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 مــــــــــا العمـــــــــل ؟ 

ف نواعها تعصأزمات بمختلف تزال األ ال   

خرى أثر إسنة  بتونس منذ سنوات وهي تحتد  

 فضال عن نات االئتالف الحاكم وتتقاسمها مكو  

ن اختلفت طبيعتها من طرف إوالمحكومين 

دة غم محاوالت التنفيس المتعد  ور .لى آخرإ

سرعان ما تثبت  نهاا   ال  إزمة األلتجاوز 

مكانياتها وبذلك تظهر إ دمحدوديتها ونفا

تطبيل ال ن  . إعارية شكال التزييف والمراوغةأ

طلق عليه االنتقال ألما  2011المبالغ فيه منذ 

 قراطي سواء  سيس لبناء ديمأالديمقراطي والت

و من أتفعين مؤقتا به والمنمن قبل مهندسيه 

لين من التيارات االنتهازية ف  غبياء والمغقبل األ

وبين الفينة خر الواحد تلو اآلركانه أتتهاوى 

نقاضه على أيقع بعض من ركامه و واألخرى

جاة ناته ودعاته فتضيق بهم مساحة الن  بعض ب  

لصالحه من  وزاوية االختباء فيتدافعون كل  

هذا البناء  ب  ر  جل االحتماء بما بقي من خ  أ

خوفا من وقوع السقف عليهم ولذلك 

دمي بعضهم بعضا ويتحالف هذا يتناطحون في  

طالة إفي ذلك  لعل   ذاك ويكثر صياحهم ضد  

ء البعض ى لهم من تواجد عبر استغباما تبق  

مام أو .لى حينإومخاتلة عموم الشعب ولو 

 عد تدريــة مرتبكة فلم تيفت االنتهازذلك تخل  

 .م تعارضأد ا هل تؤي  ين وجهتهأ

عقم  الشعبمام أا ورة انكشف جلي  هذه الص  ب  

في عجز  النظام السياسي وازدادت ثقته

 ما ن  أذ إزمة مؤسساته عن الخروج من األ

وى تتفيه السياسة مين عليه ليس سئيشغل القا

بعد ما تكون عن مشاغل أواختالق معارك 

والبحث عن حلول لما يعانونه من  الكادحين

عن ع ئالهراء الشا ن  إ .اكل وصعوباتمش

عجزا عن مواجهة  فيخي الديمقراطية الناشئة

صبع وهروبا مقصودا من وضع اإل زمةاأل

ة صل العل  أهم  الرجعيين ناء ألعلى الد  

ووصل  بىيل الز  لقد بلغ الس   .وسبب المآسي

لى الفاقة والحرمان إة الشعب لبي  أغمر باأل

مع الشعور علي وهاجس الخوف من الجوع الف

يقال على منابر  فق وكذب مابانسداد األ

ق ئة والحقاع عصي  ئذ الوقاإيوم  ام كل  الحك  

يقدر على المغالطة عنيدة وما عاد شيء 

واد ال شيء ه ومقابل هذا الس  ن  أغير  .والتمويه

ال قد يساعد على ما متشك   حل  يوحي بوجود 

زمة التي األ والتغلب علىالخروج من النفق 

و أفما كان قبل سنة  ،خرما تلو اآلتشتد يو

يم قدت ولن يستكثر من غيوم معارضة تبد  أ

دا وهذا ما تدركه ع مجد  لى التجم  إتناديها 

الرجعية الحاكمة رغم احترابها فيما بينها 

ى من حصون لى ما تبق  إسهامها  هها توج  ولكن  

ماعية ممثلة في االتحاد العام الدفاع االجت

، تهعلى عال   ،ظلونسي للشغل والذي يتال

 .خير  األ الجدار  مؤقتا 

 وجاعأ ن  إالشابي ف شاعر الشعب وكما قال  

ذي كثر من أالبالد كثيرة ولكن الحاجة ماسة 

وهذا ال يمكن  ،اد الطبيب المداوييجإلى إقبل 

وجاع والجراح ألس هذه ان يحدث دون تحس  أ

جل أالثوريين الصادقين من  من قبل كل  

الكادحين وعموم  طيرأم وتد والتنظ  التوح  

مرا أ إن   .الشعب في طريق التحرر والخالص

ما هو فعل ن  إومثل هذا ليس فعل شخص 

 زب شيوعي ماوي وجبهة وطنية متحدةح
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مشترك بين ثوريين منتظمين ال العمل يتنم  

 الكفاح والثورةبروح  وغير منتظمين مفعمين

لى التقدم على طريق الدفاع عن إي بما يؤد  

   .الشعب والوطن

 الثّـــروة و من التّشغيل الشعب نصيب القمع والمحاكمات هما 

شاب ا من  ثالثينأحيل أكثر من    

المكناسي على القضاء بينهم جهة 

إثنان موقوفان، وقد مثل عدد منهم 

مام أ 2020جوان  15األثنين  يوم

التحقيق وذلك على خلفي ة االعتصام 

ال منجم  الذي تم  تنفيذه من قبل عم 

ة ال ه بالقو  فسفاط بالجهة والذي تم  فض 

وأحيل عدد آخر منهم البوليسي ة. 

جوان..  22على القضاء يوم 

 ومازالت المحاكمات قائمة.

 تي هذا السلوك القضائي بعد الل جوء إلىأوي   

ضت مدينة المكناسي السلوك األ مني حيث تعر 

ات كبيرة من البوليس منذ  لالقتحام من قبل قو 

 13ولى من فجر يوم السبت الساعات األ

ال منجم  جوان تم  على إثرها فك  اعتصام عم 

ة واعتقال عدد منهم واندلعت  الفسفاط بالقو 

ين  خاللها مواجهات بين قوات األمن والمحتج 

في مختلف شوارع المدينة وأحيائها استعملت 

فيها الهراوات وقنابل الغاز المسيلة للدموع. 

ليال إلى حدود وتجد دت االحتجاجات نهارا و

 .2020جوان  14حد ليلة األ

لم تقتصر  هذه سياسة اإليقافات والمحاكمات 

على هؤالء المعتصمين بل طالت أيضا 

قبل  كادحي الحضائر في عدد من الجهات

وكيل الجمهورية فقد أصدر  .ذلك بأي ام قليلة

يقاف أربعة من عمال الحضائر إب ابقفصة أمر

ال الحضائر تنسيقية عم عنعلي عمر : وهم

تنسيقية عن بالمتلوي وعبد الكريم الحفصي 

عن ار العليبي عمال الحضائر بقفصة وعم  

تنسيقية عمال الحضائر بالمكناسي سيدي 

تنسيقية الحضائر عن بوزيد وعادل خربوط 

هة إليهم  .بتونس وتتعل ق الت هم الموج 

التحريض وتعطيل حرية العمل وقطع ب

سالح ومسك الطريق والتهديد باستعمال ال

     .ةالسالح بدون رخص

 سياسة القمع و"الحل  البوليسي"كما شملت   

عد ة احتجاجات اجتماعية أخرى لعل  آخرها 

 20ما تم  في تطاوين منذ فجر يوم األحد 

جوان وما لحق ذلك من استعمال مفرط للعنف 

ين وليس هناك من  ..واعتقال لعدد من المحتج 

لس ياسة بما أن  مؤش رات على وضع حد  لهذه ا

ليس لهذه الد ولة من حلول أخرى نظرا 

لعجزها عن مجابهة األزمة التي تتخب ط فيها 

مختلف سلطاتها فما بالك بقدرتها على مجابهة 
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أزمة المجتمع بأكمله. وسيأتي الد ور على 

مناطق أخرى وأخرى وعلى قطاعات مختلفة 

عة.     وفي ميادبن متنو 

 ل ذانالوالقضائي  البوليسي نالحال  هذان    

الد ولة في مواجهة المطالب  ماتعتمده

 االجتماعية للش عب يحل  االعتصامات

لكن ه ال يحل  المشاكل والقضايا  واالحتجاجات

وإن ما يراكمها إلى حين وال يلب ي المطالب 

وقوع االنفجار الكبير الذي بموجبه ست حل  به 

لُّ محل ها الش عب  دولته  الجديدة هذه الد ولة وي ح 

عب للوطن والحكم للش   التي تتحق ق فيها الحري ة  

   .والثروة للكادحين

وفي غيرها من  هنا وهناكما يحدث إن    

ورة  المناطق والجهات.. هو تعبيد لطريق الثـ 

ودائما مسافة االلف  الط ويل والص عب والش اق

 ميل تبدأ بخطوة واحدة.

 ؟ وّسع التّركيالتمشروع هل أصبحت تونس جسرا لتحقيق 

تستغل  الرجعية الت ركية وجود حلفائها في     

لتجد عبر الت راب الت ونسي منفذا   الحكم 

لتحقيق سياستها التوس عي ة العسكري ة في 

األراضي الليبي ة من خالل دعمها لحكومة 

الوفاق )حكومة السراج( في الحرب االهلي ة 

الد ائرة هناك. وتستغل  هذه الرجعي ة 

فاقيات االقتصادي ة غير المتكافئة االت  

التي أبرمتها مع السلطات التونسي ة حت ى 

ب من خاللها ما يمكنها تسريبه إلى ساحة  تسر 

القتال في ليبيا من أسلحة ومقاتلين وجنود تحت 

عناوين ال يمكن التأك د من براءتها وصدقها 

على غرار إيصال األدوية وتقديم المساعدات 

وين.. وحت ى وإن كانت تلك وغيرها من العنا

العناوين صحيحة فإن  الهدف من تقديم تلك 

المساعدات واألدوية واضح وال يرقى إليه 

الشك  وهو دعم األطراف التي تقاتل بالوكالة 

جعي ة ومنها المجموعات  عن هذه الر 

والعصابات اإلرهابي ة الت كفيري ة الموجودة سابقا 

تركي ة على في ليبيا والتي أشرفت الد ولة ال

تسفير عناصرها عبر وساطات منتشرة في 

المنطقة العربي ة ثم  تلك العصابات التي نقلتها 

را من ساحة الحرب في سوريا وكذلك  مؤخ 

جنودها الذين أنزلتهم على الت راب الل يبي وهي 

امداد هؤالء المقاتلين  عنلن تبخل طبعا 

والجنود بما يلزمهم من أسلحة واموال 

وقد أصبح الت راب التونسي جسرا ... وغيرها

بط بين تركيا و"جيشها" بمختلف  لتحقيق الر 

ن  فصائله الذي يقاتل على التراب الليبي وقد ام 

حالت كان آخرها  هذا الجسر عددا من الر 

رة من ليلة  الط ائرة التي هبطت في ساعة متأخ 

في مطار جربة  2020ماي  7الخميس 

 جرجيس... 

تظل  عين الس لطات وأمام هذه الحركة    

ك لها جفن  سمي ة في تونس مغمضة ال يتحر  الر 

بل إن ها إذا ما أجبرت على فتحها ال تنطق 
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بغير عبارات الت برير لما تنطق به السلطات 

الرسمية الت ركي ة ثم  تعود إلى الن وم غير مبالية 

حالت  بما يثار من أسئلة خطيرة حول تلك الر 

دة وبمشاركة غير تتعل ق بانتهاك سيادة مفقو

معلنة في دعم شركاء تركيا في ليبيا وبالتالي 

االصطفاف خلف أطراف معي نة في الحرب 

هناك واألخطر من ذلك ما يتعل ق بتحويل 

قواعد  الىمناطق من الت راب التونسي 

 عسكري ة خلفي ة لجيوش تركيا ومرتزقتها.

ويظل  صمت الد ولة الت ونسي ة هو الموقف    

سمي  ا لمعلن إلى أن يحدث الخــراب الر 

والد مار القادمان، واللذان لن يطول انتظارهما، 

جعي ة التركي ة  اء هذا الجسر الذي فتحته الر  جر 

جعي ة التونسي ة الذي يقرأ من عالمات  برضا الر 

صمتها المعلن. وهذا الخراب آت ال محالة 

وفي كل  الحاالت التي ستؤول إليها الحرب في 

الة/فرضي ة هزيمة وكالء تركيا ليبيا: ففي ح

ومرتزقتها وجيشها سينجر  عن ذلك هجرة 

مسل حة عكسي ة من الشرق )ليبيا( إلى الغرب 

)تونس( بعد أن كانت الهجرة سابقا من الغرب 

د إلى الش رق وغزو التراب التونسي عبر الحدو

وفي سواء  كانت مغلقة أو نصف مغلقة. 

انتهت الحرب الحالة/الفرضي ة الثانية، إذا ما 

وهذا مستبعد إال  إذا ما  -بالتسوية الديبلوماسي ة 

سي دفع  –طال أمد الحرب عشرات السنوات 

السلطان التركي إلى نقل عصاباته التكفيري ة، 

حت ى وإن كان بهدف التخل ص منها، إلى بؤرة 

جديدة، ولن يجتهد كثيرا في البحث عنها ولن 

كبيرة وال جسرا تكل فه حينئذ عملي ة الن قل نفقات 

للعبور كما يحدث حاليا من سوريا إلى ليبيا 

فالمجال مفتوح أمامه. وفي كلتا الحالتين، فإن  

القاعدة الخلفي ة لتركيا جاهزة الستقبال الغزاة 

ا في الحالة/الفرضي ة الثالثة، فإذا  والفاتحين. أم 

انتصر وكالء تركيا في ليبيا، فإن  عصرا 

شرة سيفتح في المنطقة، جديدا من الهيمنة المبا

وهو عصر إعادة بناء المجد العثماني على 

 األرض العربي ة.

 اومهما تكن السيناريوهات التي سيؤد ي إليه 

الص راع الد ائر في ليبيا، فإن  مشروع التوس ع 

الت ركي على األرض العربي ة إن تحق ق في ليبيا 

أو فشل فإن  األرضي ة ستكون مهي أة في تونس 

ه في مختلف الحاالت، من خالل إلنجاح

الط ريق التي تم  تعبيدها عبر االت فاقيات الس ابقة 

التي أغرقت الس وق الد اخلية بالبضائع الت ركي ة 

الها..  وبالش ركات التي تتحك م في مطاراتنا وعم 

وباالت فاقيات الال حقة التي يجري العمل على 

قدم وساق من أجل تمريرها وشرعنة 

راعي القادم من الش رق تحت االستعمار ا لز 

غطاء تشجيع االستثمارات وجلبها حت ى وإن 

 كانت من تركيا وقطر.

جعي ة الحاكمة في تونس،    وطبعا لن تخسر الر 

بشق يها، أي ا من امتيازاتها بما أن ها لن تغي ر 

ضا الباطني  موقف الص مت الظ اهري والر 

ل الوطن إلى  ر إن تحو  ومصالحها لن تتضر 

جعي ة إما رة تكفيري ة أو إيالة تركي ة فهذه الر 

ستتأقلم مع األوضاع الجغرا سياسي ة الجديدة 

التي ستحافظ فيها على سيادتها الش كلي ة تجاه 

الخارج وسيادتها الد اخلي ة على الش عب الذي 

قد ر له أن ال ينعتق من رقبة االستعمار 

 بمختلف أشكاله القديمة والجديدة. 

جعي ة الحاكمة لتغيير إن  الت عو    يل على الر 

ل الترك افض للتدخ  ي في ليبيا أو في موقفها الر 

الخيال، وال يمكن  تونس هو ضرب من

جعي ة بطرفيها  للثوريين أن ينتظروا من هذه الر 

الليبرالي والديني موقفا مغايرا لموقفها الحالي. 
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جعي ة وبيد الش عب  فالحل  هو خارج حصون الر 

ده أن يحق ق سيادة وطني ة حقيقي ة الذي يمكنه وح

ويرك ز سلطة ديمقراطي ة شعبي ة. وذلك ال يمكن 

أن يتحق ق دون توحيد القوى الوطنية 

والديمقراطية الث وري ة في جبهة ثوري ة تأخذ 

على عاتقها قيادة وتوجيه جماهير الشعب في 

معركة الد فاع عن الوطن وتصفية عالقات 

والتي تمث ل  رية،ومعاهدات الهيمنة االستعما

العالقات مع الد ولة التركي ة جزء  منها، وإحالل 

مكان الديمقراطية  الجديدةالديمقراطية 

س دكتاتورية الط بقات  القديمة/الحالي ة التي تكر 

جعي ة.  الر 

 إجراءات التقّشف موّجهة ضدّ الكادحين لمزيد تفقيرهم

أقر  منشور رئيس الحكومة الخاص    

ميزانية الدولة لسنة  بإعداد مشروع

ادر بتاريخ  2021 ماي  14والص 

، باعتراف هذا المسؤول بتأثيرات 2020

االزمة المالية واالقتصادية العالمية على 

تونس، وحد د هذه التأثيرات في مجالي 

االقتصاد والمالي ة. وهذا لتبرير ضرورة 

موارد داخلية واخرى خارجية من توفير 

د ولة. ويبدو رئيس موال لتعبئة خزينة الاأل

الحكومة حريصا على ضرورة الحد  من 

االنفاق في مجال التأجير وفي وقف االنتدابات 

وعدم تعويض الشغورات وتأجيل الترقيات 

ووقف االتفاقيات ذات االنعكاسات المالية دون 

استشارته وحتى إعادة النظر في قيمة منح 

هة  اإلنتاج.. أي ممارسة سياسة التقشف الموج 

ال غير. وهو يبدي بذلك التزامه  الكادحين ضد  

بإمالءات المؤسسات المالية العالمية )البنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي( ليس فقط من 

خالل تمرير سياسة التقشف وإن ما أيضا من 

خالل "مواصلة تنفيذ االصالحات الهيكلي ة 

 الكبرى" المفروضة من قبل تلك المؤسسات.

