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  مــــــا العمـــل ؟   

جعیة في تونس لمزید قمع ب الرّ ھّ تتأ   
تفاض سكات صوت االحتجاج واالنالشعب بإ

عطاء وفرض ما تسمیھ "ھیبة الدّولــة" وإ
 الحیات أكبر للسلطة التنفیذیة وھيص

 الد في أزمة وأنّ ـالب تعترف اآلن علنا أنّ 
أطرافھا لتمریر ھو توحید جھود جمیع  الحلّ 

ة في المجال جراءات القاسیة خاصّ اإل
بما یعنیھ ذلك من ترفیع في  االجتماعي

ال ووقف تشغیل ــاألسعار وتسریح للعمّ 
جور في عدد من لین وعدم تسدید األالمعطّ 

لتفویت التقاعد وا القطاعات ومراجعة سنّ 
في مؤسسات استراتیجیة للرأسمال 

رین للمعمّ  االحتكاري العالمي وبیع األراضي
في  الجدد فضال عن إجراءات أخرى

ویل المجالین السیاسي والعسكري  كفیلة بتح
لى تونس من مستعمرة غیر مباشرة إ

مستعمرة مباشرة خاصة مع كشف الناتو عن 
تركیز مركز استخباراتى في تونس وما 

توقیع اتفاقیة بقیت جل بنودھا طّي  سبقھ من
مریكیة والنظام في الكتمان بین االمبریالیة األ

ت عسكریة تونس واالنخراط في تحالفا
  عربیة ودولیة.

في المقابل ال تزال جذوة المقاومة  و   
الشعبیة مشتعلة ففي جھات عدة یقاوم 
الكادحون االضطھاد والقمع والتفقیر 

یدیھم من قوة بین أ رـوالتجویع بما توفّ 
وكانت آخر ھبة كبرى في تلك المقاومة 

 رط التيانتفاضة المعطلین في جانفي الفا
ـات تقریبا وستتلوھا ھبّ عمت البالد كلھا 

ـة المتفاقمة زمأخرى أوسع بالنظر إلى األ
التي زادھا تحالف الیمینین الدیني واللیبرالي 

موازین  ة، غیر أنّ رھاب التكفیري حدّ واإل
ا ـالقوى تظل راجحة لصالح الرجعیة ممّ 

یفرض البحث عن حلول فعلیة لتغییرھا 
بدون وحدتھ  فانتصار الشعب غیر ممكن

  الیوم مفقودة . دّ تع التي

ل ن تحمّ اآلحدة تلك الو تقتضي و    
سائر  ابات والجمعیات واألحزاب والنق

القوى الوطنیة الثوریة والطبقات 
والشرائح الشعبیة لمسؤولیاتھا في تنظیم 

 ھا وتشكیل تحالف وطنيصفوفھا ورصّ 
ر عنھ حزب ثوري واسع وھو ما عبّ 

 ادا للمعاركالكادحین قبل مدة وذلك استعد
صعوبة من  دّ ـشالقادمة التي ستكون أ

سابقاتھا وترك الالمباالة واالنتظاریة 
والعفویة وھجران السیاسة جانبا والتوقف 

و ذاك ھائیا عن المراھنة على ھذا الشق أن
  في النظام القائم لحل مشاكل الشعب.

لوبان مط أّن النقد والنقد الذاتي ال شكّ  و   
ك القوى للخروج من حالة التشتت وعلى تل
 وال مفرّ  إدراك أّن الصراع بینھا ضروري

 منھ غیر أنّـھ ال یلغي وحدتھا التي ھي
المطلب الرئیسي كما یتوجب على 

نت االمناضلین في تلك األطر مھما ك
ابیة وثقافیة ونسویة طبیعتھا، سیاسیة ونق

... ممارسة دورھم الثوري في وشبابیة الخ
لو خمحاصرة االنتھازیین الذین ال تكاد ت
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اھا ـیّ لین إو نقابة محوّ منھم منظمة أو حزب أ
أسماء المعة لى إلى قید على كفاح الشعب وإ

ولكن دون محتوى كفاحي واقعي والتمھید 
 ر علىمن تأثیرھم المدمّ  لى الحدّ من ثمة إ

منھ   حركة النضال الثوري  وھو ما عانى
الشعب كثیرا خالل السنوات القلیلة الماضیة 

ن الرجعیة من النجاح نسبیا في ترمیم ومكّ 
  نظامھا السیاسي.  

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

  بعض المــالحظات حول الـوضع في تــونس اآلن  

الى التصریحات والتصریحات المضادة تتت   
وتنتشر التسریبات حول تشكیل الحكومة 

قادمة ویبدو المرتقبة خالل الساعات ال
كثر وقد زاد أكثر فأالحبیب الصید ضعیفا 

من ضعفھ السیاسي صوتھ المتلعثم وانعدام 
من قبل  الكاریزما لدیھ وتردده و استھدافھ

سھم حافظ قائد أشقوق في نداء تونس على ر
السبسي ورغم ذلك یبدو متشبثا بكرسیھ 

ة بعض الجوانب الدستوریة مستغال خاص
 الّ إن تتم أقالتھ ال یمكن إ أنّ یعلم  يوھو الذ

بعد حجب الثقة من طرف البرلمان كما 
نقاذ إن یمثل خشبة أیضا انھ یمكن أعرف ی

ترید شخصیة  يھضة التمؤقتة لصالح الن
س الحكومة وھى أللنداء على ر غیر منتمیة

عمل معھا الصید سابقا في فترة  يالت
  .الترویكا

ر ھذا الرجل عن البرجوازیة ویعبّ    
وجدت نفسھا بعد تھریب  يقراطیة التوالبیر
ثبات إعلى فاقدة للسند السیاسي وتحاول بن 

انھ بدونھا ال یمكن تحقیق نجاحات في 
وخاصة ملف  ىالملفات الكبر التعامل مع

 ھاب وھو المعروف عنھ انھ كان رجلراإل
الداخلیة طیلة سنوات وفي ظل حكم بن على 

  .بالذات

عن  يتوارالمتعب والم يالباج أّما  
خرى فقد لعبت بھ نظار بین الفینة واألاأل

السنین وفعلت الشیخوخة فعلھا فیھ ولكنھ 
یتصنع الھیبة والقوة والحكمة متقمصا 

بتمثالھ  استنجد يبورقیبة الذ صیةشخ
مواج بما في ذلك وحزبھ ممزق تتقاذفھ األ

موجة عائلتھ وھو یعبر عن شیخوخة 
البرجوازیة الكمبرادوریة المنھكة بعد 

الشعبیة دیسمبر والمقاومة  17انتفاضة 
 يعوان بن علأالمتواصلة وقد استنجدت ب

خص من تھا باألقوّ  تستمدّ  يوھ ىالقدام
  .مریكاأمن  لّ ـقأفرنسا وبدرجة 

ذراع  يظل ذلك تحاول النھضة وھوفي    
خوان المسلمین في تونس والمدعومة من اإل

مریكیین وتركیا ریالیین األطرف االمب
ن االستفادة مارات الخلیج حتى اآلإوبعض 
المتفجرة داخل حركة نداء  وضاعمن األ

صالح كبار المالكین ل متمثّ تونس و
ر قطاعیین وبعض التجاالعقاریین اإل

وقد  يالخلیج يالمرتبطین بالریع النفط
جربت السیطرة على الحكم خالل فترة 
الترویكا وجنت ھزائم مرة على ید المقاومة 
الشعبیة خاصة في النقابات والجھات 
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لى إومة والنساء والطلبة مما اضطرھا المحر
استعمال الرصاص في عدد من الحاالت 

ل انتفاضة سلیانة وقد تراجعت وخاصة خال
ة بملفات مثل لى الوراء في عالقإوة خط

دارة والسیطرة سلمة اإلأ"تحصین الثورة" و
على الجوامع لتشارك نداء تونس / التجمع 

وتعقد صفقة معھ على المعاد بناؤه الحكم 
خلو تكلھ وأنھاكھ حتى تإمل توریطھ وأ

طف الثمار وقد نضجت وتقفز الساحة لھا فتق
مام مستفیدة من الدرس لى األإوات خط

   .المصري

حزاب ا االنتھازیة ممثلة في بعض األمّ أ  
تحاول اللعب على  يالیساریة المغشوشة فھ

التناقضات بین النھضة والنداء وانعدام الثقة 
ادل بینھما وما یجري من تناقضات المتب

كالعادة من  یضا داخل كل منھا لالستفادةأ
بت علیھ باستمرار أبعض الفتات وھو ما د

   ي.ان تعاملھا مع سلطة بن علإبّـبما في ذلك 

فضال عن ھذا ھناك قوى نقابیة  و   
یضا من أعالمیة تحاول االستفادة إقوقیة ووح

ز نفوذھا سواء لیھا لتعزیإالتناقضات المشار 
و في ألیھا إ يتنتم يداخل المنظمات الت

  .الساحة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

زمة األ أنّ ا سبق كلھ نستنتج ـممّ  و   
كثر رغم أكثر فأتستفحل  داخل النظام

ى حساب المحاوالت المتكررة لحلھا عل
خیرة القاضیة الشعب و منھا المبادرة األ

 يبتشكیل حكومة الوحدة الوطنیة الت
ن بعوائق مختلفة رغم اصطدمت حتى اآل

قائد السبسي  يالباج يصاحبھا ونعن أنّ 
ضافة ھا نجحت باإلأنّ كید أمصر على ت

  .لى مراوحة ما یسمى المصالحة مكانھاإ

سعار وتنتشر ثناء ترتفع األوفي األ  
نتاج في قطاعات البطالة ویضعف اإل

راتیجیة مثل الفوسفاط والسیاحة است
الشى السیادة الوطنیة تتفاقم الدیون وتتو

ماكن استراتیجیة أرھاب في ویتمركز اإل
ر مثل االنتحار ریاف وتتسع ظواھفي األ

ة والفساد وتتزاید االحتجاجات االجتماعی
لى انفجارات إ ين یؤدّ أبما یمكن  ...الخ

ة مثلما ما حدث خالل اجتماعیة كبیر
تاوة والمعطلین وھو ما انتفاضات اإل

سیقوى عود المقاومة الشعبیة ویجعلھا 
ثر فضال مجبرة على تنظیم نفسھا أكثر فأك

رھابیة كبرى إمكانیة وقوع عملیات إعن 
للسیطرة على بعض القرى والمدن مثلما 
حدث في بنقردان ولیس مستبعدا حصول 

  . انقالبات عسكریة

  

--------------------------------------------------------------------------------------  
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  ونســــن في تــــات الفالّحیـــاحتجاج   

جویلیة  19یوم الثالثاء نفّذ صباح     
صر ڤعدد من فالّحي معتمدیة الـ 2016

مام مقر أمن والیة قفصة وقفة احتجاجیة 
الوالیة مطالبین السلطات المسؤولة بإیجاد 

لھم الزراعیة التي یھدّدھا یحّل لمحاص
ف بسبب التقلیص في عدد اآلبار اإلتال

  المخصصة للري بالجھـة.
وحّمل الفالحون المحتّجون السلطات   

مسؤولیة النتائج التي ستنجّر عن تواصل 
وضعیة حقولھم وغراساتھم وما سیترتّب 
عنھا من تردّي ألوضاعھم المادیّة ومن 

