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 مــــا العمـــل ؟

في تعيش الّساحة الّسياسيّة الّرسميّة   

الّصراعات حينا تونس اليوم على وقـع 

مصير "وثيقة  والتوافقات أحيانا بشأن

را ّم إحداثهـا مؤخّ ة التي تقرطاج" واللّجن

إلى كي تتوّصـل، بعد تقييم لما مضى، 

ا انبثق عنه ة وما"تقرير مصير" الوثيق

حكومة "الوحدة وتحديدا ما ُعرف ب

  .الوطنيّة"

ة وجليّة و تبدو مالمح الّصراع واضح   

من جهة للشغل بين االتّحاد العام التونسي 

ن يوبقيّة المكّونات وتحديدا الحزب

لغلبيّة الحكومة أل المؤلفينن يالّرئيسي

، وقد فاحت الحاليّة من الجهة المقـابلة

رائحة هذا الّصراع، الّظاهري على األقّل، 

قبل الوصول إلى تخريجة لجنة التقييم 

لتي وردت وذلك من خالل التصريحات ا

على لسان عدد من وجوه المكتب التنفيذي 

للمنّظمة الّشغيلة ومنها أمينه العام، وقد 

واجه بعض المسؤولين في الحكومة هذه 

خذ ؤاالتّصريحات بتصريحات مضادّة ت

تدّخلها في الّشأن السياسي لى المنّظمة ع

عاّمة وفي شأن الحكومـة خاّصة. وكادت 

أكثر بعد أن  األمور بين الّطرفين أن تحتدّ 

صعّد االتّحاد من لهجته مستغالّ نوايا 

السلطات المسؤولة اإلقدام على خوصصة 

عدد من المؤسسات العموميّة، فلم يكن من 

هذا الغضب  امتصاصهذه السلطات إالّ 

بالدّعوة إلى عقد اجتماعات لممثلي الوثيقة 

ولعّل هذا االختالف  والشروع في تقييمها.

من جديد مع ما سيطفو على الّساحة 

ستؤول إليه عمليّة التقييم وتقرير المصير. 

أّما فيما يخّص بقية المكّونات، فالّظاهر انّه 

ال توجد خالفات بينها وخصوصا األحزاب 

المشاركة في الحكومة، ولعّل ذلك مفهوم 

المناصب،  تقاسمبما انّها انتفعت بعمليّة 

وقد يخفي هذا التوافق الّظاهري خالفات 

األطراف على عدم ة تعمل مختلف داخليّ 

لن وجوهرها لن يخرج عن إلى الع برازهاإ

 غنائمواقتسام ال إطار توزيع المناصب

بطبيعة  والمكاسب ولن يكون مرتبطا

البرامج والمشاريع والسياسات الواجب 

اتّباعها لتجاوز األسباب التي أدّت إلى هذه 

  األزمـة السياسيّة.

الذي  مهما يكون تقرير المصيرو   

المحافظة سيترتّب عن هذه اللّجنة، فإّن 

أو إدخال تحوير الحالية الحكومة  على 

جزئي عليها أو تغييرها كليّا لن يؤدّي إلى 

إحداث تغيير جوهرّي في األوضاع 

االقتصاديّة واالجتماعيّة ومختلف الميادين 

والتعليم والصحة  األخرى كالثقافة

 ونادحالك  وقد تعّود  والرياضة ولغيرها.

نة على الشعارات الرنّانة والعناوين الطنّا

 أّي أثر مع كّل حكومة جديدة دون أن يروا

يتغيّر هذا ولن  لها على أرض الواقع،

الوضع المتأّزم ومصير الشعب ما لم يقّرر 

لن يكون له ذلك بيده و أخذ مصيرههو 

دون االنخـراط في مقاومة مشاريع 

التنظم  الّرجعيّة وسياستها واإلقدام على
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  أكاذيب  والتضحية والنضال الثوري ونبذ 

الرجعية واألوهام التي تطلقها اإلصالحية 

 في أّن التغيير يأتي من الصناديق.

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

 الكادحين نشر األكاذيب وتفقيرصندوق النقد الدّولي وتونس:    

 على سحب وافق صندوق النقد الدولي   

 3.7.2بحوالي  امبلغ لسلطات التونسيةا

مليون دوالر أمريكي ليصل مجموع 

المبالغ المصروفة بموجب االتفاق الذي 

مليون  909إلى حوالي  3102يعود إلى 

 .دوالر أمريكي

وأشار الصندوق في بيان نشره مساء     

 إلى الصعوبات 3102مارس  32

نسية االقتصادية التي تمر بها الدولة التو

في  ذكر وقدرلغم "اإلصالحات الهيكلية". 

 وتساَرع الدين ارتفاع هذا اإلطار استمرار

من   االحتياطيات وأصبحت التضخم معدل

 من ألقل الواردات تغطيالعملة الصعبة  

ارتفاع نسبة واستمرار  طفق أشهر ثالثة

 .البطالة

 صالحات ومنهابينما عدّد مجاالت اإل 

"مكافحة الفساد" مشيرا في هذا الخصوص 

، الفساد لمكافحة العليا الهيئة إحداث إلى 

 االستثمار، لقانون االستثمار تطبيقا دعمو

 والّسعي إلى ،دالموحّ  الشباك ذلك في بما

 ليلغس مكافحةة، والعام البنوك هيكلة إعادة

وقد استخلص  .اإلرهاب وتمويل األموال

يانه، من خالل تعداد هذه البنك، في ب

التونسيّة قد   السلطات اإلصالحات أنّ 

 اإلصالحات في راكبي تقدماحقّقت "

 ."الهيكلية

ولم يترك الّصندوق المناسبة تمّر دون    

ن يذّكر بالنجاحات التي أدّت إليها سياسة أ

 اإلصالح الهيكلي، قائال: "وبدأت

 من ثمارها تؤتي الهيكلية اإلصالحات

 بيئة وتعزيز الحوكمة نتحسي حيث

 ومعاشات المدنية الخدمة وتحديث األعمال

 ".العامة البنوك هيكلة عادةإو التقاعد

إّن ما أورده الصندوق في بيانه حول ما    

اعتبره تقدما ونجاحات للسلطات التونسيّة 

ليس إالّ شعارات ودعاية كاذبـة محشّوة 

، وتلك المؤسسات التي بكثير من النفاق 

ليست سوى مؤسسات صوريّة ذكرها 

وشكليّة ومكافحة الفساد ليست إالّ عنوانا 

لكسب ثقة مفقودة وذّر للرماد في العيـون، 

أّما عن مكافحة لغسيل األمـوال واإلرهاب 

فالتقارير األوروبيّة وحدها كفيلة باإلجابة 

عن أّي معطيات حول هذه المسألة وكان 

على الصندوق أن يسأل االتحاد األوروبي 

ن القائمة السوداء التي تحتلّها تونس في ع

 هذا المجـال.

أّمــا الواقع االقتصادي واالجتماعي   

والوضع المالي  للكادحينأللغلبيّة 

والسياسي للدّولة، فإّن ال أحد يمكنه أن 

ينكر زيف هذه االستنتاجات التي خلص 
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إليها صندوق النقد، وال يختلف األمر كثيرا 

دين الحياة عن الوضع في مختلف ميا

األخرى من صحة وتعليم وثقافة ورياضة 

 ولغيرها. 

ورلغم هذه "النّجـاحات" وهذا "التقدّم"، فإّن 

الصندوق لم يتوقّف عن تجديد التّذكير 

بإمالءاته السابقة نظرا ألنّه يعتبر أنّه يقف 

وراء هذه النجاحات وما على السلطات 

التونسية سوى مواصلة تنفيذ هذه الشروط 

حقّق النجاحات الكبرى التي حتّى تت

ينتظرها الصندوق من جهة والسلطات 

 التونسيّة من جهة أخرى.

القديمة ءاته امالالّصندوق ورد وأ   

أنّه على الدّولة التونسيّة   مؤكداالمتجدّدة، 

أن تعمل على تحقيق هذه األولويات في 

، وهي: "تعزيز التحصيل 3102سنة 

ة الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادر

، الوظيفة العموميةالطوعية للعاملين في 

وعدم منح زيادات جديدة في األجور إال 

وَسّن إذا حقق النمو ارتفاعا لغير متوقع، 

 ".الوقود زيادات ربع سنوية في أسعار

وال شّك أّن الّصندوق، من خالل    

توصياته هذه للحكومة التونسيّة، يوّجه 

 .الكادحات والكادحينسهامه مباشرة إلى 

ويبرز هذا االستهداف في الدّعوة إلى مزيد 

نهب جموع المنتجين بواسطة ما سّمي 

  "التّحصيل الّضريبي"، ذلك أّن الكادحين 

يمثّلون أكبر ممّول لخزينة الدّولة من 

الّضرائب واألداءات الجبائيّة بينما يتهّرب 

المستثرين من قوت الّشعب والذين ألغلب 

يات يضعون أيديهم على أكبر الملك

وينجحون في من هذه األداءات والثّروات 

ذلك نظرا للحظوة التي يتمتّعون بها في 

داخل اإلدارة ولتقّربهم من األحزاب 

يتمتعون السياسيّة الحاكمة وهو ما يجعلهم 

إضافة . هذا بحصانة تعفيهم من المحاسبة

الذين يتمتّعون هم أيضا  إلى كبار المهّربين

ن خالل بحصانة لغير معهودة خاّصة م

تشابك مصالح هذه العصابات االقتصاديّة 

ببعض القوى السياسيّة وبعض رجال 

. وال يتأّخر الّصندوق في واألمن السياسة

دعم سياسة التقّشف التي شرعت الدّولة 

التونسيّة في تنفيذها والقائمة أساسا على 

تجميد أجور العّمال والموّظفين وسائر 

األسعار الكادحين مقابل عدم التحّكم في 

وهي سياسة لن تؤدّي إالّ إلى مزيد تفقير 

هذه الّطبقات وضرب مقدرتها الّشرائيّة 

البرجوازية  جزء من ولذلك أصبح

في تونس جّراء هذه  المتوسطة والصغيرة

، وعوض عداد الكادحين السياسة في 

االرتقاء االجتماعي الذي كانت تحلم به 

ها هي تتدحرج في السلم  اتالّطبقتلك 

 .هبقي إلى أسفلالط

وبهذه االمـالءات القديمة المتجدّدة    

يشّرع الصندوق للدّولة التونسيّة المضّي 

قدما في سياستها الالشعبيّة التي لن 

االجتماعية  طبقاتتتضّرر منها إالّ ال

الفقيرة والمتوّسطة والتي أصبحت لغير 

قادرة على تحّمل أعباء األسعار التي ال 

والّضرائب القديمة تتوقّف عن االرتفـاع 

الّضرائب كذلك سّن التي تتزايد قيمتها و

كما يشّرع  الجديدة مقـابل ضعف األجور.
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تحّكمه في طبيعة الّسياسات  تأبيدلنفسه 

المتّبعة في تونس انطالقا مّما يعتبره دعمـا 

لمسار االنتقال الدّيمقراطي ومن القروض 

 التي يمنحها للدّولة التونسية والتي تجعل

  لثّروات الوطنيّة التي ينتجها الكادحون من ا

يون المتراكمة مرهونة له من خـالل الدّ 

وجعلت التي كبّلت بها النّظام وفوائضها 

الـوطن فاقدا لحريّته منذ أن تّم االنتقال من 

وضع االستعمـار الفرنسي المباشر إلى 

وضعيّة مستعمرة لغير مباشرة في ظّل 

عمـار جديد استبدال االستعمار القديم باست

ي ذال زيفتحت شعار "االستقـالل" الم

أّن البالد تنعم به وأّن   يزعم النظام 

فعالقة  الشعب يمارس من خاللـه سيادته.