الواردة في هذه  سياسة التقشف إن     

، والتي تستهدف الطبقات الكادحة  جراءاتاإل

لوحدها الهدف منها مزيد تفقير الفقراء الذين 

لون في الظروف الع ادي ة غياب التوازن يتحم 

زمة جور ومستوى األسعار واألبين مستوى األ

االقتصادية المحلية ويعانون ضعفا في القدرة 

لون أيضا ا وزار ألشرائي ة وها هم سيتحم 

ة عن وباء زمة االقتصادية العاأل المي ة المنجر 

 كورونا.

 حاجب العيون تنتفض من أجل الشغل والتنمية والثّروة

حاجب العيون سلسلة من شهدت منطقة   
من ثالثة  االحتجاجات االجتماعي ة دامت أكثر

مواطنين وإصابة  8أسابيع كانت حادثة مقتل 

وراء  العشرات نتيجة استهالكهم للقوارص
فضحت هذه الحادثة األليمة  اندالعها. وقد

مستوى الت هميش االقتصادي واالجتماعي الذي 
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لت  تعاني منه هذه الجهة، لذلك تحو 
لمطالبة بالتشغيل والتنمية إلى ا االحتجاجات

والثروة وبتفعيل قرارات الحكومة المعلنة 
لفائدة الجهة على غرار   2017خالل سنة 

ومركز للتكوين المهني  إحداث محكمة الناحية
وتحويل المستشفى المحلي إلى جهوي وإحداث 

عت االحتجاجات  مركز لتصفية الدم... وقد تنو 
بين المسيرات وقطع الط رقات والوقفات 
االحتجاجي ة التي تجاوزت مستوى المدينة إلى 
بعض القرى وبلغت حد  تنفيذ إضراب عام 

. وهذه بعض 2020جوان  19بالجهة يوم 
 ات تلك االحتجاجات.فعالي
عدد من  قام ،اليوم الثالث ماي، 29يوم 

على  3غلق الطريق الوطنية رقم بشباب ال
وذلك بإشعال العجالت مستوى محطة الوقود 

حركة المرور نتيجة لذلك  المطاطية. فتوق فت
شهدت منطقة . وفي نفس اليوم، فى االتجاهين

الذين قاموا  للفال حينالشواشي احتجاجات 
المسلك الفالحي، وذلك على خلفية بقطع 

انقطاع الماء الصالح للشرب، بسبب شبهات 
الفساد حول هيكلة الجمعية المائية. وهد د 
األهالي بخطوات تصعيدية في صورة عدم 

 .االستجابة لمطالبهم
 ، وتم  تنظيمحتجاجاتاال، تجد دت ماي 30يوم 

مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة رفعت 

كما مطالبة بالتنمية والتشغيل. خاللها شعارات 

بضرورة عقد مجلس  طالب المتظاهرون

 بالجهة.وزاري خاص 

حتجاجية االتحركات ال انطلقت، جوان 6يوم 
. من أمام ساحة االت حاد المحلي للشغلصباحا 

في العديد من المنظمات والهياكل شاركت  وقد
هذه التظاهرات من جهة القيروان ومن 

 مطالبها المشروعة.  خارجها لدعم الجهة في
 فيه شارك غضب يوم انتظم جوان، 7 يوم
 السك ان. من غفير عدد
 أمام احتجاجية وقفة تنظيم تم   ،جوان 8 يوم
 عب ر "حديد من عزيمة" شعارها المعتمدية مقر
 الص مود في إرادتهم عن الغاضبون فيها

كات ومواصلة  حين لىإ االحتجاجي ة التحر 
  .للجهة التنموية المطالب تحقيق
 الرئيسية الشوارع جابت مسيرة انتظمت كما

 شعارات المتظاهرون خاللها رفع للمدينة
 الكادحين وحق   التنمية في الجهة بحق   تطالب

 والثروة. الشغل في
وقفة احتجاجي ة أمام تم  تنظيم  ،جوان 12يوم 

مساندة الحتجاجات المسرح البلدي بالعاصمة 

 لعيون.الكادحين والمحرومين في حاجب ا

 اعام   امدينة إضرابنف ذت ال، جوان 19يوم 

ومية جميع المؤسسات العم حيث أغلقت

أبوابها للمطالبة  والمحالت التجارية والخاصة

 .بالتنمية والتشغيل
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 اوم.. و ستنتصرـتق المكناسي

ال يكاد يمر  عام أو عامان حت ى تنفجر األوضاع في المكناسي، لقد تتالت االنفجارات   

أن  سياسة الن ظام القائم لم تنتج سوى المزيد من البطالة الى جتماعي ة في هذه الجهة نظرا اال

د لو المزيد من الت هميشسوى و الكادحينوالتفقير في صفوف  في الجهة  لتنميةالتغييب المتعم 

ر الن ظام القائم في تأكيد سياسته تلك  ل التنك ر من خالمقابل بث  الوعود الكاذبة. وكعادته، ال يتأخ 

اته القمعي ة لترهيب الغاضبين ومحاولة إخماد الحرائق التي كان وراء نشوبها.  لوعوده وإرسال قو 

 :فيما يلي تغطية قناة الكادحين لالحتجاج االجتماعي في المكناسي 

مسيرة شعبيّة واحتقان اجتماعي من أجل 

 الكرامة والحق في الثروة

دي بوزيد تشهد جهة المكناسي من والية سي   

حالة غليان اجتماعي  كبير بسبب إحالة 

ال على البطالة والت هديد  العشرات من العم 

بإغالق منجم الفسفاط بالجهة. هؤالء 

الكادحون في المنجم الذين كانوا يعانون من 

دة على ضعف ظروف عمل قاسية زيا

جورهم.. وجدوا أنفسهم اليوم بال شغل أ

رأس المال  فات جهوا إلى االحتجاج على سلوك

واإلدارة المشغ لة بتنفيذ االعتصامات وغلق 

ع شاحنات نقل الفسفاط الت ابعة الط ريق ومن

 حد رموز الفساد واالستغالل من المرور. أل

، سار سك ان 2020ماي  15الجمعة  يوم   

الجهة في مظاهرة شعبي ة جابت شوارع 

المدينة رفعوا خاللها شعارات تطالب بالتنمية 

ر بها التشغيل وفي الثروة التي تزخ والحق في

 ن يستفيدوا منها.أالجهة والتي ينتجونها دون 

  والية سيدي بوزيد والمواجهات مستمرةمن حتجاج شعبي في المكناسي ا

 2020جوان  13 يومعت صباح تجم     

أعداد كبيرة من المواطنات والمواطنين أمام 

 ثر اقتحامإمقر الشرطة بالمكناسي على 

تدور مازالت ليال واعتقال العشرات و نةالمدي

مواجهات عنيفة يستعمل فيها البوليس 

الغازات المسيلة للدموع والهراوات وهو 

يالحق المحتجين في الشوارع والمقاهي وسط 

 .مقاومة شعبية

سابيع وكانت المكناسي قد عرفت طيلة األ   

الماضية اعتصامات عمالية وشعبية للمطالبة 

ية وتم اقفال سكة الحديد بالتشغيل والتنم

الرابطة بين صفاقس وقفصة والمستعملة 

كما تمت السيطرة على  سفاطخاصة لنقل الف

معدات صاحب منجم الفوسفاط بالمكناسي 

والبارحة تم اقتحام المدينة من طرف عشرات 

 .العربات المليئة بالبوليس
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 ئيسيّةوالقمع لن يحجب القضيّة الرّ  لمواجهات مستمّرة في المكناسيا

السلطة دوما تحاول    

تحويل وجهة الص راع مع 

الطبقات الكادحة والغاضبة 

من صراع قضايا التنمية 

والبطالة والتشغيل إلى قضية 

إطالق سراح المعتقلين 

معتمدة آلية القمع البوليسي 

ل االهتمام  التي بموجبها تحو 

ئيسي إلى الثانوي.  من الر 

مثل هذه  لكن  الجماهير التي اعتادت على

الممارسات بدأت تتفط ن إلى هذه السياسة، 

ولن تثنيها هذه األالعيب عن مواصلة الكفاح 

ئيسي ة في الشغل  في سبيل تحقيق مطالبها الر 

 .والحرية والثروة والكرامة الوطنية

لم تنقطع المواجهات التي اندلعت ليلة    

البارحة في شوارع المكناسي والتي صاحبتها 

ال، وحت ى إن وردت بعض عملي ات اعتق

األنباء عن إطالق سراح المعتقلين، والتي 

تناقلت بعضها محطات إذاعية نسبة إلى أحد 

اب الجهة، فإن  ذلك لم يطفئ الغضب ولم  نو 

 .يحق ق المطالب الرئيسي ة للمنتفضين

الحل  األمني/العسكري لم يكن في يوم ما    

حال  ولن يكون، وإن ما سيضاعف اإلصرار 

رادة لدى المعط لين والكادحين على واإل

مواصلة الكفاح والمقاومة، وإغماض العين 

عن الحلول االقتصادية واالجتماعية لن يزيد 

األزمة إال  تفاقما ولن يزيد الغضب إال  اشتعاال 

في انتظار الحلول الجذري ة التي يعرفها هؤالء 

المنتفضون واقترحوها على الحكومات 

ا عرض الحائط ألن ها المتعاقبة التي رمته

ليست من اهتماماتها. هذه السلطات تسرع إلى 

إنقاذ رجال أعمالها الذين ينهبون ثروة الوطن 

بشت ى الوسائل وتستعمل ألجل ذلك كل  

وسائلها القانونية وغير القانونية والقمعية 

وغيرها بينما تهب الكادحين والمحرومين 

تقاالت الغازات المسيلة للد موع والخانقة واالع

 والس جون والمحاكمات. 

 لكفاح أهالي المكناسيضدّ القمع البوليسي ودعما وقفة 

مام المسرح البلدي بتونس أانتظمت    

جوان  15العاصمة مساء يوم األثنين 

وقفة احتجاجي ة ضد  سياسة  2020

القمع والمحاكمات لمعتصمي منجم 

اندة لنضال الفسفاط بالمكناسي ومس

ال وكاف ة سك ان المكناسي  هؤالء العم 

ضت مدينتهم لالقتحام من  الذين تعر 
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قبل قوات البوليس وما تبع ذلك من إطالق 

مكث ف للغازات المسيلة للدموع ومالحقات 

وضرب بالهراوات واعتقال العشرات 

 وإحالتهم على القضاء.

ورفع الحاضرون في الوقفة الفتات تعب ر عن  

ين لكفاح الكادح ين ومقاومتهم مساندة المحتج 

كما رفعوا شعارات مطالبة بالتنمية والتشغيل 

دينة  لسياسة القمع واالنتقام على غرار  وم 

اق"  "التشغيل استحقاق يا عصابة السر 

و"الشعب يعاني في األرياف يا حكومة 

 و"المكناسي تقاوم..وتنتصر". االلتفاف"

 

 يحتّجونوالفالّحون  "البطحاء"لرقاب: األمن يمنع االنتصاب في ا

ماي  11االثنين  تفــاجأ صبيحة يوم   

قاب بعدد كبير من قوات  2020 فال حو الر 

االمن تحتل  "البطحاء" الواقعة في منطقة 

قصر الحمام، وهي ساحة يقوم فيها فالحو 

الجهة بعرض منتوجاتهم منذ سنوات 

د  ار من كل  أنحاء البالد للتزو  ويقصدها التج 

عت قوات االمن بالخضر والغالل. وقد شر

في افتكاك البطاقات الرمادية للسيارات 

والشاحنات الخفيفة التي قدمت إلى المكان 

ومنعت الفالحين من عرض الغالل في 

البطحاء. وقد دفع هذا الس لوك عشرات 

لة بالمنتوجات إلى االنتق ال الشاحنات المحم 

إلى المدينة والتوق ف امام مقر  المعتمدي ة. 

ن على هذا السلوك مطالبين واحتج  الفالحو

بحل  اإلشكال. ويعم  جو  من االحتقان صفوف 

الفالحين الص غار والمتوس طين الذين يتهد د 

الت لف منتوجاتهم وينتظرهم اإلفالس في حالة 

تواصل إغالق البطحاء، مع العلم ان  هذا 

الفضاء يوف ر على فالحي الجهة تكاليف 

سوق ومتاعب نقل مواردهم الفالحية إلى 

الجملة ببئر القصعة كما يوف ر مواطن شغل 

 .وقتي ة لعشرات العاطلين عن العمل

 إضراب عام في قطاع الصّحة العموميّة

أعوان  2020جوان  18يوم الخميس نف ذ  

قطاع الصحة العمومي ة في البالد التونسية 

إضرابا عاما عن العمل احتجاجا على ظروف 

ديئة وعلى أوضاع الم ؤسسات العمل الر 

الصحية العمومي ة. وينجز هذا اإلضراب تحت 

شعار "من أجل القانون األساسي القطاعي 

وتطبيق  2لكاف ة االسالك وسحب الفصل عدد 

 االت فاقيات".

عاش نضال أصحاب وصاحبات الميدعات    

عاية الصحي ة الال زمة والمجاني ة لكل  الكادحين و ة شعبي ة توف ر الر  الكادحات البيضاء من أجل صح 

 في هذه البالد. 
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 جثّة قبالة سواحل قرقنة 22البحر يأكل لحمهم: انتشال 

أد ى حادث غرق مركب للهجرة السري ة    

قبالة سواحل جزيرة قرقنة إلى مقتل عدد 

من الكادحين والكادحات المهاجرين هربا 

من أوضاعهم االجتماعي ة القاسية. وقد تم  

بينها جثث  جث ة من 22جوان انتشال  9يوم 

ف  19 امرأة ورضيعين اثنين. وقد تم  التعر 

 على هوي ة جث ة رب ان الس فينة. 

هؤالء الكادحون والكادحات يتجاهلون انّهم 

سيكونون لقمة سائغة لـ"حيتان البّر" الذين 

يتاجرون باحالمهم مقابل ماليين شقوا من اجل 

تحصيلها بمختلف األشكال والذين سيهدونهم 

و أحياء. ويعرفون أنّهم أمواتا أإلى البحر 

سيكونون غذاًء شهيّا لحيتان البحر التي 

تنتظرهم في عرض المياه.. ولكنّهم رغم ذلك 

يقدمون على ركوب هذه االخطار المحدقة 

بمغامرتهم والتي ستؤول إلى حتفهم.. وفي 

نفسهم أن نجوا، سيجدون إحسن الحاالت، وأ

تبدأ في معتقالت حرس البحر االوروبّي حيث 

 معها مغامرة جديدة يجهلون مآالتها.

هؤالء يعرفون اّن البحر يأكل لحمهم ولكنّهم    

 يعانقون أمواجه وأهواله.

كّل هذه االهوال تنتظر هؤالء الذين يتحدّون    

االتفاقيات والقوانين والدّول والبحار وحتّى 

الموت بما أّن الدّولة التي يعيشون فيها 

بإحيائهم فقط عند تعتبرهم أمواتا وتقوم 

استخالص الّضرائب وأثناء الحمالت 

 االنتخابيّة. 

 كادحات الفالحة ضحايا شاحنات الموت

ال تزال شاحنات الموت في أرياف البالد    

ا ها تلقي بالكادحات وسط الط رقات إومدن م 

اء سياسة الت هميش  جريحات او قتيالت جر 

 واالستغالل الط بقي التي تشاهدها السلطة

 .عاجزةحائرة وأياد بعيون 

جوان  16يوم حادث صباح جد  فقد    

في الوسالتية من والية القيروان  2020

لشاحنة تنقل عددا من الكادحات والكادحين 

راعي. و ى إلى مقتل كادح د  أفي القطاع الز 

كادحة بجروح. وتم  نقل  13وإصابة 

المصابات إلى مستشفى األغالبة بالقيروان 

سالتية حيث شهدا حالة احتقان ومستشفى الو

 .وغضب



12 

 

 9أصيبت، صبيحة الثالثاء وقبل ذلك،   

تنشطن في  اتكادح تسع ،2020جوان 

راعة بجروح في منطقة الزعافرية  قطاع الز 

من والية سيدي بوزيد إثر حادث سير 

إلى الحقول التي يشتغلن  للش احنة التي تنقلهن  

 كما أصيب في الحادث كادحان آخران. .بها

أدّى حادث مرور في قرية وقبل ذلك بأيّام،    

 7من قرى معتمدية الرقاب إلى إصابة 

كادحات يشتغلن في القطاع الفالحي بجروح 

متفاوتة. وقد تمثّل الحادث في اصطدام شاحنة 

صغيرة تقوم بنقل عشرات النساء الالتي 

يشتغلن في الزراعة في ضيعات المالكين 

في االتّجاه  العقاريين بسيّارة كانت تسير

 المعاكس.

