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ما العمل ؟
في الشعبیةاالحتجاجاتتتواصل

والیةمنالحنشةففي،توقفدونتونس 
السیطرةالنھضةمحاولةفجرتصفاقس

راحدامیةمواجھاتتنمویةجمعیةعلى
فيتسببتوالجرحىمنالعدیدضحیتھا

و في ، شخصاالستینعنیزیدماإیقاف
واجھاتمدارتقابسمن والیة بوشمة
الجرحى،عشراتضحیتھاراححامیة

تنصیبعلىالنھضةإصراروالسبب
قبلو، البلدیةللدائرةرئیساأعوانھاحدأ

مواجھاتبوزیديسیدشھدتذلك
نفذ و، خرجت مظاھرات عارمةو، مماثلة

اجتماعیةمشاكلخلفیةعلىإضراب عام 
الحضائرعملةمرتباتصرفمثل

.األریاففيوالتنمیة
قدمتالمناسباتھذهمختلففيو

فيالبطولةمنآیاتتفضةنالمالجماھیر
الشغلفيحقوقھاجلأمنالكفاح

حكومةھاتجابھوالكرامةوالحریة
منھینجلمالذيالبولیسيبالقمعالترویكا
أنحتىوالنساءاألطفالوالشیوخ

حالھمشبھواالحنشةمدینةفيالمحتجین
االحتاللحتتالفلسطینیینبحال

.الصھیوني 
الشعب إنو الثابت الیوم في تونس ھو 

و ھو ما یمثل ، تقمع السلطةیقاوم و 
مواصلة لما كان علیھ الوضع خالل حكم 

جوھريمما یعنى انھ ال شئ ، بن على 
التياالجتماعیة األوضاعإنبل ،قد تغیر

قد 2010دیسمبر 17ة فجرت انتفاض
یترتب عنھ ھو ما سوف و، ازدادت سوءا

المزید من االحتجاجات و الكثیر من القمع 
روف یرید تحسین ظالذيفالشعب ، أیضا

البطالة عیشھ یصطدم بتواصل النھب   و
أزمةالمواد الغذائیة وأسعارو زیادة 

یعانى من أصبحنھ إبل ..السكن الخ
ثل قطع الماء مظاھر بؤس جدیدة م

تكدس واألوبئةتفشى و، الكھرباءو
.الساحات في الشوارع واألوساخ

تكتشف الجماھیر الشعبیة آلخرو من یوم 
النھضة و حلفائھا قد خدعوھا فقد أن

غل من مواطن الشاآلالفوعدوا بمئات 
فالسلطة، ولم یحققوا من ذلك شیئا یذكر

، ةعاجزة عن حل المشكالت االجتماعی
ختیارات فقد حافظت على جوھر اال

العجز و ھذا،االقتصادیة لحكم بن على
اختالق مشاكل وھمیة للتغطیة إلىیدفعھا 

على المشاكل الحقیقیة فتقسم الجماھیر 
الدینیة و االنتماءات المذاھبأساسعلى 

في أدىو ھو ما ، العروشیةالجھویة و
.دمویة صداماتإلىجھات عدیدة 

وب الیوم لمواجھة قمع الرجعیة المطلو 
صفوف الشعب مواصلة تقسیمھاو

فالمطالب ، كبرأكبر فأة النضال بقو
تكون في أناالجتماعیة المشروعة یجب 

الذيالمجال ذا ھوصدارة االھتمام و ھ
في كل الكادحین جماھیر تتوحد فیھ
و ھذه الوحدة كفیلة ، القطاعاتالجھات و

إلىبدفع السیرورة الثوریة في تونس
.األمام
مدعوماالیمین تأثیراآلن في تونسیتسع

یتساوى و، العالمیةوالعربیةبالرجعیة
والیمین اللیبرالي الدینيفي ذلك الیمین 

من جھة ثانیة یتفسخ و، ھذا من جھة
یلتحق جھارا نھارا واالنتھازيالیسار 

، بالرجعیة اللیبرالیة أو بالرجعیة الدینیة 
و لكن تھب على تونس ریاح سوداء و

.الشعب یقاوم بعناد 
إلىاجة في مثل ھذا الظرف نحن في ح

قول الحقیقة كل الحقیقة جریدة سیاسیة ت
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و ھو ، وحد حركة كفاحھاتو ، للجماھیر
التي،"طریق الثورة"بھما تحاول القیام

