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 مــــــــــا العمـــــــــل ؟ 

االقتصادي واالجتماعي يزداد الوضع    

، حيث  سوء  في تونس  والثقافي والسياسي

القمع التففير واالضطهاد ويتفاقم االستغالل و

 الحرماناالبتذال والتفاهة والتجهيل وو

 اإلرهاب  ىتناموي وبئةواأل واألمراض

متقاسما  التكفيري في المدن واألريافالديني 

 ع اليمين الديني في شكله السياسياألدوار م

السلطة نفسها بمؤسساتها المتمركز ضمن 

 الدستوريةالرجعية  ويشتد ساعد المختلفة

بعد  لى الهجومإمن الدفاع  التي انتقلت

 17ربات التي تلقتها خالل انتفاضة الض  

 ل النفوذ اإلمبريالي غتغلوي مبرديس

 والصهيوني أكثر فأكثر.

موازين القوى لصالح رغم انخرام  و 

قا محق   كفاح الشعب لم يتوقف الرجعية فإن  

 جها تاريخيا، مت  انتصارات جزيئة هنا وهناك

وفي  ولو طال المسير.نحو النصر الكبير 

األثناء يشق الثوريون طريقهم بصعوبة وسط 

اولين تنظيم المقاومة وشحذها ، محالعراقيل

بسبب الفرقة  ضعفالولكنهم يعانون من 

تشتت وخضوع الكثير من واالنقسام وال

يع والشلل الش   لى سيطرةالمكافحين إ

لى لها إوالحلقات التي تفتك بطاقتهم وتحو  

ا انعكس سلبا على كفاح هباء منثور، مم  

ى لشعب في سعيه نحو قلب واقع البؤس إال

الطين بلة انتشار الفوضوية في  وزاد .نقيضه

التنظم  معرقلةبعض األوساط الثورية 

 .الثوري

في مواجهة ذلك لم تتوقف نداءات  و   

 مختلفة ثوريةعن قوى الصادرة  الوحدة

اء جر  بالفشل  ناصطدمت حتى اآلها ولكن  

اإلخفاق في تحديد جملة من األسباب ومنها 

 عن ليها بدقة فضالإ الغاية والوسائل المؤدية

بة ي الالمباالة وغلضعف المسؤولية وتفش  

 لىالثرثرة اللفظية على الممارسة. يضاف إ

لى الوحدة ذلك الخلط بين نداءات الثوريين إ

 لىت االنتهازيين الطامعين كالعادة إونداءا

 .ضمن السلطة الرجعية شغل المواقع

ب وتحقيق ذلك عب تذليل تلك المصايتطل   و  

ن قد مؤتمر يمك  عالهدف على نحو عاجل 

وإيجاد  تلك المشكالت مناقشةالثوريين من 

زب الكادحين ر عنه حوهو ما عب  حلول لها 

دا بوضع كل متعه   خالل المدة المنقضية

نجاحه ومن الممكن االعداد له إمكانياته إل

رات أولية تحظى بالمناقشة بتقديم تصو  

 .النقد والنقد الذاتيب حةالمتسل  الرفاقية 

 وحدة الثوريين ن  اك ظل للشك أو ليس هن   

في حال النجاح في تحقيقها سوف تكون 

جاه تقريب ساعة انتصار خطوة مهمة في ات  

نه أالثورة الوطنية الديمقراطية بما من ش

تحقيق المهام األساسية لكفاح الشعب ممثلة 

قطاعي القضاء على النفوذ االمبريالي اإلفي 

وحدها  وبناء الديمقراطية الشعبية التي تمثل

هة السائدة البديل للديمقراطية الليبرالية المشو  

حقته من ضرر بمصالح الشعب حاليا وما أل

 .والوطن
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 حكم جائر في حّق الّرفيق فريد العليبي

أوت  4الثالثاء  يومأصدرت    

محكمة النّاحية بساقية  2020

في قضيّة  هاحكمصفاقس  - الّزيت

 الّرفيق فريد العليبي بشهر سجنا مع

 قيمتهاجيل التنفيذ وبخطيّة مالية أت

 .دينار 200

جويلية قد  21وكان القاضي يوم   

أطلق سراح الّرفيق مع تأجيل النّطق 

 اوت. 4بالحكم إلى يوم 

لم يزدك الّسجن إالّ مزيدا من    

اإلصرار على المقاومة.. ولن تقدر 

األحكام على المّس من إرادتك في 

لوطن المضّي قدما من أجل الحرية ل

 .والحكم للشعب والثروة للكادحين

 .لن نرضى بغير حريّتك الكاملة دون قيد أو شرط

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

 ، وما خفي كان أخطر %18رسميّا نسبة البطالة ترتفع إلى 

را     نشر معهد اإلحصاء التونسي مؤخ 

حصائي ات جديدة حول الوضع االقتصادي إ

والتشغيل في البالد التونسي ة تخص  الثالثي 

 .2020الثاني من سنة 

وقد بي نت إحصائي ات المعهد الخاص ة    

بالسكان والتشغيل للثالثي الثاني من سنة 

أن عدد العاطلين عن العمل قد بلغ  2020

ألفا من مجموع السكان النشيطين  746.4

ألف عاطل عن العمل تم  634.8مقابل 

. 2020تسجيله خالل الثالثي األول لسنة 

ألفا من النشيطين فقدوا  161وبالت الي، فإن  

شغلهم خالل هذا الثالثي. ونتيجة لذلك 

شهدت نسبة البطالة ارتفاعا بين الفترتين 

 15.1بعد ان كانت في حدود  %18لتبلغ 

ل من نفس الس نة. %  في الثالثي األو 

ر هذا االرتفاع في نسبة البطالة ويفس     

بمخل فات  رئيساخالل هذه المد ة القصيرة 

اإلجراءات التي تم  ات خاذها للحد  من انتشار 
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منذ الن صف الث اني من  19-فيروس كوفيد

شهر مارس والتي مازالت استتباعاتها 

تؤث ر على مواطن الش غل في عدد من 

القطاعات االقتصادية إلى اليوم ومنها 

لقطاع السياحي. فقد تم  التخل ي عن ا

ال والعامالت من  عشرات اآلالف من العم 

قبل عديد الشركات والمؤسسات الصناعي ة 

ع عديد  والخدمي ة والفالحي ة أيضا، وقد تذر 

بتلك  البرجوازيين واالقطاعيين 

اإلجراءات وتأثيراتها ليعلنوا إفالسهم 

ويغلقوا مؤسساتهم رامين بالكادحين 

حات في صفوف المعط لين عن والكاد

العمل دون ضمان ألدنى حقوقهم ودون 

مراعاة ألوضاعهم االجتماعي ة القاسية 

 والتي زادت قساوتها بقطع مورد رزقهم. 