  تصاعد لالحتجاجات.
قـام    وفي السبیخة من والیة القیروان،   

عدد من  2016جوان  28یوم صبیحة 
فالحي المنطقة السقویة بإغالق المؤسسات 
اإلداریة العمومیّة بالمعتمدیة مثل مقر 
المعتمدیة ومكتب البرید والقباضة المالیة 
ومقر البلدیة وذلك بسبب تعّمد كّل من 
المعتمد األول والمندوب الجھوي للفالحة 

رمج انعقاده التغیّب على موعد اللقاء المب
صباح الیوم والذي كان قد تّم االتّفاق علیھ 

 مسبقا.
قبل وكان فالحو ھذه المنطقة قد شرعوا    

في تنفیذ احتجاجات ضدّ  ذلك التاریخ بأیّام
إغالق سد نبھانة وھو ما عّرض منتوجاتھم 

ثر ذلك إفالحیة للعطش ویھدّدھا بالموت. وال
قد تّم االتفاق على فّض تلك االحتجاجات و

تم فتح الطریق على أن تعقد جلسة مع 
المسؤولین إلیجاد حلول بدیلة لقرار الغلق. 
وقد استنكر المحتّجون ھذا السلوك من قبل 

السلطات المسؤولة التي تعتمد المراوغة في 
التعاطي مع ملفّھم المصیري وكان 

قرار غلق السد  أنّ ا المحتّجون قد اعتبرو
  لفالّحي المنطقة.عدام جماعي إبمثابة قرار 

عدید القرى في معتمدیّة  و شھدت   
من والیة سیدي بوزید في المدّة  الرقاب

األخیرة مجموعة من االحتجاجات 
االجتماعیّة ارتبطت بمجموعة من المطالب 
التي رفعھا الفالّحون وخاصة الصغار 

   والمتوسطون منھم.

باتمام  طالب األھالي ففي قریة الرّضاع   
بین الرقاب الّرابطة نة الطریق تھیئة وصیا

والمزونة وبإیجاد حل النقطاع المیاه 
وقد قام فالّحو القریة الصالحة للشراب. 

ر ئقطع الّطریق على مستوى مدرسة بب
جویلیة وھو ما  12و 11ل یومي غزیّ 

أجبر السلطات الرسمیة یتقدمھا المعتمد إلى 
التحول إلى المنطقة في محاولة منھ إلیجاد 

  ع.حل للوض

یوم  نمتساكنوالقــام  الدالھمیةو في قریة 
بإغالق  2016جویلیة  21الخمیس 

الطریق الرابطة بین الرقاب وصفاقس 
مطالبین بتعبید المسلك الفالحي الذي یربط 

ریق والذي یبعد عن مدینة قریتھم بھذا الطّ 
یمتدّ على  ھوخمسة كیلومترات والرقاب 

  ثمانیة كیلومترات.

وقد عبّر األھالي عن رفضھم لعملیّة    
التّالعب بھذا المسلك الفالحي من خالل 
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محاولة السلطات الرسمیة تحویل وجھتھ 
إلى قریة أخرى مجاورة معتبرین أّن ھذه 

إحداث  ترید السلطات من ورائھاالمحـاولة 
خالفات وصراعات بین القریتین 

  .السّكانالمتجاورتین وبین 
قریـة الدالھمیة ھي منطقة فالحیّـة  و  

یعیش سّكانھا على ما تنتجھ ضیعاتھم من 
منتوجات زراعیّة وعلى تربیة الماشیة 
ویجد فالّحوھا صعوبة في تسویق 
منتوجاتھم جّراء الحالة السیّئة للّطریق التي 

  تتسبّب الّریاح في صعوبة التنقّل عبرھا

بینما تتسبّب األمطار في تعطیل حركة 
یر كلیّا عبرھا مّما یجعل متساكنیھا في السّ 

 .حالة عزلة شبھ تاّمة إذا ما ھطلت األمطار

یوم  السّكانأقدم  فرش غریبو في قریة    
غرة أوت على قطع الّطریق الرابطة بین 
الرقاب وبئر علي بن خلیفة وذلك احتجاجا 
على انقطاع الماء الّصالح للشرب على 

رسمیة أدنى الجھة دون أن تولي السلطات ال
  اھتمام بالمشكل.

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

  السعودیة: عشرات آالف العّمال الھنود مھدّدون بالمجاعة  

آالف عامل ھندي في   10فقد أكثر من    
بعد أن قامت  مواطن عملھمالسعودیة 

شركات اإلنشاء السعودیة بتسریحھم 
ح بوحرمانھم من أجورھم لمدّة أشھر. وأص

ھؤالء العّمال غیر قادرین ال على السفر إلى 
الھند وال على توفیر غذائھم نظرا لعدم 

أزمة حصولھم على أجورھم وھم یواجھون 
  .غذاء

الشركات السعودیة إلى  قد لجأت و   
تسریح العمالة الھندیة، وكذلك العمال 
القادمین من عدّة دول أخرى وخاصة من 

مالیة الخسائر ال جنوب شرقي آسیا، بسبب
نتیجة التي شھدتھا ھذه الشركات 

  .النخفاض أسعار النفط
یقیم ھؤالء العّمـال الوافدون إلى  و   

وسط ظروف مادیة مخیمات السعودیة في 
ة وظروف صحیّة سیّئة للغـایة. صعب

وأمـام شبح المجاعة الذي یھدّد العّمال 
المسّرحین لجأت الجالیة الھندیة في 
السعودیة التي مازالت تشتغل إلى تقدیم 
المساعدات الغذائیة للعّمال المسّرحین 

  قصد التخفیف من أزمتھم ولو مؤقّتا.
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  التّركي یحصد مزیدا من الخسائرالجیش 

 21علنت قوات الدفاع الشعبي عن مقتل أ
خالل  في صفوف الجیش التركي، اعسكری
في منطقة جلة قوات الكریال ا منفذتھ عملیّتین

استھدفت قد و. التابعة لجولمیرك الكردستانیة
ین في منطقة جلھ التابعة تلّ العملیّتان 

من مساء  17:10جولمیرك في الساعة الـل
ضاف البیان أو .2016جویلیة  29الجمعة 

على كمیة  تیناالستیالء خالل العملی تمّ  أنّھ
، سلحة التي خلفھا الجیش في المنطقةمن األ

وإثر ذلك شنّت الطائرات الحربیّة التركیة 
  غارات على المنطقة حسب نفس البیان.

و حسب مصادر تركیّة وفي نفس الیوم،    
جنود من الجیش التركي في ھجوم  5قُتل 

نفّذه مقاتلو حزب العمال الكردستاني الجمعة 
جنوب شرق   جویلیة في بلدة تشوكورجا 29

وأضافت وسائل إعــالم تركیة، أن  .البالد
ھاجموا نقطة   أفراد حزب العمال الكردستاني
المذكورة مّما  تفتیش للجیش التركي بالبلدة

 .آخرین 8جنود وإصابة  5أسفر عن مقتل 
وأوضحت المصادر أن الجنود كانوا   

ینفذون مھمة أمنیة على طریق 
جوكورجا في إقلیم ھكاري على  قرب

الحدود مع العراق وإیران عندما 
لھجوم من مسلحي حزب العمال  تعرضوا

یأتي ذلك بعد یومین من تنفیذ   .الكردستاني
وات الدفاع الشعبي لعملیّة فدائیّة مقاتل من ق

عنصرا من الوحدات  15سقط خاللھا 
  جریحا. 30التركیة الخاصة قتلى إلى جانب 

وكانت قوات الدفاع الشعبي قد نشرت   
مؤّخرا حصیلة عملیاتھا القتالیة ضدّ 

وشبھ العسكریة التركیة  القوات العسكریة
  ام كامل.لمدّة ع

حة وقد أبرزت ھذه الحصیلة فدا   
الخسائر التي تكبّدتھا الدولة التركیة في 
حربھا الفاشیة ضدّ الشعب الكردي 
ومقاتلي حزب العمال الكردستاني وھو ما 

على صمود المقاومة الثوریّة یدلّل  
الكردیّة في وجھ القّوة العسكریّة للدّولة 

 التّركیة.

--------------------------------------------------------------------------------------    
  حصیلة عام كامل من المواجھات بین قوات الدّفاع الشعبي والدّولة التّركیّة

القیادة المركزیة لمقر قوات  أصدرت   
 حصیلةعن بیانا كشفت فیھ الدفاع الشعبي 
نھا حكومة "حزب العدالة شتالحرب التي 

 2015تموز  24منذ  في تركیا "والتمنیة
وورد في ھذا  تموز ھذا العام، 23وحتى 

عدد شھداء قوات الدفاع ل البیان كشف



2016 جویـلیة-جوان، 53طریــق الثّـــورة، العــدد   
 

8 

 

لى في صفوف الشعبي، وكذلك حصیلة القت
والقوات شبھ العسكریة الجیش التركي 

التي تكبدتھا ھذه القوات المادیة  خسائرالو
 .منذ عام كامل

قالت القیادة المركزیة لمقر قوات  و   
"عملیة وقف  أنّ  ھاالدفاع الشعبي في بیان

إطالق النار جاءت كمبادرة من قائد حزب 
العمال الكردستاني عبد هللا أوجالن، في 

 ة لحلّ ـة حقیقیّ ـ، كنیّ 2013عام  نوروز
ل ـحمّ تی ة من خالل الحوار، لكن لمالقضیّ 

نظام حزب العدالة والتنمیة مسؤولیتھ بل 
یولیو  24وم عسكري في وبدأ بشن ھج

نظام التركي طریقة جدیدة ال بنّى، وت2015
وھي الحرب على حركتنا ال أللحوار 

بھدف  ،سلحةنواع األأدماً كل خوشعبنا مست
 ".القضاء علینا

وتابع البیان "وعلى مبدأ حق الدفاع    
د الثوري لقواتنا الكریال المشروع كان الر

فشلت جمیع أُ لك الھجمات، قاسیاً، وعلى ت
ة حزب العدالة والتنمیة ھداف حكومأ

بداھا شعبنا في أوبالمقاومة التي  ،ومبتغاھا
 تحت صفحةمدننا، ضد تلك الھجمات فُ 

وقف نھج أجدیدة من التاریخ النضالي و
ً ، االحتالل" تلك المقاومة في " أنّ  مضیفا

نصیبین  شرنخ، غفر، زخ،،ھجزیر سور،
ع وال تزال تتوسّ  ،لحمة في التاریخلت مسجّ 

تلك المقاومة في وان وسیرت وجبال 
 ".كردستان بسواعد وحدات حمایة المدنیین

"قوات حزب العدالة  إنّ قال البیان  و  
والتنمیة لم تعد تمتلك خیار الوقوف بوجھ 

اومة قوات الدفاع الشعبي فوّجھت مق
فة مخلّ  كردستان والمدنیین،سلحتھا لمدن أ

ن من تمكّ تن أمدنیین دون وضحایا  ادمار
 فشلت قواتناأوقد  خماد مقاومة شعبنا،إ

 ،ووحدات حمایة المدنیین مخططاتھا
أت الدولة التركیة بنشر ھذا بد یجةونت

 ،من مقاتلینا 8000نا فقدنا نّ أدعایات ب
ن تقول أكاذیب الدعائیة ترید وبھذه األ

 ".كذلك تانتصرت والحقیقة لیسھا نّ أللعالم 

التي حرب ال جنتائ وكشف البیان عن   
الدولة التركیة وقاومتھا قوات الكریال  اتھشنّ 

 2015تموز  24اعتباراً من  ةالكردستانی
وجاءت  ھذا العام،من تموز  23وحتى 
 :حسب البیان كالتاليالنتائج 