أننتمنى ان تكون صوتا لكل الكادحین و 
.الحریة إلىطریق الترسم بعنایة 

بشكل و اللیبرالي الدینيلقد استفاد الیمین 
دوليخاص من االنتفاضة جراء وضع

صعود من المھم قراءةو، وعربي مناسب
و تحدید الخطط قراءة موضوعیة الیمین 

رة مجددا و فتح طریق الثو، الكفیلة بوقفھ 
لنفوذ  التصديو ھو ما لن یتم دون 

یستمد الذيو الرجعیة العربیة االمبریالیة
.منھ ذلك الیمین عوامل قوتھ 

المختلفة بأشكالھالنضال ضد الیمین إن
كوادر سیاسیة و ثقافیة إلىاآلن حتاج ی
یقوم رئیسیا على برنامج مواجھة إلىو

االرتباط بالجماھیر كالسمكة في الماء 
خالل المؤسسات كفاحھا منتنظیم و

في الثوریون جویحتا،الثوریة المناسبة
توحد مبادرات ثوریةإلىھذا المجال 

بعیدا عن ، النجاز ھذه المھمة صفوفھم 

ةالجماھیریعفویة الحركة اللھث وراء
عن النخبویة أیضابعیدا التذیل لھا وو

قترنة باالنعزال البرجوازیة الصغیرة الم
إلىالحاجة من ھنا و.عن تلك الجماھیر

واسع یشتغل على ثوريائتالف إنشاء
و الثقافیة االجتماعیة لسیاسیة والملفات ا

.ممارسة فكرا و
، سقوطللآیلةلقد كانت سلطة بن على 

الثورة الختلف وضع أدواتلو توفرت و
لعب الیسار فقد ،كلیااآلنتونس 

قوى إلرباكدورا تخریبیا االنتھازي
في البعض منھ سارفتشتیتھا والثورة

النفس بفتات موائده اركاب بن على ممنی
أما البعض ،یجن غیر الخیبة لم و لكنھ

اآلخر فسار في ركاب النھضة و لم یجن 
فان أیضاالیوم و ،غیر الخسرانیضاأ

االنتھازیة تمنى نفسھا بقطف ثمار 
االنتفاضة بالسیر في ركاب المشروع 

الدیمقراطيالمسمى المسار االمبریالي
.غیر خیبات مضاعفة  لن تجنيو

*******************************************************
ال كرامة وطنیّة، ال حریّة،ال شغل. .من االنتفاضا شھرعشرینبعد 

شعار الشغل والحریة والكرامة الوطنیة 
ھو أحد الشعارات األساسیة التي رفعتھا 
الجماھیر الكادحة منذ األیّام األولى 

دیسمبر، وھو شعار یعود 17النتفاضة 
إلى انتفاضة الحوض المنجمي سنة 

، وما زال ھذا الشعار یترّدد في 2008
ظاھرات واالحتجاجات الشعبیّة الت

تردیده واستمرار . المتواصلة إلى الیوم
فیھ داللة على عدم تحقّقھ مثلھ مثل بقیة 
الشعارات التي أبدعتھا الجماھیر 

والمعبّرة عن قضایا ھذا الشعب وعن 
الشعب یرید : تطلّعاتھ ولعّل أبرزھا شعار

.إسقاط النظام
وتواصُل رفع شعار الشغل والحریة 
والكرامة الوطنیّة یبقى مالزما لتواصل 
الحراك االجتماعي سواًء اتّخذ ھذا 

في بعض تصعیدیھالحراُك أشكاال 
. األطوار أو خفت في أطوار أخرى

على فالجماھیر التي انتفضت في ردّ 
أوضاعھا االجتماعیّة القاسیة قّدمت 
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التضحیات، وال زالت تقّدمھا، بین مئات 
المھاجرین في ف الّشھداء والجرحى وآال