عشرات الحوادث بين انقالب واصطدام    

يا في المناطق  لشاحنات الموت تقع سنو 

الفالحي ة يذهب ضحي تها عشرات الكادحات 

بين قتيالت وجريحات دون ان يثير ذلك 

اهتمام السلطات المسؤولة عن سالمة 

العامالت وعن تنظيم هذا القطاع رغم 

، وتبقى المقابر الكوارث التي تنجر  عنه

مفتوحة لتستقبل مزيدا من شهيدات لقمة 

العيش، إن ها واحدة من حسنات "الجن ة 

الد يمقراطي ة" التي وعد بها الن ظام الط بقات 

 الشعبي ة.

أيــن وصل لسائل أن يطرح ما يلي:    

ـرة وإجراءاتها المت خذة  برنامج الد ولـة الموقـ 

الذي أعلن من أجــل حماية عامالت الفالحة و

د مسك ن لآلالم  عنه قبل سنوات.. أم أن ه مجر 

 وممتص  للغضب ؟؟؟

إن  ما سمعناه، إثر حادثة مقتل عدد من    

جهة الكادحات والكادحين في حادث أليم في 

، من قبل سيدي بوزيد قبل سنوات قليلة

سمي ة ليس إال  حديثا إنشائي ا  الس لطات الر 

ها مخل ال ببعض العبارات العاطفي   ة موج 

لالستهالك وليس إال  ضربا من ضروب 

ياح.  الد عاية الس ياسي ة سرعان ما تذروها الر 

ذهب الشاهد وذهبت حكومته ولم يفعال    

شيئا من دعايتهما ووعودهما.. وهناك، 

لألسف، من مازال ينتظر تنفيذ ما وعدا به. 

وها أن  الكادحات المكافحات في سبيل الحياة 

س الظروف ونفس القساوة مازلن تقاومن نف

ونفس االضطهاد ونفس أسباب وعوامل القتل 

في شاحنات الموت.. وسيظل  الواقع نفسه 

سائدا، فهذه الفئة الكادحة ستظل  عرضة لتلك 

العوامل وستقد م الكادحات التضحيات تلو 

الت ضحيات حت ى يأتي اليوم الذي ستتقد من 

صفوف المقاومة من أجل كسر األغالل 

. ونحن واثقون أن  الط بق ي ة التي تكب لهن 

القضاء على هذه الشروط والقيود وعوامل 

االضطهاد والقتل الس ائدة لن تتحق ق في ظل  

هذا الن ظام المعادي للكادحات والكادحين 

وعموم الجماهير الش عبي ة وبالتالي ال ننتظر 

منه أي  خطوة ايجابي ة لفائدة أغلبي ة المجتمع 

أكاذيبه وشعاراته التي  وإن ما نريد فضح

 يرفعها من حين إلى آخر.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 غار يحتّجون بسبب قطع مياه الريّ صّ الفالّحون الفرنانة: 

اليوم االثنين  الص غار الفالحين من قام عدد   

ل من  الطريق عدد بإغالق  2020 جواناالو 

على مستوى وادي غزالة بمدخل معتمدية  17

ا أد ى إلىفرنانة   تعطيل من والية جندوبة مم 

عين دراهم كل  من حركة المرور في اتجاه 

 وطبرقة وجندوبة.

ك االحتجاجي رد ا على قيام    ويأتي هذا التحر 

السلطات المسؤولة في الجهة بقطع مياه الري  

هؤالء الفالحين الص غار في  عن مستغال ت

ذروة نمو  منتوجاتهم من البط يخ والدال ع وهو 

ما يهد د بالقضاء على تلك الزراعات وبالتالي 

مي بإلحاق أصحابها إلى صفوف المعط لين  بالر 

عن العمل من جديد. فهؤالء هم مجموعة من 

المعط لين الذين اقترضوا من بعض البنوك ومن 

دين الستغالل ا ألرض، لكن  السلطات المزو 

رت حرمانهم من حلم الخروج من  الرسمية قر 

قائمات المعط لين عن العمل، بل إن ها بهذا 

السلوك ستجعلهم فريسة سهلة للمزودين 

والبنوك الذين لن يتخل وا عن استخالص ديونهم 

 بكل  الط رق. 

وتظل  العوائق والعراقيل الكبيرة التي تنتجها   

القطاع الفالحي  السلطات المسؤولة عن

شة  والناتجة عن السياسات االقتصادي ة المهم 

ة وتمث ل خطرا كبيرا على  لهذا القطاع مستمر 

االقتصاد والمجتمع وخصوصا صغار 

الفالحين. فهذه السياسات عوض أن تنتج الغذاء 

خاء ال تنتج سوى البطالة والجوع  وتحق ق الر 

والفقر ومختلف مظاهر البؤس. فاألراضي 

لمستغل ة في النشاط الفالحي تظل  مهملة غير ا

والموارد المائي ة يتم  توجيهها بدرجة أولى إلى 

ناعي، وداخل القطاع  القطاعين السياحي والص 

الفالحي نفسه يظل  التفاوت الط بقي هو الذي 

يتحك م في هذه السياسة القائمة على حرمان 

الفالحين المتوسطين والصغار وهم الذين 

ي ة سك ان األرياف بينما ينعم كبار يمث لون أغلب

المال كين الذين يمث لون األقلية وأغلبهم ال 

يف وجها بكل  االمتيازات: مياه  يعرفون للر 

الري، القروض والمنح، التجهيزات العصرية 

واالستغالل الفاحش للكادحات والكادحين في 

راعي...  القطاع الز 

منها ولن تتغي ر هذه السياسات االقتصادي ة و   

السياسة الفالحية مادام الن ظام الطبقي الحاكم 

مازال قائما من اجل حماية مصالح كبار 

المالكين ويعمل على التفويت في األرض 

لرأس المال األجنبي تحت ذريعة االستثمار، 

وهذا ما يسعى إليه من خالل مفاوضات األليكا 

ومن خالل االتفاقيات التي يعمل على توقيعها 

جعي   تين القطرية والتركي ة. ولن يكون مع الر 

يف والفالحة  الحل  لكل  مشاكل االقتصاد والر 

بالتحديد إال  بحل  مشكل توزيع األراضي على 

الفالحين الص غار وفق مبدأ "األرض لمن 

يفلحها" وتمكين أولئك الفالحين من مختلف 

التسهيالت التي تدفعهم إلى اإلقبال على العمل 

ي ة األرض والفالحين في واإلنتاج. وتعد  قض

تونس، كما في غيرها من المجتمعات الواقعة 

تحت أشكال الهيمنة االستعماري ة الجديدة هي 

جوهر القضي ة الديمقراطي ة، وهي غير تلك 

الديمقراطية الشكلي ة التي تتباهى الرجعية 

بتحقيقها تماما مثلما تتباهى اإلصالحي ة 

ي تتلخ ص بالمطالبة بها والد فاع عنها والت

حسبها في حق التصويت وبعض الحريات 

 السياسي ة والمساواة الحقوقي ة ال أكثر.
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 بيـــانات سياسيّــة
 حول عمليّات القمع في تطاوين بيــــان

قامت قوات القمع باقتحام مدينة تطاوين    
وقد واجهتها  2020جوان  21فجر يوم 

جماهير الكادحين بمقاومة عنيدة متمسكة 
وعدت السلطة مطالبها الطبقية التي  بتحقيق

ليها مرارا وتكرارا إالرجعية باالستجابة 
ولكنها كانت تماطل مراهنة على عامل الزمن 
ر وانطفاء شعلة المقاومة، وفي عالقة بذلك يعب  

 :  ا يليحزب الكادحين عم  
لى جانب الكادحات والكادحين إ: الوقوف أوال

ل نيل في تطاوين في كفاحهم المشروع من أج
 . حقوقهم االجتماعية

: التأكيد أن الحملة القمعية على تطاوين ثانيا
جزء من هجوم أوسع بدأته حكومة الفخفاخ 
منذ مدة لترويع الشعب وسحق المقاومة 

 . الشعبية
ه ثوريا يمكن افشال : باتحاد الشعب وتنظمثالثا

ط له لحاق الهزيمة بمن خط  إذلك الهجوم و
 . ومن ينفذه

 .2020جوان  21، تونس ينحزب الكادح

 حول اقتحام البوليس لمدينة المكناسي بيــــان
قامت قوات القمع باقتحام مدينة المكناسي    

جوان  13في ساعات الفجر األولى من يوم 
مستعملة الغازات المسيلة للدموع  2020

  والهراوات، واعتقلت العشرات من
ين المعتصمين المطالبين بالتشغيل والتنمية الذ

أقفلوا خط سكة الحديد الرابط بين صفاقس 
وقفصة، المستعمل لنقل الفوسفاط و سيطروا 
على معدات صاحب المنجم، وال تزال حملة 
القمع تلك متواصلة وسط مقاومة شعبية 
باسلة، وفي عالقة بذلك يعبر حزب الكادحين 

 : ا يليعم  

: الوقوف الى جانب المحتجين المطالبين  الأو  
 .روع في الشغل والتنميةبحقهم المش

ثانيا : تحميل السلطة كامل المسؤولية عن 
 . نتائج الحملة القمعية

ثالثا : دعوة كل القوى الثورية الى مناصرة 
 . المحتجين

رابعا : التنبيه الى محاولة بث الفتنة بين 
المحتجين والدعوة الى توحيد الصفوف 

 .لتحقيق االنتصار
 2020 جوان 14تونس  ،نحزب الكادحي

 بيان حول اعتقال عدد من كادحي الحضائر
   

إيداع أربعة من  2020جوان  1تم  يوم 
كادحي الحضائر السجن، وهم : علي عمر من 
تنسيقية عمال الحضائر بالمتلوي، عبد الكريم 
الحفصي تنسيقية عمال الحضائر بقفصة، 
عمار العليبي من تنسيقية عمال الحضائر 

ال  بالمكناسي وعادل خربوط من تنسيقية عم 
الحضائر بتونس، بتهم التحريض وتعطيل 

ال حرية العمل وقطع الطريق والتهديد باستعم
وفي  .السالح ومسك السالح بدون رخصة

ا يلي:  عالقة بذلك يعب ر حزب الكادحين عم 

ال : وقوفه إلى جانب المعتقلين ومطالبته أو 
بإطالق سراحهم فورا وتحميل السلطة 

 .ة عن سالمتهمالمسؤولية كامل
: إن  الغاية من اعتقالهم ال تتعلق بتلك التهم ثانيا

الزائفة والمثيرة للسخرية وإن ما قطع الطريق 
على االحتجاجات المرتقبة من طرف كادحي 
الحضائر الذين حرموا من الترسيم في الشغل 
رغم طول مدة عملهم في مؤسسات تابعة 

 . هللدولة التي فشلت في توفير الشغل لطالبي
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: تهدف السلطة الرجعية من وراء ذلك ثالثا
االعتقال إلى بث الرعب في صفوف كادحي 
الحضائر لعلمها أن  تنظيمهم لكفاحهم يمكن أن 
لت بعملية  يتطور ويزداد صالبة، لذلك عج 

 . االعتقال للقضاء على حركتهم االحتجاجية
: دعوة كل الكادحين من عمال الحضائر رابعا

 م صفوفهم وتوحيد كفاحهموغيرهم إلى تنظي

وعدم االستسالم أمام القمع ومقاومة سياسة بث 
الرعب والهلع والخوف بسياسة الشجاعة 
والصمود والثبات على المبادئ حتى تحقيق 

 .مطالبهم العادلة في الشغل والحرية
 2020جوان  3تونس  ،نحزب الكادحي

يان حول إعالن األفريكوم نشر قوات في تونسب
فريكوم األمريكية أنها قيادة قوات األأعلنت    

ستنشر قواتها في تونس مبررة ذلك بالتدخل 
العسكري الروسي في ليبيا وفي عالقة بذلك 

 :يعبر حزب الكادحين عما يلي
أوال: يمثل هذا اإلعالن استمرارا إلعالنات 
سابقة صادرة عن االمبرياليين األمريكيين تؤكد 

 .وجودهم العسكري في تونس
إن ليبيا واقعة أساسا تحت الهيمنة  ثانيا:

األمريكية األطلسية وبالتالي فإن التذرع 
بالوجود العسكري الروسي فيها هو مجرد تعلة 
لتعزيز االحتالل المباشر لتونس في استراتيحيا 

أوسع تتعلق باالستعداد لمواجهة قادمة مع 
 .الروسي الصيني على نطاق عالمي التحالف

اليون األمريكيون أن الوقت مبريثالثا : يعتقد اإل
قد حان لحضورهم العسكري المباشر بعد 
استعمال االخوان المسلمين في المغرب العربي 

 لتمهيد الطريق إليه.
مبرياليين رابعا: إن شعبنا الذي قاوم جنود اإل

الفرنسيين لن يتوانى عن مقاومة ورثتهم 
 .األمريكيين بكل ما يملك من قوة

 2020ماي  30تونس  ،حزب الكادحين

 الرفيق ضياء األمين العام للحزب الشيوعي الماوي في أفغانستان
  ورةسيظل بيننا شعلة متوهجة تنير طريق الثّ 

ي الرفيق ضياء األمين العام للحزب توف    
الشيوعي الماوي األفغاني بسكتة قلبية عن سن 

جوان  21عاما وقد نعاه الحزب يوم  68
2020. 

سسين للحركة الشيوعية وهو من القادة المؤ   
االفغانية منذ العهد الملكي وقد واصل السير 
على الطريق الذي خطه الشهيد أكرم ياري 
القائد الشيوعي الماوي الذي سقط شهيدا سنة 

1979. 
وكان الرفيق ضياء من بناة وحدة الشيوعيين    

 يالماويين في بالده بتوحيد منظمات ثالث وه
التي كان من الخاليا الشيوعية الثورية 

وتحالف العمال الثوري 1987مؤسسيها سنة 
ومنظمة تحرير افغانستان، مما أدى الى والدة 
الحزب الشيوعي الماوي في أفغانستان سنة 

1990. 
ا في مقـــاومة الـــغزوْين      كما لعب دورا مهم 

وسي واألمريكي المتالحقين لبالده، فضال الر  
من رفع عن مقاومة الرجعية الدينية، وهو 

شعار الحرب الشعبية في مواجهة المحتلين 
 .وعمالئهم

على الصعيد األممي كان له دور بارز و   
ضمن الحركة األممية الثورية وتطوير 
العالقات الرفاقية بين المنظمات واألحزاب 

 . العالم الشيوعية الماوية عبر
وبهذه المناسبة األليمة يشارك حزب    

األفغان الحزن  الكادحين في تونس الرفاق
واألسى لوفاة الرفيق ضياء ويعبر لهم عن 
مشاعر المواساة، مؤكدا أن مسيرة حياته 
الثورية تمثل مدرسة ستتعلم فيها أجيال 
متالحقة من الماويين في أفغانستان وخارجها 
معنى الوفاء للماركسية اللينيينية الماوية والسير 

          .في طريق الكفاح والثورة
2020جوان  25تونس ، كادحينحزب ال 
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 أخبار المقــاومة والكفــاح في الــوطن العربي والعـــالم

مقتل جندي صهيوني فلسطين المحتلّة: 

 إثر اقتحام بلدة يعبد في جنين

ات االحتالل الص هيوني فجر يوم     نف ذت قو 

عملي ة اقتحام لبلدة  2020ماي  12الثالثاء 

الغربي ة، وقد  يعبد في جنين في شمال الضفة

وقعت مواجهات عنيفة بينها وبين الشب ان 

الفلسطينيين الذين حاولوا وقف عملي ة 

االقتحام مستعملين الحجارة ما اد ى إلى مقتل 

هاينة.  أحد الجنود الص 

ات االحتالل مساء نفس اليوم     ثم  عادت قو 

افات عسكري ة وعشرات  إلى البلدة ترافقها جر 

را على البلدة وشرعت اآلليات وفرضت حصا

في تنفيذ االعتقاالت في صفوف سك ان البلدة 

وتواصلت المواجهات بينها وبين الفلسطينيين 

 إلى صباح اليوم األربعاء.