وفي تفصيل لهذه المعطيات وض ح    

ع هذه اليد  المعهد عبر رسوم بيانية توز 

العاملة المفقودة حسب القطاعات 

ناعي ة. ومن ضمن تلك ا سوم البياني ة الص  لر 

التوضيحي ة، أورد رسما يحمل عدد غير 

مع  19-الباحثين عن شغل بسبب كوفيد

أنهم يقبلون بالعمل ومستعدون له. ولكن 

ألف  74.2هذا الص نف، والذي يبلغ عدده 

شخص لم يتم إدراجه ضمن أعداد 

العاطلين والمعط لين عن العمل. وهنا 

 يُطرح اكثر من سؤال: أين يمكن تصنيف

هؤالء إذا لم يدرجوا ال ضمن النشيطين 

وال ضمن العاطلين ؟ وما الغاية من عدم 

تصنيفهم ضمن غير النشيطين ؟ ولَم تم  

إحصاء غير الباحثين عن شغل بسبب 

ن منعتهم  19-كوفيد فقط دون غيرهم مم 

 ظروف أخرى من البحث عن عمل ؟

وطبعا، ال تتطل ب اإلجابة عن هذه األسئلة  

فإضافة هذا الص نف )عشرات . ء  كبيراعنا

اآلالف( إلى العاطلين سيرفع نسبة البطالة 

في البالد، وإذا ما تم  احتساب غير 

الباحثين عن شغل ألسباب أخرى غير 

سبب الكورونا مثل عدم التسجيل في 

مكاتب التشغيل والبعد عن المناطق التي 

تتوف ر فيها مواطن الشغل وصعوبة 

بة البطالة سترتفع الوصول إليها... فإن  نس

أكثر واكثر وتصبح ارقامها مفزعة، وهذا 

سمي ة إخفاءه دوما  ما تحاول الس لطات الر 

في محاولة منها للت خفيف من مظاهر فشلها 

وعجز سياساتها عن مجابهة االزمة 

االقتصادي ة واالجتماعي ة التي تتفاقم يوما 

بعد يوم ويزداد عدد ضحايا تلك الس ياسات 

 ت الكادحة.من الط بقا

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

 وضع وبائي كارثي : ة الحامّ 

خالل أي ام قليلة ارتفع عدد المصابين  

حالة  70إلى أكثر من  19بفيروس كوفيد 

حسب التصريحات الرسمية، بينما تشير 

جهة أن  العدد المعلومات الواردة من ال

يفوق ذلك بكثير خصوصا وأن  عددا من 

المشتبه في إصابتهم لم ترد بعد نتائج 
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تحاليلهم بينما لم يتم رفع تحاليل لعدد آخر 

وتحديدا للكادحات الالتي تشتغلن في معمل 

للخياطة بالجهة والذي انطلقت منه 

ي 500العدوى، وعددهن   ، وهو ما يقو 

الكشف عنها  فرضي ة وجود إصابات لم يتم

سنة  63ن  امراة تبلغ إلى حد  اآلن. يُذكر أ

اء اإلصابة بهذا  توف يت صبيحة اليوم جر 

 .الفيروس

وزيادة على ذلك، لم يتم  ات خاذ إجراءات 

ي اإلجباري لل ذين تاك دت  العزل الصح 

إصابتهم بالفيروس إال  مساء اليوم، ومن 

ذ المؤك د أن  هذا الت أخير والتباطؤ في ات خا

هذا القرار سمح للفيروس باالنتشار، من 

ذلك ماحصل في المستشفى حيث أصيبت 

ضين بالعدوى. كما  طبيبة وعدد من الممر 

لم يتم  ات خاذ أي  قرارات وقائي ة اخرى 

 .ومنها إغالق المنطقة والتعقيم الواسع

الغريب في االمر، أن  السلطات الجهوي ة 

ل تتكت م إلى حد  اآلن عن المصدر األو  

ب أنباء في الجهة عن  للعدوى، بينما تتسر 

انتقال العدوى من أفراد اجانب لهم عالقة 

بالمعمل. وال تزال السلطات الرسمية 

ل للعدوى.  تتحد ث عن جهلها للمصدر االو 

أ ال يكفي السلطات الرسمية استهتارها 

ة التونسيين حين فتحت الحدود على  بصح 

 مصراعيها امام القادمين من بلدان

موبوءة، ام ان ها مستهد ة للتضحية بحياة 

العشرات والمئات من الكادحين والكادحات 

مقابل ضمان استمرار رأس المال 

وخصوصا األجنبي ولو كان فردا واحدا 

في تكديس األرباح على حساب اولئك 

 الض حايا؟

أ ال يكفي هذا االستهتار، لتضيف إليه 

أ السلطات استهتارا أشنع وافظع وهي تتلك  

في ات خاذ االجراءات الالزمة إلنقاذ من 

يمكن إنقاذهم من المصابين والمصابات 

وحصر مدى انتشار الفيروس بأقصى 

 سرعة لتفادي كارثة أخطر؟

إن  هذا الوضع الكارثي يتطل ب اجراءات 

استثنائي ة وفوري ة بالجهة ولن يتطل ب من 

السلطات الكثير من اإلمكانيات، ولكن 

ن اإلرادة: إغالق المدينة يكفي فقط قليل م

ورفع اكبر عدد من التحاليل وتركيز 

مركز للحجر الصحي اإلجباري قريب من 

 ..الجهة

 استهتار المسؤولين وراء الكارثة الوبائيّة

  رغم اإلنكار ومحاوالت التّضليل والحماية

ون على جهلهم  مازال المسؤولون يصر 

ل الذي كان وراء انتشار وباء  للمصدر االو 

رونا في صفوف كادحات معمل كو

الخياطة بالحامة والذي انتشر الحقا في 

صفوف عدد آخر من السك ان ال يمكن إلى 

ون على  حد  اآلن خصره، وال زالوا يصر 

تجاهلهم لالنباء التي يتناقلها السك ان حول 

قيام عدد من اإليطاليين بإصالح بعض 

والذين دخلوا اآلالت في المعمل المذكور 

مالها إلى جنوبها شقطعوها من البالد و

دون ان يمتثلوا لإلجراءات الصحية 

المفروضة على الوافدين إلى البالد. 

ث األنباء عن غطاء سياسي يتمت ع به وتتحد  
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صاحب المصنع وهو اجنبي  وشركاؤه من 

قبل حزب حركة النهضة وهو ما مك ن هذا 

الوفد اإليطالي من اختراق االجراءات 

جاح في ابعاد شبهة سبب الصحية ثم  من الن  

انتشار العدوى عنه إلى حد  هذا الوقت 

رغم أن  رائحة هذا الوفد وصاحب المعمل 

 .ومن وف ر لهما هذا الغطاء تفوح في الجهة

وتثبت هذه الوقائع درجة كبرى من 

االستهتار من قبل المسؤولين المتداخلين 

ة التونسيين  بمحتلف مستوياتهم بصح 

الطبقات الكادحة، والتونسيات وخصوصا 

وكل  ذلك من أجل سواد عيني "المستثمر" 

القادم من وراء البحر من اجل نهب ثروة 

البالد وسرقة عرق كادحاتها وال ضير إن 

بلغ األمر به إلى قتلهن  فقط من اجل ان 

يضمن هو وشركاؤه تكديس المزيد من 

 .األرباح

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

 تحالف النهضة وقلب تونس تحالف رجعّي ضدّ الشعب والوطن

ما حدث خالل عملي ة الت صويت على سحب الثقة    

من رئيس البرلمان لم يكن مستغربا وال مفاجئا، فما 

حدث لم يكن سوى مواصلة واستمرارا للت حالف 

جعي بين حركة الن هضة وقلب ت ونس منذ انتخابات الر 

التشريعي ة، ذلك الت حالف الذي تجس د في  2019

الجلسة االفتتاحي ة للبرلمان خالل عملي ة انتخاب رئيس 

المجلس التشريعي والذي اك دته بعض المحط ات 

 الال حقة. 

غم من تلك المحط ات، ومنها     وبالر 

را على "توسيع  إصرار النهضة مؤخ 

التها من رئيس الحكومة" قبل ان يتم  إق

الد ولة، فإن  البعض ال زال يسبح في وهم 

أن يقف قلب تونس ذات يوم في وجه 

الن هضة، ولذلك تتعالى األصوات هنا 

وهناك سب ا وشتما للقروي وحزبه وممثليه 

في البرلمان وكأن  هذا الحزب كان يوما 

في صف  الشعب و"يناضل" من اجل 

ؤالء الوطن والط بقات الكادحة. وما على ه

إال  أن يستيقظوا من أحالمهم وأن ينبذوا 

جعي ات التي ال  أوهامهم حول هذه الر 

تختلف عن بعضها إال  في طريقة 

اضطهادها للجماهير الشعبي ة واستغاللها 

جعي ة  لثروات الوطن وعمالتها للقوى الر 

 اإلقليمي ة والعالمي ة. 

