیدا للمؤشرات 

السلبیة التي أصبحت تسم األوضاع في 

تونس وھي تبیّن مدى تردّي األوضاع 
وتأثیراتھا االجتماعیّة على الطبقات 

  .الكادحة
و إذ تسعى الدّولـة إلى محاولـة الحدّ    

من حدّة ھذه األزمة االقتصادیّة وتجنّب 
وقـوع الكـارثة، فإنّھا ال تجدّ من حّل إالّ 
بمزید إثقـال كاھل الّطبقـات الكادحة 
بعدید اإلجراءات التي لن تزید إالّ في 
تفقیرھم. فعالوة على إطالق وعودھا 

نى في بالزیادة في األسعـار، ال تتوا
تضمین میزانیّتھا الجدیدة فصوال تقوم 
على نھب ھذه الطبقات من خـالل الّزیادة 
في الّضرائب القدیمة أو إقـرار ضرائب 
جدیدة یكون ضحایاھا من ھذه الّطبقـات. 
كما تسعى الدّولـة إلى تطبیق توصیات 
صندوق النقد الدّولي من خـالل إیقاف 

وإغراء االنتداب في الوظیفة العمومیّة بل 
الموظفین بمغادرة ھذا القطـاع وكذلك 
سّن القوانین التي تزید في سّن التقـاعد 

  داخل ھذا القطـاع.

و إذا كانت الدّولة التونسیّة تعتقد أنّھا    
من خالل ھذه اإلجراءات ستحدّ من حدّة 
األزمـة االقتصادیّة، فإّن النّتـائج المرتقبة 

عجز من ھذه اإلجـراءات لن تستطیع سدّ 
وتغطیة عجز میزانھا التجاري میزانیتھا 

ومیزانھا الغذائي أو الحدّ منھما، مادامت 
نفس السیاسة االقتصادیّة القائمة مستمّرة، 
وھي سیاسة ال تنتج إالّ مزیدا من الفقر 

ومن تنمیة معاقة ومشّوھم ومن البطالة 
ومن استمرار ھیمنة المؤسسات والدوائر 
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صبحت تزید في المالیة العالمیّة التي أ
شروطھا وتھدّد بإیقاف منح قروض 
جدیدة أو استكمال منح دفعات جدیدة من 
القروض القدیمة تحت دعوى عدم التزام 
الدّولة التونسیّة بتطبیق اإلمالءات 
بحذافیرھا، وھو ما أصبح یثیر قلق 
مسؤولي وبعثات ھذه الدّوائر رغم اجتھاد 
المسؤولین التونسیین في تنفیذ ھذه 

الءات والشروط. وقد ال یطول الّزمن اإلم
لدّولي تھدیداتھ حتّى ینفّذ صندوق النقد ا
المسـار شھده خصوصا أمـام ما ی

السیاسي من تعثّرات وبالتّحدید في صلب 
الحكومـة واألحزاب المكّونـة لما یُسّمى 
"حكومة الوحدة الـوطنیّة"، بعد أن كان 
مبعوثو ھذا الّصندوق یشیدون في مختلف 

ریرھم بنجاح المسار السیاسي تقـا
والطریق الدیمقراطي الذي تشقّھ الدّولة 

  التونسیّة. 

ھذه السیاسة ستزید بالمقـابل في احتداد    
مختلف األزمـات، وفي انتشـار االحتقـان 
االجتماعي الذي یخفت أحیانا لینفجر 
حینا، وقد ال یستطیع النّظام القـائم 

جھتھ والجاثم على صدر ھذا الّشعب موا
أو إیقـافھ خصوصا وأّن حـالة من انعدام 
الثّقة أصبحت تسم العالقـة بین الدولة 
والمجتمع بعد أن زاد الحّكـام من 
أرصدتھم في الكذب على الشعب وفي 
زیف وعودھم التي أطلقوھا منذ انتخابات 

     .وكّرروھا مع تشكیل كّل حكومة 2014

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

  أم تشریع القمــع ؟ حة"مشروع قانون "زجر االعتداء على القوات المسلّ   

یعود من جدید تحریك ملّف االعتداء    
على قوات األمـن، ومعھ یتّم من جدید 

من أجل التعجیل  األمنیّـة حشد القـوى
بإقـرار مشروع قانون زجر االعتداء على 
القّوات المسلّحة الذي تّم سحبھ في مّرة 

تم  وبسبب ما أولى من رفوف البرلمـان
تضمنتھا ” أحكاما مبالغا فیھا“اعتباره 

ثّم إعادتھ إلى الواجھة في  بعض فصولھ
بعد وفاة عون األمن شھر جویلیة الفارط 

في األحداث التي مجدي الحجالوي حرقا 
ت ببئر الحفي، إذ قررت نقابات األمن جدّ 

الداخلي تنفیذ وقفة احتجاجیة أمام مقر 
، 2017جویلیة  6نواب یوم المجلس 

للمطالبة بالتفعیل الفوري لمشروع زجر 
د الناطق ألمنیین. وقد أكّ االعتداءات على ا

 نّ أمن الداخلي، الرسمي باسم نقابات األ
یة ستشارك في الوقفة كافة النقابات األمن

االحتجاجیة وھو حدث یحصل ألول مرة 
وھا أّن حادثــة  .في المؤسسة األمنیة

باردو األخیرة التي قتل على إثرھا رجل 
أمـن بعد مھاجمتھ من قبل أحد اإلرھابیین 
التكفیریین تعید من جدید إثـارة ھذا 

  المشروع الذي أثـار جدال واسـعا.

 بعض خصال ھذار بطار نذكّ في ھذا اإل   
أحكام “لوّ القانون الذي یُقدّم في بابھ األ

” سبابشرح األ“ثیقة و وبنصّ ” عامة
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حمایة “لى إالمصاحبة لھ، بأنّھ یھدف 
أعوان القوات المسلحة من االعتداءات 

ذلك ضمانا د سالمتھم وحیاتھم والتي تھدّ 
  ”.الستقرار المجتمع بأسره

” المسلحةالقوات “ن بمصطلح یالمعنیّ إّن    
ن حاملي السالح التابعین للجیش ھم األعوا

ل یشمو ،الدیوانةوقوات األمن الداخلي و
مجال الحمایة األعوان أنفسھم وعائالتھم 

المنشآت وممتلكاتھم والمقرات و
التجھیزات الموضوعة تحت تصرفھم و
  .”األمن الوطني أسرار“و

درج ھذا النص جملة من المفاھیم دون یُ    
لھا ة تعریفات عامّ بتقدیم  یكتفيتعریفھا أو 

مفتوحا أكثر من الالزم تترك المجال 
 ف.التكییللتأویل و

 :أسرار األمن الوطني -1
ابع من نص مشروع یعّرف الفصل الرّ    

طني على أنّھا القانون أسرار األمن الوھذا 
الوثائق جمیع المعلومات والمعطیات و“

عاّم وھو تعریف  .”المتعلّقة باألمن الوطني
الالّزمین، التحدید تنقصھ الدقّة و وتعمیمي