وعشرات المحترقین قوارب الموت 
والمعتقلین، لم تلمس تغییرا في أوضاعھا، 
بل إّن حالة البؤس قد تفاقمت إلى درجات 
أعلى مّما كانت علیھ عشیّة اندالع 

فارتفع عدد العاطلین عن . االنتفاضة
العمل بفقدان آالف العّمال لمواطن شغلھم 

وشھدت بسبب إغالق المعامل والمصانع،
األسعار ارتفاعا غیر مسبوق، ولم یقتصر 
األمر عند ھذه الحدود، إذ أصبحت 
الطبقات الكادحة محرومة من أبسط 
الخدمات مثل انقطاع الماء الصالح 
للشراب والكھرباء ومیاه الري في مناطق 

والغریب أّن . ریفیة وحضریّة من البالد
الحرمان من ھذه الخدمات، التي تثقل 

رین بمصاریف باھظة، لم یكن كاھل المفقّ 
لعوامل طبیعیّة وال بسبب االستھالك 
المفرط لھذه الطاقات، وإنّما ھو فعل 
قصدّي لتبریر التّرفیع في أسعار استھالك 
ھذه المواّد والتحضیر لبرنامج أخطر وھو 

ومن . خوصصة الّشركات المشرفة علیھا
انعكاسات حالة البؤس ظھور بوادر 

الكولیرا وطاعون انتشار األوبئة مثل
المواشي، وھي ظواھر ال تظھر في 
العادة إالّ في حاالت تفاقم مظاھر الفقر 
والجوع في صفوف أكثر الطبقات 

وخالل ھذه الفترة . االجتماعیّة حرمانا
تحّمل الفالّحون الصغار والمتوّسطون 
القسط األوفر من المعاناة، إذ لم یجنوا من 

تفقیر جھودھم وعرقھم سوى مزیدا من ال
والتداین واإلفالس بسبب ضعف أسعار 
منتوجاتھم التي یتحّكم فیھا الّسماسرة 
وكبار التجار، وبسبب الّدمار الذي خلّفتھ 
الكوارث الطبیعیّة الموسمیّة من فیضانات 

وجلید وحرارة شدیدة، ضف إلى ذلك 
وباء الطاعون الذي بدأ یفتك بقطعان 

.األغنام في أریاف عدیدة
مة االقتصادیّة واالجتماعیّة واقع األز

ھذا، تقابلھ تصریحات مناقضة لھ تماما 
من قبل مسؤولي الّدولة الذین یسارعون 
دوما إلى االستنجاد بلغة األرقام التي 
یحاولون من خاللھا إبھار الكادحین حول 
قیمة المیزانیة المخصصة للتنمیة في 

ذین وقع الجھات وأعداد العاطلین ال
على المدى سیشّغلون تشغیلھم والذین 

القصیر والمتوسط وحجم االستثمارات 
إلى غیر ذلك ... ونسبة النمو االقتصادي

غیر أّن ھذا الواقع . من األرقام المضلّلة
. الذي ذكرنا یكّذب ھذه التصریحات

فمشكل البطالة یتم مواجھتھ بفتح أبواب 
ائر أمام عشرات اآلالف من ضالح

ة ترقیع یشبھ عملیّ " حلّ "العاطلین، وھو 
لثوب مھترئ تلجأ إلیھ األنظمة المفلسة 
في سیاساتھا االقتصادیة واالجتماعیّة، 

یمثّل مشكال الوالحال أّن ما یعتبرونھ ح
في حّد ذاتھ، فھو وقتّي وال یشبع الجائع 
من جوعھ بسبب تدنّي أجور ھؤالء 

التأخیر في خالص علىالعملة، زیادة 
األرقام واستنادا إلى. األجور لمّدة أشھر

الصادرة عن المؤسسات الرسمیة للّدولة 
رغم ما تحویھ من مغالطات، فإّن نسبة 

في ماي % 13البطالة قد ارتفعت من 
ثّم 2011في ماي % 18.3إلى 2010

، 2012في فیفري % 18.1تراجعت إلى 
وھذا التراجع األخیر في نسبة البطالة 

موطن شغل في 36100یعود إلى توفیر 
طبعا ھذا الّرقم استوعبتھ تلك الفترة و

ائر في الوقت الذي تلقي فیھ ضالح
الذین أنھوا الجامعة بعشرات اآلالف من 
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أّما خّریجو . إلى صفوف البطالةدراستھم
الجامعات فقد أعّد لھم النّظام قانونا 
لالنتداب یقوم على مقیاس الوالء السیاسي 
والوصولیة والمحسوبیّة وال یوفّر ألبناء 