لقد أقسم االخوانجي ة قبل االنتخابات بان    

حالفوا مع قلب تونس، وكن ا قد أك دنا ال يت

منذ ذلك الوقت أن  تلك الت صريحات ليست 

سوى دعاية انتخابي ة، ولكن فعلوا عكس 

ذلك. وقد سعت قيادات النهضة الحقا 
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وتدريجي ا إلى تبرير تلك الممارسة 

باستعمال مصطلحات تنفي التحالف مثل 

التقاء المصالح وها هي اليوم تؤك د ان  ما 

بين حركة النهضة وحزب قلب  يقع "

"، وهذا تونس هو تحالف من أجل تونس

ح به   2020أوت  03اإلثنين يوم ما صر 

نور الدين البحيري في تصريح إلحدى 

 اإلذاعات.

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

 واالعتداء عليها اعتداء على الّشعب الشعبالمحاماة حصن منيع من حصون 

 يومدانت الهيئة الوطنية للمحامين،   

"االعتداء العنيف  2020 أوت 5 األربعاء

ي تعرضت له المحامية نسرين ذوالسافر" ال

القرناح، أمس الثالثاء بمقر مركز األمن 

، من طرف رئيس هذا المركز 5بالمروج 

ا وأحد األعوان وذلك بعد غلق المكتب عليه

واالعتداء عليها بالعنف الشديد وبضرب 

ات على  الجدار وسقوطها رأسها عديد المر 

مغشي ا عليها ما تسبب لها في ارتجاج في 

المخ، وكان من الممكن أن يتسبب لها في 

 .الموت، وفق الهيئة

أعلن العميد ابراهيم بودربالة أنه قام و   

بجميع االجراءات القانونية الالزمة لتتبع 

تدين اداريا وقضائيا على المحامية المع

ل يوم أمس  نسرين القرناح وانه تحو 

االربعاء الى محكمة بن عروس رفقة 

المحامية المتضررة وعدد من أعضاء 

ؤساء الفروع الجهوية مجلس الهيئة ور

انه قدم شكاية للنيابة العمومية والمحامين و

قال انه تمت إحالتها للبحث والمراجعة 

كما اتصل  ركزية بالعوينة.لدى الفرقة الم

عالمهما بوزيرة العدل وبوزير الداخلية إل

 أن  بحيثيات االعتداء وخطورته و

الالزمة قد اتخذت لتتبع  االجراءات

 .المعتدين

را عن أسفهما الوزيرين عب   إن  وقال    

ورفضهما لالعتداء واحترامهما رسالة 

وضرورة المحاماة وضمانات الدفاع 

. وبين ان وزير الجميع تطبيق القانون على

الداخلية أكد له انه تولى فتح بحث لدى 

من الوطني ضد رئيس التفقدية العامة لأل

مركز المروج الخامس ومساعده للتحقيق 

في مالبسات الواقعة واتخاذ االجراءات 

تكرار ظاهرة ”الالزمة وقال ان 

االعتداءات على المحامين والمواطنين 

اتخاذ  داخل بعض مراكز االمن وعدم

قرارات ضد المعتدين وتنفيذ االحكام 
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والبطاقات القضائية ضدهم ينذر بخطر 

كبير على االمن واالستقرار االجتماعي 

ويهدد الحقوق والحريات والمكتسبات التي 

 .”حققها الشعب

دعا عميد المحامين ابراهيم بودربالة، و   

أوت  7جتماع إخباري يوم الجمعة اإلى 

ثر إهيئة لالنعقاد ودعوة مجلس ال 2020

االجتماع االخباري التخاذ الخطوات 

والتحركات الالزمة على ضوء مقترحات 

  ن.المحامي

من جهته أصدر فرع الرابطة التونسية    

للدفاع عن حقوق اإلنسان ببن عروس بيانا 

ادان فيه االعتداء البوليسي على المحامية 

داعيا إلى ضرورة ات حاذ اإلجراءات 

 المعتدي. القانونية ضد  

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

 ب.. والبنك المركزي يكذّبد الشعالغنوشي يهدّ 

حذ ر رئيس حركة النهضة راشد     

الغنوشي من وجود "خطر" بعدم خالص 

الموظفين وتوقف خدمات التزود بالكهرباء 

للشرب، بسبب ما اعتبرها  والماء الصالح

ثقافة اإلقصاء التي جعلت التونسيين 

يتصارعون فيما بينهم إضافة إلى تدهور 

 .ثقافة العمل

وأك د الغنوشي في كلمة بمناسبة حفل    

 5معايدة نظ مته الحركة اليوم األربعاء 

، عدم وضوح أسس الحكومة 2020أوت 

القادمة التي سيشكلها هشام المشيشي 

أهمية مشاركة االحزاب التي  مشددا على

تمتلك بدورها كفاءات قادرة على الحكم 

 وفق قوله.

الغنوشي يتقمص شخصية الباجي قائد    

السبسي ووزراء كثيرين سابقين، معتمدا 

التهديد بقطع الرواتب والماء والكهرباء، 

والسبب في رأيه ثقافة االقصاء ويعني بها 

ة. مقاومة الشعب لحركة النهضة االخواني

وفي ثنايا حديثه يوجه تهديدا آخر مبطنا 

لهشام المشيشي حتى يخضع لرغبته 

ويكون حكومة حزبية تكون اغلبيتها من 

 حركة النهضة.

مقابل ذلك، أك د محافظ البنك المركزي    

اوت ان  أجور  6التونسي يوم الخميس 

أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر متوف رة وأن  

لح للشراب خدمات الكهرباء والماء الصا

ستتواصل بشكل عادي. وهو بذلك يكذ ب 

ح به الغنوشي.  ما صر 

ويبدو أن  الغن وشي من خالل تصريحه    

هذا يريد أن يتقم ص شخصي ة المسؤول 

عن مصالح الش عب من جهة ومصالح 

الد ولة من جهة أخرى، لكن ه في حقيقة 

عب في صفوف الش عب  األمر يريد بث  الر 

ث  إشاعة "عدم من ناحية من خالل ب

خالص رواتب الموظفين وانقطاع خدمات 
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الماء والكهرباء" ويريد من ناحية أخرى 

بث  اإلحباط واالستسالم في صفوف القوى 

الشعبية المقاومة لإلسالم السياسي وحركة 

النهضة بالتحديد من خالل اعتباره أن  

"اإلقصاء" هو الس بب الذي سيؤد ي إلى 

ينتظر الش عب، ذلك الوضع الكارثي الذي 

ولذلك أرفق تصريحه بتكوين الحكومة 

نه مقترحه الد اعي إلى  الجديدة وضم 

تشريك األحزاب فيها، وهو يرد  بذلك على 

الد عوات إلى تكوين حكومة كفاءات ألن ه 

يعلم جي دا أن  ذلك سيحرم حركته من الحكم 

 أو من المشاركة فيه. 

ح به     وباختصار، يمكن تلخيص ما صر 

نوشي في ما يلي: ال تقاوموا الن هضة الغ

وال تقصوها من الحكم وإال  فإن  أي اما 

 سوداء تنتظركم.