  356العملیات البریة للجیش التركي: 
  658التركیة (الطائرات): ھجمات الجو 

  147ھجوم مروحي (ھلیكوبتر): 
ھجمات بقذائف الھاون والدبابات والمدافع: 

1649  
  671استطالعات جویة: 

تحركات الجویة (طائرات ومروحیات): 
344  

  110عدد االشتباكات: 
  1199العملیات التي نفذتھا قواتنا: 

اعداد القتلى في صفوف (الشرطة 
  2982والجیش): 

ضباط القتلى في صفوف الجیش : عدد ال
36  

  1146اعداد جرحى العدو: 
سرى من صفوف الجیش األ عدد

  13والشرطة:
  184المركبات التي تم تدمیرھا: 
  15الدبابات التي تم تدمیرھا: 

العربات المدرعة التي تم اعطابھا جزئیاً: 
175  

  4عدد المرحیات التي تم اسقاطھا: 
عدد مرحیات سیكورسكي والكوبرا 

  44متضررة: ال
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  202سیارات العدو التي تم حرقھا: 
عدد ابراج المراقبة االلكترونیة للعدو التي 

  110تم تدمیرھا: 

  شھید 435عدد شھدائنا: 
  .مقاتل اسیر 16عدد اسرانا لدى العدو:

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

 العنصري االضطھــادالوالیات المتّحدة: تصاعد سیاسة   

شھد عدد من المدن األمریكیة خالل   
األسبوع الثاني من شھر جویلیة احتجاجات 

االستعمـال المفرط للقّوة من قبل شعبیّة ضدّ 
قّوات الشرطة والتي أدّت في األیـام الفارطة 

 إلى مقتل شخصین من األمریكیّین الّسـود.

المتظاھرون دعوا إلى وقف العنف والقمع     
الذي تمارسھ قوات الشرطة وعبّروا عن 
رفضھم لسیاسة التمییز العنصري 

ة. واالجتماعي التي تعتمدھا السلطات الرسمیّ 
وقـد جرت مواجھات بین المحتّجین وقّوات 
األمـن خالل ھذه المظـاھرات وتّم اعتقـال 

  عدد من المحتّجیـن.
وكانت الشرطة األمریكیة قد أقدمت على 
قتل شخصین من أصول إفریقیّة خالل 
یومین متتالیین، فقد قُتل التون ستیرلنغ 
بنیران الشرطة في مدینة باتون روج في 

أطلقت قوات الشرطة في نا، ثّم والیة لویزیا
والیة مینیسوتا النار على فیالندو كاستیل في 
سیارتھ عندما كان یھم بإبراز رخصة القیادة 

  فأردتھ قتیال. 
حالة الغضب التي اجتاحت الشوارع في عدد 
من المدن تطّورت إلى إقدام عدد من السود 
على القیام بعملیّات انتقام ضدّ قّوات 

ینة داالس أقدم میكا الشرطة. ففي مد
جونسون على قنص خمسة من رجال 

الشرطة بسالحھ وقال جونسون، قبیل تمكن 
الشرطة من قتلھ، إنھ غاضب من حوادث 
إطالق النار تلك، وفي حادثة أخرى أقدم یوم 

جویلیة مسلّح من أصول سوداء على  17
إطالق النّار على عدد من قّوات الشرطة 

  .ح عددا آخرفأردى ثالثة منھم قتلى وجر
ورغم االحتجاجات وعملیّات االنتقام    

ھذه، واصلت الشرطة ممارساتھا نفسھا، 
أطلق ضبّاط شرطة في فلوریدا في 

جویلیة  21الوالیات المتحدة یوم الخمیس 
النار ثالث مّرات على تشارلز  2016

كینزي ذي البشرة السوداء في الوقت 
الذي كان یقوم فیھ برعایة مریض مصاب 
بالتوحد، على الرغم من أنھ كان یرفع 
یدیھ االثنتین في الھواء، وقد اخترقت 
إحدى الرصاصات ساقھ الیمنى وقد قام 
عناصر الشرطة بعد ذلك بتقییده وتركوه 
ملقى على الّرصیف ودماؤه تنزف لحوالي 

  دقیقة. 20
كینزي قـال: "كل ما أحملھ في یدّي ھو    

"لقد  لعبة شاحنة، ال حاجة للسالح"...
ذھلت من إطالق النار، كنت أظن أنھ بما 

یدّي في الھواء، فلن یطلقوا النار علّي،  أنّ 
  ."لكني كنت مخطئا
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وتتواصل ممارسات األجھزة األمنیة في    
الوالیات المتّحدة ضدّ أصحاب البشرة 
الّسوداء عل نفس النّسق، فخالل الّسنوات 
األخیرة تواترت عملیّات القتل وكانت تتسبّب 
في كّل مّرة في إثارة غضب الّشارع وفي 
اندالع احتجاجات ضدّ ھذه السیاسات وقد 

بین  غذّت ھذه الممارسات المواجھات
السّكان البیض والّسود مؤّكدة أّن سیاسة 
التمییز العنصري والعرقي مازالت قائمة 

وھي ركیزة من ركائز الدیمقراطیة 
  البرجوازیة األمریكیة.

، شھدت والیة 2014 أوتفي التاسع من ف 
ب میزوري األمریكیة واقعة مقتل شا

على ید  ،أمریكى أسود، یدعى مایكل براون
 بأشھر قلیلةوبعدھا ضابط شرطة أبیض، 

محكمة فیرجسون حكمھا بتبرئة  أصدرت
 باراك على إثرھا ویخرج، القاتل الضابط

  .المحكمةأوباما لیطالب باحترام قرار ھیئة 
 ، احتجّ 2015و في مطلع شھر ماي    

رین في مدینة بالتیمور آالف المتظاھ
ممارسات الشرطة العنیفة  ضدّ  األمیركیة

ستة إشراف والعنصریة وذلك بعد 
 على قتلعناصر من شرطة المدینة 

بعد توقیفھ  فریدي غراي الشاب األسود
. وھتف المتظاھرون لدى أفریل 12یوم 

انطالق المسیرة من المكان الذي اعتقل 
 یعني ال سالم".…غراي:"ال عدالةفیھ 
ع المتظاھرون تلبیة لدعوة من وتجمّ 

محامین سود، وبینھم زعیمھم مالك 
السابق في "حركة الفھود شاباز، العضو 

وبعد عام من الحادثة  .الشیوعیةالسود" 
عي عام مدینة بالتیمور مكتب مدّ یقّرر 

بوالیة میریالند عدم مالحقة رجال 
 عملیّة القتلالشرطة المشاركین في 

قد  ولى جلساتھاأخالل وكانت المحكمة 
ً بإخالصدرت أ  سبیل ثالثة من ءحكما

  الضبّاط المتّھمین.
رمزاً لعنف مقتل غراي وقد مثّل  

، لكن ھذه كیة تجاه السودیرمالشرطة األ
الممارسات وھذه السیاسة لم تتوقّف وھي 
ال تمثّل سوى جزء بسیط من السیاسة 

أكبر " ما یسّمى بـ العاّمة المتّبعة في
ضدّ السكان السود  في الكـون" دیمقراطیة

الّطبقات الكادحة  في صفوفوخصوصا 
یعانون من الالمساواة في عدید منھم، فھم 

القطاعات مثل األجور حیث ال یحصل 
أربعة أخماس العامل األسود إالّ على 

ویمثّل العاطلون عن العمل مثیلھ األبیض 
  السود ضعف العاطلین البیض.

  ابـــــــــرھاإل ة وــــــاالمبریالیّ             حتى ال ننسى :
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 جرامیةعلى ھامش عملیة نیس اإل
رھابي النظر عن ایدیولوجیا اإل بغضّ    

 ىتربّ  يرھاب الدیناإل إنّ منقذ عملیة نیس ف
رعتھ ودعمتھ  يلتحضان االمبریالیة اأفي 

فغانستان ألى إرسلتھ أودربتھ ومولتھ و
السوفیاتى وجعلھ أثرا بعد  لتقویض االتحاد

ال ثم نشرتھ في البوسنة وكوسوفو أوّ عین 
لتقویض یوغسالفیا وتقسیمھا حتى قتل 

ار ــقطعتھ على األرئیسھا في السجن ثم وزّ 
ال یجب  يت البدایة بالجزائر التالعربیة وكان

من مذابح ذھب ضحیتھا  نسیان ما عرفتھ
كملھا ألف بشر وھناك قرى بأ 300قرابة 

تعمل في محوھا ببساطة من الوجود واس تمّ 
 مر علىــآلى التّ إالقتل حتى الفؤوس وصوال 

خوان االنتفاضات العربیة واستعمال اإل
المسلمین وغیرھم لتحویل وجھتھا وتمكینھم 

ار ــقطلسلطة السیاسیة في عدد من األمن ا
  .العربیة

وال یجب نسیان ما حدث في سوریا    
ودمار واغتصاب لیبیا من مذابح  والعراق و

  . حرق البشر أحیاء سبي و و

 يواك التــشاالمبریالیة األ ين تجناآل و   
ا وبریطانیا وفرنسا ــمریكأففي  ،زرعتھا

وبلجیكیا واسبانیا وایطالیا وغیرھا تقع 
ة ـرھابیّ إخرى عملیات بین الفینة واأل

ون التكفیریون الدینیون، ــرھابیّ ذھا اإلینفّ 
 نّ إاء فـــبریاأل ذا كان الضحایا منإو
مجرم الحقیقي ھو االمبریالیة ال

غیر منفصل عن  يفھذا الثنائ ،رھابواإل
رھاب بعضھ البعض فاالمبریالیة تنجب اإل

ا تحاول عمى فھو طفلھا المدلل وعندماأل
ن سكب دموع االمبریالیة الفرنسیة اآل

ح على الضحایا ال یجب تصدیقھا التماسی
ر وتشرد مالیین تقتل وتدمّ  يالت يفھ

 وافغانستان والعراق والبشر في سوریا 
افریقیا الوسطى  و يمال فلسطین و
  ..خرىأبلدان كثیرة  والكونغو و

 فرنسا االمبریالیة قتلت أنّ وال ننسى    
كثر أفي یوم واحد في سطیف الجزائریة 

 .لفأ 60من 

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

 انتھاك و الّرجعیّةلیبیا: حكومة الوفاق    
 اللّیبیّة "السیادة"

، ما مع مطلع ھذه الّسنـةمنذ تشكیلھا،    
فتأت حكومة "الوفاق الوطني" في لیبیا 
تصّرح المّرة تلو األخرى بأنّھا ضدّ التدخل 
األجنبي في لیبیا وأّن اللیبیین سیخوضون 
وأنّھ ال حاجة لقوات عسكریة أمریكیة أو الحرب على اإلرھاب متّحدین ولوحدھم 
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 .أو غیرھـا بریطانیة أو إیطالیة أو فرنسیّة
نّھا قادرة على القضاء وأّكدت ھذه الحكومة أ

على داعش التي تحتّل مدینة وسرت 
وشرعت في شھر مـاي في تنفیذ عملیّة 
عسكریّة أطلقت علیھا عنوان "البنیـان 
المرصوص" وكانت تصّرح في كّل مّرة 
أنّھا تحقّق تقدّما في ھذه العملیّة وأنّھا على 

 مشارف تحریر المدینة من قبضة داعش.