آالف 3طھَدین سوى الشعب المض
وظیفة، وھو مجّرد قانون لذّر الّرماد في 

.العیون
أّما مؤشرات الفقر التي تتجاھلھا السلطة 
وتحاول تكذیبھا فتبرز من خالل ارتفاع 

في شھر % 5.6نسبة التضّخم لتبلغ 
بعد أن كانت في حدود 2012جویلیة 

، ومن خالل 2011في دیسمبر % 2.7
صوصا أسعار ارتفاع مؤشر األسعار وخ

المواد الفالحیة والغذائیة الذي ارتفع 
في النصف األّول من ھذه % 5.9بنسبة 
وقد كان ھذا التناقض بین . السنة

تصریحات المسؤولین وواقع األسعار 
وراء صدور نكتة التسّوق إلى التلفزة التي 

مقابل ھذه . یتداولھا التونسیون ھذه األیّام
في المؤشرات یتباھى مسؤولو السلطة

تونس بأرقام النمو االقتصادي، وھي 
أرقام متضاربة أّدى تنافس المسؤولین في 
الترفیع فیھا إلى جعلھا محّل سخریة 
وتنّدر بین التونسیین، وھي في الحقیقة 
أرقام وھمیّة یحلمون بتحقیقھا غیر أّن 
الّشعب الذي أرادوا تضلیلھ بھا قد ال 
یمنحھم الفرصة لیضیفوھا إلى 

ولم یستح ھؤالء من اإلشادة ". إنجازاتھم"
بالرقم الذي أورده تقریر لصندوق النقد 
الّدولي بالّرغم من أنّھ رقم بعید تماما 

غیر أّن ھذه . عّما صّرحوا بھ%) 2.4(
النسب وإن ارتفعت فھي محدودة ولم تجن 
منھا الطبقات المنتجة غیر مزید من 
االستغالل واالضطھاد بما أّن عائداتھا لن 

الّدائرة الّضیقة للطبقات تخرج عن

المستِغلّة والمرفّھة تماما مثلما كان األمر 
. في زمن بن علي

و أمام تزاید تفاقم البطالة والتحاق 
أعداد كبیرة من العّمال بھا، إذ أغلقت 

مؤسسة أجنبیّة أبوابھا، ال 200حوالي 
اإلعالن عن ارتفاع منیخجل النظام 

أّن ما أقدمت نسبة االستثمار الخارجي وك
علیھ ھذه الحكومة على بیع األراضي 
والمناجم والموانئ وغیرھا من 
المؤسسات االقتصادیة مقابل البترودوالر 
تدعو إلى الفخر، وكذلك الّشأن بالنسبة 
إلى مراكمة القروض من الشركات المالیة 
العالمیة واألنظمة الرجعیّة والصنادیق 

لتمّسح إلى االسلطةالنھّابة وبلغ األمر ب
الیّین األمریكان لیكونوا لدى اإلمبری

لدى صندوق النقد الّدولي على ضامنین 
القروض التي سیدفع فوائضھا الشعب 
الكادح في نفس الوقت الذي یخضع فیھ 
للسیاسات المترتّبة عن الّشروط المرفقة 
بھا والتي تھدف إلى تأبید تحّكم القوى 

لقد . اإلمبریالیّة في مصائر الشعوب
حت البالد بفضل ھذه السیاسات أصب

االقتصادیّة مھّددة بالوقوع تحت 
االستعمار المباشر وھي نفس األوضاع 
التي مھّدت النتصاب االحتالل الفرنسي 

و على غرار االرتماء . 1881بالبالد سنة 
في أحضان القوى اإلمبریالیّة، یعّمق 

عالقات التطبیع مع الكیان النظام 
د خافیا، وھو ما الّصھیوني بشكل لم یع

یؤّكد اصطفافھ إلى جانب باقي األنظمة 
العربیّة في خندق القوى المعادیة لمقاومة 
الشعب العربي لالحتالل الصھیوني 
وتحقیق تحّرره الوطني وانعتاقھ 