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

 لمرأةاعيد  ب قيس سعيد الذي ألقاه بمناسبةقراءة في خطا

اوت  13لة يوم أثار ما ألقاه رئيس الد و   

جدال ونقاشا واسعين على عديد  2020

األصعدة المرتبطة بشكل ما نطق به 

 وطبيعته وبمضمون ما ورد فيه. فقد

 ، ولكن ما قاله هووصفه البعض بالسفسطة

ظاهره  خطاب ولئن يبدو فيأقرب إلى ال

محاضرة بمدرج كلية موضوعها "حقوق 

 ن  أ ال  إاإلنسان في الدستور التونسي"، 

ساس خطاب مر يتجاوز ذلك فهو باألاأل

 .سياسي بامتياز

لقد أرسل قيس سعيد من خالل هذا    

رة انتقد فيها رأسا الخطاب ُجمال ُمشف  

حركة النهضة وطبيعة النظام السياسي 

القائم في تونس ليَُحِملَُهما نتائج الواقع 

م السياسي واالقتصادي واالجتماعي المتأز  

 .في البالد

سعيد خطابه بلمحة تاريخية قيس  استهل     

عن ظروف إصدار مجلة األحوال 

 مر علي  أالشخصية والتي كانت بمقتضى 

من باي تونس، باقتراح من الوزير األول 

آنذاك الحبيب بورقيبة، وبالرغم من أن  

المجلس التأسيسي كان مجتمعا في ذلك 

ه لم يتم عرضها عليه والسبب أن   الوقت إال  

قيس سعيد على  دهك  أفي ذلك بحسب ما 

لسان مصطفى الفياللي، لما قد تتعرض له 

 .لى وأدهاإمن نقاشات قد تؤدي 

إن  مرور قيس سعيد على اآلليات    

لة لمؤسسة القانونية والصالحيات المخو  

الباي في ذلك الوقت مما يمكنه من إصدار 

أوامر وفرضها دون الرجوع إلى المجلس 

يا، التأسيسي في ذلك الوقت، ليس اعتباط

للبعض، بل هو  ىأو سفسطة كما يتراء

مقصود، والغرض منه التأكيد للشعب 

ن ال خالص له وال للبالد إال  اذا أالتونسي 

َصلُح حال النظام السياسي بإعادة االعتبار 

للسلطة التنفيذية بإرجاع اآلليات 

 .والصالحيات القانونية التي سحبت منه



10 

 

لم تسلم حركة النهضة من سهام قيس    

ر لها العديد ذ مر  إ ،عيد في هذه المناسبةس

من الرسائل والتي ال تحتاج لمعجم للفهم 

ض لنقاشات فقوله "ال أريد أن أتعر  

صارت حول الفصل األول من الدستور 

منذ سنوات عديدة حول دين الدولة..." 

يعود بنا إلى الصراع المحموم الذي افتعلته 

حركة النهضة حول هوية الدولة لتحويل 

وشعاراتها من المطالبة  "الثورة"ار مس

خرى ألى مسائل إبالشغل والحرية الكرامة 

لم تكن تمثل مشكلة لدى التونسيين كمسألة 

ن  تحويل أد قيس سعيد على الميراث. وشد  

لى إالصراع من المطالبة بالشغل والحرية 

صراع حول الميراث هو صراع خاطئ 

د وبذلك يعد  ن  أوغير بريء أي   ه متعم 

مة في حق الشعب يستحق مرتكبها جري

العقاب، فأبناء تونس لم يستشهدوا من أجل 

مثل هذه القضايا المفتعلة التي تبث الفرقة 

ل قيس سعيد االئتالفات واالنقسام. وهنا حم  

وعلى رأسها حركة  2011الحاكمة منذ 

النهضة، مسؤولية الواقع االقتصادي 

 .واالجتماعي المزري

من  أن  كال   يخلص قيس سعيد، إلى   

بانت  2014ودستور  1959دستور 

عيوبهما بمجرد الحديث عن حقوق المرأة 

اء أُت ِهمت باألكل من شجرة  قائال "حو 

الدستور، فظهرت سوءة األحوال 

الشخصية أو هي قبلها سوءة الدستور 

 ."السابق وسوءة هذا الدستور

وعلى الرغم مما سبق ذكره، وهو ليس    

ن يرى البعض مم   دفاعا عن قيس سعيد،

يعتبرون أنفسهم "يساريين" أن  خطابه قد 

فضح "اخوانيته" ُمستَدلين في ذلك بما قاله 

بخصوص مسألة الميراث ُمحتسبين ذلك 

مسألة المواريث  ن  أخاصة و ضد هموقفا 

بالنسبة لهم تعد  في أدبياتهم "استراتيجية" 

وهو ما ورد في تعاليقهم على هذا 

فكيف  ،ذلك الخطاب، ونحن نستغرب

لحامل لفكر ماركسي لينيني، في أدناه، أن 

؟ أي  جيةيلة إستراتأيَعتبر الميراث مس

لة الوطنية أدونها ال يمكن حل المس

ما ورد  ن  إعالوة على ذلك، ف .الديمقراطية

في خطاب قيس سعيد حول الميراث ذُكر 

في سياق لألحداث التي حالت دون تحقيق 

جلها أد من التي استشه "الثورة"شعارات 

وقد حسم قيس سعيد هذا األمر  ونالتونسي

لة أه كان من األجدر طرح مسن  أمعتبرا 

المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية ال في الميراث 

الذي لم يكن يمثل إشكاال بالنسبة للمجتمع 

التونسي وهو محسوم بنص ديني، وكأن 

يجب أن تتعامل األمر يعد موروثا ثقافيا و

معه على ذلك النحو إلى أن تقوم أيها 

"التقدمي" بالثورة الوطنية الديمقراطية 

ذات األفق االشتراكي لتتمكن من القيام 

 ...إثرها بثورة ثقافية

------------------------------------------------------------------------------------- 
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 .. أزمــة ُحكم في تـــونس

في تونس، حكومة تسقط وحكومة    

وحرب إقاالت وسحب ثقة تصعد، 

وتصريحات وتصريحات مضاد ة 

أطرافها مختلف مؤسسات الحكم من 

البرلمان إلى الحكومة إلى رئاسة 

الد ولة. وكل  هذه المعارك والحروب 

المتواصلة تؤك د أن  هناك ازمة 

م أنفسهم يعانون، وإن كانت معاناتهم تختلف سياسي ة تعصف بالحك ام وخو ما يدل ل أن  الحك ا

ا يعانيه المحكومون.  يبدو أن  هذه األزمة ستطول مهما تكون طبيعة الحكومة القادمة ألن  عم 

 حل ها لن يكون إال  بيد الش عب الكــادخ.

 لكّل طرف من األطراف المتصارعة دستوره الخاصّ 
أصبح الد ستور مالذا لكل  االطراف    

المتصارعة في تونس في صفوف الحاكمة 

مختلف المؤسسات من رئاسة الدولة إلى 

 .رئاسة الحكومة وصوال إلى البرلمان

ر كل  طرف وخصوصا النهضة     ويبر 

ورئيس الحكومة ورئيس الدولة ما سيقدم 

عليه بما يسمح به له الدستور. فالنهضة 

تهد د بسحب الثقة من رئيس الحكومة او 

زرائها من اإلطاحة به عبر سحب و

حكومته بينما يتمس ك رئيس الحكومة بعدم 

تقديم وزرائه الذين سيعي نهم قريبا على 

البرلمان لنيل الثقة مستندا إلى الدستور 

ا رئيس الد ولة فإن ه يعتبر ان ال  أيضا ام 

سبيل حسب الدستور أيضا إلى اإلطاحة 

بالحكومة ورئيسها الذي عي نه هو بنفسه. 

ستند إليه هذه ويبدو من خالل ما ت

األطراف المتنازعة أن  لكل  منها دستورها 

 .الخاص  

 سباق اإلقاالت واالستقاالت

 15يوم األربعاء استقبل رئيس الد ولة    

بقصر قرطاج كال من  2020جويلية 

رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب إلى 

جانب األمين العام لالتحاد العام التونسي 

 .للشغل

لة خالل اللقاء عن تلقيه وأعلن رئيس الدو

صبيحة هذا اليوم من إلياس الفخفاخ 

 .استقالته من رئاسة الحكومة

وبذلك، فإن  رئيس الحكومة يكون قد  

استبق سعي حركة النهضة إلى إقالته من 

مع الت وقيعات داخل خالل الش روع في ج

 .جل سحب الثقة منهأالبرلمان من 
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في  وعلى هذا األساس، فإن  رئيس الد ولة،