كما یجعل مفھوم السریّة (حسب صیاغة 
الوثائق الحكومیّة النص) یشمل جمیع 

الوثائق أو المعطیات التي تشمل وزارات و
حتى  ھذا التّعریف ال یستثنيویادة. السّ 

الوثائق أو المعطیات المتحّصل علیھا 
  .بصفة رسمیّة

  : العملیات األمنیّة  -2

 بنصّ  ،خضع مشروع ھذا القانونیُ    
التصویر أو مسك أدوات  ،فصلھ السابع

تصویر أو األجھزة الھاتفیّة أو آالت 
ذاعي إالتسجیل أو أي تجھیزات استقبال 

لى إ” مواقع العملیات األمنیة“في  يوتلفز
لكن دون أي تعریف و .ترخیص مسبق

دقیق لما یمكن اعتباره عملیات أمنیة 
مما یسحب المفھوم على  تستوجب السریّة

ریق المظاھرات أو حتّى تأمینھا عملیات تف
ن المراقبة التي ال یمكوعملیات التتبّع و

غیرھا من أصال العلم بحدوثھا لسریّتھا و
منع تصویرھا دون  العملیات التي یعدّ 
 .ترخیص حقا بدیھیّا

 :العربات  -3
لى إلى ترخیص إخضاع التصویر إیمتد    

العربات التابعة للوحدات األمنیّة دون  حدّ 
عربات المدنیّة الحتّى تحدید لیشمل المفھوم 

تدّل على  شارة ظاھرةإالتي تخلو من أي 
ا یجعل من مجّرد ممّ  أنھا عربات أمنیّة،

حمل آلة تصویر في أي مكان جریمة 
  بة.بة للعقوموج

 :التحقیر  -4
من مشروع ھذا  12یجّرم الفصل    
ة ضافإنون تحقیر القّوات المسلّحة دون القا

. وغیاب أي تعریف دقیق لمفھوم التحقیر
یترك المجال مفتوحا مثل ھذا التّعریف 

العتبار أي تعبیر نقدي للقوات المسلحة 
 .شكال من أشكال التحقیر

في الجانب األخطر إلى جانب ذلك، یُعدّ    
قصاء إصیاغة تعریف ھذه المفاھیم ھو 
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لغاء رقابتھا إتشریعیّة والسلطة الدور 
التي تعتبر وغیرھا من المؤسسات 

ترك سلطة التقدیر لوزیر و "دستوریّة"
 .وحده الداخلیّة

نص فصول ھذا  ویــالحظ المّطلع على   
وبات المقّررة ھي القانون أن كل العق

لبة للحریّة دون أدنى ساعقوبات شدیدة و
یستبعد الفصل  ،یغاال في التشدّدإاستثناء. و

من  53تطبیق أحكام الفصل  التّـاسع منھ
المجلّة الجزائیّة الذي یترك للقاضي مجاال 
لالجتھاد لتخفیف العقوبة درجة أو درجتین 

 .حسب حیثیات الملف

ھو ما  مشروعأحد أخطر نقاط ھذا ال   
 ھ، والذي یقضيمن 18ورد في الفصل 

مسؤولیّة جزائیّة قد  لغاء كامل أليّ بإ
لمن وجد في  تترتّب عن قتل عون

الوضعیات التي نص علیھا ھذا القانون في 
 .16و  14و  13فصولھ 

الفصل یتعارض في فما ورد في ھذا    
جوھره مع آلیّة التدّرج في استعمال القّوة 

 4دھا القانون عدد یحدّ علیھا و التي ینصّ 
ورغم شدّتھ  4قانون عدد الف. 1969لسنة 

لغاء المسؤولیّة في حال إ لى حدّ إلم یصل 
 4سقوط قتلى. للتذكیر فإن القانون عدد 

نفسھ محل جدل حقوقي یتواصل منذ ما 
 .2010دیسمبر  17انتفـاضة قبل 

یتعلّق األمر بقانون تحصین لقّوات    
حیث ینحو نص  ،األمن أكثر منھ حمایة لھا

لغاء المسؤولیّة إتعزیز  نحوھذا المشروع 
روض أن تترتّب عن الجزائیة التي من المف

التي  االنتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان
   یقترفھا األمنیّون.

لتّذكیر، فإّن حزب الكــادحین، كان قد    
أصدر في شھر جویلیة بیـانا عبّر فیھ عن 

نظرا  معارضتھ ورفضھ لھذا المشروع
، لخطورتھ على الّشعب محذّرا من إقـراره

نشر ومن المفید أن تعید طریق الثّـورة 
 نّص ھذا البیــان:

  لى مؤسسة تحمیھا القوانینإتحویل القمع 

یناقش البرلمان في تونس مجددا    
 العتداء على القواتمشروع قانون "زجر ا

كانت حكومة الحبیب  يالمسلحة" الذ
وقد تم  2015الصید قد صادقت علیھ سنة 

سحبھ سابقا من النقاش عندما واجھ رفضا 
من قبل منظمات وجمعیات سیاسیة 

ة ونقابیة وطنیة ودولیة، وحقوقیة وصحافی
یمثلھا على  يلى المخاطر التإبالنظر 

حیث یطلق ید األجھزة األمنیة  ،الشعب

تعمل السالح ضد والعسكریة لتس
االحتجاجات الشعبیة دون رادع قانوني. 
وفي عالقة بذلك یعبر حزب الكادحین عما 

  یلي :
أوال : یُعاد طرح مشروع القانون المذكور 
للمصادقة علیة بعد حملة اعالمیة واسعة 

  مناھضة لالحتجاجات الشعبیة .
ثانیا : یترتب عن اقرار ھذا المشروع 

ضطھاد والتعذیب ازدیاد منسوب القمع واال
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والقتل وصوال الى اقتراف مجازر ضد 
الشعب الذي یتصاعد كفاحھ من أجل 
الشغل والتنمیة الجھویة والحد من تدھور 
المقدرة الشرائیة في ظل أزمة اقتصادیة 

  متفاقمة .

قرار ھذا إثالثا : تحمیل السلطة تبعات 
المشروع وخاصة ما تعلق منھا بسقوط 

المطالبین بحقوقھم ضحایا من بین األبریاء 
   السیاسیة واالجتماعیة .

2017جویلیة  14تونس   حزب الكادحین
-------------------------------------------------------------------------------------  

  !!! قتیال 45إلى  ةـڤالحّراارتفاع حصیلة ضحایا مركب   

صّرح مصدر عسكري یوم الثالثــاء   
أكتوبر أّن حصیلة ضحایا مركب  17

قتیال بعد أن  45الحّراقة قد ارتفعت إلى 
تّم انتشال عدد من الجثث الجدیدة التي 

الذي تّم ُعثر علیھا عالقة بالمركب 
استعمـالھ لعملیّة الھجرة السریّة والذي 
قام زورق تابع لوزارة الدّفــاع بإغراقھ 
قبالة سواحل جزیرة قرقنــة وكان یحمل 
عشرات الشباب المھاجرین من مناطق 
مختلفة من قرى ومدن البالد في اتّجــاه 

  أوروبّــا.
وعلى المستـوى الّرسمي، وفي الــوقت   

دید المناطق تشیّع الذي كانت فیھ ع
جثـامین شبابھا التي ُعثر علیھا وسط 
حالة من الحزن والغضب فیما الزالت 
عائالت أخرى تجھـل مصیر أبنــائھا، 
استعرض اللقاء الذي جمع رئیس 

أكتوبر،  18الدّولــة، یوم األربعاء 
برئیس الحكومة، في قصر قرطــاج، 
وفق بالغ صادر عن رئاسة الجمھوریة، 