ة الوفاق عند انتشار و ثارت ثائرة حكوم   
خبر إسقاط مروحیّة ومقتل ثالثة جنود 
فرنسیین على متنھا في الشرق اللیبي حیث 
اعترف الرئیس الفرنسي بوجود قوات 
فرنسیة في لیبیا وتّم نشر صور القتلى، 
وأعلنت عن استیائھا الشدید من وجود قوات 
عسكریة أجنبیة في لیبیا ووصفت األمر بأنھ 

واعتبرتھ "تدّخال  لدولة اللیبیةانتھاك لسیادة ا
 .سافرا"

لكن بعد أیّـام قلیلة، یشّن الّطیران    
العسكري للوالیات المتّحدة األمریكیّة 

 في الیومغارات جویّة على مدینة سرت (
)، فتعلن 2016أوت شھر األّول من 

حكومة الوفاق أّن ذلك كان بطلب منھا وفي 
تدّخل نفس الوقت أعلن البنتاغون أّن ھذا ال

 جاء استجابة لطلب الحكومة اللیبیة.

في ھذه المّرة لم یقم األمریكیون بانتھاك    
السیادة اللیبیة بما أّن الحكومة ھي التي 
طلبت بانتھاكھا. وھذا مبّرر حسب منطق 
ھذه الحكومة، إذ أّن السیادة ال تعتبر منتھكة 
إذا كان التدّخل بموافقة الحكومة أو بطلب 

عتبر منتھكة إذا كان التدّخل منھا، بینما ت
األجنبي دون علم ھذه الحكومة. لكن ما 
تتجاھلھ ھذه الحكومة وفریقھا أّن لیبیا 
منتھكة وسیادتھا مفقودة منذ تدّخل الناتو 

وھي منذ ذاك  2011إلنجاز ثورتھ في 
الوقت مرتع للقوات العسكریة 
واالستخباراتیة للقوى االمبریالیّة 

تلف جنسیاتھا وللشركات النھابة بمخ
لثروات الشعب في لیبیا ولوال وجود تلك 
القوى ورضاھا لما كان لھذه الحكومة أن 

 ؟؟؟ توجد... فعن أّي سیادة تتحدّث

لم تتوقّف المسألـة عند ھذا الحدّ، فقد    
سارعت حكومة الوفـاق إلى ابتكار تسمیة 
لعملیّات القصف الجّوي الذي یشنّھ الّطیران 

والذي یبدو أنّھ لن یتوقّف الحربي األمریكي 
 فقدفأطلقت علیھا اسم "الدّعم الدّولـي". 

أعلنت الغرفة اإلعالمیة لعملیة "البنیان 
المرصوص"، التي أطلقتھا حكومة الوفاق 
الستعادة "سرت" من قبضة تنظیم 
"داعش"، أن مقاتالت "الدعم الدولي" شنت 

غارات على مواقع تابعة للتنظیم في  5
في الیوم الثاني من شھر أوت والیوم  المدینة

  .الثاني للقصف األمریكي

أّما بالنسبة للدّولة األمریكیة، فإّن المسألـة    
ال تتطلّب كثیرا من الحجج، فیعد إعالن 
البنتاغون أّن عملیّات القصف جاءت تلبیة 
لطلب من حكومة الوفاق اللیبیّة، صّرح 

تھا الرئیس أوباما بأّن ما أقدمت علیھ قّوا
الجویّة یتماشى مع مصالح لیبیا وأیضا مع 
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مصالح دولتھ ودول االتحاد األوروبي. وإذا 
كان أوباما یقصد بھذه المصالح ظاھریّا 
محاربة اإلرھاب الذي تمثّلھ داعش، فإنّھ 
في حقیقة األمر یلّمح إلى المصالح 
االقتصادیة والسیاسیّة للقوى االمبریالیّة 

األوروبي، فھذا وخصوصا أمریكا واالتحاد 
القصف یخدم حسب تصریح أوباما مصالح 
األمن القومي األمریكي وھذا یدلّل أّن ھذا 
األمن القومي یمتدّ إلى األراضي اللّیبیّة، 
ولم یستثن الرئیس األمریكي كذلك مصالح 
االتّحاد األوروبي. ولذلك فإّن ھذه العملیّة 
العسكریّة القت ترحیبا من قبل كّل من 

وإیطالیا وفرنسا وقد عبّرت ھذه انجلترا 
الدّول عن استعدادھا لتقدیم المساعدة ومنھا 
العسكریّة إن طلبت منھا حكومة الوفاق 
اللیبیة ذلك، وھو ما یعني أنّھا على استعداد 
ھي األخرى للتدّخل العسكري الُمعلن في 
لیبیا تحت نفس الغطـاء وھو محاربة 

  اإلرھاب. 

یكي وتصریحات إّن التدّخل العسكري األمر
بعض الدّول األوروبیّة واستعدادھا للتدّخل 
العسكري في لیبیا ال تترك مجاال للشك في 
أّن التدّخل األمریكي الّظاھر ومھما كانت 

ذرائعھ وكذلك التدّخل المخفي لجیوش 
الدّول األوروبیّة ھو مواصلة لتنفیذ المخّطط 
االستعماري الذي وضعھ حلف الناتو عند 

بخلق قوى  2011لیبیا سنة تدّخلھ في 
متصارعة تضمن دیمومة الحرب بھدف 
ضمان نھب الثّروات النّفطیة وتقسیم القطر 
إلى كانتونات قبلیّة وكیانات طائفیة إلحكام 
السیطرة علیھ وإیجاد موطأ قدم للنفاذ إلى 
بقیة أقطار المنطقـة. ویدلّل أیضا أّن ھذه 
 القوى في حالة تسابق من أجل إیجاد مناطق

نفوذ لھا على األرض اللیبیة وفي حالة 
تنافس على اقتسام الثروات وما وجود 
القوات العسكریة واالستخباراتیة الخاّصة 
التي اعترفت بھا ھذه الدّول ووقوفھا إلى 
جانب بعض القوى اللیبیة المتصارعة، 
ففرنسا تدعم عسكریا "الجیش اللیبي" في 

لجیش بنغازي وأجدابیا بقیادة خلیفة حفتر وا
األمریكي یدعم حكومة الوفاق، إالّ تأكید 
على ھذه األطماع والنّوایا االستعماریّـة 
والتي ال یمكنھا أن تتحقّق دون شق صفوف 
الشعب وإغراق البالد في صراعات سیاسیة 
وعسكریة من خالل تقویة ھذه القوى 

  الّرجعیة والعمیلة بمختلف تسمیاتھا.

---------------------------------------------------------------------------------------   
  الفلیبین: رد جیش الشعب الجدید على وقف إطالق النار 
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جویلیة  25بعد اإلعالن یوم االثنین    
من قبل رئیس الفلیبین عن وقف  2016

إطالق النار الفوري ومن جانب واحد، قال 
"كا أوریس" مادلوس، المتحدث باسم 

القیادة الوطنیة المیدانیة للجیش الشعبي 
جویلیة أّن كّل وحدة من  26الجدید الثالثاء 

المتمردین الماویین عازمة على اتّباع 
طریقة " الدفاع النشط" وتعتبر ھذه "أّول 
ردّة فعل" على قرار الرئیس. وقال 

مادلوس أن ھذا النظام جاء في انتظار 
اإلعالن من قبل الجبھة الوطنیة 

)، التي NDFPالدیمقراطیة للفلبین (
ُخّولت للتفاوض على السالم مع الحكومة 

 الفلبینیة بقیادة الحزب الشیوعي الفلیبیني.

أیضا أن الوحدات  مادلوس  وقال    
العسكریة الحكومیة المنتشرة في 
المحافظات التي یسیطر علیھا الجیش 
الشعبي الجدید مطالبة بمغادرة ھذه المناطق 
حتى إشعار آخر، مؤّكدا أّن وحدات جیش 
الشعب الجدید سوف تستمر في العمل 
الوطني للدفاع عن المجتمعات الریفیة 

الت السیاسیة والبیئة، وسوف تستمر الحم
والثقافیة والتعلیمیة لتعبئة السكان للمطالبة 
بحقوقھم وتعزیز النضال من أجل اإلصالح 

  .الزراعي الحقیقي

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

  ید الثّوار الماویین جنود على 10الھند: مقتل   

جنود من قوات الجیش الھندي  10لقي    
مصرعھم  2016جویلیة  18لیلة األثنین 

آخرون تّم نقلھم بواسطة مروحیّة  5وأصیب 
عسكریّة إلى المستشفى. وجاء ذلك إثر كمین 
نصبھ لھم الثّوار الماویون في إحدى غابات 

الحدود الجنوبیّة  رب منأورنغاباد بالق
لبیھار، وقد عقب ھذا الكمین إطالق كثیف 
للّرصاص من طرف الثـّوار قبل أن ینسحبوا 

  .من مسرح العملیّــة

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

  العجز الغذائي في تــونس  

سّجل المیزان التجاري الغذائي، حسب     
إحصائیات وزارة الفالحة، خالل السداسي 

تراجعا في نسبة تغطیة  2016األّول من سنة 
 %79.4الواردات بالصادرات حیث بلغت 

خالل نفس الفترة من السنة  %116مقابل 

الھام في  ھذا إلى التقلصالماضیة، ویعزى 
ع رغم التراج %38.2قیمة الصادرات بنسبة 

  .في قیمة الواردات الغذائیّة
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وقدّر عجز المیزان التجاري الغذائي بـ     
من  %1.6ملیون دینار، أي بنسبة  367.6

إجمالي عجز المیزان التجاري مقابل فائض 
ملیون دینار خالل النصف  314.4بــ 

  .2015األّول من سنة 

في مقابل ھذا العجز المتفاقم، ورغم    
وزارة الفالحـة، ال األرقــام التي تصدرھا 

نسمع لوزیر الفالحة أّي تصریح حول 
األوضاع المتردّیة لھذا القطــاع وھو ما 
أصبح یھدّد فئات اجتماعیّة واسعة باإلفالس 
والبطالة ویھدّد شعبا كامال بالمجاعة، بل إنّھ 
یطّل علینا بتصریح ال یدّل إالّ على حدّة ما 

ھ بھا بلغتھ حالة االستباله التي أصبحت تواج
السلطة القائمة الشعب، إذ یصّرح، ودون 

اللّجوء إلى خجل، بأنّھ لن یتّم ھذا العام 
استیراد الخرفان بمناسبة عید اإلضحى من 
الخارج وكأنّھ یفاخر بھذا اإلنجاز العظیم في 

ومقابل ذلك لم نسمع  قطاعھ وفي وزارتھ.
الوزیر الموقّر یدلي بأّي تصریح حول ما 
یعانیھ القطاع الفالحي من مشاكل ال ھیكلیّة 
منھا وال طارئة على غرار النقص في 
مردود أغلب المحاصیل الّزراعیّة أو ضعف 
الموارد المائیّة أو الكوارث الّطبیعیّة التي 
تضرب في كّل مّرة جھة أو منتوجات 

  معیّنة.