الدّولة التونسيّة بهذا الصندوق قديمة ولعّل 

أهّم المحّطات اتاريخيّة التي ارتبطت فيها 

سياستها االقتصاديّة بامالءاته تعود إلى 

بعمليّة اللّبرلة االقتصادية مع سياسة الدّفع 

بداية سبعينات القرن الماضي والتي 

اقترنت باسم الوزير األّول الهادي نويرة 

التي  0973وخصوصا قوانين أفريل 

فتحت البالد أمام "المستثمرين" األجانب 

والتي كان من نتائجها االجتماعيّة 

 0972والسياسيّة انتفاضة جانفي 

سّطر فيها )الخميس األسود( والتي 

عالمات رفضهم لتلك  الكادحون بدمائهم

السياسة االقتصاديّة التي لم تجلب سوى 

المزيد من رهن الثروات الوطنية للقوى 

سواء كانت دوال أو مؤسسات  االمبريالية

وشركات أو أشخاصا. وفي منتصف 

ثمانينات القرن الماضي فرض الّصندوق 

أشباه  على تونس، كما على لغيرها من

، "برنامج اإلصالح الهيكلي" عمراتالمست

نان لتحقيق شعار الذي أطلق الع

أمام السلع  الخوصصة وفتح األبواب

والبضائع األجنبيّة في إطار ما يعرف 

بتحرير التبادل التجاري والتي ستتجلّى 

الحقا في اتفاقيات الشراكة مع االتحاد 

األوروبي، ولم يمر في هذه المّرة أيضا 

ذ هذه السياسات وقت طويل على تنفي

االستعمارية الجديدة حتّى انتفض الشعب 

التونسي في وجهها بسبب ما الحقته 

من تفقير واستغالل وبطالة  بالكادحين

 إضافة إلى سلب كرامة الوطن.

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

 ة التمديد في حالة الّطوارئ باالحتجاجات االجتماعيّة: عالقتونس   

فريد العليبي، القيادي في الّرفيق اعتبر    

حزب الكادحين، في حوار أجرته معه 

، أّن 3102مـارس  7إذاعة سبوتنيك يوم 

قرار الرئاسة التونسية تمديد حالة 

  أشهر كاملة هذه المّرة، 7الطوارئ لمدة 

ي بصورة "يرتبط بالوضع االجتماع

أساسية، ما يعني أن األسباب تختلف عن 

المرات السابقة، وربما يمكن أن تنفذ 

ضربات موجهة ضد المحتجين ضد 

 ."سياسات الحكومية

"اآلونة األخيرة  تونس في ورأى أنّ    

على اإلضرابات  اتشهد تضييق
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والعمل  واالحتجاجات االجتماعية

السياسي، وهناك خشية  من العودة إلى 

ع السابق في ملف الحريات العامة، المرب

كما أشار تقرير منظمة العفو الدولية، 

إضافة إلى بيان الرابطة التونسية لحقوق 

اإلنسان، الذي يشير إلى أن قرار تمديد 

حالة الطوارئ هو بدعة، مضمونها 

ما باألساسي قمع التحركات االحتجاجية، 

إلى مزيد من تعقيد يؤدي يمكن أن 

 ."ة واالجتماعيةاألوضاع السياسي

وأضاف أن "سلطة التوافق بين حزبي 

اليمين الديني واليمين الليبرالي تجد نفسها 

ً في اتّجاه  في ورطة، وهي تتقدم تدريجيا

الغليظة في التعامل  ا اعتماد سياسة العص

مع االحتجاجات االجتماعية، ولكن ذلك لن 

يزيد إالّ من توتير األوضاع االجتماعية 

ا يمكن أن يؤول إلى وضع مبوالسياسية، 

شبيه بذلك الذي كانت عليه تونس قبل 

هروب الرئيس السابق زين العابدين بن 

 ."ام قليلةــعلي بأيّ 

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

 ؟؟؟ أّي سّر وراء حرائق مبيتــات المعاهد في تونس   

          

بعد مبيتات التّلميذات بالقصرين ومبيت    

بكر القمودي بسيدي بوزيد، تلتهم  أبو

النّيران اليـوم مبيت معهد حي الشباب 

 بقفصة. 

 .3وإذا كان حريق مبيت إعدادية    

قد قطف زهرتين، فإّن بقيّـة جويلية بتــالة 

رائق التهمت كّل ما كان موجودا بتلك الح

 ت من أثاث ولغيره.المبيتا

وإذا كان عدد من المسؤولين قد صّرح  

بأّن السبب يعود إلى تماّس كهربائّي في 

بعض تلك الحرائق، فإّن الحريق الذي 

نشب اليوم في مبيت معهد حي الشباب 

بقفصة حيث كانت الّطاقة الكهربائيّة 

مقطوعة عنه نظرا لغياب التالميذ يوم 

التي  األحد، يؤّكد بُطـالن الفرضيات

أطلقها أولئك المسؤولـون، ويثبت بالمقـابل 

أّن هناك فاعال يقف وراء تلك الحرائق، 

وقد نبّه حزب الكادحين منذ وقوع الحرائق 

األولى )في القصرين( إلى أنها حرائق 

مفتعلة، وال يُستبعد أن تكون لغايات 

سياسيّة دنيئة تقف وراء حرق هذه 

 المبيتات.

 3102مـارس  2يوم الثالثاء صبيحة و   

حريق بمبيت للذكور تابع لمدرسة نشب 

دية السبيخة من واليـة إعداديّة بمعتم

و قـد أدّى الحريـُق إلى إلحاق  القيروان.

أضرار ماديّة طالت األسّرة والحشايا 

 والغرف.

و رلغم ما أعلنته السلطات المسؤولة منذ    

أيّام، وبعد أن أخذت ظاهرة حرق المبيتات 
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في عدد من الجهات، باتّخاذ  في االنتشار

تدابير لحماية هذه المنشآت، إالّ أّن الحريق 

ال يزال ينتشر ويتّسع طارحا مجموعة من 

األسئلة الملّحـة أهّمها من المسؤول عن 

هذه الحـرائق التي تطال مؤسساتنا 

التّربويّة والتعليميّة وخاّصة المبيتات 

المجعولة إليواء تالميذ وتلميذات القرى 

؟ كادحةنّائية وخصوصا أبنـاء العائالت الال

قد أعلنت أيضا،  رسميةوكانت السلطات ال

وبعد نشوب كّل حريق، أنّها باشرت بفتح 

تحقيق في كّل حادثـة حرق، لغير أّن ال 

شيء جديد حـول ما بلغته تلك التحقيقات 

في الـوقت الذي تنضاف فيه حرائق جديدة 

ما إلى سجّل الحرائق بهذه المؤسسات كلّ 

 مّرت األيّـام.

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

 الّسلطة متخّوفة من مقاطعة االنتخابات القادمة  

عبّر وزير العالقة مع الهيئات    

حقوق الدستوريّة والمجتمع المدني و

 2ء يوم الثالثااإلنسان، مهدي بن لغربيّة، 

"عزوف"  ، عن تخّوفــه من3102مارس 

ي االنتخابات التونسيين عن التصويت ف

 القادمـة.

ضعف المشاركة في  أنّ  الوزيــر أّكد و   

هذه االنتخابات يعني فشل مسار "االنتقال 

، ذلك أنّه يعتبر أّن  الديمقراطي" في تونس

ماي القادم "أهم انتخابات في  2انتخابات 

 !!! " تاريخ تونس

ودعا الوزير، متوّجها بخطابه إلى    

يات، إلى "دفع" وسائل اإلعالم والجمع

ال على المشاركة في قبالتونسيين إلى اإل

االنتخابات القـادمة ألّن حصول مقاطعة 

واسعة لهذه االنتخابات سيحكم على 

سنوات  7التجربة التي امتدّت طيلة 

باالنهيار، وهو ال يعلم أّن هذا المسار 

ي لالنتفاضة الشعبيّة ولمطالب المعاد

التحرر الوطني والديمقراطية الكادحين في 

والتنمية والكرامة  والتشغيل والثروة

منهار بطبعه والواقع المتأّزم   والتشغيل 

 .وحده يؤّكد ذلك

ويبدو أّن هذا الوزير، ولغيره، يستشرف    

مقاطعة واسعة للكرنفال االنتخابي القــادم، 

أن  ون إنكار ذلك بعدألنّهم ال يستطيع

أثبتت مختلف االنتخابات الّسابقة خالل 

مسارهم "الديمقراطي" عدم اكتراث نسبة 

انتخاباتهم ومهازلها بكبيرة من الشعب 

 .وزيف ديمقراطيتهم 
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 األزمة المالية واالقتصادية تتعّمق في تونس  

لعملة الصعبة احتياطي اتواصل انهيار 

 يوميث بلغ لدى البنك المركزي التونسي ح

، حسب تحيين 3102مارس  .االثنين 

مليون دينار  003.1للبنك المركزي، 

يوما فقط من التوريد  72ادل وهو ما يع

في األسبوع الذي  يوما 21ن بلغ أبعد 

حمر في ط األ. علما وان مستوى الخسبقه

 91احتياطيات العملة الصعبة يقدر بـ 

  .يوما

من جهة أخرى، ارتفعت نسبة التضخم 

 7,0عند االستهالك لتصل إلى مستوى 

، مقابل 3102بالمائة، خالل شهر فيفري 

بالمائة، في شهر جانفي الفارط،  2,9

يات األخيرة التي أصدرها حسب اإلحصائ

  .حصاءمعهد اإل

وهذه المعطيات تنذر بالكارثة االقتصاديّة 

التي قد ال يمكن السيطرة على آثـارها على 

 .اعيالمستوى السياسي واالجتم

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

 الحركة الطالبية وانتخابات المجالس العلمية  

تمر الحركة الطالبية التونسية منذ مدة    

بأزمة ما فتئت تتصاعد نتيجة جملة من 

لعّل أبرزها تدخل النظام في العوامل 

عليها بمختلف الوسائل المتاحة لديه  ثيرأالتّ 

بن على في السابق قد . وإذا كانت سلطة 

اعتمدت على القمع البوليسي وتكوين جناح 

لهذا الغرض فإن طالبي من المرتزقة 

جانفي  01سلطتي الترويكا والتوافق بعد 

جوهريا من جهة ال تختلفان عنها  3100

ي الهدف العام وهو تخريب الحركة والسع

لى ذلك إيضاف قضاء عليها تدريجيا ، لل

وهو التخريب  عامل آخر ال يقل خطورة

المرتبطة االنتهازي فاألطراف الطالبية 

بأحزاب اليسار البرلماني لم تدخر أّي 

فرصة لجعل الحركة وخاصة االتحاد العام 

لطلبة تونس منظمة تابعة لها وتوظيفه في 

 معاركها السياسية الخاسرة .

لقوى هذا الوضع ظلت ا وفي ظل   

نقاذ الحركة إالطالبية الثورية عاجزة عن 

موازين  اء انخرامن جرّ اآلالطالبية حتى 

نجحت في جر  يالقوى لصالح الرجعية الت

تنفيذ سياساتها  لصالحجموع من الطلبة 

خرى على هامش أبينما ظلت جموع 

تعاني بدورها تلك القوى  نّ أالصراع، كما 

رالية واالنعزالية ة والليبمن أمراض الفئوي

ون تتطلب دالمعركة  نّ أولم تدرك بعد 

نقاذ إتأخير توحيد الصفوف ووضع خطة 

تحديد جملة ثورية موضع التنفيذ تقوم على 

من األهداف التنظيمية والنقابية والسياسية 

 والثقافية واضحة المعالم .

وقد انعكس هذا الوضع على الحركة    

مالمحه انحسار برز أالطالبية ومن 

وتردي الوعي الفكري جماهيريتها 

والسياسي والنقابي واالنخرام التنظيمي 
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واالنحطاط وسيادة الالمباالة واالبتذال 

والخضوع للثقافة السائدة وضعف روح 

 المقاومة .

وتمثل نتائج انتخابات المجالس العلمية    

في الكليات والمعاهد العليا مرآة يمكن أن 

ذلك الوضع فقد نجحت الرجعية نقرأ فيها 

لجامعة بما الدينية في تدعيم مواقعها في ا

ها وتصفية خونتأأخرى نحو يمثل خطوة 

جيال متالحقة من أمكاسب تاريخية حققتها 

متواصلة من الكفاح الطلبة عبر سنين 

يا على والتضحية وهو ما سينعكس سلب

ل الحركة ـتمثّ  يمجموع الحركة الشعبية الت

 ية فصيال من فصائلها.الطالب

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

 الشروع في التحقيق األمني مع المحتّجين في الحوض المنجمي  

بتهمة تعطيل حّرية العمل وقطع الّسبل    

ضرار بملك الغير شرعت العمومية واإل

بقفصة والمتلوي وتونس  منيةالمراكز األ

العاصمة بتنفيذ أبحاث وتحقيقات ضدّ عدد 

من المعّطلين عن العمـل المعتصمين 

بمناطق استخراج الفسفاط بمناطق الحوض 

المنجمي )الرديف، المظيلة، المتلّوي وأم 

العرايس( وذلك احتجاجا على نتائج 

مناظرة االنتداب بشركة فسفاط قفصة منذ 

وكان رئيس . 3102جانفي  31يوم 

 مارس 2السبت  يوم الحكومة قد كلّف

وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبّعات 

يخرق القانون ويعمد العدلية ضدّ كّل من 

نتاج ونقله حسب بالغ إلى تعطيل اإل

 صادر عن رئاسة الحكومة.