ستكون له  صورة قبوله باستقالة الفخفاخ،

المبادرة في ات خاذ الخطوة الال حقة في 

عالقة بتعيين رئيس جديد للحكومة. ومع 

ر الجديد لن يضع حد ا  ذلك، فإن  هذا التطو 

ئم بين مؤسسات الحكم للص راع القا

 .ن ه قد يزيد في تأجيجهإوداخلها بل 

 في المقابل، تظل  قضايا الش عب   

المستديمة منها والط ارئة خارج نطاق 

اهتمام مختلف مؤسسات الحكم، بل إن  هذه 

المؤسسات وجدت في خالفاتها الد اخلي ة ما 

يمك نها من إلهاء جمهور كبير عن قضاياه 

ئيسي ة.. لكن إلى متى سيظل  الش عب  الر 

مخدوعا بهذه الملهيات التي يريدها الحك ام 

ل إلى أفيون يومي    ؟ ان تتحو 

 المشيشي يقدّم بعض المؤّشرات حول الحكومة القادمة

قال هشام المشيشي المكل ف          

الحكومة في نقطة إعالمية نظمها بتشكيل 

، أن 2020أوت  10يوم اإلثنين 

االختالفات والتناقضات بين االطراف 

السياسية كبيرة جد ا وهو ما ال يسمح 

بتشكيل حكومة سياسي ة تجمع بين 

 .اف السياسيةاألطر

وبهذه التصريحات يريد المشيشي أن    

ح أن ه يسير  يجد تبريرا للتمشي الذي يرج 

بة تضم   فيه وهو تشكيل حكومة غير متحز 

مجموعة من المختصين في مجاالت معي نة 

وخاصة في القطاعات االقتصادية، او ما 

 .يعرف بحكومة تكنوقراط او كفاءات

ح، ورغم هذا    ه المرج  دعا  التوج 

المشيشي في هذه النقطة اإلعالمي ة 

االحزاب السياسية والكتل البرلمانية إلى 

مساندة حكومته بعد تشكيلها، وهو يعي 

جي دا أن  تمش يه "االستقاللي" سيثير 

معارضة عدد من االطراف السياسي ة 

وخاص ة من االحزاب والكتل الوازنة داخل 

 .البرلمان

يشي على أن  وفي نفس الل قاء شد د المش   

المشاورات متواصلة حول األولوي ات 

االقتصادية واالجتماعية. وقد ذك ر في هذا 

اإلطار ببعض المعطيات واألرقام التي 

تؤك د تفاقم االزمة االقتصادية والمالية 

أن   ذكرف .وبعض انعكاساتها االجتماعي ة

 %6.5نسبة النمو في تونس بلغت ناقص 

الناتج من  %86والمديونية تجاوزت 

 %19الداخلي الخام والبطالة قد تتجاوز 

 .2020ى إلى موف  

 فريد العليبي       الحّل في برامج سياسيّة واقتصادية تصغي إلى الّطبقات الكادحة

 4اليوم الثالثاء  ح فريد العليبيصر      

ذا إه ن  أكرامة بالذاعة إل 2020اوت 

استعمل رئيس الحكومة المكلف هشام 

التمشي الذي اعتمده  المشيشي نفس

الفخفاخ فستشكل حكومة مريضة مليئة 

بالتناقضات يغيب عنها التضامن 
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الممكن في  الحل   أن  الحكومي، مضيفا 

هو تسمية حكومة  الظ روف الحالي ة للبالد

كفاءات وليترك البرلمان ليعارض 

 . الحكومة، وفق تعبيره

حكومة  أن  لى إشار فريد العليبي أو   

ه تمت تجربة ن  أل تكون حال  الكفاءات قد 

تكوين حكومة ائتالف سياسي وفشلت 

الخاطئ والمواصلة في نفس المنهج 

 .لى نتيجة خاطئةإسيؤدي 

وأك د العليبي أن  المسألة رغم ذلك    

تتجاوز األشخاص ومؤه التهم وتتعل ق 

ببرامج سياسي ة واقتصادي ة وفكري ة 

واجتماعي ة تصغي الحتياجات الط بقات 

 حة من مفق رين ومعط لين عن العمل.الكاد

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

 لرمادة الحق في االحتجاج والثورة 

رمادة جهة محرومة وبناتها    

الة وأبناؤها يعانون من البط

والفقر والعطش والمرض والقمع، 

ن بعضهم يضطر للعيش م

، الدولة هي المسؤول التهريب

عن ذلك الوضع الذي ال سبيل 

غير االحتجاج  للتحرر منه

، الرجعية والمقاومة والثورة

تلك  أن  حاول ترويج ت

االحتجاجات يحركها الدواعش للتنصل من 

مسؤوليتها عن توفير الشغل لطالبيه 

وشيطنة االحتجاجات االجتماعية ، ندعو 

دة وتطاوين الى الوطنيين الثوريين في رما

التناقض مع  تسفيه تلك الدعاية وابراز

، وال ننسى أن بنقردان الرجعية بكل ألوانها

هي المدينة التونسية الحدودية التي قدمت 

أكثر من غيرها ضريبة الدم في مقاومة 

 . الدواعش

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

 احتجــاجات العطـــاشى

يحل  الص يف ويحل  معه العطش،     

الح للشراب عن مناطق  ينقطع الماء الص 

عديدة وألي ام عديدة وأحيانا الشهر كاملة 

يفي ة التي عادة  وخصوصا في المناطق الر 

مياه غير صالحة  ما يحصل سك انها على

للشراب في الواقع. وكل ما ازدادت درجات 

ة ارتفاعا تزداد رقعة العطش الحرار

 ات ساعا وانتشارا.
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في برج العامري من والية منوبة يحتج    

السكان على انقطاع الماء الصالح للشراب 

منذ أيام ويقومون بقطع الطرقات. وفي 

والية باجة أيضا يقوم المحتجون بقطع 

الطرقات في عدد من المناطق بسبب 

 .انقطاع المياه
ناقية ومختلف معتمدية المروفي    

يوم سك ان النف ذ عماداتها من والية منوبة 

ا.  2020جويلية  16الخميس  إضرابا عام 

ون بغلق كافة مداخل  وقام المحتج 

المعتمدية احتجاجا على تنفيذ الشركة 

الوطنية الستغالل وتوزيع المياه مشروع 

التي تزود  "بني مطير" خلط مياه سد  

ه مركب المنطقة منذ عشرات السنين بميا

وهو ما أث ر على جودة المياه ” غدير القلة“

 .وعلى صحة عدد من السكان حسب قولهم

يتمس ك سك ان المنطقة بحق هم في الماء  و   

ي والن ظيف معلنين  الح للشراب الصح  الص 

أن هم لن يتراجعوا عن الت صعيد في 

احتجاجاتهم إلى حين تراجع الس لطات 

 .المسؤولة عن قرارها

تتخل ف الس لطات كعادتها في  ولم   

اإلسراع بإيجاد الحلول المتمث لة في 

ين وغحالتهم  اإليقافات في صفوف المحتج 

على التتبعات القضائي ة. لكن  الشعب الذي 

اعتاد تلك الممارسات لن يثنيه ال القمع وال 

المحاكمات الجائرة عن مواصلة االحتجاج 

 واالنتفاض والث ورة. 