ات العاجلة المتخذة لإلحاطة "اإلجراء
المادیة والمعنویة بعائالت ضحایا حادث 
اصطدام مركب للمھاجرین غیر 

الشرعیین مع وحدة عسكریة یوم األحد 
 ".2017أكتوبر  8

وأفاد رئیس الحكومـة، إثر ھذا اللّقــاء، 
بأنھ تم التأكید على "ضرورة استكمال 
التحقیقات في أسرع اآلجال وتحدید 

ت والعمل على تعزیز الجھود المسؤولیا
المبذولة لمكافحة ظاھرة الھجرة السریّة 
والكشف عن الشبكات اإلجرامیة التي 

  تقف وراءھا".
ھكذا إذن یتّم اختزال ھذه الفــاجعة في    

قرارات إحاطة وفي فتح تحقیقــات یعلم 
الجمیع أنّھـا لن تكون إالّ كالما عــابرا 

معدودة  صالحا لالستھـالك في أیّـــام
ومجّرد شعــارات معدّة للتسویق 
اإلعــالمي ال غیر.. نظرا ألنّھـا لیست 
األولى ولن تكــون األخیــرة.. وحتّى وإن 
صّحت ھذه اإلحاطة وھذه التحقیقات وتّم 
إنجــازھا فإنّھـا لن تعّوض الثّـروة 
البشریّـة التي فُقدت وألقیت في وسط 

تفضي البحر لتستفید منھا الحیتـان ولن 
التحقیقات إلى نتیجة ترضي العائالت 
التي فقدت أبنــاءھا بما أّن مصیرھا 
معلوم مسبقا ولن تقضي على مثل ھذه 
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الفــواجع بمـا أّن السیاسة المعتمدة لم 
تتغیّر وھي سیــاسة ال تنتج غیر المزید 
من أعداد المعّطلین والمفقّریــن الذین لم 

امھم أیّة تترك ھذه السیاسة االقتصادیّة أم
حلول سوى االحتراق حرقا أو شنـقا أو 

  امتطــاء قـوارب الموت.
-----------------------------------------------------------------------------------  

  إضراب عــام ویوم غضب في بئر الحفي  

نفّذ سّكــان معتمدیة بئر الحفــي من    
 18والیـة سیدي بوزید یوم األربعاء 

إضرابا عاّما ویوم غضب  2017أكتوبر 
من شباب  11أو  10ردّا على مقتل 

الجھـة خالل حادثة إغراق مركب ھجرة. 
وقد خرج السكان في مسیرة حـاشدة 
غاضبة عبّروا خــاللھا عن سخطھم من 

جھویّـة في طریقة السلطات الحكومیّة وال
تعـاملھا مع المھاجرین أّوال ثّم مع 
الحـادثة األلیمة التي ھّزت مناطق عدّة 
من البـالد، ورفعوا شعارات تنادي 
بإسقـاط النظام وتطالب بالتنمیة 
والتشغیل نظرا ألّن غیـابھما مع حـالة 
التھمیش التي تعیشھا جھتھم ھي 
المتسبّب الّرئیسي في ھذه الكــارثة 

لفـاجعة كما وّجھوا دعوة للسلطات وا
الرسمیة من أجـل مباشرة التحقیق 

  الموضوعي والجدّي في ھذه الحـادثة. 

وتعّم حـالة من الحزن واأللم والغضب    
واالحتقـان الجھـة كما ھي الحال في عدد 
من المناطق األخرى نتیجة نفس الكارثة 
التي حلّت بشبابھم الذي كان یأمـل في 
الخروج من حالة الفقر والتھمیش 
والبطـالة وغیاب الكـرامة التي یعیشھا في 
 ھذه البـالد والتي لم یعد قادرا على تحّمال

  بعد أن تأّكد من زیف شعـارات النظام. 

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

  النظام یلجأ من جدید إلى الحّل القضائي

  حتجاجات االجتماعیة المشروعةفي مواجھة المطالب الشعبیة واال

عدد من الشباب الكادح والّرافض ألوضاع ل تّم توجیھ استدعاءات كتوبرأشھر خــالل    
في عدد  للمثول في عدد من المحـاكم وذلكالفقر والبؤس وخصوصا المعّطلون عن العمل 

 الدّھمــاني من والیـة سیدي بوزید، المكنــاسي ،منزل بوزیّــان، الرقــاب من الجھــات منھا
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وذلك على خلفیّة مشاركتھم في احتجاجات  ...یةالمھدمن والیة ، البرادعــة من والیة الكـاف
  اجتماعیّة یعود بعضھا إلى عدّة سنوات سـابقـة.

لن یثنیھ عن مواصلة النضال من أجل الشغل والحریة ھذا الحّل، وھو الشعب  خبر لقد   
  .طنیة والعدالة االجتماعیة والتحرر من قیودهوالكرامة الو

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

  ةـڤاألرض: من مصدر للثّروة إلى مقبرة للكــادحین: على ھامش مذبحة الحّرا

ستّظــل   
قرى بئر 

ي وقرى الحف
وبلدات 

مناطق كثیرة 
من ھذه 
البـــالد تھب 

فلذات 
أكبــادھا 

للبحر فتتغذّى بلحومھم األسمــاك وتنھش 
أجسادھم رصاصات قنّـاصة المیــــاه 
مادام وضع التّنمیــة على حــالھ 

متوقّفــا على    وبرنــامج التشغیــل
شعـارات یفتتــح بھا كّل رئیس حكــومة 
جلسة المصــادقة على تشكیلتھ 
الــوزاریّـة أمــام أعضاء البرلمــان الذین 

لســة بالتصفیق والعنـــاق، ینھون الج
وستظّل األّمھــات تذرفن الدّمــوع على 
أنبــاء تصلھّن مطلع الفجـــر عن فقدان 

لــوعة وحزنـا  أبنائھّن فتحترق أكبادھنّ 
وتمضي األیّــام محّملـة بأنباء فــواجع 
جدیدة ال تنقطع.. بینمــا تحوي تلك 
القــرى ثروات طائلـة في باطنھا وعلى 

كان یمكن أن تكــون قادرة على  سطحھا

استیعاب جیوش العاطلین لو تّم التفكیر 
في اسـتغـاللھا وتوزیعـھا علـیھم 
لیفلحوھـا ویستخرجوا ثـرواتھا ویستفید 

 منھا المجتمع بأســره.

ستظّل قــوارب المــوت تلقي باألجســاد    
وسط البحر األزرق لتُدفــن الجثث التي 

تراب تلك القــرى یُعثــر علیھا تحت 
لتصبح سمــادا ألرض لم تشأ سیاســة 
النّظام الّطبقي القــائم على حرمــان 
الكادحین من االستفــادة بثروة أرضھم أن 
تُدخــلھا في سلسلــة الدّورة االقتصــادیّة، 
فتتحّول األرض إلى مقابر ألبنــائھا بدل 
أن تكون جنّــات یستفید منھا الكادحون 

  والبــالد. واالقتصاد
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إّن األرض التي أنجبت أولئك    
الكــادحین ثّم استقبلت جثامینھم في 
مواكب مھیبـة لتحملھم من جدیـد في 

إلى والثّـائرین بطنھا ستظّل ُحلم الثّـوار 
أن یحین الـوقت الذي تنتفي فیھ أسبـاب 

المغـامرة عبر أمـواج البحر في اتّجــاه 
یغري  عـالم الوحش االمبریـالي الذي

أحسن وأكثر رفاھا. أولئك المفقّرین بعالم 
وحتمـا سیحین ذلك الـوقت الذي تصبح 

  فیھ ھذه األرض ملكا للفالحین الكـادحین.
-----------------------------------------------------------------------------------   

 كتوبر االشتراكیةأئویة ثورة ـــــاحیاء مإبرلین:   

شھدت شوارع العاصمة األلمانیّة برلین  العظمى، كتوبر االشتراكیةأئویّة ثورة احیاًء لمإ   
تظاھرة استعراضیة تمثّلت في بعض اآللیات العسكریّة التي تعود  2017نوفمبر  8یوم 

للحقبة السوفیاتیّة وفي حمل العلم السوفیاتي وصور القادة الشیوعیین الخمس، ماركس 
  وانجلس ولینین وستالین وماوتسي تـونغ.