. االجتماعي
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ھذه بعض مظاھر ما جناه التونسیون 
شھرا، 20من الحكومات المتعاقبة منذ 

وھي حصیلة انجّرت عن نجاح الطبقات 
المعادیة للشعب ولالنتفاضة في المحافظة 

وسائل اإلنتاج ومصادر الثروة ملكیة على 
والتحّكم في السلطة السیاسیّة وإن تغیّرت 
. أسماء الحّكام وأسماء األحزاب الحاكمة

لك ال تواجھ سلطة الیمین الّدیني الیوم لذ
كّل االحتجاجات الشعبیّة بالقمع فحسب، 
وإنّما تقوم بمحاولة القضاء على كّل ما 
یذّكر باالنتفاضة من أجل طمس آثارھا 

وحرف مثل قضیة الشھداء والجرحى
الشعارات والمطالب الوطنیة واالجتماعیّة 

غیر أنّھ . التي انتفض من أجلھا الشعب
كّل ھذه المحاوالت وھذه السیاسات رغم

والھجوم الرجعي الشرس المستند إلى 
جذوة ئالّدعم اإلمبریالي، لم تنطفِ 

االنتفاضة بل أّن حّدة الصراع تتأّجج أكثر 
مع تقّدم األیام خاصة في المناطق األكثر 
تھمیشا رافعة معھا نفس الشعارات التي 

رسم لم تتحقّق وتبقى مھّمة الثوریین 
الكفیلة بانتصار ریق إلى الثّورة الط

مطالبھ المركزیة الشعب وتحقیقھ 
األرض للفالحین، الشغل : والتاریخیة
، الحریّة للوطن، الّسلطة للشعب للمعطلین

.والثروة للمنتجین

*******************************************************
تحول قمع المحتجین في الجھامشترك بیان 

واصل في جھات مختلفة الحمالت تت
األمنیة القمعیة على الجماھیر الشعبیة 

انقطاع الماء تج على البطالة والتي تح
على رة النھضة سیطالكھرباء وو

المؤسسات العامة وقد سجلت في 
عدیدة اعتقاالت طالت جھات

العشرات آخرھا في مدینة الحنشة من 
والیة صفاقس التي عرفت مواجھات 

لمواطنین من جھة عنیفة بین ا
الجیش والحرس الشرطة وو
میلیشیات النھضة من جھة ثانیة تم و

ا إیداع عدد من المحتجین على إثرھ
في عالقة بھذه التطورات السجن و

:فإننا نعبر عن 
وقوفنا إلى جانب المحتجین : أوال

ون بحقوقھم  المشروعة الذین یطالب

الكرامة الحریة ووفي الشغل 
.الوطنیة 

مطالبتنا بإطالق سراح : اانیث
الموقوفین و وضع حد للمحاكمات 

.الجائرة  التي تستھدف حریتھم 
نحمل الحكومة المسؤولیة كاملة : ثالثا

ھاكات التي یتعرض لھا عن االنت
الموقوفون بما في ذلك المحتجون و

.التعذیب و تلفیق التھم الكاذبة 
*********

ـ الوطنیون الدیمقراطیون
عصیانحركةـالثوريلعملاھیئاتـ  

حزب الشعب من أجل الوطن ـ 
)حشود ( الدیمقراطیة و

ـ حركة شباب الكرامة 
نـ حزب الكادحی
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قانون جدید لالنتداب في الوظیفة العمومیة یؤبد البطالة
يصادق المجلس التأسیسي  الالشرع

على قانون 2012جوان 15یوم 
االنتداب في الوظیفة العمومیة الذي

آالف موطن شغل فقط 3خصص 
لحاملي الشھادات العلیا في الوظیفة 

ألف فرصة 25العمومیة من بین الـ 
عمل المعلن عنھا من قبل حكومة 
الجبالى ، في حین سیستفید المتمتعون 

ألف 14العام بـالتشریعيبالعفو 
موطن شغل دون مناظرة مضافا إلیھم 
جرحى االنتفاضة و العائالت 