 

 في تطاوين حيناحتجاجات الكاد

 إضراب عام جهوي مفتوح

 2020جويلية  16يوم الخميس التحق    

ناعة والت جارة  االت حاد الجهوي للص 

بتطاوين باإلضراب العام الجهوي المفتوح 

الذي انطلق في الجهة منذ بداية شهر 

جويلية حيث أغلقت اليوم مختلف المحالت 

الخاص ة أبوابها إلى جانب المؤسسات 

ة. ويطالب سك ان تطاوين بالتنمية العمومي  

والتشغيل والث روة في ظل  تفاقم االوضاع 

وسع الط بقات االجتماعي ة وبسبب المادي ة أل

عدم إيفاء السلطات المسؤولة بوعودها 

شة والمفق رة  .القديمة لفائدة الجهة المهم 

  البترول إنتاج حقول في إضراب

 2020جويلية  4يوم السبت دخل    

ملون في الحقول البترولية في صحراء العا

تطاوين في اضراب مفتوح مع إيقاف 

التزاما بما دعا إليه االتحاد  اإلنتاج

تنسيقية اعتصام الكامور على خلفية و

مخرجات المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا 
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للنظر في ملف التشغيل والتنمية بالجهة 

 ".المهزلةبـ "والتي وصفوها 

ك في الحقول ويتكامل هذا التحر   

البترولية والغازية مع اإلضراب الذي 

تعيشه والية تطاوين في يومه الثاني في 

إطار موجة الغضب التي تسود الجهة 

نتيجة المماطلة في تنفيذ اتفاق الكامور 

بضمانة  2017جوان  16الممضى يوم 

 .االتحاد العام التونسي للشغل

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

 يسقط في مستنقع الديمقراطية البرجوازية بوب أفاكيان

أفصح بوب أفاكيان، قائد الحزب الشيوعي الثوري    

األمريكي، بصراحة عن دعمه لجو بايدن ويدعو 

للتصويت لفائدته تحت ذريعة مقاومة فاشية نظام 

شيوعيون الماويون عبر ترامب / بنس. للتذكير، كان ال

العالم قد بي نوا منذ سنوات كيف سقط أفاكيان والحزب 

الشيوعي الثوري األمريكي في مستنقع التحريفية 

 واالنتهازية.

وفي ما يلي تصريح بوب أفاكيان الوارد في نص    

تحت عنوان: حول الوضع  2020أوت  1كتبه يوم 

 . نسالحرج الراهن والحاجة إلى طرد حكم ترامب / ب

في هذه الساعة الحرجة، يجب استخدام  "

جميع الوسائل المالئمة للعمل الالعنفي 

إلزالة هذا النظام من الحكم. وإذا ظل  هذا 

النظام في السلطة وقت التصويت، على 

الرغم من االحتجاجات الشعبية المطالبة 

باإلطاحة بحكم ترامب / بنس، فعندئذ ـ 

ام جميع ودون الثقة في ذلك ـ يجب استخد

الوسائل المناسبة للعمل على إزالة ذلك 

النظام. يجب أن يشمل ذلك التصويت ضد 

ترامب )بافتراض إجراء االنتخابات 

بالفعل(. لكي نكون واضحين، هذا ال يعني 

"تصويتا احتجاجيا" لمرشح ليس لديه 

فرصة للفوز، وإن ما التصويت لمرشح 

الحزب الديمقراطي بايدن لكي يكون 

 ناجعا ضد ترامب".التصويت 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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 بيــــانات سياسيّـــة

 ضدّ التّطبيع بيان

أعلن الكيان الصهيوني والنظام الحاكم في    

 13االمارات العربية المتحدة يوم الخميس 

طبيع برام اتفاقية لتإعن  2020أوت 

مريكية العالقات بينهما برعاية االمبريالية األ

وتأتي هذه االتفاقية ضمن مسار بدأته 

ع ـالرجعية العربية بما فيها الفلسطينية منذ وق  

اتفاقية مماثلة،  1979النظام المصري سنة 

 . وتنص  لإلمبرياليةسداء الخدمات إهدفه 

االتفاقية األخيرة على حرية السفر والتجارة 

ليست األولى ولن  يالسفراء، وه وتبادل

تكون األخيرة حيث تستعد نظم رجعية أخرى 

 .للحذو حذو االمارات

ر حزب الكادحين عما وفي عالقة بذلك يعب   

 :يلي

دانة االتفاقية المذكورة التي تندرج إال : أو   

ضمن صفقة القرن ومشروع الشرق األوسط 

 .الكبير

ثل خطرا االتفاقية األخيرة ال تم إن  ثانيا :  

ما إن  على الشعب العربي الفلسطيني وحده و

 .على األمة العربية قاطبة

لى المباراة بين المحاور إثالثا : لفت االنتباه  

الرجعية ومنها المحور المصري السعودي 

االماراتي والمحور القطري التركي 

الذي يرتبط هو اآلخر بعالقات  ياالخوان

الزيارات وثيقة بالكيان، بما في ذلك تبادل 

لى فلسطين المحتلة إومنها زيارة أردوغان 

فضال عن رفضه تجريم  2005سنة 

 .التطبيع

رابعا : دور الرجعية الفلسطينية في تبرير  

عباس  يتمثل هذه االتفاقيات وخاصة سلط

مارة إ بتأسيسوحماس، اللتين مزقتا الشعب 

في غزة وسلطة في الضفة يرعاها الكيان 

تفاقية أوسلو سيئة الصهيوني نفسه وفق ا

  .الصيت

خامسا : ضرورة اإللغاء الفوري التفاقية  

أوسلو، وتشكيل جبهة وطنية عربية موحدة 

تتصدى لمشاريع التسوية التصفوية تكون 

 لإلمبرياليةمرتبطة بالكفاح األممي المعادي 

  .وصنائعها

ه أمام العرب طريق واحد سادسا: تأكيد أن   

طريق فيتنام لتحرير األرض السليبة وهو 

الذي لم يغلق بعد ولن يغلق أبدا طالما ظل 

االستعمار واالضطهاد قائمين، بما يعنيه من 

اعتماد المقاومة الوطنية وحروب التحرير 

  .الشعبية المكللة باالنتصار

 2020أوت  16تونس  ،حزب الكادحين

 بيان حول انفجار ميناء بيروت

انفجار ضخم  2020أوت  4ضرب يوم    

اء بيروت متسببا في آالف القتلى مين

والجرحى والمفقودين فضال عن عدد كبير 

من المنكوبين الذين فقدوا منازلهم ووظائفهم 

   .زقهمروموارد 
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ر حزب الكادحين عما وفي عالقة بذلك يعب    

 :يلي

أوال : الوقوف الى جانب الشعب العربي  

 . اللبناني في مواجهة هذه الكارثة

وى الشعبية في تونس والوطن ثانيا : دعوة الق

 .العربي والعالم الى دعم لبنان بما تستطيعه

ثالثا : التنبيه الى أن هذه الكارثة قد تكون 

همال الرجعية واستهتارها بحياة نتيجة إل

الشعب كما قد تكون مدبرة ومندرجة ضمن 

صل منذ سنوات على األمة االهجوم المتو

بما العربية بهدف تركيعها والقضاء عليها 

يستدعي في الحالتين التذكير بضرورة تقوية 

العالقة بين مختلف القوى الثورية العربية 

  ورة.وتوحيدها على طريق المقاومة والث

 .2020أوت  6تونس ، حزب الكادحين

 

 

 

 البوليس السياسي يعود إلى قمع حريّة التّعبير

 الحريّة للّرفيق فريد العليبي

ض عضو المكتب السياس    ي لحزب تعر 

فيق فريد العليبي ليلة األربعاء  الكادحين الر 

بالقرب من منزله في  2020جويلية  15

صفاقس إلى عملي ة "براكاج" من قبل 

 . مجموعة من عناصر األمن في زي مدني 

ة إلى أحد مراكز األمن  وقد تم  اقتياده بالقو 

وتلفيق تهمة القول بأن  "البوليسي ة خوانجي ة" 

ف يق موقوفا إلى حد  اآلن في وال يزال الر 

 انتظار محاكمته يوم الثالثاء القادم.

ا     وفي عالقة بذلك يؤك د حزب الكادحين عم 

 يلي:

إدانته الش ديدة لهذا الس لوك األمني الذي  -1

ينم  عن استمرار ممارسة البوليس السياسي 

لدوره المعهود في تعق ب الن اشطين السياسيين 

ة الت عبير وقمعهم ويؤك د ضرب حري  

باعتبارها المكسب الوحيد تقريبا الذي حق قه 

 ديسمبر. 17الش عب إثر انتفاضة 

فيق،  -2 رفضه للت هم التي تم  تلفيقها إلى الر 

وأن  عملي ة البراكاج واإليقاف أتت على خلفي ة 

فيق  الت صريحات السياسي ة التي أدلى بها الر 

ده إلى وسائل اإلعالم، وأن  الهدف منها تهدي

 وترهيبه من أجل إسكات صوته. 