 مستمّرة ذوةالمقاومة ج

داهمت قوات جيش االحتالل، في وقت متأخر 

، منزل عائلة األسير 2020ماي  11من ليلة 

ثي عقب العربي الفلسطيني قسام البرغو

اقتحام قرية كوبر شمال غرب رام هللا وقامت 

افات بهدمه. وقد شارك قس ام، عمره   25الجر 

سنة ومن شباب الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين، في تنفيذ عملية عين بوبين غربي 

أغسطس  23رام هللا، والتي وقعت في 

نٍة 2019 ، وأسفرت عن مقتل مستوط 

ة ناسفة. و كانت سلطات صهيوني ة بتفجير عبو 

االحتالل اعتقلته منذ نحو ست ة أشهر، 

ض لتعذيٍب قاٍس وشديد في أقبية التحقيق  وتعر 

الصهيوني ة بعد اعتقاله، وفق ما وث قته 

 .مؤسسات حقوقي ة محلي ة ودولي ة

 الجماهير الغاضبة تستأنف انتفاضتهاالعراق: 

بعد ثالثة أي ام فقط من تشكيل    

 مصطفى الكاظمي حكومته،

 2020ماي  10عادت يوم االحد 

االحتجاجات الشعبي ة إلى شوارع 

وساحات العراق خاص ة في 

محافظات الوسط والجنوب، بعد 

ان اجبر وباء كورونا والحجر 

الصحي  المنتفضين على إيقاف 

 نشاطهم لحوالي شهرْين.
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وقد شهد عدد من المدن احتشاد مئات    

المتظاهرين والمتظاهرات في الشوارع 

قاموا بإشعال اإلطارات المطاطي ة وإغالق و

الشوارع الرئيسي ة. كما قامت مجموعات من 

ات الحزبي ة،  الغاضبين بإحراق بعض المقر 

 مثل مقر  منظمة بدر في واسط.

ا في بغداد، فقد عادت الحركة إلى ساحة     أم 

التحرير التي استقبلت حشود المنتفضين، ولك  

ي ة سارعت إلى قوات البوليس الحامية للرجع

ين بقنابل الغاز المسيل للد موع  استقبال المحتج 

ض  وهو ما أسفر حسب مصادر طبي ة عن تعر 

 متظاهرا على األقل  إل اإلصابة. 11

 الرجعية تمنع ندوة افتراضية حول التطبيع مع الكيان الصهيونيالبحرين: 

جعي ة في سلطنة عمان السلطاتقامت     ، الر 

ندوة بمنع  ،2020ماي  9 السبت يوممساء 

مخاطر التطبيع " موضوعها عبر االنترنات

بعد دقائق من وذلك  ،"مع الكيان الصهيوني

انطالقها عبر الفضاء اإللكتروني. وكانت 

بتنظيم من جمعية الشباب الديمقراطي 

البحريني، بالتعاون مع الجمعية البحريني ة 

لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، وكانت 

لينعد تستضيفدوة الن   من  دا من المتدخ 

 فلسطين وأقطار خليجي ة.

وقد ات صلت السلطات بالجهات المنظ مة    

للن دوة ومارست عليها ضغوطات وأجبرتها 

على إيقاف الندوة بعد انطالقها مع ان  موعدها 

وموضوعها كان قد أ علن عنهما قبل حوالي 

عت السلطات الرسمية بعدم  أسبوعين. وتذر 

ول على الترخيص الالزم وبوجود الحص

عناصر وجهات اجنبي ة مشاركة فيها في 

إشارة إلى المشاركين من الجبهة الشعبية 

 لتحرير فلسطين.

ل هذا المنع في إطار تجريم مقاومة     يتنز 

التطبيع الذي تمارسه الرجعية البحريني ة التي 

تتسابق مع رجعي ات عربي ة أخرى في مشروع 

، وقد الت طبيع مع الك يان الصهيوني المحتل 

جعي ة ما العام الماضي،  استضافت هذه الر 

"ورشة  المنامة"، التي مه دت للخطة يعرف بـ

األميركي ة الصهيونية المزعومة "للسالم" في 

 الشرق األوسط، وتسوية القضي ة الفلسطيني ة،

 وهي الخط ة المعروفة بـ"صفقة القرن"،

 .وشارك فيها مسؤولون صهاينة

وال يختلف االمر في باقي األقطار العربي ة،    

جعي ات الحاكمة مختلف  حيث تستعمل الر 

وسائلها وإمكانياتها القمعي ة لمراقبة شبكات 

االت صاالت واالنترنات وترتعد فرائصها 

د االشتباه في ظهور موقف مخالف  لمجر 

لسياساتها في مختلف الميادين، فتسرع إلى 

هاتفي ة وإلى حجب التشويش على االتصاالت ال

المواقع االلكتروني ة وإلى قطع االت صاالت 

وغيرها من الممارسات. لكن  الثوريين لن 

يقفوا مكتوفي االيدي وعليهم أن يبدعوا في 

إيجاد المنافذ التي يخترقون بها هذه السياسات 

وأن يوجدوا وسائل إعالمهم المستقل ة للقيام 

هم الثورية وإبالغ أصواتهم إل  ى الشعب.بمهام 

 جنديّا تركيّا 31أكثر من  علن مقتلتركيا: قّوات الدّفاع الّشعبي ت

نشر المركز اإلعالمي لقوات الدفاع الشعبي 

الكردستاني بيانا  على موقعه الرسمي، 

بخصوص العمليات األخيرة التي نفذتها قوات 

 الكريال ضد االحتالل التركي.
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في  ترك زتأغلب العمليات  أن  البيان،  قالو

مناطق حفتانين وشمزينان بوالية جولميرك، 

باإلضافة إلى منطقة جبل جودي في والية 

جنديا   31د مقتل ما ال يقل عن وأك   شرناخ.

ح في عمليات وتركيا وإصابة العشرات بجر

نوعية، بمناطق عدة من حفتانين وصفها بال

جوان  25و 23خالل الفترة الممتدة بين 

2020. 

ان بوالية جولميرك، وفي ناحية شمزين   

تنفيذها لعدة عمليات  الكريالدت قوات أك  

 قالو .جوان 23و 22 يوميعسكرية في 

خالل إحدى  ا قتلتركي   اجندي   أن  البيان 

ى معرفة أعداد ن  سعمليات القنص، فيما لم يت

قتلى الجنود األتراك في عمليات أخرى نفذت 

في نفس ضد مخافر خابوشكي وسيلورتي 

 ناحية.ال

منطقة جبل جودي بوالية شرناخ، أعلنت  وفي

 14قوات الكريال عن مقتل ما ال يقل عن 

من أفراد ما يسمى "الكونترا" خالل  4جنديا  و

كمين إلحدى القوافل العسكرية لالحتالل 

كما  .جوان 15التركي بالمنطقة، وذلك يوم 

 3عربات و 4أكدت قوات الكريال تدمير 

عها ناقالت وشاحنة كانت تستخدم جمي

 ألغراض عسكرية في منطقة جبل جودي.

من  3 استشهادوفي الختام، أعلن البيان 

مقاتلي الكريال خالل المعارك التي شهدتها 

منطقة "تاندوراك" بناحية آلباك في والية وان 

 حزيران. 15يوم 

 في فرنسا غضب الممرضين يجتاح الّشوارع

عشرات  2020جوان  16خرج يوم الثالثاء    

ت اآلالف من أعوان الصحة إلى الشوارع بل مئا

والساحات لالحتجاج على أوضاعهم االجتماعي ة 

والمادي ة المتردي ة. وقد قد رت مصادر امنية أعداد 

ين بـ في  7500في باريس و 18000المحتج 

في نانت  5500في ليون و 6000تولوز و

 في مرسيليا... 3500في بوردو و 4000و

ل قوات مظاهرات الممرضين لم ت    مر دون تدخ 

البوليس ما أد ى إلى حصول بعض المواجهات 

ين وقوات القمع خاص ة في العاصمة  بين المحتج 

باريس. وقد تداولت وكاالت األنباء العالمي ة 

ووسائل الت واصل االجتماعي مشاهد لعملي ات 

ة. جعي الجماهير المحتج   القمع التي واجه بها البوليس الر 

 ضدّ القمع البوليسي والتمييز العنصري  ةلدان االوروبيّ احتجاجات تعّم الب

شهد عدد من البلدان االوروبي ة يوم السبت    

مظاهرات حاشدة  2020جوان  6

 واحتجاجات شعبي ة كبيرة. 

في كسر  متظاهرونففي باريس، نجح ال   

مقر  اآلالف أمام  ، واحتشدالحصار األمني

رافعين السفارة األمريكية في الشان اليزي 
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. شعارات مناهضة لسياسة أمريكا العنصرية

 كما نزل اآلالف في مدن فرنسي ة اخرى

سياسة القمع التي تمارسها  على لالحتجاج

مريكيين في الكادحين األ مساندةالبرجوازية و

 انتفاضتهم. 

األمر في بلدان أخرى مثل كان وكذلك    

وفي  بريطانيا وهولندا وبلجيكيا وألمانيا...

ون البريطانية بريستول  مدينة قام المحتج 

قيق إدوارد  بتحطيم صنم تمثال تاجر الر 

 .في الن هر ألقوا بهكولستون و

 المكسيك: احتجاجات شعبية ومواجهات عنيفة غداة مقتل كادح على يد الشرطة

، وفي إحدى مدن 2020ليلة الرابع من ماي   

 10والية جاليسكو المكسيكي ة، أوقف حوالي 

ان الشرطة جيوفاني لوباز أمام منزل من أعو

عائلته، وهو كادح يشتغل في البناء يبلغ من 

 سنة ألن ه لم يكن يحمل كمامة.  30العمر 

األعوان انهالوا على جيوفاني ضربا ثم    

 واقتادوه  أركبوه إحدى سي اراتهم

إلى الس جن. وبعد ثالث ساعات من التعذيب 

د الحياة قبل تم  نقله إلى المستشفى لكن ه فق

بلوغه. ويظهر من خالل جث ة القتيل أن ه 

ض للعنف بمختلف االشكال على أنحاء  تعر 

كثيرة من جسده كما توجد آثار رصاصة على 

إحدى قدميه. وحاول رئيس بلدية المدينة 

رشوة عائلة القتيل بإغرائها بالحصول على 

مبلغ مالي مقابل عدم نشر شريط الفيديو الذي 

 االعتقال. يوث ق عملي ة

وفي الخامس من شهر جوان، اندلعت    

احتجاجات شعبي ة ضخمة، إثر نشر العائلة 

لشريط الفيديو الذي وث ق عملي ة اعتقال 

جيوفاني وإرغامه على ركوب إحدى سي ارات 

الشرطة، في عدد من المدن وخاص ة في مدينة 

غواداالخارا واجهتها قوات البوليس بقمع 

ون باستعمال العنف من  شديد ورد  المحتج 

ات الشرطة والمقرات  خالل مهاجمة مقر 

الحكومية الرسمية وإحراق السيارات التابعة 

 لقوات األمن. 

 ن الثوار الماويينمعناصر  5لفلبين: الرجعيّة تقتل ا

 2020ماي  8الجمعة يوم قامت صبيحة    

ة  فرقة من الجيش وفرقة من الشرطة الخاص 

اتلي جيش الشعب بقتل خمسة عناصر من مق

الجديد بعد ان داهمت موقعهم في منطقة 

برانغاي دولوس في محافظة سورسوغون 

واستولت على عدد من االسلحة. وتاتي هذه 

جعي ة التي تشن ها  العملي ة في إطار الحرب الر 

الد ولة الفلبيني ة بدعم من االمبريالية األمريكي ة 

ضد  حرب الشعب الثوري ة مستعملة فيها 

 .لف أسلحتها ومنها الط ائرات العسكري ةمخت

جعي ة لن تصمد طويال     لكن  هذه الحرب الر 

امام إرادة الجماهير الشعبي ة الث وري ة التي 

تقاتل منذ عشرات الس نين اآللة الحربي ة 

 .للرجعية واالمبريالية الد اعمة لها
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 الكادحين في أمريكاانتفاضة وقائع 

 " ! " ال أستطيع التنفّس

كانت تلك آخر العبارات التي   

تلفّظ بها جورج فلويد قبل أن 

يلفظ أنفاسه وهو ملقى على 

الّطريق ورقبته تحت ركبة 

 الجالّد..

لفظ فلويد أنفاسه ولفظ معها   

الّطبقات إلى الشارع غضب 

الذي أشعل الّسهل المضطهدة 

 تحت أقدام النمور الورقية.

 ج السيطرةوضع خارال :النتفاضة في مينيابوليسا

في مينيابوليس  اتوالكادح وننزل الكادح  

ماي  27االمريكية إلى الشوارع باآلالف يوم 

ا على قتل الشرطة لجورج  2020 احتجاج 

فلويد . وتم تدمير سيارات الشرطة واستهداف 

مراكز القمع. كما أحاط المتظاهرون بمنزل 

القاتل. الذي كان قد طلب وجبات غذائية من 

مرات خوف ا من الخروج، لكن منزله عدة 

رجال التوصيل رفضوا بشكل منهجي تسليمه 

اياها. اليوم، خرج السكان المنتفضون إلى 

مرددين شعارات  .الشوارع مرة أخرى

تطالب بحل أجهزة القمع . كما تعرضت 

كاميرات المراقبة للهجوم بالمنشار. باإلضافة 

 إلى ذلك، تم إحراق العديد من المباني،

ا الغاز وأطلقت ا ا وتكرار  لشرطة المنهكة مرار 

المسيل للدموع من أسطح المباني. كما 

استخدمت الرصاص المطاطي. كما تم نشر 

الحرس الوطني بينما ظهرت ميليشيات يمينية 

متطرفة مسلحة ببنادق هجومية. كما وردت 

تقارير عن حركات انتفاض في مدن أخرى 

 .مثل لوس أنجلوس

شي وصف المنتفضين مريكي الفاالرئيس األ  

بالمخربين أما القاتل وشركاؤه فال يزالون 

 .طليقين

 االنتفاضة ضدّ االمبريالية األمريكية تتصاعد وتنتشر

ون 2020ماي  29ليلة    ، قام المحتج 

بمهاجمة مقر  مركز شرطة نيابوليس 

وإضرام الن يران فيه فتصاعدت منه ألسنة 

فة. الل هب وفر  اعوانه في ات جاهات مختل

صاص المطاطي   وأطلقت قوات البوليس الر 

ا أد ى إلى  في ات جاه الجماهير الغاضبة مم 

أس.  إصابة عدد منهم في الر 

االحتجاجات انتقلت إلى عدد من المدن 

االمريكي ة األخرى على غرار لوسانجلوس 

ونيويورك وفونيكس وسان بول... رافعة 

نفس المطالب ونفس الشعارات ضد  السياسة 

نصري ة وسياسة االضطهاد والقمع الع

 لالمبريالية االمريكي ة.
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 2020ماي  31 :خالل اليوم الخامس من االنتفاضة الشعبية في أمريكا

عدد شهداء االنتفاضة ضد  عنصري ة   

اء  8اإلمبريالي ة األمريكي ة يرتفع إلى  جر 

صاص و ترامب يهد د باستدعاء إطالق الر 

ة مؤسسات الجيش لقمع المنتفضين وحماي

الرأسماليين واالحتجاجات تعم  مختلف 

ل المعلن  الواليات األمريكي ة رغم حظر التجو 

في عديد المدن. والت قرير الطب ي حول أسباب 

ر ويلقى رفضا من قبل  مقتل جورج فلويد مزو 

عائلة الفقيد وأنصاره ويزيد في إشعال لهب 

 .االنتفاضة

 مريكيّة تجتاح العالماالحتجاجات المناهضة لإلمبرياليّة األ

ل من جوان      2020خرج اليوم األثنين األو 

آالف المتظاهرين في مدينة أوكالند في 

نيوزيلندة إلى الش ارع في مسيرة ضخمة 

مند دين بالسياسة العنصري ة التي تنتهجها 

الفاشية الحاكمة في الواليات المتحدة. وذلك 

قام بها احتجاجا على عملي ة القتل الفظيعة التي 

أفراد من شرطة مدينة نيابوليس لجورج 

فلويد، والتي أشعلت غضب الشارع 

 األمريكي.

ويوم أمس األحد شهدت كل  من أنجلترا   

ين في  وألمانيا أيضا خروج آالف المحتج 

جعي ة  مظاهرات ضد  هذه السياسة الفاشية للر 

 األمريكي ة.

وقد بدأت بذلك االحتجاجات المناهضة    

لي ة األمريكي ة تنتشر وتتوس ع خارج لالمبريا

أمريكا وهي تعب ر عن مساندة شعوب العالم 

للشعب األمريكي وعن مناهضة هذه الشعوب 

لإلمبريالي ة االمريكي ة وسياساتها الط بقية 

والعنصري ة المعادية للكادحين ولألقليات 

 وللشعوب واألمم المضطهدة.

 ! ن بمخبأ "يـوم القيــامة"انتفاضة الكادحين تجبر ترامب على التحصّ 

أمام استمرار المظاهرات الشعبي ة   
واالحتجاجات العارمة التي عقبت مقتل 
جل األسمر جورج فلويد علي يد شرطة  الر 

، وبسبب 2020ماي  25مينيابوليس يوم 
ين من البيت األبيض وما انجر   اقتراب المحتج 
عنه من حرق لبعض المؤسسات القريبة منه، 

الرئيس األمريكي ترامب إلى االختباء اضطر  
لفترة وجيزة، تقارب الس اعة، في قبو البيت 
األبيض الم حص ن المعروف بمركز عمليات 
الطوارئ، وذلك أثناء تجمع الجماهير 
ة أمام مقر إدارة الحكم في الواليات  المحتج 

 .المتحدة

وبحسب ما أفادت به مصادر أمريكية    
إلخبارية فإن  مسؤولة لشبكة سي إن إن ا

ترامب تم نقله إلى مخبأ تحت األرض بالبيت 

ماي  29األبيض لفترة من الوقت يوم الجمعة 
2020. 