لك لذر الرماد في العیون المعوزة و ذ
فالمعنى بالتشغیل في ھذا القانون ھم 
بصورة أساسیة   أعضاء من حركة 
النھضة دخلوا في فترة ما السجون 
في صراعھم  المحموم مع السلطة 
الدستوریة من أجل الھیمنة على 
الشعب و باإلضافة إلى تشغیلھم 
سیتمتعون بمنحة تعویض تقتطع من 

.المال العام 
علمنا أن عددا كبیرا ممن  و إذا 

التحقوا بالوظیفة العمومیة إبان سلطة 
رھم متعاقدین أو بن على باعتبا

احتفظوا بمواطن شغلھم معوضین و
إلى اآلن كانوا مدعومین من طرف 
التجمع الدستوري  فإننا نستنتج أن 
الرابح الوحید في عملیة التشغیل في 
ظل الحكومة التي تقودھا النھضة ھم 

.ة و النھضویین الدساتر
إنھا جریمة أخرى في حق الوطن 

ترقى إلى مستوى السرقة الشعب و
فالذین رفعوا شعار الموصوفة

لسراق التشغیل استحقاق یا عصابة ا
لم یحصلوا إال على الفتات بینما 

على ینالنھضویحصل الدساترة و
الحصة األكبر من التشغیل ، علما ان 

.ألف 800أعداد المعطلین فاقت 
ي مواجھة ھذا الوضع یخوض ف

المعطلون عن العمل الكفاح من أجل 
حقوقھم و یسطرون بنضالھم إلى 
جانب طبقات الشعب الطریق الوحید 
المؤدى إلى حل مشكلة البطالة و ھو 
طریق الثورة و على سائر الثوریین 

ا الكفاح و االنخراط فیھ بكل دعم ھذ
.قوة

*******************************************************
المذبحة متواصلة : سوریا 

مأساة الشعب تزداد من یوم آلخر
، وتكبر العربي السوري حجما

الجرائم البشعة معاناتھ ، حیث ترتكب 
تنفذ مذابح مروعة في وضح النھار، و

أدى إلى ، وھو ماحق األبریاءفي 
سقوط اآلالف بین قتلى وجرحى 

شرید مئات تھدیم مدن بأكملھا وتو

اآلالف من السكان، والمسؤول 
الرئیسي عن ذلك ھو االمبریالیة 

في وأعوانھا، الذین وجدوا
االنتفاضات العربیة فرصة مناسبة 
فغیروا طبیعتھا وحرفوھا عن 

.مسارھا و وظفوھا لصالحھم 
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لصراع یجرى ذلك كنتیجةو
، طرفاه امبریالي محموم على سوریا

حدة األمریكیة األساسیان الوالیات المت
، و الصین واالتحاد األوربي من جھة

بینما یدعم ، فوروسیا من جھة ثانیة
الیمینیة الطرف األول العصابات

لطرف ، یدعم االدینیة واللیبرالیة
ھؤالء الثاني سلطة بشار األسد، و

االمبریالیین مستعدون للتضحیة بآخر 
سوري في سبیل تحقیق غایاتھم 

.العدوانیة 
ا الصراع امتداداتھ ھذویجد
ان ، حیث تتنافس تركیا و إیراإلقلیمیة

، على سوریا و الوطن العربي كلھ
ران تحتل عربستان علما أن إی

نما تحتل تركیا ، بیوالجزر الثالث
، وھما تحاوالن لواء االسكندرونة

فات المذھبیة خاصة استغالل االختال
السنة لتلبیة مطامعھما بین الشیعة و

.القدیمة 
تستعمل تلك القوى العالمیة و

اإلقلیمیة الرجعیة العربیة لتنفیذ و
في إمارات مخططاتھا وھى تجد 
واللیبرالي الخلیج والیمین الدیني

خاصة أدوات طیعة لتنفیذ 
.مخططاتھا 

في سوریا حالیا ال يإن ما یجر
عالقة لھ بالثورة ، فھو حرب رجعیة 
تتصارع فیھا االمبریالیات فیما بینھا 