من جھة أخرى، تعدّ الدّولة   
مجموعة من مشاریع القـوانین التي 
ستعرض على البرلمان للمصادقة 
علیھا، وھي مشاریع من شأنھا أن 

تزید في أزمـة الفئات الفالحیّة الفقیرة 
وذلك من خالل ما ورد في مشروع 
قانون مجلّة االستثمار/قانون 
االستثمار الذي یشّجع أحد فصولھ 

ار المالّكین على حرمان صغ
الزراعیین من استغالل أراضیھم بدل 
إیجاد تشریعات تسّھل علیھم استغالل 
قطعھم الصغیرة من خالل توفیر 
القروض والمنح واألدویة واألسمدة 

  واآلالت الفالحیّة.

إّن مثل ھذه المشاریع إن تّمت    
المصادقة علیھا ستزید في تفاقم 

سي الفوارق الّطبقیّة داخل الّریف التون
بین مجموعة من كبار المالكین 
اإلقطاعیین والرأسمالیین الذین 
تسمیھم الدولة "المستثمرین" یكدّسون 
المزید من المساحات دون أن یتّم 
استغاللھا بالشكل األنجع وبین جمھور 
واسع من صغار الفالحین والفالحین 
الفقراء الذین ستزداد أوضاعھم سوًء 

ھم مّما یضطّرھم في ظّل عدم قدرت
على توفیر تكالیف اإلنتاج إلى 
االلتحاق بجیش العاطلین عن العمل 
أو بجحافل النازحین إلى أحزمة الفقر 

  في المدن.
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  "نرید العمل والدولة تمنعنا": یصرخونال شركة ستیب ـــعمّ     

التونسیة لصناعة ال الشركة ــعمّ شرع    
من والیة  اإلطارات المطاطیة بمساكن

 14مفتوح یوم  عتصاما سوسة في تنفیذ
، وفي الیوم الثاني من 2016جویلیة 
قام العّمال بغلق الطریق الرابطة  االعتصام

 بین مدینتي سوسة والقیروان.

ھذه التحّركات االحتجاجیّة تأتي على    
ألبوابھا خلفیة التمشي نحو غلق الشركة 

بسبب الصعوبات المالیة التي تمر بھا 
والتي تمّھد إلفالسھا وإحالة العاملین بھا 
على البطالة. وقد طالب المحتّجون 
باإلفراج فورا عن المواد األولیة المحجوزة 
بالدیوانة والتابعة للشركة مّما من شأنھ أن 

یحّل األزمة المالیّة ولو مؤقّتا، وھم 
مسؤولیّة عّما آلت إلیھ یحّملـون الدّولة ال

األوضاع داخل مؤسستھم وعن االنعكاسات 
الخطیرة التي یتؤول إلیھا أوضاعھم بغلق 

  الشركة.

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

  البترول وضدّ السیاسة التعلیمیّة الشیلي: احتجاجات ضدّ نھب  

في أدّت االحتجاجات التي نّظمھا حشد من المزارعین في جنوب منطقة كاكیتا في الشیلي 
ضدّ شركة بترولیّة صینیة متعدّدة الجنسیّة إلى تدّخل قّوات مكافحة منتصف شھر جویلیة 

مّما انجّر عنھ إصابة عدد من المحتّجین وإلى اعتقال أربعة آخرین منھم وإلى حصول الشغب 
حاالت اختناق في صفوف بعض األطفال بسبب االطالق المكثّف للقنابل المسیلة للدّموع التي 
استعملتھا قّوات البولیس التي تدّخلت بكّل عنف لتحمي مصالح الشركة االستثماریّة الرأسمالیّة 

 .ةاألجنبیّ 

مظاھرات شعبیّة حاشدة شارك  2016جوان  25وكانت العاصمة الشیلیّة قد شھدت یوم  
فیھا حوالي مائة ألف متظـاھر احتجاجا على عدم تطبیق الحكومة لسیاسة اإلصالح التربوي 

. كما یعتبر المحتّجون أّن برنامج ھذه اإلصالحات ال 2014التي أعلنت عنھا منذ سنة 
ت المحرومـة اجتماعیّا وال یضمن لھا التمتع بحق التعلیم رغم ادّعاء یضمـن حقوق الّطبقا

 الحكومة أّن إصالحاتھا موّجھة ضدّ الخوصصة والنخبویّة في مجال التعلیم.

و قد جرت مواجھات عنیفة بین المحتّجین وقوات البولیس أسفرت عن حصول عدد من    
  الجرحى ومن اإلیقافات في صفوف المحتّجین.
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في أدّت االحتجاجات التي نّظمھا حشد من المزارعین في جنوب منطقة كاكیتا في الشیلي 
ضدّ شركة بترولیّة صینیة متعدّدة الجنسیّة إلى تدّخل قّوات مكافحة منتصف شھر جویلیة 

آخرین منھم وإلى حصول الشغب مّما انجّر عنھ إصابة عدد من المحتّجین وإلى اعتقال أربعة 
حاالت اختناق في صفوف بعض األطفال بسبب االطالق المكثّف للقنابل المسیلة للدّموع التي 
استعملتھا قّوات البولیس التي تدّخلت بكّل عنف لتحمي مصالح الشركة االستثماریّة 

 .الرأسمالیّة األجنبیّة

ھرات شعبیّة حاشدة شارك مظا 2016جوان  25وكانت العاصمة الشیلیّة قد شھدت یوم  
فیھا حوالي مائة ألف متظـاھر احتجاجا على عدم تطبیق الحكومة لسیاسة اإلصالح التربوي 

. كما یعتبر المحتّجون أّن برنامج ھذه اإلصالحات ال 2014التي أعلنت عنھا منذ سنة 
م ادّعاء یضمـن حقوق الّطبقات المحرومـة اجتماعیّا وال یضمن لھا التمتع بحق التعلیم رغ

 الحكومة أّن إصالحاتھا موّجھة ضدّ الخوصصة والنخبویّة في مجال التعلیم.

و قد جرت مواجھات عنیفة بین المحتّجین وقوات البولیس أسفرت عن حصول عدد من    
  الجرحى ومن اإلیقافات في صفوف المحتّجین.

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

  خمس مالحظات أساسیة حول المحاولة االنقالبیة في تركیا  

تركیا خالل اللیلة : ما حصل في الأوّ     
 2016جویلیة  16و 15الفاصلة بین یومي 

ھو محاولة انقالبیة ولیس مسرحیة من تنفیذ 
رجب طیب اردوغان لتقویة نفوذه السیاسي 
وقد استعملت فیھا قوات عسكریة وبولیسیة 
مختلفة كما سقط خاللھا قتلى وجرحى وأدّت 
إلى اعتقال اآلالف بین عسكریین وقضاة 

انكشاف أمر االنقالبیین مبّكرا وغیرھم وعند 
تحّكم أردوغان وأعوانھ في االنقالب 

  . موظفین إیاه لصالح تثبیت سلطتھم

: خالل المحاولة االنقالبیة انقسم ثانیا   
الجیش على نفسھ وھو ما حصل أیضا 
بالنسبة إلى المؤسسة البولیسیة فقد وقفت 
قیادات القوة الجویة والجیوش الثانیة 

والرابعة وبعض أقسام قوات والثالثة 
وزارة الداخلیة وقیادة قاعدة انجرلیك مع 
االنقالب بینما عارضھ قادة الجیش األول 
والمخابرات العامة والقوات الخاصة 
وقوات من الشرطة وھو ما مّكن 
اردوغان وسلطتھ من ھامش للحركة 
خاصة أن خبر االنقالب وصلھ قبل 

دیم وقوعھ مما أجبر االنقالبیین على تق
  . موعده

: إّن سیاسات اردوغان الداخلیة ثالثا   
والخارجیة ھي التي أوصلت تركیا إلى حالة 
االنقالب بحثا عن تعامل جدید مع المشكالت 
المتراكمة وخاصة المسألة الكردیة والحرب 
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في سوریا والعراق والتفجیرات اإلرھابیة 
  . والعالقة مع حزب الشعوب الدیمقراطي

تناقضات داخل الطبقات  : ھناكرابعا   
السائدة في تركیا وصراع حقیقي بینھا وھذا 
دلیل على أزمة عمیقة وبعض تلك 
التناقضات یتم اآلن اللجوء إلى السالح 
لحسمھا وخاصة التناقض بین جناحي الیمین 
الدیني : حزب العدالة والتنمیة / أردوغان 
وحركة الخدمة / فتح هللا غولن التي تمثل 

سیاسیة واقتصادیة وتتمتع بدعم قوة دینیة و
  .داخلي و إقلیمي ودولي

: من الخطأ دعم أردوغان خامسا   
بدعوى الوقوف إلى جانب الدیمقراطیة 
كما من الخطأ الوقوف مع االنقالبیین 
بدعوى اإلطاحة بالظالمیة فأردوغان عدو 
للدیمقراطیة وقد غیر الدستور وتحایل 

ك بید مرارا وتكرارا على القوانین لإلمسا
من حدید بالسلطة كما أن االنقالبیین ال 
یختلفون عنھ جوھریا من حیث ظالمیة 
برامجھم السیاسیة واإلیدیولوجیة 
والصواب ھو الوقوف إلى جانب الشعوب 
المناضلة في تركیا في كفاحھا ضد 

   الرجعیة واالمبریالیة.