سمي ة المسؤولي ة  -3 تحميله الس لطات الر 

فيق وعائلته  ض له الر  ا سيتعر  كاملة عم 

اء عملي ة  والتزاماته الجامعي ة من تبعات جر 

 اإليقاف هذه.

دعوته كاف ة القوى والمنظ مات الوطنية  -4

فيق فريد  والديمقراطية والحقوقي ة مساندة الر 

إطالق سراحه فورا ورفع المظلمة من أجل 

ض لها والوقوف في وجه قمع حرية  التي تعر 

 التعبير.

2020جويلية  17، تونس حزب الكادحين
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 فرنسا تستعدّ لبسط حمايتها على لبنان/ عودة االستعمار المباشر

ة الجيوش الفرنسية فلورانس دعت وزير   

 ، خالل زيارة أد تها إلى بيروت،بارلي

مة قادرة على ن إلى تشكيل حكواللبنانيي

 . وذكرت الوزيرةاتخاذ قرارات شجاعة

جندي فرنسي يتحضرون للقدوم  700 أن  

 .إلى لبنان

، في زيارة لها إلى موقع وأشارت بارلي

، إلى أن "هذه بيروتاالنفجار في مرفأ 

المشاهد الصعبة تترك أثرا كبيرا في 

بلدي، وكل فرنسي شعر أنه معني بما 

 ."حصل

أعربت بارلي عن فخرها "بانخراط و

الفرنسيين بمساعدة اللبنانيين، مشيرة إلى 

المستلزمات الطبيةأنه باإلضافة إلى 

واألدوية وفرق اإلغاثة والبحث التي  

أرسلتها الحكومة الفرنسية فإن هناك أطنانا 

 ."قادمة إلى لبنان الطحينمن 

وأعلنت بارلي أن بالدها "قدمت مستشفى 

 700سريرا و 250مؤلفا من ميدانيا 

جندي يتحضرون للقدوم إلى لبنان"، 

مؤكدة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون "يعتزم زيارة لبنان في األول من 

سبتمبر"، وقالت: "يجب على اللبنانيين 

قادرة على اتخاذ قرارات  حكومةتشكيل 

 شجاعة". 

تقدم التي ثانية الخطوة ال الخطوة هي هذه

 مبريالية الفرنسية في عالقة بلبنانعليها اال

منذ حدوث االنفجار الذي ضرب ميناء 

وهي خطوة تتعل ق بالجانب  بيروت.

العسكري، وذلك بعد زيارة ماكرون سابقا 

ثم  وزيرة الد فاع اليوم، ولعل  هذه الزيارات 

ل  ة للتدخ  ستفتح الط ريق أمام هذه القو 

المباشر في لبنان تحت غطاء المساعدات 

نسانية والد عم السياسي والدبلوماسي اإل

مستغل ة الوضع المأسوي الذي يعيشه 

جعي ة منذ عقود اء سياسات الر   .الشعب جر 

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

 أ بيروت ـــترامب وانفجــار مرف

ة األمريكية لماذا يصر  رئيس االمبريالي   

على تأكيد أن كارثة ميناء بيروت سببها 

هجوم بقنبلة أو بصاروخ ؟ لماذا يتزامن 

ذلك مع قول مسؤول اماراتي أن ما حدث 

؟ ط بالنطق بالحكم في قضية الحريريمرتب

هل يعني ذلك أن طبخة ما قد أصبحت 

جاهزة للتخلص من حزب حسن نصر هللا 

 الموالي اليران ؟
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مريكي دونالد ترامب، قال الرئيس األ   

يوم األربعاء، إنه ال يمكن ألحد أن يحدد 

حاليا ما إذا كان االنفجار الذي وقع في 

العاصمة اللبنانية بيروت هجوما. وكان 

الرئيس األمريكي قد قال يوم الثالثاء إن 

انفجار مرفأ بيروت يبدو هجوما مروعا، 

وأضاف أن "بعض الجنراالت يرجحون 

جار قنبلة من نوع ما وقوع هجوم أو انف

في بيروت". وقال ترامب في مؤتمر 

صحفي بالبيت األبيض إن "الواليات 

المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان... سنكون 

هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم 

رهيب".وأضاف: "مسؤولون عسكريون 

أمريكيون يعتقدون أن انفجار بيروت 

هجوم بقنبلة من نوع ما".من جهته، أفاد 

يدوز كبير موظفي البيت األبيض، مارك م

بأن الحكومة األمريكية لم تستبعد تماما أن 

يكون االنفجار الدموي الذي وقع في 

العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة هجوم، 

وأضاف أنها ما زالت تجمع معلومات 

بشأن االنفجار الذي قالت الحكومة اللبنانية 

إنه وقع بسبب التخزين غير اآلمن 

طيرة. وقال ميدوز في مقابلة لكيماويات خ

مع محطة "سي.إن.إن" التلفزيونية ردا 

على سؤال عن تصريحات الرئيس دونالد 

ترامب الليلة الماضية بأن االنفجار كان 

نتيجة قنبلة على األرجح: "نأمل أن يكون 

مجرد حادث مأساوي وليس عمال إرهابيا، 

لكننا ما زلنا ننظر في كل المعلومات في 

 ."هذا الشأن

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

 من حيفا إلى بيروت

 ؟ هل اقتبس الكيان الّصهيوني خّطة نصر هللا ونفّذها في بيروت 

انتشر مقطع فيديو قديم على وسائل   

التواصل االجتماعي لحسن نصر هللا، بعد 

ح فيه ع في مرفأ بيروت، يلو  االنفجار الذي وق

بإمكانية تفجير حاويات األمونيا في ميناء حيفا 

 .في فلسطين المحتل ة

يعود تاريخ الفيديو المتداول إلى   

، وهو جزء من كلمة 2016فيفري  16

حسن نصر هللا بعنوان "مقاومة ال تهزم"، 

بمناسبة إحياء الذكرى السنوية "للقادة 

 ."الشهداء

 في هذا الجزء من كلمته وكان نصر هللا   

يتحدث عن "قوة الردع" التي بات يمتلكها 

حزب هللا في مواجهة الكيان الصهيوني، 

وقال إن "بعض الصواريخ من عندنا 

باإلضافة إلى حاويات األمونيا في ميناء 

حيفا نتيجتهم نتيجة قنبلة نووية، بمنطقة 
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ألف نسمة يقتل منهم  800يسكنها 

 عشرات اآلالف".

يبدو من خالل ما وقع في مرفأ بيروت    

ومن خالل ما صدر  2020أوت  4يوم 

 2016فيفري  16عن حسن نصر هللا في 

أن  هناك عالقة وثيقة تتعل ق بالمالمح 

ة لطريقة الت فجير حت ى وإن لم يُعرف  العام 

بعدُ الس بب الذي اد ى إلى انفجار مستودع 

 نيترات االمونيا في ميناء بيروت.

وال يخفى على أحد أن  الكيان    

الص هيوني بإمكانه االط الع على كل  

صغيرة وكبيرة في بيروت وفي غيرها من 

المناطق اللبنانية وحتى في العواصم 

العربي ة نظرا لما يمتلكه من تقنيات حربية 

رة ومن جواسيس في كل  منطقة.  متطو 

ورب ما استلهم قادة العدو  الصهيوني من 

هللا الخط ة وقاموا بدراستها كالم نصر 

ووصلوا في الن هاية إلى تنفيذها ولكن ليس 

في حيفا كما توع د بذلك امين حزب هللا 

 وإن ما في بيروت العربي ة. 

ي الهلع الذي عب ر عنه الصهاينة     كما يقو 

ا قد يقع في  فهم مم  إثر االنفجار حول تخو 

مدينة حيفا هذه الفرضي ة، زد على ذلك أن  

سلطات الصهيونية نفت بسرعة إثر ال

حادثة بيروت عالقتها بعملي ة االنفجار 

وكأن ها كانت تنتظر ات هاما من جهة معي نة 

لها بالض لوع في هذا االنفجار وذلك في 

   محاولة منها إلبعاد الش بهات عنها.