وهكذا، فإّن رئيس الحكومـة يكون، بهذا    

التكليف، قد أعطى الّضوء األخضر لوزير 

ليشرع بواسطة مؤسساته التنفيذيّة  العدل

نتفضين الطبقيين في بقمع المفي القيام 

وفي كّل المناطق والجهات التي  المناجم

بحقوقها  مطالبةتشهد تحّركات احتجاجيّة 

 المشروعة في الّشغل والتنمية.

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

 المتلوي: محاولة انتحار جماعّي لمعّطلين عن العمل  

 3102مارس  0يوم الخميس قــام مساء   

بمدينة المتلّوي من والية قفصة عدد من 

المعتصمين من المعّطلين عن العمــل 

وامام إحدى مقرات شركة فسفاط 

جماعي بعد تناولهم  بمحاولة انتحار قفصة

هم إلى من 2قد تم نقل مواد سامة. و

آخرين إلى  1مستشفى المتلّوي و 

 المستشفى الجهوي بقفصة.
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هذه المحـاولة الخطيرة التي أقدم عليها   

المعّطلون عن العمــل تؤّكد ما بلغته 

األوضاع االقتصادية واالجتماعيّة من تأّزم 

  حادّ يبدو تأثيره كبيرا على الّطبقات 

الكـادحة التي أصبحت لغير قادرة على 

عباء هذه األوضـاع في الوقت الذي تحّمل أ

تواصل السلطة نفس السياسة االقتصاديّة 

التي لن تكون لها سوى هذه النّتائج 

الكارثيّة التي تدفع يوميّا بأعداد لغير قليلة 

مثل هذه  من الكادحين إلى اللّجوء إلى

محفوفة  الحلول من انتحار وهجرة

 ابانوا عهبالمخاطر وارتكاب الجريمة 

   السلطة  تتنصل... ورلغم ذلك المختلفة

من المسؤوليّة وال تبالي بما يحدث، بل 

إنّها في أحسن األحوال تعترف بوجود 

األزمة دون أن أن تعمل جديّا على حلّها 

بل تساهم في تعميقها، وهذا لن يؤدّي إالّ 

إلى مزيد االحتقـان وتراكم الغضب في 

صفوف الّطبقات الشعبيّة التي ملّت الوعود 

اذبة، وحينها لن تستطيع هذه السلطات الك

وقف اللّهيب إذا ما اندلعت شرارته في أّي 

 .وقت

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

 الترفيع في أسعار المحروقات استجابة إلمالءات صندوق النّقد الدّولي  

سيّة بالتّرفيع في قامت السلطات التون   

أسعار بيع المحروقات للعمـوم في الليلة 

مارس ولغرة أفريل  20الفاصلة بين 

3102 . 

 1.وقد بلغت قيمة الّزيدة في األسعار    

 ملّيما في الموادّ الّطاقية التالية:

البنزين الخالي من الرصاص : زيادة  -

( مليم ليصبح السعر الجديد  1.بخمسين )

 .مليم/لتر 02.1

: زيادة الغازوال بدون كبريت )الرفيع( -

ليصبح السعر الجديد   ا( مليم1.بخمسين )

 .مليم/لتر 0201

( 1.الغازوال العادي : زيادة بخمسين ) -

 0221 ليصبح السعر الجديد امليم

 .مليم/لتر

وقد أعلنت وزارة الّطـاقة، في بالغ لها    

نُشرته يوم لغّرة أفريل، أّن هذه التّرفيع 

ي في هذه األسعـار والذي اعتبرته الدّور

" يتزامن مع االرتفاع دوريّا "تعديال

الحاصل في سعر البترول في األسواق 

العـالميّة، وهي بذلك تُحاول اإليهام بأنّها 

تواكب التغيّرات التي تحصل في األسواق 

التغطية على والعالمية على هذا المستوى 

يقف وراء اتّخاذها السبب الحقيقي الذي 

ذا اإلجراء والمتمثّل في إحدى التوصيات ه

الصادرة عن صندوق النقد الدولي الواردة 

في بيانه األخير والتي يدعو فيها السلطات 

إلى الترفيع الدوري في أسعار 

المحروقات، إلى جانب عديد التوصيات 

األخرى. وال يخفى إذن أّن هذا الترفيع 

كان استجابة سريعة من قبل السلطات لهذا 

مالء، مع العلم وأّن أسعار المحروقات اإل

خر في مطلع قد شهدت ترفيعا آ كانت

السنة الحاليّة، وهو ما يؤّكد المخاتلة 
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 والمغالطة التي يلجأ إليها المسؤولون

وزيف ادّعاءاتهم وتبريراتهم لما  الرسميون

يتّم اتّخاذه من إجراءات في هذا المجـال، 

 واصلحيث أّن أسعار المحروقات سيت

ترفيع فيها كّل ثالثة أشهر، أي أربع ال

مّرات في الّسنة الواحدة وذلك لاللتزام 

 بتنفيذ قرارات صندوق النقد الدولي. 

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

 أخبــار المقــاومة والثّورة في العالم

 تتقدم الحرب الشعبيّة الهند: 

المواجهات اصل تتو   

العسكريّة في الهند في إطار 

حرب الشعب التي يخوضها 

الحزب الشيوعي في الهند 

)الماوي( ضدّ مختلف 

أصناف القوات العسكريّة 

 واألمنيّة الّرجعيّة التّابعة لدولة االستعمار الجديد في الهند.

يوم نجح ، ففي جنوب مقاطعة سوكما   

، مقاتلون 3102مارس  02الثالثاء 

قنبلة يدويّة  تفجيرفي تنفيذ عمليّة ماويّون 

مزروعة على إحدى طرقات مرور 

العربات العسكريّة، وقد استهدفت عمليّة 

شاحنة عسكريّة كانت تقّل عددا  التّفجير

من  9من الجنود مّما أدّى إلى مقتل 

 عناصر الجيش الهندي.

وقد جرت إثر ذلك مواجهات بين   

المقاتلون بمهاجمة شاحنة  الّطرفين وقام

دون أن عسكريّة ثانية أتت لنجدة األولى 

 حصيلة الهجوم الثاني. تصل أخبار عن

وقبل ذلك بأيّام لقي عسكريّان هنديان    

آخران مصرعهما في تبادل إلطالق النّار. 

أعلنت السلطات الهنديّـة أّن تبادال فقد 

 7إلطـالق النّـار جرى يوم األربعاء 

في إقليم كنكار بين فرقـة  3102مارس 

من فرقهـا العسكريّـة ومجموعة من 

المقاتلين الماويّين انجّر عنه مقتل جندّي 

وأحد الضبّاط من الفرقة العسكريّة 

الّصنع  محليةالنّظاميّة إثـر اِنفجـار قنبلة 

 في ساحـة المعركـة.

مقابل ذلك تواصل الدّولة الهندية    

الشعب  ممارسة حربها الّرجعيّة ضدّ 

والقوميّات المهّمشة  ينالكادح  مستهدفة 

وقواها المقاومة موّسعة من نطاق قمعها 

مجازرها بعد أن أعلنت مع بداية هذه و

السنة إلحاق إقليمين جديدين بمجموع 

بحربها هذه معترفـة المناطق المستهدفة 

بأّن هذين اإلقليمين أصبحا مجاال لنشاط 

 الثوار الماويين.
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 مقتل جندي على يد جيش الشعب الجديدالفلبين: 

 مارس 03 األثنينلقي جندي فليبيني    

مصرعه بسبب الجراح التي  3102

فتها إصابته برصاص من مقاتلي خل

جيش الشعب الجديد. الجندي الذي قتل 

كان يحرس مركزا إلحدى الفرق 

العسكريّة. وقد أدّى إطالق النّار عليه 

 إلى حدوث اشتباك وتبادل إلطالق

النار بين القوات العسكرية الفليبينية 

 .3ومقاتلي جيش الشعب الجيد استمّر 

أن دقيقة قبل أن ينسحب المقاتلون دون 

 .على أرض المعركـة خسائريخلّفوا 

من جهتها، تشّن السلطات في الفلبين   

حملة قمع واعتقـال واسعة في صفوف 

أعضاء الحزب الشيوعي وخصوصا في 

ا والوسطى، وقد ألقت صفوف كوادره العلي

القبض على عدد منهم بعد أن كانت قد 

أطلقت سراحهم عند اإلعالن عن الشروع 

في إجراء مفاوضات من أجل وقف 

القتـال، لغير أنّه بعد أن فشلت هذه 

المرحـلة عادت السلطات الّرجعيّة إلى 

 الّسجون.  فيمن تّم تحريرهم سابقا  وضع

 سائر كبرى بالجيش التّركيكردستان/تركيا: الكريالّ توقع خ

في الوقت الذي يشّن فيه اردولغان    

وحزبه ونظامه حربا توّسعية على حساب 

السوريّة انطالقا من العربية األراضي 

إقليم عفرين، نشطت قّوات الدّفاع الشعبي 

)الكريال( التّابعة لحزب العّمال الكردستاني 

في القيام بعمليّات نوعيّة في شرق تركيا 

 والماديةت فيها عديد الخسائر البشرية ألحق

وهذه  في صفوف قوات الجيش النّظامي.

 حصيلة عدد من العمليات:

كشف بيان لقوات الدفاع الشعبي عن قيام  -

مقاتلي الكريال بمهاجمة مقر للجيش  

، في منطقة 3102فيفري  07التركي يوم 

 2شمزينان، وأسفرت العملية عن مقتل 

 دد آخر. جنود أتراك، وإصابة ع

وأعلنت قوات الدفاع الشعبي في نفس    

البيان، أّن قوات الكريال نفذت عملية يوم 

ضدّ مركز لقّوات  3102فيفري  02

في تل كاني رش في  الجيش التركي

سفرت عن مقتل و إصابة أشمزينان، وقد 

عدد من الجنود دون معرفة حصيلة هذه 

 العمليّة.

يال( )الكر أعلنت قوات الدفاع الشعبي -

،عن مقتل 3102فيفري  .3يوم األحد 

جنود على األقّل في صفوف قّوات  01

الجيش التركي في سلسلة جبال كابار 

بوالية شرناخ و ناحية بازيد بوالية الغري 

  خالل أكثر من عمليّة قامت بها الكريال.
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قال المركز اإلعالمي لقوات الدفاع  -

 الشعبي في بيان له، أّن قوات الكريال نفذت

فيفري استهدفت جنود  32 عملية يوم 

الجيش التركي في منطقة كابار، وأسفرت 

 جنود أتراك. 2عن مقتل 

أشار البيان إلى أّن الجيش التركي و 

ائية خالل ياألسلحة الكيم استخدم

ثناء أاالشتباكات التي جرت في المنطقة 

كشف البيان عن استشهاد مقاتل و العملية.

 في قوات الدفاع الشعبي.

 ، في بيان لها، أنّهاقوات الكريال أعلنت -

وم عملية ضد الجيش التركي ي نفذت

فيفري، في منطقة تل هالج  32ربعاء األ

يد في والية الغري التابعة لناحية باز

جنود من  1خاللها قتل الكردستانية، و

 الجيش التركي.

كما نفذت قوات الكريال عملية أخرى يوم  

وخاللها قتل ، في ناحية سلوبي فيفري 32

أصيب عدد من الجنود األتراك دون و

 معرفة دقيقة لحصيلة هذه العمليّة.

 مارس 01في   -

نفذت وحدات  3102

عملية   المرأة الحرة

استهدفت موكباً 

ً على ا لطريق عسكريا

مدينة  الواصل بين 

ناحية و شرناخ

 ايكيزجيي.