  2016جویلیة  18تونس  حزب الكادحین
---------------------------------------------------------------------------------------   

 يـبّ وعشر مالحظات حول خروج بریطانیا من االتحاد األور 

قّررت بریطانیا خالل االستفتاء الذي    
 2016جوان  23جرى یوم الخمیس 

مغادرة االتحاد األوروبي، وسجل بعد ذلك 
اع في أسعار الدوالر والذھب مباشرة ارتف

والنفط بینما انخفضت أسعار الیورو 
والجنیھ اإلسترلیني وقدم رئیس الوزراء 
البریطاني استقالتھ على أن یتولى تصریف 

ل لبعض الوقت، وقالت ألمانیا األعما
وفرنسا أن ما حصل یمثل خسارة كبرى 
ألوربا وأن یوم االستفتاء یوم حزین وشبھ 
بعضھم ما حدث بزلزال عظیم سوف تكون 
لھ آثاره في العالم كلھ، وفي عالقة بھذا 

  : الحدث نقدم المالحظات العشر التالیة

ـ مع التحوالت الجیوسیاسیة المرتبطة 1
حاد السوفیاتى وانھیار حلف بتفكك االت

وارسو وحروب الخلیج المتتالیة 
واالنتفاضات العربیة والصراعات الناشبة 
على إثرھا برز اتجاه متزاید لدى الدول 
االمبریالیة نحو إعادة تقسیم العالم و تحویل 
أشباه المستعمرات إلى مستعمرات وتركیز 
أنظارھا على حسم النزاعات العالمیة 

بریطانیا نفسھا في حاجة  لصالحھا وتجد
إلى االلتفات إلى خارج أوربا بحثا عن 
األرباح والتنافس خاصة مع الوالیات 
المتحدة األمریكیة وروسیا والصین ومن 
شأن التحرر من التزاماتھا األوربیة وبوجھ 

  .خاص تمویلھا لالتحاد مساعدتھا على ذلك
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ـ تشعر االمبریالیة البریطانیة بأنھا تمتلك 2
دا قویا قیاسا إلى العدید من الدول اقتصا

التي یتشكل منھا االتحاد األوربي مثل 
البرتغال والیونان واسبانیا وایطالیا وترید 
أرباحا على قاعدة تلك القوة وھو ما لم یعد 
ممكنا خالل السنوات األخیرة جراء األزمة 
االقتصادیة التي تعصف بتلك البلدان 

ا من وتھددھا باإلفالس ویمكنھا خروجھ
االتحاد من عدم تحمل أعباء تلك األزمة 
التي أضیفت إلیھا اآلن مشكلة المھجرین 

  . الوفدین بأعداد كبیرة

ـ كان االتحاد األوربي تنظیما مؤقتا 3
للعالقات بین الدول األوربیة في صلة 
بھدف استراتیجي یتمثل في خنق االتحاد 
السوفیاتى وتفكیكھ وھو ما حصل، مما أدى 

ق العدید من البلدان األوربیة إلى التحا
الشرقیة بھ وھو ما مثل عبئا كبیرا على 
بریطانیا التي تعد إحدى الممولین 
األساسیین لالتحاد وقد حان اآلن الوقت 
لكي تترك تلك الدول لمصیرھا وتقطع 

  . الدعم االقتصادي عنھا

ـ مقابل بریطانیا تجد االمبریالیة األلمانیة  4
تى اآلن ضالتھا في االتحاد األوربي ح

مدركة أن علیھا أوال التمركز فیھ قبل 
التوجھ إلى مجال حیوي أكثر اتساعا وذلك 
جراء وضعھا الخاص كبلد مھزوم خالل 
الحرب العالمیة الثانیة فالقیود المفروضة 
علیھا منذ األربعینات من القرن الماضي 

وخاصة العسكریة منھا ال تسمح لھا بالتمدد 
  . باوخارج أور

رغم انتماء الدول االمبریالیة األوربیة ـ 5
إلى اتحاد یجمعھا فإن التناقضات األساسیة 
ظلت متحكمة بالعالقة بینھا وقد احتد 
التناقض خاصة بین بریطانیا وألمانیا على 
الصعید االقتصادي حیث أدركت بریطانیا 
أن الرابح األكبر ھو ألمانیا بنسبة نمو 

ت سوقا اقتصادھا المرتفعة حتى أنھا أضح
لھا وعلى سبیل المثال فإن خمس السیارات 

  .المنتجة في ألمانیا تباع في بریطانیا

ـ سیؤدى خروج بریطانیا من االتحاد 6
األوربي إلى انخفاض نسبة النمو في 
االتحاد وھو ما سینعكس سلبا على 
اقتصادیات الدول المرتبطة بھ ومنھا تونس 
التي قد یتم التخلي عن جزء كبیر من 

داتھا للدول األوربیة فضال عن الترفیع وار
في قیمة الرسوم الجمركیة المفروضة على 
بضائع أخرى ویدق مسمارا آخر في نعش 
السیاحة وسیعمق ذلك أزمة الرجعیة في 
تونس التي ستحاول كالعادة حلھا على 
حساب الكادحین مما ستترتب عنھ 

  .احتجاجات اجتماعیة متالحقة

لي أكثر فأكثر نحو ـ یتجھ العالم االمبریا7
الفاشیة واالنغالق والعنصریة ویخیم من 
جدید شبح الحرب الكونیة فخروج بریطانیا 
من االتحاد األوربي یترافق مع الدعوات 

  .القومیة الموغلة في الیمینیة
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ـ ستكون أمریكا والصین وروسیا مؤقتا 8
الدول االمبریالیة األكثر استفادة من خروج 

  .األوربيبریطانیا من االتحاد 

ـ یعد االتحاد األوربي شریكا فاعال لقوى 9
امبریالیة أخرى في تنفیذ مجازر كبرى 
ضد أمم وشعوب مضطھدة مختلفة في 
إفریقیا واسیا وأمریكا الجنوبیة بل وفي 
أوربا نفسھا مثلما حدث في یوغسالفیا، 
وتندرج المجزرة التي تتعرض لھا األمة 

ھنا العربیة اآلن ضمن ذلك اإلطار ومن 
  .فإن تفكیكھ یعد أمرا ایجابیا ولیس سلبیا

ـ كان االتحاد األوربي وال یزال تآلفا 10
رجعیا بین دول امبریالیة ولیست لھ أیة 
عالقة بتحقیق مصالح الكادحین ومقابل 
االتحادات الرجعیة على العمال والشعوب 
واألمم المضطھدة العمل على تحقیق 

ة التامة الوحدة األممیة على قاعدة المساوا
وھو ما یتطلب أوال انتصار االشتراكیة 

  .ودفن المجتمع الرأسمالي نھائیا
  2016 جوان 26حزب الكادحین، تونس 

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

 بیــــانات سیاسیّة

حدوا في الكفاح ضد االمبریالیة والظالمیة ـتّ الكادحون الكرد والترك والفرس والعرب اِ ھا أیّ 
 التكفیریة وسائر الرجعیین

تشتد المعارك في العراق وسوریا    
والیمن و لیبیا وبدرجة اقل في مصر وفي 
اقطار عربیة اخري نالحظ عملیات تفجیر 

المواجھات المتقطعة  ھنا وھناك وبعض
مثلما یجري في الجزائر وتونس والسودان 
وفلسطین وھو ما یعنى ان الحرب تشمل 
بھذه الدرجة او تلك اغلب االقطار العربیة 
االساسیة ویتواجھ فیھا من جھة االمبریالیة 
وعمالؤھا والشعب من جھة ثانیة اى انھا 
حرب وطنیة عادلة كما نجد حربا رجعیة 

واجھ فیھا رجعیون طائفیون غیر عادلة یت
على حساب الشعب تغذى االحالف 
االمبریالیة فیھا ھذا الطرف او ذاك وذلك 

  .العادة اقتسام الوطن العربي ونھب ثروتھ

وفي االونة االخیرة سجلت تطورات مھمة 
في معركة حلب من حیث قطع طرف 

االمداد الرئیسیة على الجماعات التكفیریة 
فضال عن اخراج داعش من الفلوجة 
وتنظیم القاعدة من قاعدة جویة في عدن 
وھو ما تزامن مع تفجیرات دامیة في حى 
الكرادة ومدینة الحسكة ذھب ضحیتھا عدد 

یاء وسط تقاریر رسمیة كبیر من االبر
بریطانیة تقول ان الحرب على العراق 

  كانت خطا .

وفي االثناء ھناك غزل بین االمبریالیات 
المتصارعة ودخول تركیا على خط التفاھم 
مع الكیان الصھیونى وروسیا بحثا عن 
بعض المكاسب بعد ان اصطدم مشروعھا 

  .الظالمى في سوریا بالفشل

لى المزید من إھذه التطورات مرشحة  و  
التعقید فاالمبریالیون والرجعیة االقلیمیة 
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مستعدون القتراف المزید من الجرائم بحثا 
عن المكاسب ویمكنھم في اى لحظة 
التورط في حرب واسعة اذا لم تسعفھم 

  الدیبلوماسیة لفرض رغباتھم .

وتظل االمة العربیة الضحیة االكبر فھى 
طاقاتھا مما واھنة القوى جراء عدم تنظیم 

سمح للمخططات االمبریالیة والرجعیة 
بالنجاح مؤقتا ولیس ھناك بد من تنظیم 
المواجھة والتحالف مع شعوب المنطقة 
خاصة الكرد والترك واالیرانیین الذین 

یقاومون الغطرسة االمبریالیة والنظم 
الرجعیة وتربطھم باالمة العربیة عالقة 

المھمة تاریخیة في الكفاح والثورة .وھذه 
موكولة رئیسیا للقوى الثوریة الكردیة 
واالیرانیة والتركیة والعربیة الملتزمة 
بالدفاع عن قضایا الكادحین العادلة وھو ما 

ا في المنطقة یفرض علیھا تنسیق جھودھ
  كملھا .أب

  2016جویلیة  8تونس  حزب الكادحین
  

  اإلرھابیّة في حّي الكرادة في بغــدادبیـــان حول التفجیرات 
شھد حّي الكرادة في بغداد صباح الیوم     

تفجیرات إرھابیة دامیة أسفرت عن سقوط 
عشرات الضحایا وقد تناثرت األشالء 
ودمرت المباني وأحرقت السیارات في 
عملیة إرھابیة جدیدة تنضاف الى عملیات 

عصفت بالعراق منذ الغزو عدیدة أخرى 
االمبریالي الذي قادتھ الوالیات المتحدة 

مما أدّى حتى اآلن  2003األمریكیة سنة 
إلى تسجیل مئات اآلالف من الشھداء 

في یر المالیین ووالجرحى والمفقودین وتھج
  عالقة ذلك یعبر حزب الكادحین عما یلي :

: التندید بشدة بھذه التفجیرات اإلرھابیة أّوال
مندرجة ضمن الحرب الرجعیة في العراق ال

التي تتقاتل فیھا قوى محلیة مدعومة 

بالرجعیة اإلقلیمیة واالمبریالیة العالمیة 
    للسیطرة على ثروات البالد .

االمبریالیة  أنّ على  : التأكیدثانیا
والجماعات الدینیة الطائفیة ال تجلب للشعب 
غیر الدمار والمجازر بما یكشف زیف 
شعارات الحریة والدیمقراطیة والعدالة 
بدون حدود التي رفعھا االمبریالیون 
وعمالؤھم الطائفیون في الحرب على 

  العراق.

: دعوة كل الثوریین في العراق من ثالثا
واألدیان إلى شتى القومیات والطوائف 

نبذ االنقسامات الطائفیة والمذھبیة 
واالتحاد على قاعدة المقاومة الوطنیة دون 

  غیرھا .
  2016جویلیة  3تونس    حزب الكادحین

 

 حزب الكادحین یدعو لتكوین تحالف وطني ثوري

بیـانا جدیدا أصدر حزب الكـادحین    
حـول مسألـة مبادرة "حكومة وحدة 

قد اعتبر الحزب أّن ھذه  و  وطنیة"،
المبادرة فاشلة نظرا لمخلّفاتھا إلى حدّ اآلن 

على المستویات السیاسیّة واالقتصادیّة 
واالجتماعیّة. وقد نبّھ الحزب في بیـانھ إلى 
التدّخل الـواضح للقوى اإلمبریالیة 

ل الحكومة المرتقبة والرجعیّة في سیر تشكی
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وإلى خطورة ما تسیر إلیھ األمـور نحو 
  تركیز نظام حمایة جدید على البالد.