م بھا بالوكالة عنھا أطراف تقوو

، والشعب العربي السوري ھو رجعیة
ما والضحیة الوحیدة لھذه الحرب 

یسمى الجیش الحر و المجلس الوطني 
السوري ھما أداتین رجعیتین 

الیة و الصھیونیة تستعملھما االمبری
وال عالقة لھما بكفاح ،والرجعیة

الشعب العربي السوري من أجل 
طة بشار األسد لإن سكماالحریة 

، ورث فیھا االبن سلطة عائلیة رجعیة
ھ مثلما یحصل في الحكم عن أبی
، وھى فاقدة للشرعیة األنظمة الملكیة

ال تمثل مصالح الكادحین الشعبیة و 
ا ، الذین لم یعرفوا في عھدھالسوریین

غیر االستغالل الطبقي والقمع 
ستسالم القومي أمام الصھیونیة االو
.االمبریالیة و

ي السوري إن كفاح الشعب العرب
من أجل التحرر الوطني 

على طریق التقدموالدیمقراطیة و
لن االشتراكیة كفاح مشروع، و

، نتصر بدون الحرب الشعبیة الثوریةی
فھذا ھو البدیل الوحید للحرب 

.الرجعیة الجاریة اآلن 
اتحاد الثوریین العرب مطلب و یمثل

ئھا لمواجھة االمبریالیة و عمالاملح
وھذا االتحاد سیجد في الثوریین 

لیفا األكراد و األتراك واإلیرانیین ح
، التي استراتیجیا في المنطقة كلھا

تمثل اآلن إحدى مناطق العواصف 
.الثوریة التي تھب على عالمنا 

********************************************************
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یقتل العمال المضربین إفریقیانوب في ج" الدیمقراطي" النظام 
.بالبنادق الرشاشة 

نفذت قوات القمع البولیسیة في جنوب 
مذبحة بشعة ضد عمال إفریقیا

35سقط خاللھا ، المناجم المضربین 
تواصل أیامفبعد ، عامال  على األقل 

عمال منجم إضرابخاللھا بنجاح 
للبالتین في إقلیم نورث " لونمین"

المضربین على نیل إصرارویست و 
تحركت آلة الغدر ، حقوقھم

ت  الشرطة نیران ففتح، البرجوازیة
لترتكب مجزرةبنادقھا الرشاشة

، أسیادھادفاعا عن مصالح ،وحشیة
بما یذكر بمجازر البرجوازیة ضد 

خیة البرولیتاریا في فترات تاری
نھ للتغطیة على إو كالعادة ف، مختلفة

أنھمة ھذه الجریمة قال  ضباط الشرط
إنو، كانوا في حالة دفاع عن النفس

استعمال إلىالعمال ھو من بادر 
، عنف بینما لم نر شرطیا واحدا قتلال
الجریمة قد جرى أنھو ما یؤكد و

تنفیذھا بدم بارد ضد العمال 
المضربین في قطاع یعد من 

تمد التياإلستراتیجیةالقطاعات 
مثلما و، البرجوازیة بثروات طائلة

في مثل ھذه أیضادة دائما العاھي
ب فیھا المجازر تتركالتيالحاالت 

السلطة ضد الكادحین فقد سارعت
جاكوب الرجعیة  في شخص الرئیس

تشكیل لجنة للتحقیق إلىزوما 
الحقائق ذرا للرماد في يتقصّ و

.العیون

جنوب أنیسود على نطاق واسع و
قد تحررت من نظام المیز إفریقیا

، بھا نال حریتھشعأنو ، العنصري
فقد فرضت ، خالف ذلكقیقةلكن الحو

االمبریالیة في ھذا البلد حال رجعیا 
حیث ، العنصريلمشكلة المیز 

نصریة على حافظت الطغمة الع
بینما قدمت ، امتیازاتھا االقتصادیة

تنازالت سیاسیة سمحت بموجبھا 
ود بالمشاركة السكان من السألغلبیة

ل ما من خال، في الحیاة السیاسیة
و ھو ما الدیمقراطيسمى بالتحول 

انخرط فیھ قسم من حزب المؤتمر 
بقیادة نیلسون اإلفریقيالوطني
ضاعت آنو كانت النتیجة ، ماندیال 