صادر عن وحدات الدّفاع  بيانكشف و    

ير سفرت عن تدمأية العملأّن  الشعبي

عنصر في  00مقتل عربة مصفحة و

 .بجروح خرينآ 3صابة إالجيش التركي و

حزب العمال  ن منمقاتلو قام -

نوعيّة عملية عسكرية بتنفيذ الكردستاني 

في منطقة  3102مارس  02يوم الثالثاء 

بكر ضد وحدات الجيش  دجلة في ديار

التركي الخاصة خلفت العديد من القتلى 

 .التركي في صفوف الجيشى والجرح

تركية أن مقاتلي أنباء وكاالت  قالتو

نفذوا اليوم الثالثاء  العمال الكردستاني

 .قتلى و 1عملية نوعية خلفت حتى اآلن 

وقالت هذه الوكاالت أّن انفجـار  .جرحى

على طريق دجلة ـ  مزروعة عبوة ناسفة

 أدّى إلى سقوط هذه الحصيلة.بكر  ديار

ت العسكرية متّجهة لنجدة وكانت هذه القوا

القوات التركية التي تخوض منذ يوم أمس 

معارك واشتباكات ضارية مع مقاتلي 

ومقاتالت الكريال في نفس المنطقة والتي 

بدورها أسفرت عن سقوط عدد لغير قليل 

من الضحايا في صفوف الجيش التركي 

وقد شوهدت عديد سيّارات اإلسعاف تهرع 

 ا.إلى المكان لنقل الّضحاي
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       عن االحتالل التركي لعفرين والمقاومة الشعبي ة ملف    

 ستنتصرعفرين .. عفرين تقــاوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

انطلقت الّطائرات جانفي  31في    

الحربيّة التركيّة في شّن لغاراتها على قرى 

وبلدات عفرين الّسوريّة، وتال ذلك لغزو 

عسكرّي برّي زّجت خالله تركيا بجنودها 

معارك يوميّة مستعينة بعصابات  في اتون

من المرتزقة المنتمين إلى فصائل موالية 

لها وناشطة في سوريا. وقد واجه هذا 

الغزو الهمجّي مقاومة شعبيّة شارك فيها 

العرب والُكرد وقوميّات أخرى إلى جانب 

مقـاتلين أمميّين قدموا من بلدان مختلفة من 

نها العالم، وتكبّدت القوات التركيّة وأعوا

خالل هذه المعارك خسائر كبيرة، فيما 

األخضر  حصدكانت آلتها الحربيّة ت

واليـابس وترتكب المجازر دون أن تفّرق 

بين قواعد المقاومة وبين المستشفيات 

والمدارس واألسواق والمنازل ولغيرها من 

وقد كانت الّرجعيّة  المنشآت المدنية.

التركيّة تأمل في أّن الحرب على عفرين 

تدوم أكثر من أيّام معدودة، لكّن هذا لن 

وطالت مدّة المعارك أكثر مّما  األمل خاب

 تصّوره الغـزاة.

 بعد أكثر من شهريـن من القصف و    

جّوا وبّرا أعلنت السلطات التّركيّة 

سيطرتها على كامل إقليم عفريـن في 

شمـال سوريا. وقـد صمدت عفريـن أمـام 

وقدّم  بشاعة الغزو الفـاشي التّركي

مقاتلوها ومقاتالتها آيـات ساطعة في 

التّضحية والمقــاومة وتنّظموا في جيش 

شعبّي سالحه البنادق واإلرادة وعدالة 

أحـالم المعركـة التي يخوضها مّما جعل 

اردولغان في الحرب الخاطفة والسيطرة 
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الّسريعة تسقط في المستنقع ويطول 

  .انتظاهرها

دون  لقـد رفضت عفريـن أن تسقط  

بيد االحتالل التركي الذي يحلم مقاومة 

باستعادة مجد االمبراطوريّة العثمـانيّة، 

وأعلنت أّن ما مضى ال يعدو أن يكون 

معـركة أولى في إطـار حرب قد يطول 

أمـدها، وأّن مرحـلة جديدة من المقـاومة 

الشعبيّة قد انطلقت في وجـه الغزاة وهي 

القتلى  تلحق بهم يوما إثر يوم مزيدا من

وستظّل تقـاوم حتّى تنتصر ألنّها تعلّمت 

عبر التّـاريخ أّن النّصر يولد من رحم 

 الهزيمة.

لقد أصبح المحتلّون بعد سيطرتهم على    

عفرين يلعبون على عمل اليأس الذي قد 

صفوف المقاومين والمقاومات  فييدّب 

الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم وإلى 

تنخرط بأشكال مختلفة في كافة الفئات التي 

فعل المقـاومة، وتعمل الّرجعيّة التّركية في 

هذا اإلطار على ممارسة فظائع ضدّ 

السكان من خـالل عمليّات االختطاف 

والغتصاب النساء والفتيات والقتل بدم بارد 

وترحيل السكان وخاصة العنصر الكردّي 

وتشريدهم وتوطين مرتزقتهم وخصوصا 

ن من ين القادميتكفيريال ينمنهم اإلرهابي

مناطق عديدة بهدف إحداث تغيير في 

 الخارطة الدّيمغرافيّة لصالحها.

و إذ يشيّع أحـرار عفريـن شهداءهم    

جنـازة أنّهم في كّل للعـالم فإنّهم يعلنون 

سيجعلون من التّراب الذي يضّحون من 

أجله مقبرة للغـزاة وعمالئهم وأنّهم لن 

ي من أجل طرد يبخلوا بالّرخيص والغال

 آخر جندي تركّي وآخر مرتزق.

في هذا العدد، تخّصص طريق الثّـورة    

ملفّا حول مقاومة عفرين التي ترفض أن 

تتوقّف مادام هناك احتالل والتي تعتبر أنّها 

دخلت مرحلة ثانية من المواجهة وأنّها لن 

تهدأ إالّ بتحرير األرض وطرد المحتلّين 

يّة طويلة ولو استوجب ذلك حربا شعب

األمـد. وفي هذا الملّف سيتّم التطّرق إلى 

بعض أخبار المقاومة في مرحلتها الثّـانية 

وإلى المشاركة األمميّة في القتال في 

عفرين وإلى بعض المواقف الّصادرة حول 

 االحتالل التّركي إلقليم عفرين.

 : المرحلة الثّانية من المقــاومةعفرين 

 YPG الشعبذت وحدات حماية نفّ    

صباح يوم  YPJ ووحدات حماية المرأة

عمليتين عسكريتين  3102لغّرة أفريل األحد 

منفصلتين في مركز مدينة عفرين، قتل 

المكتب وحسب مرتزقاً.  03خاللها 

في  YPG اإلعالمي لوحدات حماية الشعب
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العملية األولى استهدفت نقطة  ، فإنّ عفرين

جماعة ” كتيبة لواء الفتح“تمركز لمرتزقة 

في حي المحمودية ” مورو قلندر“المرتزق 

مرتزقة. أما العملية  9حيث قتل فيها 

الثانية فقد استهدفت مجموعة من المرتزقة 

في محيط دوار كاوا الحداد وقتل خاللها 

 .ثالثة مرتزقة

 فرين: المقاومة الشعبيّة لالحتالل التّركي ال تهدأع

علن المتحدث الرسمي لوحدات حماية أ   

مارس  .3الشعب في عفرين اليوم 

آليات  1مرتزقا وتدمير  09مقتل  3102

  .عسكرية في عفرين

أّن وحدات نيوز،  جوقالت وكالة رو   

دت في بيان بعد كّ أحماية الشعب والمرأة 

 عفرين،دخول مرتزقة الجيش التركي في 

مقاتلي  نّ أالمقاومة مستمرة و نّ أعلى 

زمان في كل  وجودةات مدومقاتالت الوح

 .مكان في عفرينو

وقال بروسك حسكة في تصريح حول    

العمليات التي تنفذها وحداتهم في المرحلة 

 الثانية من مقاومة العصر في عفرين:

 حماية الشعب ذت وحداتنا، وحداتنفّ "

YPG  صباح اليوم عملية نوعية ضد

كتيبة التفخيخ والتفجير التابعة لمرتزقة 

هم بمنطقة "فيلق الشام" في نقطة تمركز

الصناعة في مركز مدينة عفرين، حيث 

ً من الفيلق،  09ى إلى مقتل أدّ  مرتزقا

وعدد آخر من مرتزقة ما يسمى "أحرار 

الشرقية" المرافقين لهم، إضافة إلى تدمير 

عربات عسكرية عائدة لهم. وبذلك  1

يرتفع عدد العمليات التي نفذتها وحداتنا 

قُتل فيها خالل ثالثة أيام إلى تسعة عمليات 

ً وعدد 21ما ال يقل عن  آخر من  امرتزقا

 ."رهابيين االتراكاإل

الوحدات  أنّ د القيادي بروسك حسكة كّ أو  

تواصل عملياتها في جميع مناطق عفرين 

حتى تطهيرها بشكل كامل من رجس 

 .المرتزقة على حد قوله

 شهداء من الفيلق األممي للتحرير



17 
 

لى الفيلق مقاتلين ينتمون إ 2استشهد    

األممي للتحرير واالشتراكية في العاشر من 

شهر فيفري، كما أعلنت عن ذلك وحدات 

حماية الشعب، وهم المناضل والمقاتل كندال 

من فرنسا وباران من إسبانيا، وكانا قد 

ساهما في تحرير الرقة ودير الزور من 

عصابات اإلرهاب التكفيري، ثّم التحقا 

لغزو التركي بصفوف المقاومة لمواجهة ا

لعفرين برفقة مجموعة المقاتلين األمميين، 

واستشهدا خالل هذه المقاومة، وباران 

ساسون من هولنجا وقد استشهد في ريف 

 دير الزور.

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

اتل أممي من الفيلق امري بـورا، مق

 ي للتحرير يستشهد األمم

 دفـاعا عن عفريــن

سدات و روهات أشكاراأردال دميرهان 

 أكيوز

: أصدر الحزب الشيوعي 3102مارس  9

الماركسي اللينيني/ روج آفا بياناً كشف فيه 

عن هوية مقاتليه الذين استشهدوا في 

 .عفرين 

 

ركت طانيا تمقاتلة ثورية من بري نا كاميلآ

ى جانب قوات لإبلدها لتتطوع للقتال 

 62حماية الشعب الكردية، عمرها 

، عندما رفض طلبها في البداية عاما

لاللتحاق بالمقاتلين في عفرين نظرا 

بية بما يشكل خطرا ولمالمحها األور

رها باألسود على حياتها صبغت شع

، هناك خاضت لتبدو كمقاتلة كردية

 المعارك بعزيمة من فوالذ حتى

 .6172مارس  71استشهدت خالل ضربة صاروخية نفذتها الرجعية التركية يوم 
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 أردوغان يستنجد بالنّاتو ضدّ مقاومة عفرين

، 3102مارس 01في خطاب له اليوم، 

دعا اردولغان دول حلف النّاتو إلى التدّخل 

عسكريّا في سوريا من أجل مساعدة جيشه 

 على ما يعتبره "حماية الحدود التركيّة من

 اإلرهابيين".

وقـال في خطابه أمام أنصار حزبه،    

مستعطفا حلفاءه في النّاتو، مذّكرا إيّاهم 

بأّن تركيا جزء من هذا الحلف: "أخاطب 

الناتو، أين أنتم ؟ تعالوا إلى سوريا، لماذا 

ال تأتون، أليست تركيا إحدى دول 

 ."الناتو؟

واصل أردولغان عمليّة استجدائه لدول و   

عازفا على نفس الـوتر األخالقي النّاتو 

والعاطفي قائال: "دعوتمونا إلى أفغانستان 

والصومال والبلقان فلبينا النداء، واآلن أنا 

الوا إلى سوريا.. لماذا ال أدعوكم: تع

 .؟"تأتون

ورلغم هذا االستجداء الذي يوحي بأّن    

أردولغان وجيشه يتلقّى خسائر كبيرة 

تتلقّاه عمليّة بسبب المقاومة الشعبيّة التي 

فإنّه بدا شبه "لغصن الزيتون" في عفرين، 

متأّكد من أّن دخول قواته لمركز عفرين  

بات قريبا جدّا بعد أن قدّم رقما مفزعا 

حول عدد القتلى في صفوف من يعتبرهم 

"إرهابيين" قاصدا بذلك قوات وحدات 

حماية الشعب والمـرأة، قائال بهذا الّصدد: 

"بلغ عدد اإلرهابيين الذين تم تحييدهم في 

 2302يتون، إطار عملية لغصن الز

كيلومتر مربع  911إرهابيا، وتم تطهير 

 من اإلرهابيين".