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

  الفاشیون األتراك یعترضون حافلة مناصرة ألوجالن   

تعّرض موكب الحافلة المناصرة لعبد    
هللا أوجالن، والتي تھدف إلى حشد انتبــاه 
الرأي العام إلى قضیّة الزعیم الكردي من 

أجل إطالق سراحھ من سجون الرجعیة 
التركیة والتي تجوب بعض مدن أوروبّا، 
إلى اعتداءات بالعنف الشدید من قبل 
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أطراف تركیّة فاشیّة. فعند مرور ھذه 
ــافلة بمدینة أنفارس البلجیكیة الح

اعترض طریقھا عناصر مّما یُعرف 
بـ"الذّئاب الّرمادیّة" وھو تنظیم شوفیني 
تركي مقّرب من حزب العدالة والتنمیة 
الحاكم ومن تنظیم داعش اإلرھابي 

  التكفیري. 

وخالل ثالث لیال متتالیة تعّرضت    
الجالیة الكردیّة المقیمة في ھذه المدینة 

داءات متكّررة من قبل ھذه العناصر العت
المتطّرفــة التي استعملت السكاكین 
واآلالت الحادّة وقنابل المولوتوف وقاموا 
بتدمیر محالّت عدد من التجار األكراد 
وُجرح خالل المواجھات عدد من سكان 
األحیاء التي وقعت مھاجمتھا من طرف 
ھذه العناصر، ورفع العنصریون 

العّمال  شعارات معادیة لحزب
الكردستاني وأوجالن وكانوا یكبّرون 

  خالل ھجماتھم.
 --------------------------------------------------------------------------------  

  البولیسإفریقیا الجنوبیّة: مواجھات عنیفة بین الطلبة وقوات   

تظاھر الّطلبة في إفریقیا الجنوبیّة    
أمـام البرلمان مطالبین بنشر تقریر 
لجنة الدراسات حول التعلیم العالي 
والتكوین، وقد تدّخلت قوات البولیس 
لتفریق المحتّجین وإبعادھم عن محیط 
البرلمــان وحصلت صدامات بین 

الّطرفین اعتقلت خاللھا قوات األمن 
  عددا من المتظاھرین.

م ذلك لم تھدأ موجة االحتجاجات، ورغ 
فقد رفع الطلبة كذلك مطلب حّل كافّة 
األجھزة شبھ العسكریة في الجامعة 
ومجانیّة التعلیم ووضع حدّ لمالحقــة 

  الّطلبة.
 ----------------------------------------------- ---------------------------------   

  البیرو: السلطات تلقي القبض على روجو أحد عناصر الدّرب المضيء  

ألقى أعوان فریق االستخبارات   
واألبحاث التابع لوزارة الداخلیة في 
البیرو القبض على نوستور اینوسنسیو 

غ من لالمعروف باسم "روجو" البا

عاما في قریـة شنتابالیا في  53العمر 
  محافظة لیونسیو برادا.

الرفیق روجو، ھو عضو في المكتب   
- الجھوي للحزب الشیوعي البیروفي
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المضيء، وقد وّجھت ضدّه الدّرب 
السلطات الّرجعیّة في البیرو تھمة 

أعلنت عن  2016اإلرھـاب، ومنذ 
لمن یدلي  قیّمـة منح مكافأة مالیّة

بمعلومات حولھ بعد أن وضعتھ على 
قائمة األشخاص األكثر خطرا وعلى 
الئحة أكثر المفتّش عنھم من قبل وزارة 

 الدّاخلیّة.  

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

 سنة سجنا ضدّ "الّرفیق سیرجیو"  20 البیرو:   

قضت إحدى المحاكم العلیا في لیما یوم    
سنة  20بالسجن لمدّة  2017نوفمبر  8

ضدّ أحد القـادة العسكریین في الدّرب 
المضيء، وقد تّم توجیھ تھمة تنفیذ 

یتین" ضدّ سیوفانتس عملیّتین "إرھاب
ساندوفال المعروف بـاسم "الّرفیق 
سیرجیـو" وقعتا في شھري ماي 

ضدّ قّوات البولیس  2010ودیسمبر 
 .البیروفیة

وكانت قّوة مشتركة من الشرطة ومن 
الجیش تمّكنت من إلقاء القبض في نھایة 

على الرفیق سیرجیو بعد  2010سنة 
معارك قــادھا الدّرب المضيء ضدّھـا 

  .في إحدى غابات البیرو
  

---------- ---------------------------------------------------------------------------  
  في الفلبینالثّـوري اح ـــأخبــار الكف   

  ي على ید مقاتلي جیش الشعب الجدید: مقتل جند
لقي جندّي من الجیش الفلبیني مصرعھ وجرح آخر خالل ھجوم بالرّشاشات نفّذتــھ    

  .2017أكتوبر  14مجموعة من قّوات جیش الشعب الجدید في منطقـة باتسكان یوم السبت 
   :جنود بجروح 6جیش الشعب الجدید یصیب 

عسكریة بدوریّـة في لمن الجیش الفلیبیني بجروح اثنــاء قیام فرقتھم ا جنودأصیب ستّة    
أكتوبر  6لیلة الجمعة  )Barangay Pangilihan( برانغاي بنجلیھان  ةمنطق

عند یدویّـة الصنع من جیش الشعب الجدید بتفجیر قنبلة  عناصرعندما قام  2017
الشاحنة قبل أن  صوب رشاشاتھم بفتح نیران وامرور الشاحنة العسكریّة ثّم قام

  ینسحبوا من مسرح العملیّة سالمین.
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  عیّة الفلیبینیّة تصنّف الحزب الشیوعي حزبا "إرھــابیّا"جالرّ   

 19 أعرب الجیش الفلبیني یوم األحد  
الدّولة عن دعمھ لخطة رئیس  نوفمبر

عالن بشكل رسمي رودریجو دوتیرتي لإل
الحزب الشیوعي الفلبیني حزب إرھابّي أن 

، وتصنیف مقاتلیھ ضمن قائمـة اإلرھابیّین
التي  وسط تصاعد الھجماتویأتي ذلك 

 .یشنّھا جیش الشعب الجدید

قبل ذلك قال كان رئیس الفلبین قد و   
إن الحزب الشیوعي الفلبیني وجناحھ بیوم 

العسكري، جیش الشعب الجدید، ال 
یعتبران كیانات قانونیة وال حركات 
مشروعة، مضیفا أنھ سیصدر إعالنا 

  رھابیة.لوضعھم في فئة المنظمات اإل

وكانت الوالیات المتحدة قد صنفت 
الشعب  الحزب الشیوعي الفلبیني وجیش

رھابیة الجدید بوصفھما من المنظمات اإل
سلطات ، لكن 2002عام  منذجنبیة األ

عالن الفلبین امتنعت عن إصدار نفس اإل
مع  التي أطلقتھا المـسّ الوسط محادثات 

  .الحزب الشیوعي في وقت سـابق

جراء وقال دوتیرتي إنھ لن یعد یسعى إل
نھم محادثات سالم مع المتمردین، نظرا أل

صلون عملیات السلب والقضاء على "یوا
الصناعات ویجعل من الصعب على الناس 

  كسب العیش".