وفي الختـام وّجھ الحزب دعوة إلى    
القوى الوطنیة والثوریة لتشكیل "تحالف 
وطني ثوري" في مقـابل التحالف الرجعي 
القـائم یأخذ على عاتقھ تحقیق االستحقاقات 
الوطنیة والمطالب االجتماعیة للّطبقات 
الشعبیة على غرار عدم تسدید الدیون 
والتوزیع العادل للثروة وسیادة القرار 

لـوطني واإلصالح الزراعي الجذري ا
 وتأمیم القطاعات االقتصادیة االستراتیجیّة.

  و ھذا نّص البیان :  
  بیـــــــــان

یتّضح مع مرور الوقت فشل مبادرة    
رئیس الدولة الداعیة إلى تشكیل حكومة 
وحدة وطنیة، فقد أثارت من الصراعات 
داخل النظام أكثر مما حلّت، وفي األثناء 

تونس في األزمة و یجد الشعب نفسھ تغرق 
في مھب ریاح عاتیة ویبدو مستقبلھ القریب 
مظلما إذا لم تتحّمـل سائر قواه الحیة 
مسؤولیتھا كاملة في الذود عن الوطن، وفي 
عالقة بذلك یالحظ حزب الكادحین ما 

  : یلي

تتدخل الرجعیة العربیة واإلقلیمیة  : أوال
التأثیر فضال عن القوى االمبریالیة في 

تشكیل الحكومة المرتقبة  على مجرى
وتنعدم السیادة الوطنیة وتقترب تونس 
من وضع بلد خاضع للحمایة خاصة في 

عالقتھا باالمبریالیة األمریكیة التي 
تتحكم بإقراضھا فضال عن ارتباطھا بھا 
باتفاقیة مشبوھة من بین بنودھا جوانب 

  عسكریة .

س ثانیا: تواجھ البالد مخاطر اإلفال
المالي مع تدني نسبة النمو وقرب نفاد 
المدخرات من العملة الصعبة وااللتزام 
بخالص دیون ضخمة ویھدد اإلرھاب 

  . التكفیري بإغراقھا في مجازر دمویة

ثالثا: یھتم الیمینان الدیني واللیبرالي 
الحاكمان بمصالحھما الفئویة ویتنافسان في 
الحصول على الدعم واإلسناد من طرف 

  .الخارجیة القوى

رابعا: ضرورة تغییر النظام السیاسي لحل 
األزمة المرّكبة التي تعاني منھا تونس مما 
یتطلب تحوال جوھریا في السلطتین 
التنفیذیة والتشریعیة اللتین انبثقتا عن 
انتخابات غیر شرعیة، ألجل ذلك یدعو 
حزب الكادحین كل القوى الوطنیة 

عن والدیمقراطیة إلى اإلقالع نھائیا 
التعاطي مع مشاریع الرجعیة الرامیة 
لترمیم نظام بن علي ومنھا مشروع حكومة 
الوحدة الوطنیة واالتحاد على قاعدة تشكیل 
تحالف وطني ثوري واسع من السیاسیین 
والنقابیین والمثقفین والنساء والشباب 
المعبرین عن مصالح الشعب وتطلعاتھ 
یكون ھدفھ األساسي تغییر طبیعة النظام 
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لسیاسي بما یتالءم وتحقیق السیادة الوطنیة ا
وانجاز إصالح زراعي جذري وتأمیم 
قطاعات اإلنتاج اإلستراتیجیة والكف عن 

خالص الدیون الراجعة إلى مؤسسات 
  . النھب االمبریالیة وتوزیع الثروة بالعدل

  2016جوان  27تونس  حزب الكادحین
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ورقـة من التّــاریخ: االستقالل كما یراه بورقیبة    

كان لمفھوم االستقالل لدى بورقیبة 
والمعروف،  معنى غیر المعنى المتداول

وقد الزم ھذا المفھوم مسیرة بورقیبة 
وحزبھ خالل مختلف مراحل الحركة 

وحتّى في أوج مقاومة الشعب ، الوطنیّة
لالستعمار الفرنسي وھو ما أدّى في النّھایة 

تحقیق "استقالل" وفق ذلك المفھوم، إلى 
وطبعا لم یتغیّر ھذا المفھوم حتّى بعد 

1956.  

وفي ھذه الـورقة نـسلّط الّضوء على  
مفھوم بورقیبة لالستقالل وعلى موقفھ من 
االستقـالل الحقیقي في لحظة زمنیّـة 

  وسیاسیّة محدّدة.

 انعقاد المؤتمر الثاني للحزب خالل
بدایة نوفمبر  -آخر أكتوبر ،الدستوري الجدید

ف المؤتمرین تیّاران برز في صفو ،1937
كان مطلب االستقالل أحد متصارعان، و

أبرز محاور الخالف بین التیّارین. فقد 
إطار اللّجنة طالب عدد من المؤتمرین في 

لب االستقالل إدراج مطبالسیاسیة للمؤتمر 
تزّعم ھذا التیّار وقد ضمن برنامج الحزب، 

فیما تزّعم  الدكتور سلیمان بن سلیمان
   .بة التیّار المضاد لـ"االستقالل"الحبیب بورقی

صّرح بورقیبة في خطابھ التّوجیھي قد ف 
الذي ألقاه في المؤتمر بأّن الحزب 
الدّستوري الجدید یطالب بـالعودة إلى 

تطبیق نّص اتّفاقیة الحمایة، ذلك أّن 
"معاھدة باردو واتّفاقیّة المرسى لم یكن 
لھما من الغایات إالّ الّسیر بالبالد التونسیّة 

ي واإلداري إلى الّرشد الّسیاسي والمال
بالوسائل المالئمة". وقد استعمل في 
خطابھ ھذا عبارات "الّسیادة" و"سیادة 
داخلیّة" و"التّحریر" و"الّرشد" متجنّبا 
استعمال مصطلح االستقالل، وبرز بالتالي 
معتدال في خصوص ھذه المسألة ولم 
یختلف عّما أعلنھ الحبیب ثامر في خطابھ 

لمطلب ال في نفس المناسبة بقولھ: "ھذا ا
یوجد في برنامجنا. إّن ما نطالب بھ ھو 
حكومة مسؤولة أمام الّشعب... وھو بعید 

 ".  كّل البعد عن االستقالل

فھذه العبارات تندرج ضمن تصّور    
بورقیبة بالنسبة لألھداف المرجّوة من 

في  ذلك عبّر عنكان قد الحركة الدستوریّة و
فمبر نو 30رسالتھ إلى الھادي نویرة بتاریخ 

إذ قال: "فحركتنا تمثّل في الجملة  1936
تجربة تحّرر الشعب التونسي عن طریق 
فرنسا أو بمساعدتھا وفي صالح فرنسا 
أیضا"، وھو یختزل ھذا "التحّرر" في 
التّطبیق الحْرفي التفاقیّة الحمایة بقولھ: "إّن 
ما نطالب بھ من ھذا الّرجوع إلى نظام 

ضمان لتحّرر الحمایة یمثّل في نظرنا أحسن 
واقعي وحقیقّي للشعب التونسي بمعونة 
فرنسا ولفائدتھا. إّن الحمایة الحقیقیّة ال 
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تناقض البتّة غایتنا في التّحریر بما أنّھ 
  سیقودنا حتما إلى تلك الغایة".

التحّرر الحقیقي في التصّور  كانلقد  
! لذلك  البورقیبي یوازي الحمایة الحقیقیّة

جنة السیاسیة سعى خالل نقاشات اللّ 
للمؤتمر إلى مراكمة الذّرائع التي تقف 

ضمن  االستقالل إدراج مطلبأمام حاجزا 
، فاشترط أّوال برنامج حزب الدّستور

ضرورة تحدید مفھوم االستقالل ذاتھ 
وثانیا كسب تأیید واسع لھذا المطلب عبر 

  الدّعایة.

یـأتي رفض بورقیبة لمطلب االستقالل    
في ظّل اتّسام العالقـة بین فرنسا 

االستعماریّة والمستعمرة التونسیّة بتصاعد 
   سیاسة االضطھاد ضدّ الشعب التونسي

االحتجاجات مّما انجّر عنھا تصعید 
االحتالل  التي عمدت قواتالشعبیّة 
بالعنف والقمع مواجھتھا إلى الفرنسي 

مرتكبة عددا من المجازر الشدیدین 
التي ارتكبتھا ضدّ الكادحین  تلكوخاّصة 

إلى  ىال المناجم المضربین مّما أدّ وعمّ 
 4شھیدا في المتلوي یوم  17سقوط 
آخرین في المظیلة في  5و  1937مارس 

الیوم الموالي وشھیدین في الجریصة یوم 
   .1937 جویلیة 20

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

  الثّـوري الكفاح  أحد رموز: تشارو مازومدارالشھید   

تشارو  ولد القائد الشیوعي الماوي   
عائلة تنتمي في  1918سنة  مازومدار

قد التقدمیة، فاشتھرت بوطنیتھا ومواقفھا 
والده كان قد شارك في العمل المسلح ضد 

  االحتالل اإلنجلیزي.
الحزب  في صفوفمبّكرا انخرط    

في صفوف  واھتّم بالعملالشیوعي الھندي 
الفالّحین عامال على تنظیمھم وبث الوعي 

ولّما تّم حظر الحزب . الثوري بینھم
الشیوعي وإصدار مذّكرة اعتقال ضدّه 
واصل مھاّمھ ونشاطھ السّري محّرضا 
جماھیر الفالّحین الفقراء على االنتفاض 
والثّورة، فنّظم حركة "االستیالء على 
المحاصیل" التي نفّذھا الفالّحون الفقـراء 

 1943ضدّ كبار المالّكین العقاریین سنة 
صیب اإلقطاعیین من ثّم حركة تخفیض ن

المحاصیل الزراعیة من النصف إلى الثّلث 
والتي أدّت إلى حصول مواجھات عنیفة 

بین 

 1948الّطبقتین وانجّر عنھا اعتقالھ سنة 
  وقّضى ثالث سنوات في الّسجن.

قاد ھجوما سیاسیّا عنیفا ضدّ حكومة    
نھرو الّرجعیّة إثر دخولھا في حرب ضدّ 

فتّم اعتقـالھ  1962الّصین الشیوعیّة سنة 
  للمّرة الثّانیة.