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

  خالد مشعل يبارك االحتالل التركي لمدينة عفريناالخوان المسلمون واالحتالل التّركي: 

وطن االخوان المسلمون والؤهم ليس لل   

والؤهم  ،وال للعروبة وال حتى لإلسالم

، هذا ما أثبتته والدوالر لللاير واليورو

الحقة، وآخرها الوجه وقائع التاريخ المت

ظهروا به خالل الحرب على  يالقبيح الذ

سورية وليبيا واليمن ولغيرها من األقطار 

ية نوا أنهم عمالء للرجعالعربية فقد بيّ 

عضو  يه يالخليجية وللدولة التركية الت

بارز في حلف الناتو ومرتبطة بعالقات 

 . كيان الصهيونيوثيقة بال

الفرع الفلسطيني  يه يحركة حماس الت   

للحركة األم : االخوان المسلمين عبرت 

مرارا وتكرارا عن هذا الوجه القبيح وفيما 

يلي تصريح خالد مشعل الذي يبارك الغزو 

 : التركي لمدينة عفرين

 إسطنبول/ صهيب قاللوة/ األناضول

قال "خالد مشعل"، رئيس حركة حماس    

سابق، إن "النصر في عفرين كان ال

ً لإلرادة التركية، وإن شاء هللا  نموذجا

 ."سنسجل مالحم بطولية لنصرة أمتنا
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جاء ذلك في كلمة لمشعل في حفل    

إفطار جماعي، اليوم األحد، ضّم أكثر من 

ألف شخصية تركية، بتنظيم من جمعية 

 .ة(أهلي)"جيهان نوما" 

أهمية  وهدف اللقاء، إلى التأكيد على   

القدس التاريخية كمدينة مقدسة لدى 

 .المسلمين، بحسب المنظمين

 لم يتخل عن تركيا وأضاف مشعل أن "هللا

، 3102نقالب الفاشل عام في ليلة اال

والشعب التركي والرئيس أردولغان 

حطموا كل المؤامرات التي حيكت 

 ."ضدهم

وتابع "عاشت أمتنا بزعامة تركيا رافعة 

كيا من الكتب والتاريخ، الرأس، وأحببنا تر

ومن أفواه آبائنا وأجدادنا، وقدر هللا أن 

 ."نزورها

وأكد في حديثه "قدر هللا أن نلتقي األستاذ 

نجم الدين أربكان، تلك القامة العمالقة، 

ورأينا حبه لفلسطين، وكنا نأتي إليه 

نشاوره في شأن القدس وفلسطين وحماس، 

كان  وتتلمذنا في السياسة على يديه عندما

 ."نجماً ساطعاً في سماء تركيا

وأردف "اليوم نحن نسعد بفخامة الرئيس 

)رجب طيب( أردولغان، هذا الزعيم الذي 

رفع رأس تركيا عاليا، ورفع معها أمة 

 ."اإلسالم

وأكد قائالً "لن ننسى شهداء مرمرة، 

ودماءهم فهم فخر لتركيا وألهل فلسطين، 

يوم وتراب لغزة يفخر بشهداء تركيا،ولكم ال

يا أهل تركيا نصيب متجدد في فلسطين، 

 ."وزرعكم يتجدد هناك

ونوه إلى أن "العدو الصهيوني ظن أن 

فلسطين لقمة سائغة، فاكتشفوا أن شعبها 

معدٌن ال ينكسر، ولن يستطيعوا إخماد 

المقاومة، أجدادنا وآباؤنا وأبناؤنا قاتلوا 

 ."واستشهدوا هناك

ات وتابع مشعل أن "نتنياهو رأى األزم

تجتاح األمة، ورأى ضعفها، ووجد في 

البيت األبيض رجال متطرفا وهو ترامب، 

وظن أنها الفرصة الذهبية لتصفية القضية، 

وبدأت تطبخ في لغرف الظالم ما يسمى 

بصفقة القرن، ولمسوا من أطراف األمة 

 ."اإلسالمية من يمشي معهم في القرار

وأضاف "ما علم نتنياهو أن القدس روحنا 

خنا ومستقبلنا ومصيرنا وآية في وتاري

 ."كتاب هللا

ونوه "دوركم أيها األتراك كبير، فلسطين 

والقدس هي المنطلق، ولن تجدوا على 

 ً  ."أرض فلسطين إال شعباً شجاعا

ورأى أن "العدو بدأ يعلم أن مؤامراتهم لن 

تمر، فلذلك بدأوا بمخطط جديد، بالقضاء 

على حق العودة، وإحكام السيطرة على 

قدس، وتجفيف منابع الدعم لحماس، ففي ال

فلسطين شهيد ابن شهيد، ومجاهد ابن 

 ."مجاهد، ولن يهزم شعب أبناؤه مجاهدون

واستدرك "منعوا السالح عن أهلنا في 

الضفة والقدس، فوجدوا الدعس والطعن، 

ألن شعبنا يبدع في الدفاع عن نفسه، 
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ً على وتعود اال حتالل اإلسرائيلي سابقا

لغزة، لكن هذه المرة  الصواريخ من

فاجأتهم لغزة بما هو جديد، ألن لغزة في 

 ."جعبتها الكثير

حق العودة، وال وشدد على أنه "ال تفريط ب

حتالل، وال استسالم اعتراف بشرعية اال

 ."أمام الحصار

وتأتي استضافة مشعل، كأحد رموز 

النضال الوطني الفلسطيني، بحسب إدارة 

 .الجمعية

ء صالة الفجر وجاء اإلفطار بعد أدا

بمسجد "كيرازلي تبة أوسكدار" في 

 .الطرف اآلسيوي لمدينة إسطنبول

وحضر اإلفطار العشرات من ممثلي 

منظمات المجتمع المدني التركية، بمركز 

 .""بولغاز إكي يشام

وتأسست جمعية "جيهان نوما" )مقرها 

، وتهدف إلى نشر 3102أنقرة(، عام 

ب المحبة واألخوة بين المسلمين، بحس

 .موقع المنظمة

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

 للعّمال والفالّحينلتأسيس الجيش األحمر  011الذّكرى : 3102فيفري  32

، الشيوعية ود السوفيات ضد الرجعية والفاشية، تخليدا لبطوالت الجنيوم الجيش األحمر   
  تقبل البشريةمس

 م، حزب الكادحين يناديكم : ..انبذوا األوهاح الكادحين والكادحات عبر العالمعاش كفا   
  واالنتهازية . الليبرالية والظالمية
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 الدّرب المضيء-الحريّة للمناضلة ماريا هيلدا

 02قـامت السلطات اإلسبانيّة يوم    

بإلقـاء القبض على ماريا  3102فيفري 

يز زامورا، البالغة من العمر هيلدا بير

سنة. وكانت المناضلة ضمن الحزب  17

الدّرب المضيء -الشيوعي البيروفي

تعيش في اسبانيا تحت اسم مستعار هو 

ماريان بيريز زمبرانو، وقد اختفت عن 

أعين السلطات األمنية واالستخباراتية 

إثر اعتقال أعضاء  0993البيروفيّة منذ 

المضيء، المكتب السياسي للدّرب 

ووضعت بعد ذلك من قبل السلطات على 

 قائمة المطلوبين على المستوى الدّولي.

ماريا هيلدا كانت تشغل خطّة قائدة    

عسكريّة للّجنة الجهويّة لشمال البيرو 

 0991للدّرب المضيء بين سنتي 

، وتعتبرها السلطات الرجعية 0993و

 00في البيرو مسؤولة عن مقتل 

ألمن كانوا قد سقطوا عنصرا من قّوات ا

خالل مواجهات في مناطق انغاسماركا 

 وسانتيالغو.

و بنجاحها في إلقاء القبض على    

هيلدا، فإّن السلطات االسبانية تكون قد 

قدّمت خدمة كبيرة للسّلطات البيروفيّة 

التي تشّن حربا رجعيّة على الشعب 

وقواه الوطنية والديمقراطية وهي تعتقل 

ضيء وفي الدّرب المالمئات من عناصر 

في  (لغونزالو) مقدّمتهم أبيمايل لغوزمان

نفس الـوقت الذي شرعت فيه هذه 

السلطات في االعداد للعفو عن 

فوجيموري، الرئيس السابق للبيرو، 

الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم إبادة 

جماعيّة ويقّضي عقوبة بالسجن لهذه 

األسباب.
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 بيــــانات سياسيّة  

 م األرضبيـــان حول يو

تحيي األمة العربية والبشرية المناضلة    

يوم  3102مارس  21لغدا الموافق لـ 

األرض الذي يتزامن هذا العام مع مرور 

سبعين عاما على تأسيس الكيان 

  .يونيالصه

وفي هذه األثناء تجاهر االمبريالية    

األمريكية بأن القدس عاصمة لذلك الكيان 

تهديد محمود ا األمر حد الغازي ووصل به

ما خضع ألوامرها بأنه طال يعباس الذ

عنه لصالح قيادة خائنة جديدة  يسيتم التخل

  .تنفذ سياسات واشنطن

ر مناخ تقسيم الشعب العربي ويوفّ   

الفلسطيني من طرف سلطة عباس في 

الضفة وإمارة حماس في لغزة الفرصة 

 .لنجاح تلك التهديدات االمبريالية

ن ي فإنه لم يتوقف عأما الكيان الصهيون   

عليها  يالعربدة مستغال حالة الضعف الت

 ياألمة العربية اآلن جراء الجراح الت

ي تسببتها الرجعية الظالمية التكفيرية ال

  .زرعت الفتن المذهبية والطائفية

ولم تعد الرجعية العربية تجد حرجا في    

صهيوني بما التطبيع العلني مع الكيان ال

 لى القدس وفتحإراء في ذلك زيارات وز

جواء أمام الطيران المدني الصهيوني األ

، أما عن وتبادل السفراء والوفود الرياضية

 .التطبيع السري فحدث وال حرج

وبرلغم اختالل موازين القوى فإن األمة    

العربية تقاوم الغزاة وعمالئهم مقدمة 

قوافل من الشهداء والجرحى واألسرى 

سطين وباقي وبإمكانها االنتصار في فل

األقطار العربية متى استقلت فكريا 

وسياسيا وتنظيميا عن االمبرياليين 

والصهاينة والرجعيين وشقت لنفسها 

  .طريق حرب الشعب الثورية

3102مارس  32تونس  حزب الكادحين

 بيان حول االحتالل التركي لعفرين

راك ومرتزقتهم باحتالل ـتقام الغزاة األ   

كة امبريالية ورفعوا مدينة عفرين بمبار

المتاجر فوقها العلم التركي ونهبوا 

روا والبيوت وارتكبوا المجازر وهجّ 

ر بالجرائم الصهيونية في السكان بما يذكّ 

ر حزب بذلك يعبّ وفي عالقة  ،فلسطين

 ا يلي :ـين عمّ ـــالكادح

وريين العرب ـحاد الثّ تّ ي الحزب اِ يّ ح: يُ أوال

األمميين في  والكرد ومناصريهم من الثوار

إجالال  ياألتراك وينحنالكفاح ضد الغزاة 
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أمام عشرات الشهداء والجرحى الذين 

روا صفحات من البطولة الثورية وهم سطّ 

ن القرى يدافعون عن عفرين ولغيرها م

 والمدن السورية .

جعية التركية له الرّ لى ما تمثّ إثانيا: التنبية 

ى العرب وشعوب المنطقة من خطر عل

أراضي جديدة في  لى ضمّ إسعى فهى ت

العراق وسوريا وبسط السيطرة بطرق 

أخرى على ليبيا والسودان وقطر وتونس 

ولغيرها من األقطار العربية وتحلم ومصر 

مبراطورية العثمانية باستعمال بإحياء اال

 .رهابيين الدينيين التكفيريين اإل

ثالثا: لن يضعف التمدد العسكري التركي 

ب والكرد بل سوف يزيدها مقاومة العر

 يففي الوقت الذ ،قوة لتشمل مناطق أخرى

جعي القضاء يتوهم فيه نظام أردولغان الرّ 

على الحرب الشعبية الكردية المشتعلة 

ه ال يفعل أكثر من ـمنذ سنوات فإنّ نيرانها 

 الزيت عليها . صبّ 

3102مارس  02تونس حزب الكادحين 

 تونس في بيان حول حرق المعاهد والمدارس

ضت العديد من المؤسسات التعليمية تعرّ    

في وخاصة مبيتات التالميذ الى الحرق 

لى سقوط إجهات مختلفة من البالد وأدت 

وفي ، خسائر الماديةضحايا فضال عن ال

 :ا يلير حزب الكادحين عمّ بذلك يعبّ  عالقة

: تكشف تلك الجرائم عن مخطط منظم الأوّ 

منفصلة عن ليست  له دوافعه ولغاياته وهى

ات ما يشهده الوضع السياسي من صراع

 لى حلّ إالطامحة بين القوى المهيمنة 

د خالفاتها على حساب الكادحين بما يهدّ 

رجعية يكون الشعب بإشعال فتيل حرب 

 ضحيتها .