وقال المیجور جنرال، ریستیتوتو بادیال، 
أحد المتحدثین باسم الجیش إن الحكومة 
"قامت بالفعل بدورھا وتفاوضت بصدق" 

  مع المتمردین الشیوعیین.

وأضاف "إننا نتفق تماما مع القائد   
أعضاء جیش الشعب  األعلى في وصف

رھابیین، نظرا الن ذلك یتجسد الجدید باإل
رھابیة بوضوح في العدید من العملیات اإل

جرامیة، غیر القانونیة، التي یرتكبونھا واإل
  بریاء".ضد المدنیین المسالمین واأل

وتبرز من خـالل ھذه التصریحات  
لرئیس دولة الفلبین وللمتحدّث باسم 

كاذیب التي تعّمدا المؤسسة العسكریّة، األ
إطالقھـا من أجل اإلیھام بأّن الحزب 
الشیوعي ھو الذي كان سببا في قطع 
المحادثـات، والحال أّن العكس ھو الذي 
وقــع. فقد واصلت قوات الجیش الفلبیني 
تنفیذ ھجماتھا ضدّ مواقـع لجیش الشعب 
الجدید في عدد من المـواقع رغم إعالن 

من جانب الحزب الشیوعي وقف القتال 
واحد، وأمـام تواصل تلك الھجمـات وّجھ 
جیش الشعب الجدید تحذیره للسلطات 
الرسمیّة مذّكرة إیّاھا بأنّھا تخرق شرط 
مواصلة المحادثات، ثّم اضطّرت قّوات 
جیش الشعب الجدید إلى الدّفـاع عن 
مواقعھا أمام عدم إیالء السلطات أیّة أھمیّة 

  لتحذیرات الحزب الشیوعي. 
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  نبذة عن تاریخ الحزب الشیوعي الفلبیني
الحزب الشیوعي في الفلبین ھو الحزب    

الشیوعي األساسي واألول في الفلبین. 
یزال منظمة سیاسیة سریة برغم ذلك ال 

 1968دیسمبر  26مغلقة منذ تأسیسھ في 
وظل یعمل الحزب بطریقة سریة منذ 
تأسیسھ. یھدف الحزب إلى اإلطاحة 
بالحكومة الفلبینیة من خالل ثورة مسلحة 
بقیادتھ المباشرة على جناحھ العسكري 
جیش الشعب الجدید والجبھة الوطنیة 

  .الدیمقراطیة
الحزب الشیوعي في  تم إعادة تأسیس   

، وبالتزامن 1968دیسمبر  26الفلبین في 
لمیالد الرئیس ماوتسي  75كرى مع الذ

مع تونغ قام خوسیھ ماریا سیسون 
 ینثوریال ینشیوعیمن رفاقھ المجموعة 

بشّن معركة على المستویین داخل الحزب 
ضدّ التوّجھات النظري والسیاسي 

لى وقد أو، االنتھازیة والتحریفیّة للحزب

ال والفالحین لعمّ با اخاصّ  ااھتمام ھذا الخطّ 
في نھایة المطاف  وھو ما أدّى ،والشباب

إلى انقسام كبیر بین أعضاء الحزب 
وفي ظّل ھذا الّصراع  .)القدیمالشیوعي (

إلى استئناف الثورة  الخّط الثوري دعا
المسلحة ضد الھیمنة األجنبیة واإلقطاعیة، 
مشیرا إلى إرث وحكم األمر الواقع 
استمرار الحرب الفلبینیة األمریكیة عام 

1899.  

الحزب  داخلنقسام الحاد بدأ اال   
ولكن األغلبیة من  ،یظھرالشیوعي 

الجماھیر الحزبیة كانت موالیة للتیار 
لفت قیادة الحزب الیساري الثوري واخت

 تالثوري بشدة ورفض الخطمع  ةالقدیم
البرامج والتقاریر التي تقدم بھا أمادو 

أعاد الجناح  .غریرو وخوسیھ سیسون
وأعلن وثیقة حزبیة  ھالیساري ترتیب أوراق
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تصحیح األخطاء وإعادة بناء "بعنوان 
صدر برنامج الثورة الوطنیة و ".الحزب

دید للحزب قراطیة الشعبیة ودستور جالدیم
في مؤتمر أقر أن قیادة الحزب تحریفیة 
وأن التیار الثوري الجدید أعلن صراحة 

 فكرانتسابھ األیدلوجي للماركسیة اللینینیة 
الماركسیة اللینینیة الماویة تسي تونغ (ماو

) وتم انتخاب لجنة مركزیة في ما بعد
على رأسھم  اعضو 12جدیدة مؤلفة من 

 .ماریا سیسونخوسیھ 

جلسة حزبیة أعلن الحزب حركة  في   
التصحیح الثانیة في الذكرى العاشرة 
إلعادة تأسیس الحزب الشیوعي الفلبیني 

وأعلن أنھ یجب البحث في األخطاء 
السابقة وتصحیحھا والمضي قدماً في تنفیذ 

أصدر األمین  .البرامج الثوریة وتطویرھا
العام للحزب لوینغ أرماندو وثیقة سیاسیة 

ب المضي إلى األمام في تنفیذ تؤكد أنھ یج
البرامج السیاسیة والثوریة للحزب وإنجاز 
مھام الثورة وقامت القیادة بعملیة تطھیر 
للعناصر بالتحریفیة واالنتھازیة من القیادة 
السیاسیة وتم تفعیل الوثیقة الثوریة عام 

في اجتماع للجنة المركزیة أقر  1992
ھذه الوثیقة، وما زال الحزب یخوض 

ً في الفلبین ویحقق مكاسعصرا ً مسلحا  با
ما  عسكریة وسیاسیة على األرض توازي

  ).الماوي(یحققھ الحزب الشیوعي الھندي 

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

    ھل قُـــتل عبد هللا أوجالن ؟  

تداولت عدید المــواقع في شبكات    
التواصل االجتماعي خبر وفاة زعیم 
حزب العمال الكردستاني المسجون في 

 1999جویرة ایمرلي التركیة منذ سنة 
فیما قال ناشطون آخرون انذه قُتــل على 

ید سّجـانیھ. وتنتشر في المناطق الكردیة 
تظاھرات احتجاجیة مطالبة السلطات 

ضیحات حول صحة توالتركیة بتقدیم 
ام عدد من الناشطین ـأوجالن، فیما قـ

األكراد في باریس یوم األحد الفارط 
باقتحام وكالة األنباء الفرنسیة (فرانس 
براس) ورفعوا وھم یھتفون "افرجوا عن 
أوجالن"، صورة ضخمة ألوجالن على 
واجھة المبنى الذي تواجدوا فیھ لمدة 

ن ع نحو مئة ناشط آخریساعة، فیما تجمّ 
  .خارج مقر الوكالة بالعاصمة الفرنسیة
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من جھتھا اكتفت السلطات التركیة بنفي 
خبر الوفاة متوعدة ناشري "اإلشاعات" 
بالتتبعات القضائیة، علما وأنھا تمنع عن 

  أوجالن الزیارة حتى من قبل محامیھ.