، في ھذا البلد الثوريمكاسب الكفاح 
تمر كانت ثمرة لنضال اسالتي

، سنوات طویلة  من طرف الرجعیة
قتصادیة االاألوضاعظلت و

لذلك یجد ، لى حالھاواالجتماعیة ع
أنفسھمالكادحون في ھذا البلد الیوم 

التيیعانون من نفس المشاكل 
، العنصريواجھتھم خالل فترة المیز 

، المعیشیةأوضاعھمو منھا تدھور 
مثلما كانت حكومات المیز و

بالرصاص فإن متجابھھالعنصري
.تنسج على منوالھاالسلطة الحالیة

شف تلفة تكتنھ في بلدان مخإھكذا فو
یةالجماھیر عبر تجربتھا التاریخ

تقدمھ الذيالحل أندرسا مفیدا و ھو 
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تعانى منھا التياالمبریالیة للمشاكل 
األممالطبقة العالمة والشعوب و

التحول "المضطھدة المسمى 
ال یسمن و ال یغنى من " الدیمقراطي

فھو مجرد غطاء لممارسة ، جوع
ندما عو،و القمعالنھب و االستغالل 

نعتقد أن ھناك مساحة ":یقول زوما
كافیة لحل أي نزاع في نظامنا 

عن طریق الحوار دون الدیمقراطي
،"لقانون أو القیام بأعمال عنفخرق ا

دماء أمامكالمھ مجرد نفاق نّ إف
سالت في منجمالتيالعمال 

."لونمین"

************************
" طریق الثورة"جریدة 

، ت الكادحین في تونسصو
دعمكم إلىحاجة في

،شرح محتویاتھاو، بتوزیعھا
.ا و الكتابة فیھا مراسلتھو

************************
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عنیدة علیكمبالدي
.تحصنة ما تھزھا فتاویكم م

على زمور : الشاعر 

تھنى " لینین " و قولوا 
" البنا " العمال ساروا في طریق 

ةع بین شیعة و سنو صار الصرا
ما ھو صراع الضد و الحتمیة 

و صارت اللحى المخضبة بالحنة
تحدد مسار القاعدة الشعبیة 

الیوم اللحى حكمتنا 
و تحت العباءة توحمت ثورتنا

جبتنابأموالھاو زادت قطر 
حنینة على الشعوب سخیة تظھر

لكن حذارى في الخفاء باعتنا 
خبیثة ترتیب صھیونیة أجندة
عنیدة علیكم بالدي

متحصنة ما تھزھا فتاویكم 
و ال یھزھا مد الظالم و ال لحیكم 

ض ثروتو النفطیة رو ال شیخ عا
خضراء العنیفة تعرفو ماضیكم 
و تعرف لحى متقمصة الفاشیة 

ال یخدعكش الفاصل
الصفر و الفاصلأحناانتم نجحتو و 

درب النضال یا شیخنا متواصل
و الرجعیة ضد الظالم و القمع 

ھو وعد من ثوار شعبي الباسل 
لدم الشھید اللى سقط ضحیة 

ھو وعد للى راحو 
ھو وعد للى معذباتو جراحو 
ھو وعد لثائر حجز سالحو 
فى وجھ طغمة ظالمة قمعیة 

ھذا الوطن أكید غدوة صباحو 
یطرد الظلمة الداكنة الغیبیة 

.......اإلى شعب مــ

ابن الشعب : الشاعر 
)1(

باسم هللا
یؤبّدون فقرك
و باسم الّدین

یمّددون صبرك
و یحمدون من قّصر عمرك

)2(
أیّھـا الكـادح قف

و خذ بیدیك أمرك
..تخفال

فخوفھم منك أكبر
و ازحف على قالعھم

لتصنع على أنقاض قصورھم
عصرك

(3)
ال ترتجف

أرعدو 
اآلن صرت تعرفْ 

..إن أنت أرعدت
أرعبت حراسھم و جیوشھم

(4)
ھا كلّما عال صوتك

اعّدوا الجنازة
و أشاعوا موتك

فال تنتظر و احفر قبورھم
قبل أن یجھزوا علیك

قبركایجھّزوأن و 
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ورةــــھناك اضطھاد ھناك الثّ حیث