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر     
قوله أن ه تم  ليلة الجمعة نقل ترامب مع عدد 
اسه الشخصيين إلى مخبأ. غير أن   من حر 

بأن ه ترامب هاجم تقرير الص حيفة الحقا زاعما 
زار المخبأ المذكور ليتفق ده فقط عل ه يحتاجه 

  في يوم ما. 

ويعود إنشاء مركز عمليات الطوارئ الذي    
تم إضافته تحت الجناح الشرقي للبيت األبيض 
إلى عهد الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت 
خالل الحرب العالمية الثانية، وهو المركز 

 الذي يعرف بمخبأ "يوم القيامة".
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إن  اإلمبريالي ين يرتجفون ويصيبهم الذ عر    
دين وارتفاع  اء تصاعد غضب المضطه  جر 
أصواتهم الهادرة، حت ى وإن كانت تلك 

اتها الجماهير ال تمتلك من األسلحة غير قبض
وحناجرها. وال تقدر وسائل القمع التي 

تصنعها البرجوازي ة وتمتلكها على حمايتها، 
إن  االمبريالي ين نمور من ورق وعلى 
دة أن تجعل األرض من  الجماهير المضطه 

 تحتهم والس ماء من فوقهم تحترق !

 اليوم السادس من االنتفاضة الشعبيّة في أمريكا

األمريكي تواصلت انتفاضة الشعب    

ضد  السياسة العنصري ة لإلمبريالي ة 

االمريكي ة التي أشعلت موجة غضب 

عارمة لليوم السادس على التوالي في 

 أنحاء عديدة من الواليات األمريكي ة.

مدينة بينها  20فقد شهدت أكثر من    

لوس أنجلوس وشيكاغو وأتالنتا... 

ين وقوات  مواجهات بين جماهير المحتج 

دفع السلطات إلى فرض حظر األمن مما 

التجول ليال فيها. وفي عدد من الواليات تم  

استدعاء قوات الحرس في محاولة من 

السلطات المحلي ة للسيطرة على االضطرابات 

واعمال العنف التي استهدفت مراكز االمن 

والمؤسسات الرسمية وسيارات الشرطة 

وكذلك الشركات والمغازات. وأعلنت وزارة 

دد، الدفاع ا ألمريكية "البنتاجون"، في هذا الص 

أنه تم  استدعاء حوالي خمسة آالف عنصر 

والية وكذلك في العاصمة  15من الحرس في 

 .واشنطن مع تجهيز ألفين آخرين احتياطيا

ففي واشنطن، أطلقت الشرطة الغاز المسيل    

للدموع لتفريق حشود من المتظاهرين الذين 

عوا خارج البيت األبيض  وهم يهتفون تجم 

 .ويشعلون النيران ويحملون الفتات احتجاجي ة

ع مئات األشخاص يوم االثنين أمام  وتجم 

ضع تحت حراسة  البيت األبيض الذي و 

مشد دة، فيما ألقى بعض المتظاهرين زجاجات 

 .ماء بات جاه الشرطة

ل     وكانت السلطات قد فرضت حظر التجو 

يوم األحد في واشنطن ليتواصل إلى يوم 

األثنين، بعد خروج مظاهرات جديدة قرب 

 .البيت األبيض

وفي مينيابوليس، ات جهت مظاهرة حاشدة    

ين من الكابيتول في  ضم ت آالف المحتج 

سانت لويس حيث برلمان مينيسوتا إلى وسط 

وفي سياتل ونيويورك تظاهر  .المدينة

عشرات اآلالف. وفي لوس أنجلوس 

صاص ال ات األمن الر  مطاطي استخدمت قو 

والهراوات لتفريق عدد من المتظاهرين الذين 

 .قاموا بإحراق سيارة تابعة للشرطة

وفي مدن أخرى مثل نيويورك وشيكاغو       

ات الشرطة رذاذ الفلفل لمواجهة  استخدمت قو 

ين الذين قاموا برشقها بالمقذوفات.  المحتج 

ون بتكسير الواجهات  وفي فيالدلفيا قام المحتج 

 ديد المحال ت الت جارية.الزجاجية لع
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 أمريكا : البرجوازية تقمع وتهدّد وغضب الكادحين يتمدّد

في اليوم الس ابع لالنتفاضة الشعبي ة في    

أمريكا التي اندلعت شرارتها إثر مقتل جورج 

 140فلويد، ات سعت االحتجاجات لتشمل نحو 

مدينة أمريكية. ففي العاصمة واشنطن أطلقت 

ة الرصاص المطاطي الشرطة األمريكي

والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين 

عوا قرب البيت األبيض وقامت قوات  تجم 

القمع بإيقاف عشرات المتظاهرين النتهاكهم 

وتصدت قوات إنفاذ القانون  .حظر التجول

للمحتجين في حديقة الفاييت على الجهة 

المقابلة للبيت األبيض. وشهدت شوارع 

ين مرددين  بروكلين نزول آالف المحتج 

 شعارات معادية للشرطة والس لطة. 

وبعد أسبوع على جريمة اغتيال فلويد    

عززت نيويورك ولوس أنجلوس وعشرات 

المدن األمريكية األخرى إجراءاتها األمنية 

ومددت حظر التجول الليلي في محاولة منها 

إلخالء الشوارع ومنع الجماهير الغاضبة من 

أن حركة االحتجاجات  االحتجاج غير

تواصلت من بوسطن إلى لوس أنجلوس ومن 

 .فيالدلفيا إلى سياتل

أفادت السلطات وفي حصيلة جديدة،    

أشخاص على األقل خالل  3األمريكية بمقتل 

االحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها 

الواليات المتحدة ليلة األثنين غرة جوان 

ين سقطوا . وبذلك فإن  عدد الشهداء الذ2020

اء القمع البرجوازي  أشخاص. 10 تجاوز جر 

هذا إضافة إلى االعداد الكبيرة للمصابين 

بسبب عمليات الدهس بالسيارات والضرب 

بالهراوات وإطالق الكالب البوليسي ة 

واستعمال الخيول وغيرها من وسائل القمع، 

  إضافة إلى آالف المعنقلين.

ه د ترامب تهديده الموج  من جهته جد     

ة لقمعهم  ين بمزيد استخدام القو  لجموع المحتج 

مطالبا حك ام الواليات بنشر المزيد من قوات 

إنه سيرسل اآلالف من الجنود  الحرس قائال

المدججين بالسالح وقوات إنفاذ القانون إلنهاء 

العنف في العاصمة وتعهد بفعل الشيء نفسه 

في مدن أخرى إذا لم يستطع رؤساء البلدية 

 .م استعادة السيطرة على الشوارعوالحكا

كما لجأ ترامب إلى االستنجاد بالد ين من    

خالل الزيارة السريعة التي اد اها إلى كنيسة 

ضت إلى الت خريب من قبل  الرؤساء والتي تعر 

ين، كما قام برفع االنجيل أثناء إلقاء  المحتج 

كلمة، وهو يعمد بذلك إلى المتاجرة بالد ين 

ة لدى بعض الحك ام إذا ما وهي سياسة رائج

اشتد ت األزمة بحكمهم وشعروا بالخطر 

يتهد دهم إذا انفجر غضب الكادحين. فيصبح 

استغالل الد ين مباحا إلى جانب الوسائل 

األخرى ومنها القوة العسكرية والتهديد 

وهي محاولة  بالس جن وقمع االحتجاجات.

يائسة للل عب على وتر العاطفة والجانب 

وحي ل  لجماهير.الر 

ه تهديدا     من جهة أخرى، كان ترامب قد وج 

صارما وصريحا قبل أي ام إلى "التنظيمات 

اليسارية الراديكالي ة" بسجن أعضائها عشرات 

ها إلى قائمة التنظيمات  السنوات وبضم 

ه لها تهم  والمنظمات اإلرهابي ة بعد أن وج 

التخريب والعنف والنهب والفوضى خالل 

كرا في هذا اإلطار منظمة االحتجاجات، ذا

 مناهضة الفاشية "انتيفا".

مريكي ة كذلك ظروف استغل ت السلطات األ

انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع 

لتطلق تهديداتها إلى الجماهير المنتفضة بان ها 
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من خالل هذه االحتجاجات ستساهم في 

انتشار أوسع لهذا الوباء وبالتالي تهديد حياة 

وهو سالح تعتقد السلطات  السكان بالموت،

ان ها سترهب به الكادحين لتثنيهم عن مواصلة 

 انتفاضهم.

رغم كل  هذه الوسائل واألشكال المعتمدة في 

التهديد والوعيد وممارسة القمع في مواجهة 

االحتجاجات، لم تخمد أصوات الجماهير ولم 

تتراجع األقدام التي تزلزل الشوارع 

ها تتمد د من يوم والساحات االمريكي ة بل غن  

 إلى آخر.

ا عالمي ا،    الواسعة  االنتفاضةكت حر  فقد  أم 

التظاهرات تشهدها الواليات المتحدة  يالت

والتحركات  الد اعمة للمنتفضين واالحتجاجات

حيث شهدت  .أخرى بلدان يضد العنصرية ف

مدينة تورونتو أكبر مدن كندا مظاهرات 

ات واسعة للتعبير عن الغضب من الممارس

العنصرية للسلطات األمريكية وغيرها كما 

تجمع متظاهرون المان أمام السفارة 

األمريكية في العاصمة برلين احتجاجا على 

مقتل فلويد فيما شهدت العاصمة الهولندية 

امستردام وبريطانيا والبرازيل مظاهرات 

أخرى ضد العنصرية في الواليات المتحدة 

 وكذلك في بلدانهم.

 في يومها العاشر  في امريكاادحين انتفاضة الك

تتواصل االنتفاضة الشعبية في المدن    

االمريكية لليوم العاشر وسط استعمال 

العنف والقمع من قبل قوات البوليس 

ين.  واعتقال المحتج 

وتزامنت احتجاجات ليلة البارحة   

( مع تنظيم 2020جوان  4)الخميس 

 مراسم تأبين شعبي ة أقيمت لجورج فلويد

الذي أشعل مقتله فتيل االنتفاضة ضد  

سياسة التمييز العنصري واالستغالل 

واالضطهاد. وخالل حفل التأبين وقف 

 46دقائق و 8الحاضرون صامتين لمد ة 

ثانية، وهي المدة التي ضغط فيها 

ثانية توق ف فيها جسده نهائي اعن  53الشرطي القاتل بركبته على رقبة فلويد منها دقيقتان و

 كة.الحر

وعب ر المؤب نون والحاضرون عن عزمهم   

على مواصلة انتفاضتهم حت ى االنتصار في 

 قضي تهم العادلة. 

وفي مدينة نيويورك، قامت قوات الشرطة   

ليلة الخميس باعتقال عشرات المتظاهرين 
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وتكتيف أيديهم وتثبيتهم على األرض 

 واالعتداء عليهم بالهراوات.

العاشر أمام  وتواصلت المظاهرات لليوم

البيت األبيض، حيث قام المئات بعملي ة تابين 

رمزي  لشهيد التمييز العنصري. كما خرجت 

مظاهرات في عدة مدن أميركية من بينها 

 مدينة أتالنتا بوالية جورجيا.

 المحتّجون يقيمون "منطقة الحكم الذاتي" في سياتل

ون في مدينة سياتل األمريكي ة بعد     أي ام  أقام المحتج 

من المواجهات مع قوات البوليس منطقة للحكم 

الذاتي أطلقوا عليها اسم "شاز" وهو اختصار 

 ". المستقلة هيل الكابيتول منطقةلـ"

انطلقت الت جربة في غمرة االحتجاجات التي    

عقبت عمليات القمع البوليسي بمقتل جورج فلويد ثم  

إثر مقتل رجل أسود آخر على يد شرطة سياتل، 

ون باالستيالء على مركز لألمن بعد  حيث قام المحتج 

لوا المنطقة المحيطة به أ ن أغلق وقتي ا وحو 

ة أقاموا حولها نقاط حراسة من  إلى ساحة عام 

الجهات األربع يشرف عليها رجال مسل حون 

ي منع من خاللها دخول رجال الشرطة 

ا في الد اخل فقد أصبح الفضاء  والسيارات. أم 

امة حلقات الن قاش وعرض األفالم مجاال إلق

التثقيفي ة وإقامة العروض الموسيقي ة. كما يتم  

توزيع األغذية والمشروبات على المقيمين 

رة مجانا إضافة  اد المنطقة المحر  وعلى رو 

عاية الصحي ة  إلى تخصيص ركن لتوفير الر 

 الضروري ة والمجانية. 

هذه الحركة والمنطقة أثارت ردود فعل    

بة جد ا من قبل دونالد ترامب الذي ند د غاض

بها وبالقائمين عليها واصفا إي اهم باإلرهابيين 

ر في نسبتها إلى اليسار  وبالفوضوي ين ولم يتأخ 

ل الس ريع  اديكالي داعيا إلى ضرورة التدخ  الر 

من أجل القضاء عليها واسترجاع المدينة. 

لكن  ترامب وإدارته يجدان معارضة من قبل 

بلدية سياتل التي عب رت عن حق  رئيسة 

السكان الغاضبين في التظاهر وعن رفض 

ة  ين ومنطقتهم الحر  ل الجيش ضد  المحتج  تدخ 

 التي أقاموها.

 قضيّة األفارقة األمريكيّين هي قضيّة اضطهاد عنصرّي وطبقّي 

لقد أشعلت عملي ة القتل الفظيعة لجورج    

فلويد موجة غضب عارمة انتفضت خاللها 

الجماهير الشعبي ة الكادحة ضد  سياسة 

االضطهاد العنصري  والط بقي  التي تمارسها 

اإلمبريالي ة األمريكي ة ضد  الط بقات الكادحة 

موروثة عن  من مختلف األلوان، وهي سياسة

قرون من االستعباد واالضطهاد واالستغالل. 

ات القمع  وقد كشفت الممارسات اليومي ة لقو 

البرجوازية التي تتباهى بها  زيف الديمقراطية

جعي ات في  هذه االمبريالية وتتفاخر بها الر 

العالم وحت ى االنتهازيون الذين ضاق امام 

اعينهم األفق صاروا يستدل ون عن 
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الديمقراطية في العالم بـ"الديمقراطية 

األمريكية العريقة" وال يخجلون من تبرئة هذه 

"الديمقراطية" من التمييز العنصري 

ستنادهم إلى اضطالع عدد من الش خصيات با

من أصول سوداء بمناصب وخطط عليا في 

هذه الد ولة على غرار وزيرة الخارجي ة 

ئيس السابق  الس ابقة كونداليزا رايس والر 

 باراك أوباما وغيرهما من األسماء. 

نعم، لقد أوصلت الديمقراطية البرجوازي ة    

الط بقي ة عبر صناديق االقتراع وعبر المواقع 

ماعي ة العليا بعض األشخاص من االجت

صول اإلفريقية إلى مناصب إدارية األ

وسياسي ة عليا، ويوجد الكثيرون من أمثلة 

اوباما ورايس يحتل ون مناصب عليا في 

اإلدارة األمريكية ويملكون شركات ضخمة 

ومصانع ضخمة ويتمت عون بثروات طائلة، 

 ليلة جد ا منسوى قل ة قلكن هؤالء ال يمث لون 

ذوي البشرة السوداء الذين يعانون إلى جانب 

إن  بل . العنصري االضطهاد الطبقي التمييز

هذه األقلية الط بقي ة تمارس استغالال طبقيا 

يومي ا ضد  تلك األغلبية من نفس لونها. 

فالمستهدف من سياسة التمييز العنصري هم 

الكادحون والكادحات من داخل "المجتمع 

االمريكي وليس كل  الس ود ذلك أن   األسود"

الثروة والمناصب العليا تغي ر لون البشرة في 

   المجتمعات الط بقي ة. 

لكن ضي قي األفق هؤالء يجهلون أو رب ما   

يتجاهلون أن  التمييز العنصري ال يختلف عن 

التمييز الط بقي بل إن ه جزء منه، وأن  

التناقضات الطبقي ة في صلب المجتمع 

مريكي لم ت لغ  بقي ة التناقضات والد ليل أن  األ

أوباما لم يقض في عهده على هذا التمييز بل 

إن ه استمر  وفي أعلى أشكاله المتمث لة في 

عملي ات القتل التي استهدفت ذوي األصول 

 25الس وداء، وكانت مشابهة لما حدث يوم 

في نيابوليس، والتي أعقبتها  2020ماي 

عمال عنف دامية احتجاجات عارمة وأ

ودموي ة في عدد من المناطق األمريكي ة. وإن 

لم تكن عملي ات القتل للكادحين من األمريكيين 

المنحدرين من أصول إفريقي ة دال ة على 

االضطهاد العنصري ولم تفتح أعين ضي قي 

األفق، فما عليهم إال  االط الع على الفوارق 

ريكا االجتماعي ة بين العناصر البشري ة في أم

في عدد من المجاالت والقطاعات على غرار 

الفوارق في نسب البطالة ونسب الفقر 

حت ى في نسب الوفيات بوباء واألجور و

عل هم بذلك يمسحون الغبار الذي  كورونا

يحجب عنهم الحقيقة التي يختزلها الواقع 

الموضوعي وال تلك الد عايات البرجوازي ة 

طب عتهم والليبرالي ة التي غزت عقولهم و

 بطباعها. 