  

  

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

  ضدّ الّرجعیة التركیّة انتصارات الكریــال

  اجندیّا تركیّــ 18الكریال تقتل 

في الجیش التركي  اعنصر 18قتل   
خرون خالل عملیات آ 3صیب أو

عسكریة منفصلة نفذتھا الكریال 
الكردستاین في منطقة خاكورك الواقعة 
في المثلث الحدودي بین شرق و شمال 

   .وجنوب كردستان
 9نباء بمقتل فادت وكالة فرات لألأو    

خرین صباح آ 3صابة إتراك و أجنود 
الیوم بانفجار كبیر اعدتھ قوات الكریال 

عة من عناصر الجیش ككمین لمجمو
  .التركي الذي تمركز في المنطقة

خرین آتراك أجنود  9 نّ أقالت الوكالة و  
قتلوا في عملیتین منفصلتین بالمنطقة 

امات الحوّ  نّ ألى إ شارتأو. نفسھا
جثث قتالھا من مكان  انتشلت التركیة

  .العملیات فیما بعد
نشر حزب العّمــال الكردستاني بیـانا و   

أّكد فیھ أّن مقـاتلیھ قاموا بالقضـاء على 
عنصرا من الجیش التّركي خالل  19

المثلث مواجھـات عنیفة دارت في 

شمال وجنوب رق والحدودي بین ش
، وأفــاد أّن المواجھـات كردستان

أصبحت واسعة في ھذه المنطقـة ویتّم 
الثقیلة من خاللھا استعمـال األسلحة 

الجـانبین، كمـا أّن السلطات التّركیّة 
تستعمـل الّطائرات العمودیّـة لقصف 
مواقع مقـاتلیھ وأنّھ یصعب الحسم في 
العدد الدّقیق للقتلى بسبب حدّة المعــارك 
وإسراع القّوات التّركیة لنقل ضحایا 

  جیشھـا من میدان المعركة.
 عالم تركیة أنّ إمن جھتھا قالت وسائل   

حافلة شرطة تركیة استھدفت الیوم 
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نفجارھا ا ىالثالثاء، بعبوات ناسفة أدت إل
دّى أما  بمحافظة مرسین جنوبي البالد

جریحا في صفوف  12إلى سقوط 
عناصر الشرطة بینما لم ترد أنباء عن 

ثّم اعترفت السلطات  ى.حصول قتل
جنود من قّواتھا  4التّركیة الحقــا بأّن 
ت مع مقاتلي حزب قتلوا خالل مواجھـا
  العّمــال الكردستاني.

  جنود أتراك 6الكریال تقتل 
قالت مصادر كردیّــة أّن معركتین    

أكتوبر  10 دامیتین وقعتا لیلة الثالثاء
بین قوات الكریال وقوات الجیش  2017

التركي في ناحیة غفر ودامت االشتباكات 
  حوالي ساعة كاملـة.

وذكرت وكالـة فرات لألنبـاء أّن    
المعركتین أدّتـا إلى مقتل ستة عناصر 

   وإصابة عدد آخ وات الجیش التركيمن ق
في نفس الوقت أعلنت السلطات التركیّـة 

قریــة  15فرض حظر التجوال في 
كردیّـة في والیـة امد وذلك استعدادا 
للقیام بحمالت عسكریّـة داخل ھذه 
القرى. ویأتي ھذا اإلعـالن في إطار 
سیاسة العقاب الجماعي الذي تمارسھ 

بیّـة الدّولـة التركیّة في المناطق ذات الغال
الكردیّـة تحت ذریعة مواجھـة حزب 
العّمـال الكردستاني الذي تصنّفھ إرھابیّا.

  آخرین على ید قوات الكریال 4عسكریین وجرح  4تركیا: مقتل 
أدّى انفجار قنبلة یدویة الصنع زرعھا    

مقاتلون من قوات الكریال في إحدى 
 أربعةمحافظات تركیا إلى مقتل 

آخرین بجروح،  أربعةعسكریین وإصابة 
نفجرت القنبلة المزروعة على إحدى وقد ا

الطرقات عند مرور شاحنة عسكریة 

  للجیش التركي. 
وإثـر ذلك باشرت القوات التركیة    

عملیة تمشیط واسعة في محاولة منھا 
للثّأر والقبض على عناصر حزب العمال 
الكردستاني الذي یقف وراء ھذه العملیّة.
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  حملة واسعة ضدّ الثوار الماویین الرجعیّة الھندیّة تشنّ    

شرعت الدّولة الھندیّـة في تنفیذ حملة    
عسكریّة وأمنیّـة واسعة النّطاق في أحد 
األقـالیم بھدف "تحریره" من مقاتلي 
الحزب الشیوعي الھندي (الماوي). وقد 
بدأت الّرجعیّـة الھندیّـة بإرسال قّواتھـا من 

جندّي إلى  1000وحدات أمنیّة مختلفة و 

لكّل خارجا" إقلیم جارخند مطلقـة حملة "ا
وتقصد بذلك الشیوعیین الماویین ورفاقھم 
والمتعاطفین معھم في مختلف مناطق 
اإلقلیم، وتأمل السلطات الھندیّـة أن تحقّق 
أھدافھا في تطھیر ھذه المناطق قبیل موفّى 

  السنـة الحـالیّة.

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

  مارتا ھیاتــاي ُحــّرة   

سـراح  2017أكتوبر  16أُطلق لیلة 

سنة  25مارتـا ھیاتاي بعد أن قّضت 
في لیما وقد وراء قضبــان سجن أنكون 

حضر خروج المنـاضلة في الحزب 
الدّرب المضيء  - الشیوعي البیروفي

  من السجن عشرات الّصحفیّین.

المناضلة  
الشیوعیّة 

مارتا 
المعروفة 

باسم 
"الّرفیقة 
روزا"، 

محامیـة وقع 
اعتقــالھا 

من قبل 
السلطات 

في  1992أكتـوبر  17البیروفیّة في 
كمتھـا العاصمـة لیمـا. وقد تّمت محا

باعتبــارھا قیادیّة في الدّرب المضيء 
ومسؤولة في جمعیّات جماھیریّة 
ومھنیّة أخرى مثل "المحامون 
الدیمقراطیون".. ولم تعتبر المحكمة 
خالل جلسات محاكمتھا أنّھا عضو في 
اللّجنة المركزیة للحزب لذلك كان 
الحكم مخفّفا ولم تُسجن مدى الحیـاة 

ا. الّرفیقة على غرار عدد من رفـاقھ

وقد وھبت حیاتھا  74روزا تبلغ اآلن 
لخدمـة قضیّة شعبھا في الكفــاح من 

  أجل التحرر الـوطني واالشتـراكیّة.
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وقد أطلق سراح مارتـا رغم محاولة    
أحد القضاة المختّص في جرائم 
اإلرھـاب إیقافھا بسبب قضیّـة الزالت 

أطوارھا جاریـة وتخّص تفجیر سیارة 
قبل عناصر الدّرب مفّخخة من 

  المضيء في حّي میرافلوراس.