ن الواليات : شملت الحرائق حتى اآلثانيا

األكثر حرمانا والتي كان لها تأثير أكبر 

ديسمبر وما بعدها مثل  07ة خالل انتفاض

والقيروان القصرين وسيدي بوزيد وقفصة 

والكاف وسليانة كأنما في رد فعل لمعاقبتها 

 ا قامت به .عمّ 

: ترتبط تلك الجريمة بجرائم أخرى ثالثا

مشابهة حدثت سابقا ممثلة في حرق 

أضرحة ومقامات وزوايا ولغابات ومن 

المرجح وقوف نفس القوى االجرامية 

 اءها .ور

ت تلك الجرائم مجهولة الفاعلين رابعا: ظلّ 

بعضهم حتى اآلن رلغم القاء القبض على 

مما يثير أسئلة عن دوافع السلطة للتعتيم 

د مجرّ عليها واالدعاء أنها قد تكون 

حوادث منعزلة وال تمثل ظاهرة إجرامية 

 منظمة.

خامسا: دعوة القوى الثورية الى توحيد 

وطن يغرق أكثر الصفوف واليقظة فال

فأكثر في األزمات وتحف به المخاطر من 
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كل جانب مما يتطلب تحمل مسؤولية 

 الدفاع عن الشعب .

 3102مارس  0تونس   حزب الكادحين 

 بيــــان

 حول مقاطعة االنتخابات البلدية

تستعد الرجعية لتنظيم انتخابات بلدية في    

بعد تأخير هذا  3102ماي  2تونس يوم 

االنتخابي عديد المرات جراء عد المو

األزمة السياسية المستفحلة التي تعود 

لغداة تركيز سلطة سياسية  جذورها إلى

ال عالقة لها بانتفاضة  3100جانفي  01

ديسمبر بل إنها جاءت لنسفها وتصفية  07

وحزب الكادحين الذى قاطع مكاسبها. 

هم مختلف المحطات االنتخابية السابقة وسا

نجاح إقوى ثورية أخرى في  إلى جانب

حمالت كشف حقيقتها، يهّمـه في عالقة 

 باالنتخابات البلدية التعبير عما يلي:

: ال مجال للديمقراطية وانتخابات أّوال

ة نزيهة في ظل تحكم المراكز االمبريالي

عن مراكز ، فضال واإلقليمية والعربية

النفوذ المحلية في الحياة السياسية في 

ل واإلعالم والضغوط األمنية تونس بالما

 والعسكرية .

ثانيا : لن تكون االنتخابات القادمة أفضل 

حاال من االنتخابات السابقة من حيث نسبة 

فيها فقد أدرك الكادحون المشاركة الشعبية 

" ال الناشئة أن شعارات "الديمقراطية

عهد التغيير تختلف عن شعارات "

البطالة  مشاكل والتحول الديمقراطي " وأنّ 

والفقر ولغالء األسعار والفساد لن تحل 

الحكم السياسي دون تغير جوهري في 

 وإدارة االقتصاد.

: دعوة القوى السياسية والثقافية ثالثا

والنقابية والنسوية والشبابية الثورية 

االتحاد لتنظيم المقاطعة لالنتخابات إلى 

حملة مشتركة تفضح األوهام الديمقراطية 

ها الرجعية وتفتح عين الشعب التي تنشر

 البديل الديمقراطي الشعبي . على 

 3102فيفري  35تونس حزب الكادحين 
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 ربيـــع نكسلبــاريرعد    

يخوض الماويون    
في الهند حربا 
شعبيّة طويلة األمد 

ام ضدّ النظ
الكمبرادوري 

، االقطاعي الرجعيّ 
وهم يسيرون إلى 

شعوب الراء والعّمال وجانب الفالّحين الفق
والنساء وكّل الجماهير الكادحة  المضطهدة

التي تتعّرض لالستغالل واالضطهاد حتّى 
تأخذ هذه الجماهير مصيرها بيدها انطالقـا 
من تأسيس الحكومات الشعبيّة في المناطق 

 التي يتّم تحريرها.

ة التي يخوضها الشعب هذه الحرب الثّوريّ  
انتفاضة  ىفي الهند تعود جذورها إل

 عـاما في قرية نكسلباري 0.اندلعت قبل 
الواقعة في البنغال الغربي للهند. وقد 
أعطت هذه القريـة اسم سّكانها 
"النكساليون" إلى كّل الثّوار الذين 
يخوضون اليوم حربا ثورية تمتدّ على 

 نطاق واسع ضد الدّولة الّرجعيّة في الهند.

، وتأثّـرا 0922في شهر أكتوبر     
بإعالن انطالق الثّورة الثقافيّة البروليتارية 
الكبرى في الصين، وّجهت لجان الفالّحين 
نداًء للحزب الشيوعي للهند )الماركسي( 
للقيام بإصالح زراعي ولتأسيس عصابات 

 مسلّحة.

، اندلعت 0927مارس  2ويوم    
قرية انتفاضة الفالحين المسلّحة في 

حرومون نكسلباري، وقد قام الفالّحون الم
بمهاجمة اإلقطاعيين والكمبرادوريين 

 وقاموا بمصادرة ممتلكاتهم الواسعة
 . مطبّقين شعار "األرض لمن يفلحها"

بقيادة وكان الحزب الشيوعي الصيني   
هذه حيّى أّول من ماوتسي تونغ 

االنتفاضة، فقد أوردت صحيفة الشعب 
مقاال  0927 جويلية .الصينية بتاريخ 

ف علم نكسلباري تحت عنوان "ليرفر
األحمر عاليا أكثر فأكثر"، وورد في 
المقال:"إّن الكفاح المسلّح هو الّطريق 

وليس  ; الوحيدة الصحيحة للثورة الهندية
  هناك طرق أخرى خارجها".

ربيـع رعد هذه االنتفاضة التّي ُعرفت بـ"  
نكسلباري" دفعت بالعناصر الثورية في 

إلى الحزب الشيوعي للهند )الماركسي( 
اتّخاذ موقف مساندة الفالّحين المنتفضين 

  .واالنشقاق عن الحزب

العناصر الثوريّة المنشقّة عن وّجهت    
وفي مقدّمتهم شارو  الحزب التحريفي

مازومدار االنتفاضة مّما جعل ما يزيد عن 
ألف فالح ينخرطون في هذا الكفاح  .0

ويلتحقون بصفوف التنظيم الثوري 
الجماهير الكادحة في النّـاشئ، وتنّظمت 

البنغال الغربّي في لجان الفالحين التي 
تطّورت بعد ذلك إلى مليشيات شعبية 

وقد أّكد مازومدار أّن الماويّة . مسلّحة
ستكون المرحلة الثالثة في علم البروليتاريا 
وشرع في تأسيس عصابات مسلّحة من 

ومع تقدّم  الفالحين وقام بالتنسيق بينها.
اإلصالح الّزراعي في  جازاالنتفاضة وإن

أّسس شارو مازومدار  المناطق المحّررة
)في  0929أفريل  33 فيمع رفاقه 
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الحزب لوالدة لينين(  99الذكرى 
 اللينيني(.-الشيوعي الهندي )الماركسي

وقد واجهت حكومة البنغال الغربي، التي    
تحالف بين التحريفيين كان آنذاك يقودها 

نتفاضة بقمع ، هذه االوحزب المؤتمر
وحشّي، ووقفت في خندق واحد مع الدّولة 

أنديرا لغاندي. الّرجعية بقيادة  المركزيّة 
فأعلنت حالة الّطوارئ وجّهزت ضدّها كّل 
طاقاتها البوليسية والعسكريّة وتّم ارتكاب 
مذابح في صفوف الّشعب الثائر قتل 
خاللها عشرات اآلالف من الجماهير 

 1.ألف و 23ما بين الكادحة واعتقال 
وتعذيبهم، وقد تعّرض شارو  ألف

مازومدار للتعذيب لمدّة اثني عشر يوما 
مما أدى الى بعد اعتقاله في كلكوتا 

 .0973في أواخر شهر جوان  استشهاده
وتواصلت حملة القمع ليتّم فرض حالة 

 ..097جوان  32الّطوارئ في 

أدّت هذه الحملة إلى استعادة الدولة    
مناطق المحّررة وإلى سيطرتها على ال

، فظهر "الحزب الشيوعي الحزبتشّظي 
للهند )الماركسي اللينيني( التحرير" وقد 
أعلن القطع مع الكفاح المسلّح، بينما 
ظهرت لجنة مركزية ثورية جديدة في 

ليتّم  0973منطقة أندرا براداش منذ 
تأسيس "الحزب الشيوعي للهند )الماركسي 

أفريل  33اللينيني( حرب الشعب" في 
انطالق ، ليعلن بعد أربع سنوات 0921

مرحلة ثانية من الكفاح المسلّح ضدّ الدّولة 
 الهنديّة.
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 تصريحــات صحفيّة للرفيق فريد العليبي   

أزمة تونس أضحت أقوى من الُحّكام.. والباجي قايد 
 السبسي لم يقم إاّل بتوصيف األزمة

أّن األزمة في تونس  يبياعتبر الُمحلّل السياسي فريد العل   

متعدّدة األبعاد، فلم تعد اقتصادية فقط بل تشمل اآلن السياسة 

أزمة عامة، ومن  أنّها واألخالق والثقافة أيضا، معتبرا

وارتفاع األسعار وتدني قيمة إهدار الثروة الوطنية  مالمحها

الدينار ونضوب الخزينة من العملة الصعبة وتفاقم 

لة واالنتفاض االجتماعي المديونية والبطا

واالنتحار واستهالك المخدرات وتفشي 

رهاب وانهيار الصحة الجريمة واإل

والتعليم، ولغيرهما من القطاعات 

في حياة األمم والشعوب، إلى االستراتيجية 

جانب االنقالبات السياسية داخل األحزاب 

ل القوى الدولية والحكومة وتدخّ والبرلمان 

يادة الوطنية الس واالقليمية وتالشي

الخرافة والشعوذة والفردانية سيطرة و

 التكالية والالمباالة.وا

يبي، في اتصال بـ"آخر لوقال فريد الع   

  مارس، 10خبر أونالين"، اليوم الثالثاء 

هذا الوضع أضحى رئيس الجمهورية  أمام

يطل فيها على يُكّرر نفسه في كل مناسبة 

احتفالية  الشعب، مثلما حصل اليوم أثناء

دون تقديم مارس في قصر قرطاج،  10

أيّة حلول فعلية، مّما يعني استفحال األزمة 

أصبحت أقوى من الحكام،  التي

عن تقديم أي عالج، ومن هنا  عجزوا لذلك

  تفّشى انعدام الثقة بينهم والمحكومين.