 وللتاك د من هذه الحقائق، هذه بعض   

-واقع التمييز العنصري العنواوين حول

وهي متوف رة في  الط بقي في الواليات المت حدة

االعداد الس ايقة لطريق الثورة وفي موقعها 

 : االلكتروني

ون ضد  سياسة التمييز - أمريكيون يحتج 

 العنصري 

الواليات المت حدة: تصاعد سياسة االضطهــاد -

 العنصري 

يا أبو جمال أيقونة الكفاح ضد  العنصري ة موم-

 والفساد القضائي لالمبريالي ة األمريكي ة

اعتقال العشرات بعد عودة االحتجاجات إلى -

 بالتيمور 

الشرطة األمريكية تطلق النار على رجل -

  أسود كان بصدد مساعدة أحد المرضى

http://tarikthawra.overblog.com/2016/07/57855654-5337.html
http://tarikthawra.overblog.com/2016/07/57855654-5337.html
http://tarikthawra.overblog.com/2016/07/57855654-5337.html
http://tarikthawra.overblog.com/2016/09/57cf1e6d-1df3.html
http://tarikthawra.overblog.com/2016/09/57cf1e6d-1df3.html
http://tarikthawra.overblog.com/2016/09/57cf1e6d-1df3.html
http://tarikthawra.overblog.com/2015/12/566d7c36-0b2a.html
http://tarikthawra.overblog.com/2015/12/566d7c36-0b2a.html
http://tarikthawra.overblog.com/2015/05/55469c49-6037.html
http://tarikthawra.overblog.com/2015/05/55469c49-6037.html
http://tarikthawra.overblog.com/2015/05/55469c49-6037.html
http://tarikthawra.overblog.com/2016/07/5790eb1b-3a3e.html
http://tarikthawra.overblog.com/2016/07/5790eb1b-3a3e.html
http://tarikthawra.overblog.com/2016/07/5790eb1b-3a3e.html
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 الكادحون ينتفضون وحركات تمّرد داخل الّسجون: (2ملف كورونا )الجزء 

اء اإلصابة بوباء كورونا  جاوزتمع موف ى شهر جوان،    ومع . نصف المليونعدد الوفيات جر 

ليه قريبا، تتزايد العالم في مواجهة هذا الوباء دون ظهور مؤشرات توحي بالقضاء ع استمرار

ة المخاوف من ال عن هذا الوباء واستمراره. ونتيجة لذلك، مخل فات االقتصادي ة واالجتماعي ة المنجر 

ي ا ورغم تواصل هجوم هذا الوباء، سارعت الحكومات الممث لة للطبقات المهيمنة إلى التخل ي تدريج

ي دون مراعاة للخسائر في  عن أشكال التوق ي المعتمدة والمتمث لة في سياسات الحجر الصح 

والط بقات المث لة لها غير مراكمة  األنظمةالتي قد تنجر  عن ذلك بما أن ه ال يهم  هذه  األرواح

 األرباح. 

ض طريق الث ورة إلى جانب آ    خر يرتبط في هذا الجزء الثاني من ملف  كورونا، تتعر 

ت حتجاجات واالنتباال نحاء من العالم بسبب السياسات التي اعتمدتها العديد من أفاضات التي هز 

 الد ول خالل مواجهة وباء كورونا.

الوباء العالم قاطبة أصبح الصراع األيديولوجي يجري رئيسيا بين  ا عمّ ولمّ فريد العليبي: 
 سرديتين، االشتراكية واالليبرالية

طروحات انتهاء السرديات الكبرى تمثل أ   

وموت األيديولوجيا ونهاية التاريخ بل وموت 

االنسان وهللا نفسه منوعات أيديولوجية قديمة 

/ جديدة، تبرهن هي ذاتها عن عكس ما تقوله 

وعلى حياة ما تحاول اثبات موته، فقد ظلت 

تلك السرديات على حالها على اختالف 

اك طبقات اشكالها ومحتوياتها، فطالما هن

هناك ايديولوجيات الخ.. والصراع الذي 

يجري في االقتصاد واالجتماع والسياسة 

والحرب يجد التعبير المعلن عنه حينا 

والمخفي عنه أحيانا أخرى في تلك السرديات، 

ولكن المخاتلة حاضرة هنا أيضا، فكم من 

سردية أيديولوجية تعلن عن نفسها باعتبارها 

 . يا بينما هي في قلبهاخارج أسوار األيديولوج

ومع وباء كورونا تكثف الصراع بين    

السرديات الكبرى، فالدينية االسالموية مثال 

زعمت بداية ان هللا ينتقم من الصين مضطهدة 

المسلمين، والليبرالية رأت فيه شرا حل 

بالصين الشمولية، التي حجبت حقيقة 

 المرض، والقومية فسرته بجينات عرقية الخ..

عم الوباء العالم قاطبة أصبح الصراع  ولما

األيديولوجي يجري رئيسيا بين سرديتين، 

االشتراكية واالليبرالية، بين االنتصار للصحة 

الشعبية أو لالتجار بصحة البشر ومراكمة 

ر األرباح على حساب األرواح، وهذا يفس  

بطبيعة عصرنا من حيث هو عصر التناقض 

آفاقه ممثلة في الحاد بين رأس المال والعمل و

الثورة البروليتارية، وبالتالي السير باتجاه 

تأسيس مجتمع انساني خال من االستغالل 

الطبقي واالضطهاد القومي، ووقتها فقط يمكن 

لتلك السرديات ان تختفي باختفاء قاعدتها 

المادية، ويحدث التطابق بين المعرفة 

والوجود ليستوطن العلم والفلسفة والفنون حياة 

شر، ويكف الوعي عن أن يكون زيفا الب

 . والزيف عن أن يكون وعيا

 

ماي  20لشارع المغاربي، عدد الثالثاء ا

 .17، ص.2020
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  سجينا  58أكثر من  االنتفاضات داخل الّسجون تودي بحياةفي عالقة بكورونا:

مع انتشار فيروس كورونا في مختلف ارجاء   

لمصابين العالم، ومع االزدياد الس ريع في عدد ا

اءه انتشرت في عدد ، به وفي عدد الموتى جر 

من البلدان حركات احتجاجي ة داخل الس جون 

عاية  طالب خاللها الس جناء بتحسين ظروف الر 

الصحية والن ظافة في إقامتهم داخل تلك 

خاص ة التي تأوي أعدادا أكثر من السجون 

 بكثير وطالبت أعداد أخرى طاقة استيعابها

ضها بضرورة إطال ق سراحها لتجن ب تعر 

اخل السجون بحكم الظروف روس دانتشار سريع للفي وباء نظرا الن  ذلك قد ينجر  عنهلإلصابة بال

 السيئة لمختلف الفضاءات الس جني ة في العالم.

د     وقد شهد عدد من الس جون حركات تمر 

ات قامت السلطات  وانتفاض في مختلف القار 

جعي ة بإخمادها بال صاص وهو ما جعل عدد الر  ر 

القتلى في صفوف المنتفضين من المساجين 

( 2020أفريل  9يصل في آخر حصيلة )يوم 

المصابين  ومئاتقتيال  58 ما يزيد عن إلى

 بجروح وحاالت احتراق واختناق.

وتحتل  أمريكا الالتينية المرتبة األولى في    

في كولمبيا  23قتيال منهم  43قائمة الض حايا بـ 

سجن الموديلو في بوغوتا في دها سقطوا في لوح

. )انظر آخرين 83يوم واحد إضافة إلى إصابة 

 12مقالنا( . وفي فنزويال وصل عدد الضحايا 

 .3وفي البيرو  5قتيال وفي االرجنتين 

قتيال  13وتأتي ايطاليا في المرتبة الثانية بـ    

غير أن  أعداد  سري النكا بقتيلْين اثنين. تليها

د في سجون الضحا يا الناتجة عن حركات التمر 

بلدان أخرى مازالت مجهولة نظرا لرفض 

االنظمة الحاكمة في تلك الد ول التصريح بها. 

وقد وقعت عديد المواجهات بين الس جناء 

وحراس السجون وقوات االمن في التشاد 

واوغندا والشيلي والبرازيل وفرنسا واليونان 

 وبلجيكيا وإيران وتركيا...

 سبب كورونا، انتفاضات في عدد من الّسجون في العالمب

منذ ان ارتفع عدد ضحايا فيروس كورانا،    

شهد عدد من الس جون في عدد من البلدان في 

إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتيني ة وأوروبا 

انتفاضات واجهتها الس لطات الحاكمة في هذه 

ة وهو ما أد ى في بعض الحاالت إ لى البلدان بالقو 

 سقوط عشرات الض حايا بين قتلى وجرحى.

وتتعل ق هذه االنتفاضات التي تزامنت في عدد    

من البلدان )الهند، ايران، المكسيك، كولمبيا، 

فرنسا، أوغندا، بلجيكا...( بمطالبة الس جناء بعدد 

من الخدمات الصحي ة اإلضافي ة التي تحميهم من 

مواد   خطر اإلصابة بفيروس كورونا منها توفير

تنظيف كافية وتحسين ظروف اإلقامة بالس جون 

والغسل المستمر  ألغطيتهم ومالبسهم وتوفير 

اس والمراقبين داخل الس جون. امات للحر   كم 

د حوالي 2020مارس  19، يوم في إيران ، تمر 

سجين ا من سجن بارسيلون في خرم آباد  250

وتمكنوا بعد نزع سالح الحراس من الفرار. وقد 

الحراس وقوات األمن النار على الهاربين، فتح 

 مما أدى إلى مقتل عدد منهم.
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د في سجن  20اندلع يوم الجمعة و  مارس تمر 

أليغودرز المركزي من قبل السجناء الذين 

تعرضوا لخطر اإلصابة بالفيروس وقد تمك ن 

اس وحاولوا  الس جناء من نزع أسلحة بعض الحر 

بين السجناء الفرار. ووقعت إثر ذلك اشتباكات 

وعدد من الحراس في الخارج واستمرت عدة 

لت وحدات باسداران لقمع  ساعات. وقد تدخ 

التمرد. وأسفرت المواجهات عن فرار عدد من 

السجناء فيما قتل وأصيب عدد آخر عندما فتحت 

  قوات األمن النار.

، اندلعت أعمال شغب في سجن في أوغندا

د إطالق مقاطعة أروا. وبدأت االشتباكات بع

النار على سجين حاول تسلق محيط السجن من 

اجل الفرار. وقامت قوات األمن بقمع أعمال 

ا أسفر عن مقتل ستة سجناء على  الشغب مم 

آخرين. باإلضافة إلى ذلك،  23األقل وإصابة 

 .من الس جن المذكور سجينا   23 فر  

 وقد ن،، اندلع تمرد في سجن أمسينيفي تشاد

د عن مقتل سجين أسفرت عملي ة قمع  التمر 

 وإصابة عدد آخر من السجناء المتمردين.

س في رما 21، اندلع تمرد يوم السبت في الهند 

سجن كولكاتا )غرب البالد( طالب من خالله 

السجناء بإعادة زيارات أقاربهم وتمكينهم من 

السجناء وقام  حضور الجلسات في المحاكم.

د بإحراق جزء من السجن . خالل هذا التمر 

ووقعت اشتباكات مع الحراس والشرطة كما 

لت وحدة خاصة من الشرطة لقمع التمرد،  تدخ 

ا خلف أربعة قتلى وجرحى على األقل.   مم 

مارس  21اندلع مساء السبت : في كولمبيا

د في سجن بوغوتا وسجن إباجوي.  2020 تمر 

سجين  123000وقد شارك ما يقرب من 

دْين بسبب عدم رض اهم عن وسجينة في التمر 

التدابير المتخذة لمجابهة فيروس كورونا. 

من  14000وقداشتبك المنتفضون مع حوالي 

الحراس سمعت خاللها طلقات نارية. وأسفر 

التمرد في سجن ال موديلو في بوغوتا عن مقتل 

ا وإصابة  23 آخرين. وبعد األحداث  83شخص 

الد امية التي شهدها الس جن تجمعت عائالت 

ولة لجمع المعلومات في مواجهة السجناء في محا

 الصمت الطويل للسلطات الحاكمة.

، أد ى تمرد في إحدى الس جون إلى في المكسيك 

فرار عدد من الس جناء واستعمال قوات الشرطة 

ين  صاص، مما أسفر عن مقتل ثالثة فار  الر 

 وإصابة عشرة آخرين. 

، منذ اإلعالن عن تعليق الزيارات في إيطاليا

مارس، اندلعت اضطرابات كبيرة  7 العائلية في

. حتى 189سجن ا في البالد من إجمالي  49في 

سجين في حركة  6000مارس، شارك   11

د داخل الس جون، وتم  إتالف  سرير،  600التمر 

فضال  عن األضرار المادية التي قد رتها 

 مليون يورو. 35الس لطات بـ 

مارس، اندلع التمرد في أربعة  8يوم األحد  

ون في جميع أنحاء البالد، ولقي ستة سجناء سج

على األقل حتفهم هناك. في مودينا، أسفرت 

االنتفاضة العنيفة بشكل خاص عن مقتل معتقل 

من الحراس  20واحد على األقل بينما أصيب 

وإخالء بقية الموظفين. تمكن السجناء من حصار 

أنفسهم واالستيالء على األسلحة. في سجن 

روما(، تحصن مئات فروزينوني )جنوب 

السجناء في قسم من المنشأة، وتدخلت الشرطة 
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لقمع التمرد. وقد وضع السجناء قائمة بالمطالب، 

بما في ذلك إمكانية زيارات األقارب، ويحاولون 

التفاوض مع اإلدارة. في سجن توري ديل جالو 

في بافيا، تمكن السجناء من أخذ اثنين من ضباط 

ق سراح العشرات شرطة السجن كرهائن، وإطال

كات  من رفاقهم. كما جاءت العائالت لدعم تحر 

السجناء في العديد من السجون في جميع أنحاء 

البالد. وفي سجن بوجيا في بوليا، تمكن العديد 

من السجناء من الفرار قبل القبض عليهم من قبل 

 الشرطة.

، حدثت انتفاضات مماثلة هذا في فرنسا

يتيم، اندلع تمرد في األسبوع. في منطقة ألب مار

سجن غراس، بعد تمرد السجناء الغاضبين عن 

انعدام التدابير للحماية ضد  فيروس كورونا. على 

وجه الخصوص، صعدت مجموعة من ستة إلى 

سبعة رجال على سطح أحد مباني السجن وألقوا 

المقذوفات على الحراس. وفي اليوم الموالي، 

سجنا انتشرت عدوى االنتفاض إلى إحدى عشر 

في جميع أنحاء البالد. وقد رفض السجناء العودة 

 19إلى زنزاناتهم بعد المشي. ويوم الخميس 

مارس، اندلع تمرد آخر في سجن أورني قبل أن 

سجين ا متمرد ا  15يتم إخماده وقد صعد نحو 

 على سطح السجن ورفضوا المغادرة.

، اندلعت انتفاضة في سجن سانت جيل في بلجيكا

سجين ا على  20دما صعد حوالي )بروكسل( عن

 سطح الس جن. 

موتى بالكورونا  6في أحد سجون الكاميرون: 

 وتمّرد الّسجناء

 2020أفريل  13حصلت يوم االثنين   

انتفاضة لنزالء سجن ياوندي كوندنغي 

ح ان  6بالكاميرون إثر وفاة  سجناء من المرج 

يكونوا مصابين بفيروس كورونا. وقد احتج  

ديئة للس جن وغياب الس جناء  بسبب الظروف الر 

ا يتسب ب في انتشار  عاية الصحي ة الالزمة مم  الر 

الفيروس في صفوفهم بسرعة. وقد هرعت 

د الذي حصل في  فا من فرار عدد من المساجين بسبب التمر  ات عسكري ة إلى محيط الس جن تخو  قو 

 الد اخل.

  ، الشرطة تقمع احتجاج عائالت الّسجناءإيطاليافي 

نف ذت عائالت نزالء سجن ريبيبيا، وهو اهم     

أفريل  16سجن في روما، احتجاجات يوم 

للمطالبة بتحسين ظروف اإلقامة  2020

عاية الصحي ة  للمساجين وتحسين ظروف الر 

والن ظافة داخل الس جن مواكبة النتشار وباء 

، وذلك إثر تلق ي هذه العائالت لرسائل 19كوفيد 

تؤك د رداءة الظروف التي من داخل الس جن 

 يعيش فيها المساجين.



 

لت     كات االحتجاجي ة، تدخ  ورد ا على هذه التحر 

ين  قوات البوليس بكل  عنف لتفريق المحتج 

مطلقة الغازات المسيلة للد موع  كما قامت 

 بإيقاف ثمـانية منهم.