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

  سایبابــا یصرخ من سجنھ: "حیـــاتي في خـــطر"   

وّجھ األستاذ غوكاراكوندا ناغا سایبابا    
رسالة إلى زوجتھ أبدى فیھا تخّوفھ من 
فقــدان حیــاتھ خالل ھذا الّشتــاء. وجاء 
في الرسالة أنّھ مع بدایة انخفاض درجات 
الحرارة بدأت الحّمى تنھك جسده 

أنّھ محروم من الغطاء ومن خصوصا و
المالبس التي تقیھ البرد، وانھ یشعر بآالم 

في یده الیسرى تزداد مع تقدّم في ساقیھ و
  .یّاماأل
، إلى -النداء-وأّكد سایبابا، في رسالتھ   

أنھ قد ال یستطیع أن یعیش مع انطالق 
فصل الشتاء الذي یحّل مع شھر نوفمبر، 

حتمیّة إذا لم وبدا متیقّنا من ھذه النتیجة ال
جراءات عاجلة من أجل إاتخاذ أّي  یتم

إطالق سراحھ ولو بصورة مؤقتة. ولذلك 
دعا زوجتھ إلى مزید التحّرك من أجل 
إنقاذ حیاتھ قائال بأّن "ال أحد یھتّم لشخص 

بالمائة یقبع خلف  90مقعد بنسبة 
القضبان، یقاوم بید واحدة، ویئّن من 

  ."عدید األمراض
، 2017مارس  7فإّن یوم وللتذكیر،    

وجد المناضل وأستاذ اللّغة األنجلیزیّة 
بجامعة نیودلھي غوكاراكوندا ناغا 
سایبابا نفسھ مذنبا بتھمة االنتماء إلى 
الحزب الشیوعي في الھند (الماوي) 

وبمساندتھ لھ ومحكوم علیھ بالسجن مدى 
الحیاة من قبل إحدى محاكم ماھراشترا. 

لمركزي بناغبور. وتّم إیقافھ في السجن ا
قدماه شبھ مشلولتین، إذ أنّھ یعاني من 

وھو یتنقّل على  %90إعاقة بنسبة 
وقد صدر الحكم ضدّ  كرسّي متحّرك

سایبابا وخمسة شبّان آخرین بعد اتّھامھم 
باالعداد لمؤامرة ضدّ الدّولة من خالل 
شّن حرب ضدّ الحكومة الھندیّة 
 واالرتباط بمنّظمة ماویّــة، وھم طالب

  .وصحافّي وثالثة قرویّین من األدیفازي
ھذا وقد رفضت سلطات ماھراشترا   

تقدیم العالج لسایبابا إلنقـاذ حیـاتھ وھو 
ما یضع صّحتھ في خطر. وزیادة على 
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ذلك، فقد تّم في شھر فیفري المنقضي تّم 
اكتشاف إصابتھ بالتھاب معقّد وحادّ وھو 

ما یستدعي انتزاع الحویصلة، وقد زاد 
 .یفھ في تفاقم حالتھ بصفة خطیرةتوق

-----------------------------------------------------------------------------------  
  الحریة لسمیح أوزاكجا و نوریة غولمن  

أكتوبر  20یوم أمرت محكمة تركیة    
بإطالق سراح مؤقت لألستاذ  2017

الجامعي سمیح أوزاكجا المضرب عن 
الطعام منذ آذار/مارس الماضي احتجاجا 
على إقالتھ في إطار حملة القمع التي تلت 

  .2016محاولة االنقالب عام 
وأصدرت المحكمة أمرا بإطالق سراحھ 
مع فرض اإلقامة الجبریة علیھ وإلزامھ 
وضع سوار الكتروني، كما قال عمر 
فاروق أمین أوغلو، مضیفا أن أوزاكجا 
سیسمح لھ بمغادرة منزلھ للتوجھ إلى 

  .محكمة أو لتلقي العالجال
في المقابل، قررت المحكمة اإلبقاء قید 

الجامعیة نوریة  التوقیف على المدرسة
غولمن المضربة عن الطعام أیضا منذ 

  .آذار/مارس، بحسب المحامین
تشرین  17وأرجأت المحكمة القضیة إلى 

  .الثاني/نوفمبر المقبل
ستاذان أوقفا في أواخر أیار/مایو وكان األ

بعد اتھامھما باالنتماء إلى حزب جبھة 
ظمة المن التحریر الشعبیة الثوریة

" من قبل ة "إرھابیةالماركسیة المصنف
وروبي والوالیات ركیا واالتحاد األت

  .المتحدة
وعرفت تركیا حملة مناصرة لھما تحت 

  .شعار : سمیح ونوریة شرفنا
كما شملت الحملة بلدانا أخرى مثل  

ایطالیا وبریطانیا والیونان وسوریا 
  .والنمسا وغیرھا
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  االشتـــراكیّة نقیــض البربـــــریّة

عصر اإلمبریالیّـة ھو عصر    
التناقضــات االجتمــاعیّة بمختلف أشكــالھا 
ومنھا التناقضــات الّطبقیّـة، وقــد قــام ھذا 
العصــر على إحیــاء عالقــات اإلنتـاج 
العبودیّــة وعـلى تعمیــق الفــوارق بین 

فظّل البشــر حسب ألــوان بشرتھم، 
عــاّمة في أصحــاب البشرة الّســوداء من ال

مختلف المجتمعــات والبلدان بشرا من 
درجــة ثــانیة ودرجــة دنیا یُعــاملون 
كعبیـد ویُنظر إلیھم كسلعة تُبــاع وتشترى 
وبإمكــان األثریــاء أن یضیفــوھا إلى 
وســائل إنتاجھم وإلى ملكیّــاتھم الخــاّصة 

  الـواسعة والكبیرة.

كدّس البرجوازیّـون الّصاعدون منذ لقد    
أواخر القرن الخامس عشر ثرواتھم من 
استغـالل كدح الّزنـوج واالتّجار بھم في 
إطـار التجارة المثلّـثة بین أوروبا وإفریقیا 
وأمریكا وجعلوھم جیشا لتعمیر "العالم 
الجدید" وإنتـاج الثّـروة ثّم استعملوھم 

العــالم  وقـودا في حروبھم من أجل اقتسـام
في ما بینھم، وفي كّل ذلك كانوا یرفعـون 
شعارات "التّمدیـن" و"الحضـارة" التي 
یقودھـا ذلك "الّرجل األبیـض". ولكن ذلك 
الّرجل األبیض لم یكن إالّ رجل أعمـال 
ومـال ینھب ویحتّل ویتوّسع ویضطھد 
الكادحین بیضا وسودا وصفرا ومن 

زالوا مختلف األلـوان معتبرا إیّـاھم ما
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یعیشون مرحلة البربریّـة والتوّحش، 
  مرحلة ما قبل الحضــارة.

وإذا كان العــالم "الحّر" والعالم    
"الدّیمـقراطي" یتباھى بأنّـھ قــام 
بـ"تحریــر العبیـد"، فإنّــھ في واقــع 
األمــر لم یقم إالّ بتغییر واستبدال طبقـة 

ــة مــالكي العبید من طبقـة األسیـاد القدیم
إلى طبقـة جدیدة من المالكیـن ھي طبقـة 
البرجـوازیّـین في العالم الّرأسمالي وطبقـة 
اإلقطـاعیّین في المستعمـرات وأشباه 

  المستعمـرات.