السبسي لم يقم اليوم سوى   واعتبر أن   

وضع بتوصيف هذه الحالة العامة، فال

حباط في جدا كما قال، واإلصعب وصعب 

أوجه بين التونسيات والتونسيين، فنسب 

نتاج الخ ...كانت قبل واإلالنمو والتشغيل 

رحيل بن على أفضل مما أصبحت عليه 

اعترافا صريحا بالفشل، بعده وهو ما يعد 

" ناحية، وتقديرا مبطنا لـ "منجزاتمن 

  ناحية ثانية.حكم بن علي، من 

ل العليبي إن رئيس الجمهورية لم وقا

في ما قالته برقيات رؤساء  عزاء إالّ   يجد

كلمات  أمريكا وفرنسا وألمانيا التي قدّمت

ديبلوماسية تتغنى بديمقراطية تونس 

الرجل الناشئة والتحديث العميق، وهو 

لى مدرسة سياسية وضع إالذي ينتمي 

رضاها عن أسسها بورقيبة كثيرا ما تستمد 

ال من الداخل و إنما من الخارج،  النفس

 وخاصة من أوروبا وأمريكا.
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موقع حفريات        فريد العليبي: اإلسالم السياسي يراوغ وصوالً إلى الحاكمية

أرجع الدكتور فريد العليبي عودة    

اإلسالم السياسي في المشهد العربي إلى 

"االنتفاضات العربية" وإلى قدراته 

افة إلى توّجه بعض التنظيمية، باإلض

القوى الدولية لتشريك "اإلسالم السياسي 

 ."المعتدل

وأوضح أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب    

والعلوم اإلنسانية بصفاقس، في حوار 

، أّن اإلسالم "حفريات" أجرته معه

السياسي استعملته قوى متصارعة ضد 

 ً في الماضي، مقابل قوى  بعضها بعضا

ديمقراطية عانت عجزاً في إطالق حداثة 

ً أّن مفهوم "الدولة اإلسالمية"  عربية، مبينا

ً حتى تكون هناك  لم يكن له وجود مطلقا

مطالبات بعودته؛ ألن "ما ألغاه كمال 

أتاتورك هو الدولة العثمانية"، على حد 

 .تعبيره

 السياسي اإلسالم ونّوه العليبي إلى أنّ    

 القضاء سبيل في بالديمقراطية يراوغ

كرة ؛ أي ليستبدلها في النهاية بفعليها

الحاكمية، كما بلورها أبو األعلى 

المودودي، أو بوالية الفقيه كما عبّر عنها 

يستعملها لتجريد   الخميني..، فهوآية هللا 

شؤونه الشعب من أّي سلطة سياسية لتدبير 

العامة، ووضع مصير ذلك التدبير بين 

لنظام أيدي الفقهاء الجدد في إعادة إنتاج 

ي البالد حكم ساد على مدى قرون ف

 العربية وتجاوزه الزمن.

 اإلسالم العربية االنتفاضات مّكنت 

 في قدم موطئ له يجد أن من السياسي

 السياسية الحياة

والدكتور فريد العليبي أستاذ الفلسفة بكلية 

اآلداب والعلوم االنسانية بصفاقس 

الجمهورية التونسية. من أبرز مؤلفاته: 

ن رشد "رؤية ابن رشد السياسية"، "اب

والفتنة"، "مقاربات نقدية في فلسفة 

النبوة"، "تونس االنتفاضة والثورة"، 

"الربيع العربي والمخاتلة في الدين 

والسياسة"، وهو عضو سابق بالهيئة 

المديرة للجمعية التونسية للدراسات 

الفلسفية وعضو هيئة تحرير سابق لمجلتها 

 .العلمية

 السنين عبر اكتسب السياسي اإلسالم 

 ضارب ديني موروث من استمدّها قوة

 القدم في

 :كامالً  الحوار نص يلي ما وفي   

 السياسي اإلسالم عودة تفّسر بم -

 ؟ 3100 العام منذ الحكم على للمنافسة

 ما منها ذلك، تفسر مختلفة عوامل هناك   

ً  خارجي، هو ما ومنها داخلي هو  فداخليا

 اإلسالم العربية االنتفاضات مّكنت

 في قدم موطئ له يجد أن من السياسي

 مناخ من وفّرته بما السياسية الحياة

 يتمتع كان أنه خاصة العامة، الحريات

ً  ذلك؛ له تتيح تنظيمية بقدرات  وخارجيا

 القوى من عدد لدى اتجاه هناك كان

http://www.hafryat.com/node/367
http://www.hafryat.com/node/367
http://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%E2%80%8F%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7&url=http://www.hafryat.com/blog/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9/1830
http://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%E2%80%8F%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7&url=http://www.hafryat.com/blog/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9/1830
http://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%E2%80%8F%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7&url=http://www.hafryat.com/blog/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9/1830
http://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%E2%80%8F%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7&url=http://www.hafryat.com/blog/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%BA-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9/1830
http://www.hafryat.com/node/635
http://www.hafryat.com/node/635
http://www.hafryat.com/node/635
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 المتحدة الواليات في وخاصة الدولية،

 السياسي اإلسالم لتشريك ريكية،األم

 الحكم. في المعتدل""

 قوة يفسر من المحللين من ولكن، -

 على وسيطرتها السياسي اإلسالم تيارات

 من منافسيها بضعف الشارع

 عن وعجزهم والحداثيين الديمقراطيين

 هذا وجاهة مدى ما الشارع، مع التواصل

 ؟ التفسير

 اكتسب السياسي فاإلسالم ،صحيح هذا   

 من جهة من استمدّها قوة السنين عبر

 يسكن، القدم في ضارب ديني موروث

 الجماعي الوعي ذاك، أو القدر بهذا

 له بالوفاء التظاهر ويكفي للشعوب،

 هذا في الجياشة العواطف لتحريك وإجالله

 نّ فإ ثانية، جهة ومن ذاك؛ أو االتجاه

 إليه حاجة وجد ما كثيراً  السياسي اإلسالم

 واستعملته فدعمته متصارعة قوى لدى

 أخرى قوى ضد أو البعض، بعضها ضد

 القوى أما إلضعافه، بلد كل داخل

 من عانت فقد والحداثية، الديمقراطية

 الموروث ذلك مع عالقة في لغربتها

 عربية حداثة إطالق في تنجح ولم الديني،

ً  فظلّ  اه،ثناي بين من  القوى يد في سالحا

 ضد "الشارع" لتوجيه استعملته التقليدية

 و"االشتراكية" و"العلمانية" "الحداثة"

 الجنسين" بين و"المساواة و"الديمقراطية"

 متغيرات فإنّ  ذلك، عن وفضالً  الخ...

 عالمي صعيد على حدثت إستراتيجية

 والحداثية الديمقراطية القوى أضعفت

 سّمي ما لغداة العربية القومية ةهزيم ومنها

 االتحاد وتفكك ،0927 العام بالنكسة

 العالم وانعطاف ،0990 العام السوفياتي

 .التليد الماضي إلى النكوص اتجاه في كله

 "الدولة على قضي أن بعد لماذا برأيك، -

 فيها الحكم نظام كان التي اإلسالمية"

 نجد أخرى بأنظمة واستبدلت خالفة،

 تعاود السياسية اإلسالمية "الروح"

 حد على قدم موطئ لها وتجد الظهور

 ضعف على دليالً  هذا أليس تعبيرك؟

 العالم في ومفهومها الدولة فكرة ترسخ

 ؟ العربي

 الدولة" مفهوم تدقيق بنا يجدر ماربّ    

  أبداً، النور ترَ  لم الدولة فتلك ،"اإلسالمية

 اإلسالم في لها وجود ال الخالفة أنّ  بمعنى

 وما عبدالرازق، علي ذلك إلى يذهب كما

 هو 0931 العام أتاتورك كمال ألغاه

 الدين معطف ارتدت التي العثمانية الدولة

 االسالمية". "الدولة وليس طويلة لعقود

ً  اآلن نراه وما  "الروح انبعاث من أيضا

 إلى وصوالً  ة،السياس في اإلسالمية"

 من هو اإلسالمية، للدولة قيام عن الحديث

 من لحكمها بالدين الشعوب مراولغة قبيل

 أو االجتماعية السياسية القوة هذه طرف

 الدين، عودة ليس اآلن نراه ما إنّ  تلك.

 قوى طرف من السياسة في استثماره وإنما

 والهيمنة، السيطرة لغايات اجتماعية

 تبيّن التي باألمثلة مليء اإلسالمي والتاريخ

 هذه بروز من بلد أو عصر يخلو فال ذلك،

 تلك ألجل الدين استثمرت تلك، أو الجماعة

http://www.hafryat.com/node/1027
http://www.hafryat.com/node/1027
http://www.hafryat.com/node/871
http://www.hafryat.com/node/871
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 األمويين مع األمر كان كذلك الغاية،

 والمرابطين المشرق في والعباسيين

  الخ.. المغرب في والفاطميين والموحدين

 ردّة ما بمعنى هو اآلن العرب يشهده ما 

 عاصفة بأزمة مرتبطة ةتاريخي

 هي ما بقدر فكرة ليست والدولة   

 وتقوى تضعف وهي وأجهزة، مؤسسات

 ابن يراه كما ومحدداته بالتاريخ عالقة في

ً  مثالً، خلدون  كذلك وضعها كان وعربيا

ً  كانت فقد  وهباء تارة عضوضاً" "ملكا

 .أخرى تارة منثوراً 

 أنّ  محللون يرى المقابل، الطرف في -

 اإلسالم فكر في تطوراً  تعكس عودةال هذه

 الديمقراطية بشروط وقبوالً  السياسي

 ً  هذا في رأيك ما لنظامها، وخضوعا

 ؟ رحالطّ 

 وإنّما موحداً، ليس السياسي اإلسالم   

 ويتشكل، منها يتكون مختلفة تيارات هناك

ً  وهي  حدث وقد بعضاً، بعضها تقاتل أحيانا

 لكوت أيضاً، اليوم ويحدث باألمس، هذا

 مشترك قاسم بينها يجمع المختلفة التيارات

 كما السياسة في الدين استثمار وهو

 النظريات في تطوراً  يمثل ال وهذا ذكرت.

ً  وإنما السياسية، ً  نكوصا  إلى وارتكاسا

 األمر أنّ  وطالما ثيوقراطية. حكم أنماط

 فالحكم نقيضان. اطيةالديمقرو فإنها كذلك

 ومن هللا. باسم كالحكم ليس الشعب باسم

 يراوغ السياسي اإلسالم فإن هنا،

 أي عليها؛ القضاء سبيل في بالديمقراطية

 كما الحاكمية بفكرة النهاية في ليستبدلها

 بوالية أو المودودي، األعلى أبو بلورها

 الخ.. الخميني هللا آية عنها عبّر كما لفقيها

 سلطة أيّ  من الشعب لتجريد يستعملها إنّه

 ووضع العامة شؤونه لتدبير سياسية

 الجدد الفقهاء أيدي بين التدبير ذلك مصير

 مدى على ساد حكم لنظام إنتاج إعادة في

 العربية. البالد في قرون

ً  تونس في النهضة حركة توفّر   نموذجا

 ضوء على السياسي اإلسالم راءةلق

 المراوغة مفهوم

 في النهضة حركة اعتبار يمكن أال -

 "نداء حركة مع للتحالف وقبولها تونس

 اإلسالم تيارات انخراط على مثاالً  تونس"

 وأساليب وقوانينها السياسة في السياسي

 ؟ إدارتها

ً  تونس في النهضة حركة توفّر     نموذجا

 مفهوم ضوء على سيالسيا اإلسالم لقراءة

 بورقيبة حكم خالل نشأت فقد المراولغة؛

 جرائدها أن حتى منه جداً  قريبة وكانت

 للحزب العام المقر في تطبع كانت

 االنتفاضة حدثت وعندما الدستوري.

ً  أصدرت 0972 العام العمالية  بيانا

ً  جرى ما فيه اعتبرت  لمؤسسات تخريبا

 العام قفصة عملية وقعت عندما أما الدولة،

 استعدادها عن عبّرت فقد ،0921

ً  الحالسّ  لحمل  بورقيبة نظام عن دفاعا

 على تآمرت عودها اشتدّ  عندما ثم الخ..