للت ذكير، فإن  عددا من الس جون في إيطاليا    

ر فيروس كورونا انتفاضات تشهد منذ بداية انتشا

نف ذها السجناء بسبب عدم ات خاذ السلطات أي  

إجراءات وتدابير لمنع انتشار هذا الوباء حيث 

 يسهل انتشاره داخل الس جون.

 بسبب الحجر الصّحي، جياع يحتّجون في كولمبيا

نف ذ عدد من سك ان منطقة كويداد بوليفار في 

نذ بداية جنوب العاصمة بوغوتا في كولمبيا م

األسبوع الثاني من شهر أفريل احتجاجات بسبب 

ي وعدم توفير  الجوع نتيجة الحجر الصح 

السلطات الرسمي ة للمواد الغذائي ة ومروحي ة تقوم 

ين بالغازات المسيلة للد موع وهو ما  برش  المحتج 

أد ى إلى إصابة العشرات من األطفال وكبار 

 .السن  بحاالت اختناق

مواجهات  2020أفريل  14حصلت يوم الثالثاء جنوب افريقيا بسبب نقص الغذاء احتجاجات في

عنيفة في إحدى البلدات القريبة من مدينة كيب تاون في جنوب 

ن كانوا  افريقيا الجنوبي ة بين السك ان الفقراء وأغلبهم مم 

يمارسون أنشطة اقتصادية هامشية والذين أصبحوا عاجزين عن 

غذائي ة وأصبحوا مهد دين بالموت جوعا الحصول على المواد ال

بسبب ظروف الحجر الصحي وبين قوات األمن التي أطلقت 

صاص المطاطي  وقنابل الغاز المسيل للد موع على  الر 

ين  .المحتج 

"فيروس كورونا لن يقتلنا وإن ما الجـــوع": تحت  الهندوراس: سّكان كولوما ينتفضون بسبب الجوع

سك ان منطقة  2020أفريل  10م هذه العبارات انتفض يو

كولوما الواقعة في إقليم كورتيس في الهندوراس. فقد طال 

انتظارهم لوصول المواد  الغذائية إلى منطقتهم واستبد  بهم 

ا دفعهم إلى الخروج إلى الش ارع وقاموا بإشعال  الجوع مم 

العجالت وإغالق بعض الط رقات وهاجموا مساحة تجارية 

ات البوليس إلى المنطقة كبيرة وبعض الش ر كات. وقد هرعت قو 

ين وحماية المؤسسات المستهدفة.   لقمع المحتج 

انتفض في العاصمة  ينتفضونجّراء سياسة اإلغالق في الهند العّمال العالقون وبدون مأوى وغذاء 

ال الموسمي ين الذين بقوا عالقين بسبب إقرار  نيودلهي مئات العم 

ل النقل والمواصالت بشكل فجئي  الحجر الصحي وإيقاف وسائ

فلم يستطيعوا العودة إلى قراهم البعيدة بمئات الكيلومترات. ومنذ 

بداية تطبيق الحجر الصحي بقي هؤالء بدون ماوى وبدون غذاء 

بما ان  مراكز العمل أغلقت أبوابها ولم يستطيعوا دفع معاليم 

اكن الكراء نظرا لعدم تلق يهم اجورهم فأطردهم مالكوا المس



 

وتحت ضغط هذه الظ روف قام يوم والوكاالت. 

ال بإحراق  2020أفريل  10الجمعة  هؤالء العم 

لت قوات البوليس  عدد من المالجئ فتدخ 

ا اودى بحياة  ين مم  والحقت عددا من المحتج 

أحدهم غرقا وإيقاف عدد آخر. وقد تجد دت 

ال وقوات  االحتجاجات والمواجهات بين العم 

 االمن. 

في مدينة مومباي، العاصمة التجارية ا أم     

للهند، تظاهر آالف المهاجرين العاطلين عن 

في محطة سكك أفريل  14العمل يوم الثالثاء 

حديدية وطالبوا بالسماح لهم بالعودة إلى بيوتهم 

في الريف بعد أن مدد رئيس الوزراء ناريندرا 

مودي القيود المفروضة على حركة السكان 

 .مليار نسمة 1.3البالغ عددهم 

 : حول جائحة الكورونا فيروس آالن باديو  

منذ البداية، كان لدي اقتناع بأن الوضع    

الراهن، الذي اتصف بجائحة فيروسية، لم يكن 

على وجه الخصوص استثنائيا . من جائحة 

، إلى أنفلونزا الطيور، AIDS فيروس اإليدز

 اهيكن 1إلى فيروس إيبوال، إلى فيروس السارس

عن ظهور العديد من أنواع األنفلونزا، وأنواع 

المضادات الحيوية   التي لم تعد من مرض السل

نحن -قادرة على عالجها، وكذلك عودة الحصبة 

نعلم أن السوق العالمية من جهة، ومن جهة 

أخرى وجود مناطق شاسعة تعاني نقص الرعاية 

الطبية وغياب االنضباط العالمي فيما يخص 

ا أوبئة التلقيحات ا لالزمة، كل ذلك ينتج حتم 

خطيرة ومدمرة )فقد حصد اإليدز عدة ماليين 

من الوفيات(. هذا إلى جانب كون الوضع الحالي 

للوباء يؤثر تأثيرا كبيرا جدا في ما يسمى العالم 

وهو وضع خالي في  –الغربي المريح إلى حد ما

حد ذاته من أي مغزى جديد، بدال من ذلك هو 

بهمة وحماقات مقززة على مدعاة لحسرة م

فبالنظر إلى  – وسائل التواصل االجتماعي

التدابير الوقائية الواضحة، وإلى الوقت الذي 

سيستغرقه الفيروس ليختفي في غياب إصابات 

جديدة، لم أفهم لماذا كان من الضروري 

 .التصرف باستعالء

أكثر من ذلك، يفترض االسم الحقيقي للوباء    

ال شيء “ى ما، نتعامل مع الراهن أننا، بمعن

، 2اسم سارس ”. جديد تحت الشمس المعاصرة

 ”2المتالزمة التنفسية الشديدة والحادة “أي 

Severe Acute Respiratory 

Syndrome 2 يدل على التحديد الثاني لهذا ،

، الذي 1وباء، بعد التحديد األول أي سارسال

. 2003انتشر في جميع أنحاء العالم في ربيع 

أول مرض غير “ك الوقت كان يسمى في ذل

من ”. معروف في القرن الحادي والعشرين

الواضح إذن أن الوباء الحالي ال يتعلق بأي حال 

من األحوال بظهور شيء جديد بشكل جذري أو 

غير مسبوق. إنه الثاني من نوعه في هذا القرن 

ويمكن تحديد موقعه باعتباره السليل األول 

اد الجاد الوحيد الذي . لدرجة أن االنتق1لسارس

يمكن توجيهه اليوم إلى السلطات في مسائل 

التنبؤ هو عدم تمويل البحث الذي كان سيتيح 

 .2لطبي أدوات عمل حقيقية ضد السارسللعالم ا
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لذا لم أكن أعتقد أن هناك أي شيء يتوجب    

علي القيام به غير محاولة عزل نفسي في البيت، 

ء يمكنني مثلي مثل أي شخص آخر، وال شي

قوله غير تشجيع الجميع على القيام بالشيء 

نفسه. إن االلتزام بنظام االنضباط الصارم بهذا 

الخصوص لهو أمر ضروري للغاية ألنه يوفر 

الدعم والحماية األساسية لجميع األشخاص 

ا: بما فيهم جميع الموظفين  األكثر تعرض 

الطبيين، الذين هم بالطبع في الواجهة، والذين 

أن يكونوا قادرين على التزام انضباط يجب 

حازم، كذلك المصابين، خاصة األكثر ضعفا 

مثل كبار السن، الموجودين خاصة في دور 

الرعاية، وكذلك جميع أولئك الذين يضطرون 

إلى الذهاب إلى العمل ويتعرضون لخطر 

العدوى. يجب على انضباط هؤالء وأولئك الذين 

” اء في المنزلالبق“يستطيعون االمتثال لضرورة 

أن يجدوا الوسائل ويقترحوا الحلول ألولئك الذين 

أو ليس لديهم مأوى على ” مأوى“بالكاد لديهم 

اإلطالق حتى يتمكنوا من العثور على مكان 

آمن. ويمكن للمرء أن يتصور في هذه الحالة 

 .تجنيد عام للفنادق

فعال هذه الواجبات تزداد إلحاحا، ولكنها على    

لنظرة األولية ال تتطلب أية جهود األقل من ا

 .تحليلية كبيرة أو بناء طريقة جديدة للتفكير

لكنني أقرأ وأسمع الكثير من األشياء في    

دوائري المباشرة التي تزعجني من فرط 

االرتباك الذي تظهره وعدم كفاءتها المطلقة 

الذي  –البسيط في النهاية  –للتجاوب مع الوضع 

 .نجد أنفسنا فيه

تخذ هذه التصريحات القطعية والنداءات ت   

المثيرة للشفقة واالتهامات المؤكدة أشكاال  

مختلفة، لكنها تشترك في ازدراء غريب للبساطة 

الهائلة وغياب الجدة إزاء الوضع الوباء الحالي. 

من دون داع يخنع البعض في وجه القوى القائمة 

التي تقوم ببساطة بما هي مضطرة إلى القيام به 

بيعة هذه الظاهرة الوبائية. بينما يستدعي بط

آخرون الكوكب وغموضه، وهو ما ال يفيد. 

ويضع البعض الالئمة على المنحوس ماكرون، 

الذي يقوم ببساطة، وهو ليس أسوأ من أي أحد، 

بوظيفته كرئيس للدولة في أوقات الحرب أو 

الوباء. هذا ويصيح البعض اآلخر ويصرخ بشأن 

رة غير مسبوقة، والتي ال الحدث التأسيسي لثو

وهو  –تزال عالقتها بإبادة الفيروس غامضة 

من أجله أية وسيلة جديدة ” ثوارتنا“أمر ال تقترح 

على اإلطالق. هكذا يغرق البعض في التشاؤم 

” أنا أوال  “المروع. ويشعر اآلخرون بالخيبة ألن 

القاعدة الذهبية لإليديولوجيا المعاصرة، تصبح 

ال جدوى، وال توفر أي نوع من في هذه الحالة ب

النجاة، بل على العكس يمكن أن تظهر كشريك 

 .متواطئ في إطالة غير نهائية للشر

يبدو أن التحدي الذي يمثله الوباء في كل    

مكان يتمثل في تبديد النشاط الجوهري للعقل، 

وإجبار األشخاص على العودة إلى تلك اآلثار 

لصالة، التصوف، والتخريف، وا – الحزينة

التي كانت معهودة في  –والنبوءة، واللعنة 

العصور الوسطى عندما اجتاح الطاعون 

 .األرض

نتيجة لذلك أشعر بأنني مضطر إلى حد ما إلى    

جمع بعض األفكار البسيطة. يسعدني أن أسميها 

 .األفكار الديكارتية

دعونا نبدأ بتحديد المشكلة، التي تم تعريفها    

هزيل للغاية ما جعل  في موضع آخر بشكل

 .معالجتها تتم بشكل هزيل أيضا

يصبح الوباء معقد ا بفعل أنه دوما ما يشكل    

نقطة تمفصل بين التحديدات الطبيعية 

واالجتماعية. ويتخذ تحليله الكامل مسارا 

عرضيا حيث يجب على المرء أن يستوعب 

النقاط التي يتقاطع عندها التحديدان ويستخلص 

 .النتائج
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لى سبيل المثال، من المحتمل جد ا العثور ع   

على نقطة ارتكاز أولية للوباء الحالي في أسواق 

. وهي أسواق صينية Wuhanمدينة ووهان 

معروف عنها القذارة الخطيرة، والتذوق الذي ال 

يمكن كبحه من أجل بيع جميع أنواع الحيوانات 

الحية في الهواء الطلق، مكدسة فوق بعضها 

تتأتى حقيقة أن الفيروس وجد  بعضا. من هنا

نفسه في لحظة معينة، حاضرا في شكل حيواني، 

موروث من الخفافيش، في بيئة شعبية كثيفة 

 .للغاية وفي ظروف نظافة بدائية

اتخذ الفيروس مسارا طبيعيا من نوع إلى    

آخر، إلى أن انتقل إلى النوع البشري. كيف 

حدث ذلك بالضبط؟ ال نعرف حتى اآلن، 

ها الدراسات العلمية ستخبرنا بذلك. دعونا، ووحد

بصورة عابرة، نندد بكل أولئك الذين يتداولون 

القصص العنصرية على اإلنترنت، مدعومة 

بصور مغشوشة، مفادها أن كل شيء نتج من 

كون الصينيين يأكلون الخفافيش، وهم ال يزالون 

 …على قيد الحياة تقريب ا

واع الحيوانية التي هذا االنتقال المحلي بين األن   

تصل في نهاية المطاف إلى البشر هي مربط 

الفرس بأكمله. بعد ذلك يتم تشغيل المعطيات 

األساسية للعالم المعاصر، أي صعود رأسمالية 

الدولة الصينية إلى مرتبة اإلمبراطورية، 

وبعبارة أخرى حضور مكثف وعالمي في 

السوق العالمية. وفق عدد شبكات االنتشار التي 

ال حصر لها، من الواضح أنه قبل أن تتمكن 

الحكومة الصينية من العزل التام لمصدر الوباء، 

مليون  40وهي مدينة بأكملها يبلغ عدد سكانها 

وهو أمر نجحت في النهاية في القيام  –نسمة 

كان الوباء قد سلك -به، ولكن بعد فوات األوان

إلى الوجود  – عبر الطائرات والبواخر –طريقه

 .الميالع

لنأخذ بعين االعتبار التفاصيل الواضحة لما    

أسميه التمفصل المزدوج للوباء: اليوم تم القضاء 

في ووهان ولكن هناك العديد  2على السارس 

من الحاالت في شنغهاي، في الغالب بسبب 

ا الصينيين، القادمين من  األشخاص، عموم 

الخارج. وبالتالي فإن الصين تشكل موقعا يمكن 

رء أن يالحظ فيه الرابطة بين تقاطع للم

المجتمع/الطبيعة في عامل أول قديم وهو الحالة 

المزرية لألسواق التي تتبع العادات القديمة. 

وعامل ثاني حديث وهو مسؤولية االنتشار 

الكوكبي للمصدر األصلي للوباء والتي تتحملها 

السوق العالمية الرأسمالية واعتمادها على 

 .والمتواصلة الحركية السريعة

بعد ذلك نصل إلى المرحلة حيث تحاول الدول    

محلي ا كبح جماح هذا االنتشار. دعونا نشير 

بشكل عابر إلى أن هذا العزم ال يزال محلي ا 

بشكل أساسي، في حين أن الوباء بدال  من ذلك 

ينتشر بشكل عرضي. وعلى الرغم من وجود 

بعض السلطات العابرة لألوطان، من الواضح 

أن الدول البرجوازية المحلية هي التي تقع على 

 .خط المواجهة

نلمس ههنا تناقضا كبيرا في عالمنا المعاصر    

حيث يوجد االقتصاد بما في ذلك عملية اإلنتاج 

الضخم لألشياء المصنعة، تحت رعاية السوق 

نحن نعلم أن التركيب البسيط للهاتف  –العالمية 

لفة على األقل النقال يحشد جهود سبع دول مخت

سواء من حيث العمل أو المواد المستعملة، بما 

ومع ذلك ما تزال القوى  -في ذلك المعدنية منها

السياسية وطنية في األساس. والتنافس بين 

اإلمبريالية القديمة )أوروبا والواليات المتحدة( 

…( واإلمبريالية الجديدة )الصين واليابان 

ز دولة رأسمالية يستبعد أية إجراء يؤدي إلى برو

ا لحظة يصبح فيها  عالمية. يشكل الوباء أيض 

ا. ثم إن  التناقض بين االقتصاد والسياسة صارخ 

الدول األوروبية ال تسير أمورها بسرعة من 

 أجل تعديل سياساتها في مواجهة الفيروس
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وقوع الدول الوطنية فريسة هذا التناقض    

ل جعلها تحاول مواجهة الوضع الوبائي من خال

احترام اآلليات الممكنة للرأس المال، على الرغم 

من أن طبيعة الخطر تجبرها على تعديل نمط 

 .السلطة ونشاطاتها

لقد عرفنا منذ فترة طويلة أنه في حالة نشوب    

حرب بين الدول، يجب على الدولة أن تفرض، 

ليس فقط على الجماهير الشعبية، كما هو متوقع، 

، قيود ا كبيرة، كل ولكن على البرجوازية نفسها

ذلك من أجل إنقاذ الرأسمالية المحلية. لقد تم 

تأميم بعض الصناعات تقريب ا بغرض اإلنتاج 

الحر لألسلحة والذي ال يولد على الفور أية قيمة 

فائضة مالية. وتمت تعبئة العديد من 

البرجوازيين كضباط وكانوا عرضة للموت. 