تُعدّ قضیّـة التمییز  لكّل ھذه االعتبارات   
  قضیّــة طبقیّـة بامتیــاز.حسب اللّـون 

إالّ و ھذه القضیّــة الّطبقیّـة لن تُحـّل    
ة والمضطَھدة  بقضــاء الّطبقـة المستغلـَّ
على الّطبقات التي تستغلّھا وتضطھدھا، 
والقضاء على التّنـاقضات الّطبقیّة القــائمة 
والذي لن یتّم إالّ بحرمـان ھذه الّطبقـات 
من ملكیّاتھا الخاّصة ومن ثرواتھا وجعلھا 
ملكا مشتركا للمضطَھدین، وھذا ال یمكن 

  في مجتمع االشتراكیّة. أن یحصل إالّ 

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

  تصریحات صحفیّة للرفیق فرید العلیبي:  

تصریح صحفي حول الوضع في المملكة 
 /جریدة المجھر التونسیة ةالسعودی

سؤال الصحفیة ھاجر الشریف: التغییر    
سلمان بن عبد العزیز الذي یقوده الملك 

ر محمد بن سلمان ونجلھ ولي العھد األمی
ى بمكافحة یسمّ طار ما إفي السعودیة في 

إلى القیام بجملة من تي أفضت الفساد ال
راء األمقاالت لعدد من یقافات واإلاإل

كیف تقرأ  .والوزراء الحالیین والسابقین
  ھي تداعیاتھا؟ ھذه الخطوة وما

اب : ما حدث في السعودیة خالل جو  
األخیرة من اعتقاالت لعدد من  امیّ األ
اء ال عالقة لھ بمقاومة والوزرمراء األ

طار الصراع إ في ما یندرجنّ إالفساد و
السلطة الجاري بصمت منذ المحتدم على 

مدة وكان من عالماتھ عزل ولي العھد 

وتعویضھ بمحمد بن السابق ابن نایف 
الحالي والغایة  يالملك السعود سلمان ابن

یب محمد بن لتنصتمھید الطریق  يھ
جھزة المختلفة سلمان ملكا وتطویع األ

و أعسكریة و أدینیة  لسلطتھ سواء كانت
مالیة بما في ذلك أجنحة العائلة اقتصادیة و
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م أبدى عدبعضھا  أنّ یبدو  يالمالكة الت
 يرضاه عن الصالحیات الواسعة الت

  أضحى یتمتع بھا محمد بن سلمان .

الفات أصبحت عمیقة والمرجح أن تلك الخ
مد بن سلمان شعر معھ مح يعلى النحو الذ

لى تنظیم مؤامرة إیمكن أن تؤول ھا نّ أ
ھدفھ فكان علیھ استباقھا بتلك تست
 جراءات.اإل
و في سبیل ضمان شروط نجاح السیطرة  

التامة على السلطة استمال األمریكیین 
خالل حساب اآلخرین وھو ما تم من على 

رمھا أب يالصفقات المالیة الكبرى الت
، فضال عن زیارتھ للمملكةترامب خالل 

االنخراط في الحرب على الجماعات 
خوان ذلك اإلكفیریة الدینیة بما في لتا

سلمان عمن  المسلمین فقد تحدث محمد بن
حسب " المورطین خوانجیةاھم "اإلسمّ 

رأیھ في توتیر العالقة بین مصر 
  والسعودیة مثال .

ام السعودیة بكبح جماح كما أن التز   
اني في الوطن العربي یندرج یرالتمدد اإل

طر وتركیا التمایز مع قذاتھ وطار في اإل

سالم السیاسي السني وھذا كلھ راعیتي اإل
 يج ترامب السیاسي الذبرنامیتفق مع 

  أفصح عنھ خالل حملتھ االنتخابیة .

ومن ھنا فإن حملة االعتقاالت االخیرة 
كیة فأمریكا تنظر كانت أیضا رغبة أمری

والوزراء على أنھم مراء ھؤالء األلبعض 
ني واألمیر محمد رھاب الدیوراء تمویل اإل

لیھم باعتبارھم خطرا إینظر بن سلمان 
عرش والالفت ھنا محتمال على تولیھ ال

قال فیھ إن ھؤالء  يتصریح ترامب الذ
 يلة سنوات بلدھم" وھو الذحلبوا طی"

االنتخابیة إن لیھ قولھ خالل الحملة إینسب 
السعودیة بقرة سنحلبھا وإذا جف ضرعھا 

  سنذبحھا.

طورات المتسارعة في وتھدد الت   
السعودیة بخلق المزید من التوترات 

لیھا قانون جاستا عللمملكة المسلط 
 11أصال في صلة بھجمات  ياألمریك

المستنقع العربي سبتمبر فبعد الغرق في 
غدا قد  يیران) اآلن واإلالیمني والسوري(

یصعب تغرق في مستنقعات محلیة أیضا 
  الخروج منھا .

  : لجریدة العرب الدولیة حتصریضراب / اعة والتجارة باإلحول تھدید اتحاد الصن

یضغط اتحاد الصناعة والتجارة    
والصناعات التقلیدیة في اتجاه تحسین 
شروط التفاوض حول قانون المالیة لسنة 

یتفق لتعدیل بعض بنوده بما  2018
والصناعیین ومن ومصالح كبار التجار 

رئیسة جمعت بین  يھنا اللقاءات الت
االتحاد وممثلین عن األحزاب الحاكمة 

باالنسحاب من ورئیس البرلمان وتھدیدھا 
قامت على أساسھا  ياتفاقیة قرطاج الت
ف الوطنیة برئاسة یوسحكومة الوحدة 

ضرابات الشاھد والدخول في سلسلة من اإل
  ن .قرار ذلك القانوإحال في 

غیر أنھ من المستبعد أن ینفذ االتحاد    
تجربة في تلك أیة تلك التھدیدات فھو ال یم
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ضرابات وفي حال نفذ ل تنظیم اإلمجا
نجاحھ في االستفادة عب بعضھا فمن الص

د علیھ سلبا فال ھا یمكن أن ترتنّ إمنھا بل 
یتمتعون بتسھیالت  ھمنظورییخفى أن 

كبیرة مكنتھم حتى اآلن من مراكمة 
لة بینما تزداد أوضاع الطبقات طائثروات 

كثر فقرا سوءا وھو ما سیضعھ في األ
  وسع فئات الشعب .تناقض مع أ

وھذه العوامل مجتمعة ستسھل على 
الحكومة والبرلمان التعامل مع مطالب 

 يحاد الصناعة والتجارة ولكن التحدات
من ما نّ إمن ھذه الجھة و ياألكبر ال یأت

یضغط في اتجاه آخر  يالشغل الذ اتحاد
الحمراء حدد جملة من الخطوط  يھو الذو

ولھ قاعدة من العمال والموظفین الصغار 
جراءات رباك اإلإیمكنھا  يلتاوالمتوسطین 

  التقشفیة الحكومیة . 

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

  

  انتظروا قریبـا 

تغطیة لفعالیات ندوة مائویّة ثـورة أكتوبر االشتراكیّة وخمسینیّة استشھاد 

  غیفــارا في عدد خاّص من "طریـــق الثّـــورة"
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