اصطّف تشارو مازومدار في خندق    
القوى الشیوعیة الثّوریّة إثر نشوب 
الّصراع داخل الحركة الشیوعیة العالمیة 
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غداة استیالء التحریفیّة الخروتشوفیة على 
السلطة في االتّحاد السوفیاتي رافضا 
مقوالت التعایش السلمي مع االمبریالیة 

ریق السلمي للوصول إلى االشتراكیة والط
إلى انقسام الحزب  1964مّما أدى سنة 

الشیوعي الھندي وتأسیس الحزب الشیوعي 
الھندي (الماركسي) وكان من مؤسسیھ، 
وبعد ثالث سنوات أّسس مع رفاقھ الثوریین 

اللجنة التنسیقیة للشیوعیین الثوریین في "
" بعد الخالف حول اعتماد عموم الھند

. ح المسلّح كطریق للثورة في الھندالكفا
ماي من نفس العام قامت انتفاضة  25وفي 

في شمال الفالّحین المسلّحة في ناكسلباري 
التي قادتھا ھذه محافظة بنغال الغربیة 

اللّجنة. وكانت ھذه االنتفاضة قد تغذّت من 
الوثائق الثمانیة التي ألّفھا مازومدار حول 

ر اندالع ھذه طریق الثّورة في الھند. وإث
االنتفاضة أصبحت اللجنة وجھة للعناصر 

یة في الھند ما والمنّظمات الشیوعیة الثور
الحزب الشیوعي الھندي أدّى إلى تأسیس "

(الماركسي اللینیني)" الذس تبنّى فكر 
ماوتسي تونغ واعتماد الحرب الشعبیة 
طویلة األمد وتّم انتخاب مازومدار 

لحزب قیادة سكرتیرا عاما لھ، وقد واصل ا
انتفاضة النكسالیین فأصبحت ھذه التسمیة 

  تطلق علیھم وعلى الحزب.
تعّرض الحزب الجدید ومناضلوه    

وجماھیر الفالحین المنتفضین إلى حملة 
قوات وزارة الداخلیة  یدعلى قمع واسعة 

الحزب  وقد كان الحكم المحلي بیدالمحلیة 
وأصبح رأس  الماركسي–الشیوعي الھندي

مازومدار الھدف األّول لھذه  الّرفیق
  الحملة.

 16في تّم اعتقال تشارو مازومدار    
في مدینة كلكتا، وتم  1972 جویلیة

وقد تسلیمھ إلى مركز شرطة اللبازار 
الرجعیة أبشع  ة الھندیةمارست السلط

في ویوما،  12لمدة  ضدّهالتعذیب  أشكال
 جویلیة 28الرابعة من صباح یوم 

ب الشدید ، وتحت التعذی1972
 المتواصل، استشھد تشارو مازومدار

رفضت السلطات تسلیم جثمانھ وقد 
ألقاربھ واصطحبتھم إلى مكان محدد 

  .عائلتھ فقط بحضورلحرق الجثمان 
تشارو مازومدار الّرفیق  ضّحىلقد    
الماركسیة اللینینیة  خدمةحیاتھ في سبیل ب

وكان بذلك أحد أبرز وشعبھ الماویة 
 الشیوعیة الماویة العالمیة.وجوه الحركة 

الحركة  زخم باستشھاده البطولي زادو
نشاط  وتوّسع في الھند وخارجھاالثوریة 
 إلى عدة مناطقالذي أّسسھ الحزب 

وأصبح الحزب الشیوعي الھندي 
(الماوي) ینّظم سنویا أسبوع الشھید الذي 

الیوم، وبعد و. ینطلق من تاریخ استشھاده
، یقود رمازومداعاما من رحیل  44

أضخم الحروب  إحدى في الھندالماویون 
في العالم ضدّ االمبریالیة  الشعبیة

  والرجعیة الھندیة.
ترك تشارو مازومدار كتابات مھّمة    

حول النضال ضدّ التحریفیة وكفاح 
الفالّحین وبناء الحزب الثّـوري ومسائل 
أخرى، وھذه عناوین ما ألّفـھ حسب 

  السنوات:
كانیات التى تشیر إلیھا ما ھي اإلم-:1965
الصراع ضد خوض -  ؟1965سنة 

لننجح الثورة - التحریفیة المعاصرة.
الشعبیة بالنضال ضد التحریفیة  الدیمقراطیة

ما ھو مصدر التمّرد الثوري العفوي في -
  الھند؟ 
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مھامنا في - .لنستغّل الفرصة-:1966
لنقاتل التحریفیة لنتقدّم - .الوضع الراھن

المھّمة المركزیّة الیوم -. بنضال الفالحین
ھي النضال من أجل بناء حزب ثوري 
حقیقي عبر النضال بال مساومة ضد 

  .التحریفیة
  .حان وقت بناء حزب ثوري -: 1967
یة الشعبیة الثورة الدیمقراط-:1968
- .سنة من النضال النكسلباري-. الھندیة

إلى - .الجبھة المتحدة و الحزب الثوري
الصراع الطبقي  لنطّور-    . الرفاق

لتحلیل الطبقي و البحث للفالحین من خالل ا

نتخابات"! المغزى لنقاطع اال"-. الدراسةو
لنضطلع بعمل بناء -  العالمي لھذا الشعار 

تحیة للفالحین الثوریین -. الحزب الثوري
  !   في كیراال

    . إلى الرفاق العاملین في القرى-:1969
-الھند؟ ستصبح یانان : ھل سریكاكوالم-

لماذا علینا أن نشّكل - .الطلبةإلى الشباب و
حول بعض المشاكل -؟ الحزب اآلن

  .التنظیمیة الراھنةالسیاسیة و
   .نسحقھالننبذ الوسطیة ونفضحھا و-:1970
عاش الفالحون األبطال في -:1971

 .نكسلباري
-----------------------------------------------------------------------------------  

  )2في الذّكرى الخمسین للثّـورة الثقافیّة (  

في إطار إحیاء ذكرى الثّورة الثقافیّة البرولیتاریة الكبرى، تواصل طریق الثّورة نشر بعض   
ا بعض المقتطفات تحت عنوان "أصول الثورة الثقافیة الفقرات المتعلّقة بھذه الثّـورة، وتورد ھن

 1965في الصین ( البرولیتاریة" وھي لجان دوبیھ من كتابھ "تاریخ الثورة الثقافیة البرولیتاریة
  )".1969ــ

  أصول الثورة الثقافیة البرولیتاریة

   الخالف الصیني السوفیاتي. 
بوسعنا أن نرجع بمصدر ذلك الصراع    

، العام الذي أدان فیھ 1956إلى عام 
خروتشوف العھد الستالیني بعبارات عنیفة، 
في تقریر "سري" لكنھ مشھور عالمیا، وشق 
مجرى جدیدا للسیاسة السوفیاتیة. لم یقبل 
الحزب الشیوعي الصیني في أیة مرة، 
التبرؤ من ستالین، وقد أظھر عن عدائھ 

وعات الخروتشوفیة. كل واحد یعلم للموض
أن الخالف الصیني ــ السوفیاتي، راح یشتد 
مارا من مشاكل بناء االشتراكیة إلى مشكلة 
السیاسة الخارجیة للبلدان الشیوعیة، لینتھي 

منذ ذلك  إلى انفجار علني ویجرّ  1962عام 
الحین إلى تدھور متزاید یطال لیس العالقات 

القات بین الدولتین بین الحزبین فقط، بل الع

ماو لم یلجأ أبدا إلى طرق  أیضا. ورغم أنّ 
ھ كان على الصین، عھد ستالین، ستالین، وأنّ 

أن تعاني من أخطاء ھذا األخیر، فقد رأى 
ماو في "تصفیة الستالینیة"، الذي شرع بھا 

ة. إن قسما من خروتشوف، ظاھرة ضارّ 
الع، یمیل ـالرأي العام الغربي، القلیل االطّ 

لبا، إلى النظر بعطف إلى الخروتشوفیة، غا
التي یعتبرھا كمحاولة لجعل النظام 
السوفیاتي أكثر لیبرالیة. أما في الصین فھي 

ھ نّ إتثیر مشاعر وأحكاما مختلفة كلیا. و
لضروري للغایة أن ندقق في ھذا األمر 

  لتوضیح أسباب نشوب الثورة الثقافیة.
إلى  ینظر الشیوعیون الصینیون   

تشوفیة باعتبارھا تخلیا عن المشروع الخرو
الثوري، یتعین بالرفض الصریح لمبدأ 
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دیكتاتوریة البرولیتاریا وموضوعات 
أخرى ھامة من الماركسیة. وھذا ما أدى 
بنظر الماویین إلى تھدیم االقتصاد الجماعي 
وكذلك إلى خیانة األممیة البرولیتاریة، عن 
طریق الدعوة إلى التعایش السلمي، وحتى 
التنسیق مع الوالیات المتحدة األمریكیة. 
ھذا التنسیق الذي تسمیھ الصحافة البیكینیة 

الھادف إلى  "الحلف المقدس الجدید"،ـب
حفظ الوضع العالمي القائم والحیلولة دون 

فیة بنظر والثورات. لكن الخروتش
الشیوعیین الصینیین ھي أیضا، بل على 

لتي األخص، قطع العالقة الوثیقة الدقیقة ا
یجب أن تربط الحزب الشیوعي بالجماھیر 

رد لسلطة فئة ذات الشعبیة، والتزاید المطّ 
امتیازات، من بین موظفي وكبار ورجاالت 
النظام السوفیاتي. فال تعود سیاسة القادة 
السوفیاتیین الخارجیة، المعتدلة المھادنة، 
سوى االتجاه نحو "التبرجز" والفساد الذي 

ھذا التطور  داخلیة.ى في سیاستھم التبدّ 
ب الذي اتبعھ االتحاد السوفیاتي في المخرّ 

السنوات األخیرة، كان إنذارا بالخطر 
بالنسبة لماو. فالصین ھي أیضا قد تقتفي 
األثر، والنتیجة ھي التضحیة بالثورة 

تلك الدالئل على "تبرجز" قسم من  العالمیة.
كوادر الحزب الشیوعي الصیني، أال تنذر 

 ة شبیھة بالتحریفیة السوفیاتیة؟بإمكان ظاھر
--------------------------------------------------------------------------------------  

ِدي             الشاعر عبد الرحیم الماجري                   تََوحَّ

 إلى : فصائل الیسار التونسي كافةً 
  أیا قوى الیسارْ 

  توّحدي
دي   البُدَّ أْن تَُوّحِ
  َشتَاتَِك العَقیْم !

  أیا َصمیَم ھذا الشعِب 
  یا ِقواَمھُ 

  َفیَا قوى الیسار 
  أوِقدي نوَر التواُضع الكریمْ 
  وأشِعلي نار التكاتُف القدیم

  وأیقظي العَْزَمَة 
  إْذ لم َیْبَق صبٌر شاِسعٌ 

میمْ  غائب الرَّ   ِلُكّلِ ھذه الرَّ

ي َوْحدَةً  –تَبَدَّدي    -أو اْستَِردِّ
  توّحدي..توّحدي
  من أجل أْن تُولَدَ 

  َجنَّةُ التراُحم الَعمیم .

  الیُسُر في الیسارْ 
دًا   ُمَوحَّ

  والیُْمُن في الیسارْ 
دًا.   ُمَوحَّ

  2016/  8/  12القیروان في 
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  ــادحون ضحایا الفسـاد وبرامج مقـاومة الفســادالك