 عسكرية شبه مجموعات وكّونت بورقيبة،

 علي بن مع حدث ما وهو بذلك، للقيام

 لقائه بعد الغنوشي راشد صّرح فقد أيضاً؛
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 )نوفمبر( الثاني تشرين 7 انقالب لغداة به

 بن وفي هللا في ثقةً  له أنّ  0927 العام

 لبث ما ثم الرسول، ذكر حتى ونسي علي،

 اليوم يحدث وهذا أيضاً، عليه انقلب أن

 أو المرزوقي بمنصف عالقة في كذلك

 الحلفاء من وهما مثالً، الهمامي حمة

 فإنّه هنا، ومن النهضة. لحركة السابقين

 الحركة بين الحالي التوافق فهم ينبغي

 أمر أنّه على ال تونس نداء وحزب

 وإنما السياسية، الممارسة في "تطور"

 المخاتلة ثوابت من "ثابتاً" باعتباره

 عامة. السياسي اإلسالم تسم التي السياسية

 مع النهضة حركة اسمهتتق "الثابت" فهذا

 .السياسي اإلسالم مكونات من لغيرها

 السياسي اإلسالم تيارات اتّهمت كلما -

 معادية وبأنّها "رجعية" بأنّها

ً  منتقديها بأنّ  ردّت للديمقراطية،  ال أيضا

 ويحاولون الصندوق" "نتائج بـ يرضون

 الديمقراطية أفرزت إذا الحكم نظام قلب

 مصر في حصل كما التيارات لهذه فوزاً 

 نقبل أن المفترض من أليس مثالً، وتونس

 الديمقراطية؟ تفرزه بما

 اآلن حتى العربية االنتفاضات أفرزت   

 إنها القول بإمكاننا بل ملتبسة؛ ديمقراطية

 المال فيها يتحكم ديمقراطية إنها مغشوشة،

ً  الفاسد اإلعالم وبعض السياسي  محليا

ً  وإقليمية دولية قوى وتدخل  بالمال خارجيا

 ً  الحركة هذه كفة لترجيح بالسالح وأحيانا

 الليبرالية السياسية المجموعات من تلك أو

 متزايدة بأعداد الناس يهجر لذلك والدينية،

 "السياسة" من وينفرون الديمقراطية، تلك

 هذا بداية في قلت وكما أفرزتها، التي

 فرصة وجد السياسي اإلسالم فإنّ  حوار،ال

 تلك وفرته الذي المناخ الستثمار سانحة

 وإنما المنتفضين لصالح ال االنتفاضات

 على التعامل ينبغي هذا ألجل هو. لصالحه

 الديمقراطية تلك مع النظري المستوى

 ً  وصوالً  العملية مضارها إلى والتنبيه نقديا

 الشوائب تلك من الديمقراطية تنقية إلى

 حيث من جوهرها إلى وإرجاعها والعوائق

 لن ما وهو بنفسه، لنفسه الشعب حكم هي

 والعدل الوطنية السيادة تحقيق دون يتحقق

 للمباراة يمكن فعندها الثروة، توزيع في

 الفعلي. معناها لها يكون أن االنتخابية

 ما فإنّ  اآلن متوفر لغير لكذ أنّ  وطالما

 الدينية التيارات بين صراع هو يحصل

 اتّخذ وإن السلطة، على ولغيرها والليبرالية

 "برلمانياً"، شكالً  تارة الصراع ذلك

 وإرهاب عسكرية انقالبات شكل وطوراً 

 ..الخ تكفيري

 في السياسي اإلسالم عودة رتأثّ  كيف -

 اتتداعي أبرز ما برأيك؟ العربي الواقع

 ؟ العودة هذه

 بلدان في اليوم التأثير ذلك رصد يمكن   

 ومصر واليمن وسوريا والعراق ليبيا مثل؛

 المذابح مثل؛ مظاهر تنتشر حيث وتونس؛

 الدينية الهوية على والقتل الجماعية

 المهاجرين وبيع النساء وسبي والطائفية

 لهب وارتفاع األمراض وانتشار عبيداً 

 لإلسالم كان لقد خ..ال المذهبية الفتن
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 به، حلّ  بلد أي في الضارة آثاره السياسي

 المستقبل، في سوءاً  أشد األمر وسيكون

 التي األزمة يحل ال بالدين السياسة فخلط

 وقد تعقيداً، يزيدها وإنما العرب، بها يمر

ً  اآلن لغدا  هو "اإلسالم شعار أنّ  واضحا

 السياسي، اإلسالم ردّده طالما الذي الحل"،

 ذلك في الواقعي تجسيده يتمثل إنما

 قطر منه نجا قلّما الذي المعمم الخراب

 عدد لشوارع تصديره تم إنه بل عربي؛

 دهس حيث ولغيرها؛ األوروبية المدن من

  الخ.. قطارات وتفجير أبرياء أناس

 ما مستقبلي: سؤال إلى يحيلنا هذا -

 مزيد عن تنجم أن يمكن التي األخطار

 الواقع في السياسي اإلسالم تيارات تغلغل

 المعاصر؟ اإلسالمي العربي

 اآلن وضعف وهن حالة في العرب   

 األسلحة بين من كان السياسي اإلسالمو

 لتحقيق عقود مدى على استعملت التي

ً  كان أنّه لغير ذلك،  من دوره يؤدي لغالبا

 بهذا يقوم فإنه اآلن أما ،السلطة خارج

 في ومفيد ضار وهذا داخلها، من الدور

 كونه جهة من ضار إنه نفسه، الوقت

 إلى بالعرب وصوالً  الوهن ذلك سيفاقم

 باحتدام عالقة في خاصة الكارثة حافة

 عموم كون جهة من مفيد وهو الفتنة،

 فأكثر أكثر يدركون أضحوا الناس

 ال السياسي اإلسالم أنّ  الملموسة بتجاربهم

 له ما بقدر الدين عن بالدفاع له عالقة

ً  به. بالتجارة عالقة  فيلسوف قال وقديما

 من "إن الكندي إسحاق أبو األول العرب

 الدين يبيعون وهؤالء باعه"، بشيء اتجر

 .يشتري لمن

ً  أشرت -  التيارات أنّ  إلى سابقا

 – مسؤولية تتحمل الحداثيةو الديمقرطية

 صعود في - مباشرة غير بطريقة وإن

 إلى السلطة، إلى السياسي اإلسالم تيارات

ً  إذن تكون أن يمكن مدى أي  مساعداً  طرفا

 ؟ نفوذها تصاعد من والحدّ  مواجهتها في

 دورها لها يكون أن التيارات لتلك يمكن   

 تلك إلى الوصول دون الحيلولة في

 متى إليها، ألمحت التي رثةالكا /اللحظة

 قاعدة على سياساتها أرست

 الخ.. وعقالنية ونقدية ديمقراطية فلسفية

ً  اليوم فهي  أي حداثة؛ دونما حداثية لغالبا

 قّوماتهاوم الحداثة لمعنى إدراك دون

 ينسحب ما وهو وعوائقها،

 أيضاً. الديمقراطية على

 الحداثة أن تدرك ستجعلها الفلسفة وتلك   

 العرب من ينبعا أن ينبغي والتحديث

 ال وتاريخهم بموروثهم عالقة في أنفسهم

 رشد ابن مثل؛ فالسفة إنّ  عنه. لغربة في

 مثل؛ حداثيين ومفكرين والفارابي والكندي

 عبده ومحمد لشمي وشبلي أنطون فرح

 في استعادتهم يمكن الخ... الحداد والطاهر

 معاصرة عربية سياسية نظريات بلورة

 اإلسالم نظريات مع القطيعة تلك تحقق

 الحياة صميم في ذلك وتجسد السياسي،

 أن بمعنى الناس، من قطاع ألوسع الواقعية

 أكثر االنشغال إلى بحاجة التيارات تلك
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ً  أبعادها بين من التي الثقافية بالمسألة  أيضا

 وبين بينها الربط وحسن الكونية مكاسبها

 .السياسية المسألة

 سانحة فرصة وجد السياسي اإلسالم 

 االنتفاضات وفرته الذي المناخ الستثمار

 هو لصالحه وإنما المنتفضين لصالح ال

 من بالحد كفيلة تراها التي اآلليات وما -

 على لعاما للمجال السياسي اإلسالم امتالك

 أو األمني الحل لك يبدو هل واسع، نطاق

 ذلك؟ على قادراً  العسكري

 األفكار قمع أنّ  تبين كثيرة أمثلة هناك   

 إلى إال تؤدي ال طبيعتها كانت مهما

 من العديد كما نفسها، واألديان تقويتها.

 بوسائل خنقها مت بعدما انتشرت الفلسفات،

 أهمية إلى أشرت لذلك والردع، القوة

 اإلسالم فهزيمة الثقافي المجال

 نقطة فتلك بالذات، هنا ممكنة السياسي

ً  وضعفه قوته  إنّه المفارقة. وهنا أيضا

 الموروث، ذلك امتالك زعمه من يتغذى

 مكمن هذا وفي ه،وحارس عليه القيم فهو

 األيديولوجي القناع هذا نزع أنّ  لغير قوته.

 متزايد. نحو على الضعف إلى سيعرضه

ً  المنخرطين العرب المفكرين ومهمة  أيضا

 متأكدة واالجتماعية السياسية المعركة في

 سياسي فاعل يعاضدها أن وينبغي هنا.

 قطاع أوسع بين الفكرة نشر آليات يمتلك

 قوة إلى خاللهم ومن بهم لتتحول الناس من

 .مادية

 ظلّ  في التيارات لهذه مستقبالً  ترى هل -

 ؟ 3100 بعد أزمات من سبّبته ما

 وانحناءات تعرجات البشر تاريخ في

 خط وفق يسير ال أنه بمعنى ومنعطفات؛

 بمعنى هو اآلن العرب يشهده وما مستقيم،

 عاصفة، بأزمة مرتبطة تاريخية ردّة ما

 ظاهرها فصيلت مجال هنا ليس

 لهذا نتاج السياسي واإلسالم. وباطنها

ً  وسيظل المركب، الوضع  بقيت ما قائما

 حل ببساطة إنه حل. دون األزمة تلك

 لها، أخرى وهمية حلول بين من وهمي

 الزيف الوقت مرور مع الناس وسيكتشف

 هم يبتكروا أن لقب الحلول، تلك في الكامن

 دون مصالحهم مع المتطابق حلها أنفسهم

 مساعدتهم المثقفين مهمة تكون وقد سواها.

 نقطة الحالي الظالم في يروا أن على

 تكبر لجعلها بعيد من تلمع التي الضوء

 ً ً  شيئا  .فشيئا

 جابلي عيسى حاوره:

1028ير ينا 12الخميس   
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  لى الكاِدِحين  إ

  بقلم عبد الّرحيم الماجري

 لم يَْبَق ِعْندََك ما َوفَى ،

 أ تَُرى َضئِيلَُك قَْد َكفَى ؟

ِحيَّةُ إْن َحِسْبتَ    أنَت الضَّ

 َمديدَ َصْبِرَك َمْوقِفَا

  َهِل إنَّ َصْبَرَك طاَل بَْردًا

 أْم بِِه الَحرُّ اْنتَفَى ؟

  َهَطلَْت لُغيُوثٌ  لَْوالَك ما

 ُكلَّ عاٍم ِمْن َوفَا

 وَحبَتَْك ُكلُّ الكائِنَاتِ 

 بُِحبِّها لََك واْحتِفَا

  استُبِيَح ُكلُّ َحقِّكَ  فَِلمَ 

 َو تََواَرى َواْختَفَى ؟

 أ فال سِمْعَت نِداَء قلبِكَ 

  !ِلْلَكراَمِة قد َهفَا ؟

 ُخْذ ما نُِزْفَت وال تَُكنْ 

 فَاَمَع أّيِ ُصْلحٍ أْو رِ 

 قُْم صارًخا َواْسَع إلى

 .إظهاِر َوْجِهَك ال القََفا

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

 3102/ 2/  31القيروان في 

 

 ماوتسي تونغ 

 سعدي يوسفبقلم 

 بقميٍص ليس بِذي أزرارٍ 

 وبُِخفَّيِن من اللبّادِ 

 وآالِف ُحفاةٍ 

 ... وُشراةٍ 

 كان رفيقي ماو ،يسيرُ 

............... 

 تسيُر رفيقي ماو ؟إلى أين 

وإلى أّي نجوٍم تنظُر عيناَك المتعَبتاِن من 

 القصِب الصينّيِ ؟

 الليُل طويلٌ 

 ؛قي ماو، رفيويظلُّ الليُل طويالً كالتنّينِ 

 لكنك تمضي

 بقميٍص ليس بذي أزرارٍ 

 ... وبُخفَّيِن من اللبّادِ 

 ، نهايةَ هذا الليِل ؟أكنَت ترى، دوَن سواكَ 

 وأّن الرايةَ 

، ستَْخفُُق في الحمراَء الصفراءَ  رايتَكَ 

 الساحةِ 

أعلى من أّي نجوٍم لمَحتْها عيناك وأنت 

 ً  تسيُر حثيثا

 بقميٍص ليس بذي أزرارٍ 

 وبُِخفَّيِن من اللبّاد

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

 09.17.3102لندن 
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