إلى  وعمل العلماء ليال ونهارا بهدف التوصل

اختراع أسلحة جديدة. واضطر أيضا العديد من 

 المثقفين والفنانين إلى توفير الدعاية الوطنية، إلخ

في مواجهة الوباء فإن هذا النوع من رد الفعل    

من قبل الدول يعد أمرا ال مفر منه. لهذا السبب، 

 وخالفا لما يراه البعض، فإن تصريحات ماكرون

Macron ارد فيليب أو رئيس الوزراء إدو

Edouard Philippe  فيما يتعلق بعودة دولة

، واإلنفاق لدعم الناس “ welfare الرفاه“

المتوقفين عن العمل، أو لمساعدة العاملين 

لحسابهم الخاص الذين أغلقت متاجرهم، ما 

مليار من خزائن الدولة،  200أو  100يتطلب 

ال شيء من هذا يثير  – ”التأميم“وحتى إعالن 

و يكون محل مفارقة. ويترتب على ذلك الدهشة أ

، تعد ”نحن في حالة حرب“أن استعارة ماكرون: 

صحيحة. ففي حالة حرب أو وباء تضطر الدولة 

في بعض األحيان إلى تجاوز المسار الطبيعي 

لطبيعة طبقتها، بغرض القيام بممارسات أكثر 

استبدادية وأكثر استهداف ا بشكل عام، وذلك من 

 .استراتيجيةأجل تجنب كارثة 

ا للوضع، والهدف هو     هذه نتيجة منطقية تمام 

لكسب الحرب حسب  –القضاء على الوباء 

بأكبر قدر ممكن  –تعبير ماكرون مرة أخرى 

من اليقين، مع االحتفاظ بالنظام االجتماعي 

القائم. هذا ليس مدعاة للضحك، إنها ضرورة 

مفروضة تتم من خالل توسيع إجراء مميت 

الطبيعة )من حيث الدور البارز  يتقاطع مع

للعلماء( والنظام االجتماعي )من حيث التدخل 

االستبدادي للدولة، وال يمكن أن يكون األمر 

خالف ذلك(. ولكن في خضم هذا الجهد تظهر 

بعض الثغرات الهائلة، وهو أمر ال مفر منه. 

لنضع في االعتبار عدم وجود أقنعة واقية أو 

دة العزل في عدم االستعداد من حيث م

المستشفى. ولكن من يستطيع أن يتباهى حق ا بـ 

هذا النوع من األشياء؟ في بعض ” توقع“

النواحي، لم تتفاد الدولة حدوث الوضع الحالي، 

هذا صحيح. يمكننا حتى القول إنه من خالل 

إضعاف النظام الوطني للصحة، عقد ا تلو اآلخر، 

إلى جانب جميع قطاعات الدولة التي تخدم 

المصلحة العامة، فقد تصرفت الدولة بدال  من 

ذلك وكأن ال شيء يشبه الوباء المدمر يمكن أن 

يؤثر في بلدنا. إلى هذا الحد تعتبر الدولة مذنبة 

للغاية، ليس فقط في شخص ماكرون، بل جميع 

من سبقه على مدى السنوات الثالثين الماضية 

 .على األقل

ك أن ولكن من الصحيح على الرغم من ذل   

نالحظ ههنا أنه لم يتوقع أحد، أو حتى يتخيل، 

ظهور جائحة من هذا النوع في فرنسا، ربما 

باستثناء عدد قليل من العلماء المعزولين. ربما 

اعتقد الكثيرون أن هذا الشيء يليق بأفريقيا 

المظلمة أو الصين الشمولية، ولكن ليس بأوروبا 

أو  –الديمقراطية. وبالتأكيد ليس اليساريون 

هم  -السترات الصفراء أو حتى اتحادات العمال

الذين يتمتعون بحق معين في أن يرغوا ويزبدوا 

في هذه المسألة، باستمرار إثارة الضجة حول 
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ماكرون؛ باعثهم على السخرية في هذه اآلونة 

األخيرة. فهم أيضا لم يتصوروا هذه الجائحة 

على اإلطالق. على العكس من ذلك، بما أن 

كان قد اتخذ طريقه من الصين، فقد  الوباء

تضاعف عددهم، إلى غاية اآلونة األخيرة، 

ويتوجب على التجمعات غير المراقبة 

والمظاهرات الصاخبة، أن تستبعدهم اليوم، أيا 

ما كانوا، من اإلدانة المعلنة لآلجال التي اتخذتها 

القوى القائمة في أخذها للتدابير الكاملة فيما 

الحقيقة تقال: حقا لم تتخذ  يخص كل ما يحدث.

أية قوة سياسية في فرنسا هذا اإلجراء قبل الدولة 

 .الماكرونية

إلى جانب هذا يتطلب الوضع من الدولة 

البرجوازية أن تجعل، بشكل علني وعمومي، 

المصالح التي تسود هي تلك التي تكون بمعنى ما 

أكثر عمومية من المصالح التي تهم البرجوازية 

الحفاظ بشكل استراتيجي في وحدها، مع 

المستقبل على أولية مصالح الطبقة التي تمثل 

وبعبارة أخرى، يحتم  .الشكل العام لهذه الدولة

الظرف الراهن على الدولة إدارة الوضع من 

خالل دمج مصلحة الطبقة التي تعد هي ممثلها 

الرسمي مع مصالح أكثر عمومية، وذلك بسبب 

في  –م في حد ذاته عا” عدو“الوجود الداخلي لـ 

أوقات الحرب قد يكون هذا العدو محتال أجنبيا، 

 .-2بينما في الوضع الحالي هو فيروس السارس 

هذا النوع من المواقف )الحرب العالمية أو 

بشكل خاص في ” محايدا“الوباء العالمي( يعد 

المستوى السياسي. لقد أثارت حروب الماضي 

 ثورات في حالتين فقط، يمكن وصفهما

بالمتشددتين وتتعلقان بالقوى اإلمبريالية في ذلك 

الوقت: روسيا والصين. في الحالة الروسية، 

كانت السلطة القيصرية بكل معنى الكلمة ولفترة 

طويلة سلطة رجعية بما في ذلك كقوة متكيفة مع 

 .ميالد رأسمالية أصيلة في هذا البلد الضخم

وعلى العكس منها كان هناك، على طراز 

شفة، طليعة سياسية حديثة، تم تنظيمها بقوة البال

من قبل قادة بارزين. أما في الحالة الصينية، فقد 

سبقت الحرب الثورية الداخلية الحرب العالمية، 

وقد كان الحزب الشيوعي الصيني، في عام 

، على رأس جيش شعبي تمت تجربته 1940

واختباره. على النقيض من ذلك، لم تفرز الحرب 

ة غربية ثورة منتصرة. حتى في لدى أية قو

، أي ألمانيا، 1918البالد التي ه زمت في عام 

 .فقد تم سحق التمرد اإلسبرطي بسرعة

إن الدرس الذي يمكن استخالصه من هذا    

واضح: لن يكون للوباء الجاري، بوصفه وباء، 

أية عواقب سياسية ت ذكر في بلد مثل فرنسا. حتى 

في ضوء التذمر  –إذا افترضنا أن برجوازيتنا 

تعتقد  –الباهت والوهن في الشعارات الرائجة 

أن الوقت قد حان للتخلص من ماكرون، فإن ذلك 

لن يمثل بأي حال من األحوال أي تغيير جدير 

إن المرشحين "الصالحين سياسيا "  بالمالحظ.

ينتظرون على أهبة االستعداد، كما هو الحال مع 

ة" تفسخا، المدافعين عن أكثر أشكال "القومي

 .قومية بقدر ما هي بالية هي أيضا بغيضة

بالنسبة إلى أولئك الذين يرغبون في تغيير    

حقيقي في الظروف السياسية لهذا البلد، يجب 

علينا االستفادة من هذه الفترة الوبائية، ومن 

من أجل العمل على –الضروري للغاية  -الحجر

إيجاد شخصيات سياسية جديدة، ومشروع مواقع 

سياسية جديدة، وتقدم عابر لألوطان لمرحلة ثالثة 

للشيوعية، بعد المرحلة الالمعة البتكارها 

وهي مرحلة مهمة جدا  -ومرحلة تجربتها الدولية

   – ولكنها هزمت في نهاية المطاف

ا إلى نقد صارم لكل منظور مفاده  سنحتاج أيض 

أن الظواهر مثل األوبئة يمكن أن تعمل بمفردها 

يء يكون مبتكرا من الناحية السياسية. في تجاه ش

عالوة على النقل العام للمعطيات العلمية حول 

الوباء، فإن التهمة السياسية ال يتم تحملها إال من 

خالل تأكيدات واتهامات جديدة تتعلق 
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بالمستشفيات والصحة العامة والمدارس والتعليم 

المتساوي ورعاية المسنين ومسائل أخرى من 

وال يمكن تمفصل ذلك إال بواسطة هذا النوع. 

ميزانية عمومية لنقاط الضعف الخطيرة التي 

 .سلط عليها الضوء الوضع الحالي

بالمناسبة، سيحتاج المرء إلى أن يظهر علن ا    

وسائل التواصل “وبال هوادة أن ما يسمى بـ 

إلى  –قد أثبت مرة أخرى أنها تفوق ” االجتماعي

كل  -ثرياءجانب دورها في تثخين جيوب األ

مكان لنشر الشلل الذهني للمتبجحين، أو 

الشائعات غير المتحكم بها أو اكتشاف 

 .القديمة أو حتى الظالمية الفاشية” المستجدات“

دعونا، حتى في عزلتنا وبالخصوص في    

خضمها، ال نمنح المصداقية إال للحقائق التي 

يمكن التحقق منها بواسطة العلم ومنظورات 

سة جديدة؛ لتجاربها المحددة وكذلك مؤس سة لسيا

 .أهدافها االستراتيجية

 ، عن موقع كوة 2ترجمة: جميلة حنيفي جامعة الجزائر -
 23إلى اللغة اإلنجليزية. وتم نشره يوم  Alberto Toscano ترجم المقال ألبرتو توسكانو

 Verso  على موقع 2020مارس 

 البطل األممي أوكامــوتو:تحيّة إلى في ذكرى عمليّة اللد الفدائيّة: 
إنّني جندّي في الجيش األحمر الياباني "  

الميّة، وإذا ـــالعورة ـــأحارب من أجل الثّ 
  "اءــــــمّت سأتحّول إلى نجم في الّسم

، طالب ياباني وعضو في كوزو اوكاموتو   

تنظيم الجيش األحمر الياباني. نشأ في ظل  أصداء 

روليتارية التي كانت تعبر حدود الث ورة الثقافي ة الب

ين الش عبي ة وفي ظل  انتشار تنظيمات الكفاح  الص 

ل إلى ثائر  الثوري في مختلف أرجاء العالم. تحو 

اممي باسمه الحركي أحمد، قدم إلى لبنان صحبة 

رفيقيه تسويوشي أوكودايرا )باسم( وياسويوكي 

بوا على حمل الس الح  ياسودا )صالح( حيث تدر 

بعملي ات فدائي ة تحت إشراف الجبهة الشعبي ة لتحرير فلسطين. وفي الثالثين من شهر ماي  والقيام

 كان للمقاتلين الثالثة يوم مع الحري ة ومع الت اريخ. 1972

في هذا اليوم، حط  المقاتلون األممي ون    

حال على أرض فلسطين العربية المحتل ة  الر 

حقائب وتحديدا في مطار اللد، وانتظروا جلب 

، سفرهم في تمام الساعة العاشرة والثلث ليال  

 ؟فماذا كانت تخب ئ تلك الحقائب

سحب المقاتلون أسلحتهم من حقائبهم    

وباشروا بإطالق النار، وألقوا خمس قنابل 

يدوية، ثالثة منها على الطائرات في المطار، 

وواحدة على قسم الجمارك والخامسة على 

 21ن مقتل السيارات، وقد أسفر ذلك ع

 .آخرين 80صهيوني ا وجرح أكثر من 

بعدها انسحب الفدائي ون من المطار    

واشتبكوا في طريقها مع دورية لالحتالل 

قرب سجن الرملة، حيث أسفر االشتباك عن 
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أفراد من الدورية ليرتفع عدد القتلى  5مقتل 

. بينما استشهد فدائي ان وألقي القبض 26إلى 

 على اوكاموتو.

أوكاموتو خالل التحقيق معه من قبل  قال   

الصهاينة، أن  العملية الفدائي ة تمت في إطار 

الثورة العالمي ة ضد الصهيونية واإلمبريالية، 

ض إلى  وقد حكم عليه بثالث مؤب دات وتعر 

أساليب تعذيب فظيعة وللحبس االنفرادي وهو 

ته.  ما أث ر بشكل خطير على صح 

سجون  عاما  من األسر في 13بعد    

االحتالل الص هيوني، تم اإلفراج عن كوزو 

أوكاموتو، ضمن عملية تبادل واسعة عرفت 

، وعاد إثر ذلك إلى «الجليل»باسم عملية 

لبنان وعاش متخف يا هناك إلى أن ألقت عليه 

فيفري  15الشرطة اللبنانية القبض في 

وسجن ثالث سنوات صحبة خمسة  1997

 لى لبنان.من رفاقه بتهمة الد خول خلسة إ

خالل المحاكمة أجاب اوكاموتو رد ا عن    

سؤال حول سبب وجوده في لبنان بشكل غير 

بعد »رسمي واستعماله لجواز سفر مزور: 

قيامي بعملية اللد ظننت أنني أصبحت مواطنا 

عربي ا لي حق اإلقامة في أي  قطر عربي. اما 

اعتمادي لجواز السفر المزور فسببه مالحقة 

بانية واالنتربول الدولي لي بسبب الشرطة اليا

 «.هذه العملية

وفي مقابلة صحافية  2003وفي العام    

لوسيلة إعالم يابانية، وردا  على سؤال إذا كان 

ا على تنفيذ العملية، أجاب: "لم يكن  نادم 

أمامي في حينه من مناص إال وأن افتح النار 

  في سبيل الكفاح المسلح".

مبادئ الث ورة العالمي ة ظل  اوكاموتو وفي ا ل   

ضد  االمبريالية والتضامن بين كفاح الط بقات 

الكادحة والشعوب واألمم المضطهدة المكافحة 

رها الوطني الد يمقراطي  من اجل تحر 

والمقاومة المسل حة كطريق لالنتصار وسيظل  

رمزا لتجسيد هذه المبادئ في الممارسة 

ممية العملية. وبفعل هذا التجسيد العملي لأل

الثوري ة أصبح اوكاموتو نجما على األرض 

ل إلى نجم في الس ماء.  قبل ان يتحو 

في تونس، أل ف الشاعر مختار الل غماني   

قصيدا حي ا فيه الث وري األممي اوكاموتو وقد 

 انشدتها مجموعة الحمائم البيض الموسيقي ة.

 أوكــامــوتــو

 أحب ك يا أوكاموتو

 أحب ك يا أخي اإلنسان

 ست  أخي في الدينول

 ولست  بقارئ القرآن

ة قد أخرجت للناس"  ولست  من "خير أم 

بول البركان  فحين ح 

 ..تذوب  جميع األجناس

 ! وتسقط  كل  األديان

 ..!سقطت كل  التيجان

وم  مات أبطال الر 

 ومات أبطال اليونان

 ومات عنترة وعليُّ ابن السلطان

 ..مات جميع  األبطال

 وما زال اإلنسان

ّشاعر مختار اللّغمـــانيال
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 حمربقلم عارف األ                                                     ايا الغضبـوص

 على رقبتك داست العنصرية البيضاء

 .بكل ديمقراطيتها

 وفلسفة التعايش السلمي

 .خرسوتمثال الحرية األ

 .نسانوتشريع حقوق اإل

 .تختنق حتى الموت

 تعبد منذ كم من الزمانسود المسنت األأو

 أنتوما جدوى صالتك و

 ؟ خارج التوراة واإلنجيل والقرآن

 وما جدوى موسيقى الجاز

 ؟ والنغم الصادر من البوق

أنفاسك المقطوعة تحت حذاء شرطي 

 جبان

 ؟ ك إنساننّ أما جدوى صراخك ب

 ؟ ما جدوى تظاهرك السلمي

 ؟ ما جدوى الخطب والبكاء

 ..فال ترىأ 

 ،ر قبلكحمالهندي األ

 ؟ دفن في القبور مع النسيان

 ،ها األسود المنبوذ كالطاعونيّ أ

 ل في دمهم كالجنونـتوغّ 

 م صروحهم والبنيانوحطّ 

 حزانل بالخوف وباألرهم جبروتك المكبّ أو

  ! متقدّ  ! ال تخف

 رضكادحي األ فرصيدك كلّ 

 لوانهم واألوطانأمهما اختلفت 

 ها األسود المسفوح دمه على الحيطانيّ أ

 وفي مزارع القطن والتبغ

 وفي المناجم والمصانع

 وعلى حصى سكك الحديد والقضبان

 خطاك واثقا فالشهداء لك جسرا د  م  

 قحوانمن األ لعبور الليل وسماء  

 ..البياض فراغ أنّ رهم أو

 وادـإن لم يمأله السّ 

 وانــحه األلوتوشّ 
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