يها أيضا عامل آخر،     هذه الفرضي ة يقو 

وهو التوت ر والتصعيد العسكري الذي 

ل في األي ام التي سبقت االنفجار على حص

 الحدود بين لبنان وفلسطين المحتل ة.

ووفقا لهذه المعطيات والعوامل، فليس    

مستبعدا أن يكون الكيان الص هيوني وراء 

عملي ة التقجير التي طالت مستودع ميناء 

بيروت خاص ة مع وجود شكوك حول 

رات واألسلحة الت ابعة  وجود مخازن للمتفج 

زب هللا في المناطق القريبة من الميناء. لح

وقد ال يتم  العثور من قبل المحققين على 

بصمات للكيان الصهيوني في مسرح 

االنفجار، وهذا ممكن جد ا بما أن  الص هاينة 

قد يلجؤون إلى القيام بعملهم بواسطة 

عمالئهم في لبنان كما يمكنهم أن يقوموا 

لص راع بمحو آثار جريمتهم مستغلين حالة ا

جعي ة  السياسي الد اخلي بين األطراف الر 

ه االت هامات إلى بعضها البعض  التي توج 

فيما الوطن مستباح أمام القوى الخارجي ة 

 من كل  الجهات.

هذه الفرضي ة، بكل  ما تتوف ر مؤش رات    

حة جد ا، ال تنفي  وعوامل تجعل منها مرج 

ها حصول  وجود فرضي ات أخرى لعل  أهم 

جار بشكل تلقائي نتيجة اإلهمـال الذي االنف

ض له المستودع الذي يحوي كمي ة  تعر 

كبيرة من المواد الخطرة المودعة به منذ 

سنوات طويلة. وفي هذه الحـالة، فإن  

جعي ة في  لها الس لطات الر  المسؤولي ة تتحم 

لبنان الحاكمة منذ سنوات والحاكمة اآلن. 

أولئك وال غرابة أن تتعالى اليوم أصوات 

هة الت هم هنا  الحك ام القدامى والجدد موج 

وهناك في محاولة من كل  طرف إبعاد 
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المسؤولي ة عنه وإلقاءها على الط رف 

 اآلخر.

وفي ظل  كل  ذلك، ومهما تعد دت    

الفرضيات، فإن  الش عب العربي في لبنان 

ل النتائج المباشرة لهذه  وحده من يتحم 

ت التي الت بعا الكارثة وسيظل  يئن  من ثقل

 ستنجر  عنها لمد ة طويلة.

 

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

 ! في لبنان، توظيف سياسّي رجعّي واسع للكارثة

فتحت الكارثة التي حل ت بلبنان إثر   

لذي حدث في العاصمة بيروت االنفجار ا

الباب على مصراعيه  2020وت أ 4يوم 

 ،للتسابق بين مختلف األطراف السياسي ة

ه بعضها سهامه نحو البعض اآلخر  فوج 

وراحت جميع األطراف ترقص على جثث 

القتلى ودماء الجرحى وتنظر من فوق إلى 

ى كل  ما  أنقاض الد مار الهائل الذي سو 

 ارتفع على األرض بالبحر والت راب.

راف السياسي ة وال يخفى أن  هذه األط   

جعي ة المنقسمة إلى مجموعتين تجد سندا  الر 

خارجي ا قوي ا من دول وقوى إقليمي ة 

وعالمي ة ولذلك فهي تعب ر عن المصالح 

جعي ة  المتضاربة لتلك الد ول والقوى الر 

 الخارجي ة.

حدوث الكارثة  لىساعة ع 24لم تمر    

حت ى تعالت األصوات من هنا وهناك 

ن بعضها و تلقي بالمسؤولي ة على تخو 

غيرها.. وستظل  تلك األصوات المأجورة 

تنعق في ظل  الد مار والجوع والموت الذي 

يعم  البالد. فرؤساء الحكومات السابقة 

يت همون الحكومة الحالي ة وانصار الحكومة 

لون المسؤولي ة للحكومات  الحالي ة يحم 

، وجماعة إيران 2014المتعاقبة منذ 

ة تحقيق محلي ة بينما جماعة يتمس كون بلجن

السعودي ة يطالبون بلجنة دولي ة أو عربي ة.. 

وهؤالء يتباكون على فقدان الد عم 

الخارجي الذي كان يتدف ق من الغرب 

وأولئك يتحس رون على خسارة الد عم الذي 

كان يتدف ق من الش رق.. ويراكم كل  طرف 

سيستمر  الت هم ويلصقها بالط رف اآلخر و

جعي من هذا الس   جل احتالل موقع أباق الر 

ومن أجل إيهام  على في مؤسسات الد ولةأ

الشعب بأن ه "بــريء" من الد ماء التي 

سالت ومن البيوت والمنشآت التي دُم رت 

بت في محاولة منه ل كسب تعاطف وُخر 

 .وثقة الجماهير الغاضبة والمنتفضة

إن  الكارثة التي حل ت بلبنان ليست إال     

جعي ة لتلك  حتمي ة نتيجة لتلك السياسات الر 

األطراف التي حكمت سابقا والتي تحكم 

، وهي كل ها في وفقا لمصالح طائفي ة اليوم

من قبل  مر محكومة من الخارجحقيقة األ

قوى إقليمي ة وعالمي ة ترسم لها سياساتها 

. فجميع هذه وتغدق عليها ببعض األموال

ا آل جعي ة مسؤولة عم  ت إليه األطراف الر 

األوضاع، وإن  تنافسها اآلن ليس إال  
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استمرارا لتنافسها السابق والقديم من اجل 

الظ فر بقيادة البالد نحو المزيد من رهنها 

للقوى الخارجي ة وتفقير الكادحين. وما 

على الشعب في لبنان إال  الن هوض من 

مأساته الحالي ة وتحويلها إلى معركة ال 

جعي ات هوادة فيها ضد  مختلف ت لك الر 

وبناء وطنه المستقل  وإرساء ديمقراطيته 

 الشعبي ة.

 

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

 نشرة أنباء المقاومة والحرب الّشعبيّة

 الّسودان: احتجاجات ومواجهات في الخرطوم

عدد  2020وت أ 20قام يوم الخميس    

المتظاهرين بإغالق عدد من الطرقات من 

الرئيسية في العاصمة السودانية الخرطوم 

من خالل إقامة المتاريس وإشعال 

 .اإلطارات

ويشهد السودان في األي ام االخيرة عد ة    

ها محاولة  كات احتجاجي ة لعل  من اهم  تحر 

ا اد ى إلى  اقتحام مجلس الوزراء مم 

 حصول صدامات بين المحتجين وقوات

البوليس اطلقت خاللها هذه االخيرة قنابل 

ا أد ى إلى إصابة  الغاز المسيلة للد موع مم 

  .عدد من الجانبين بجروح مختلفة

 مظاهرات المعلمين في األردن واعتقاالت تشمل معلمات ومعلمين

أفادت وسائل إعالم أردنية، يوم االثنين    

، عن قيام السلطات األمنية 2020أوت  3

ت واسعة في صفوف باعتقاال

والنقابيين كما اعتدت قوات  المعلمين
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البوليس عليهم بالعنف وشملت المظاهرات 

الشعبية مدنا مثل المفرق واربد وساكب 

في جرش شماال، ومادبا القريبة من 

العاصمة عمان، ومعان والعقبة جنوبا 

 .ويطالب المعلمون بالزيادة في األجور

قامت قبل وكانت السلطات األردنية قد    

أسبوع باعتقال اعضاء نقابة المعل مين 

ات النقابة  وأصدرت امرا قضائي ا بغلق مقر 

 .ومنعها من الن شاط لمد ة سنتين

 لـــة تستقيــاهير تنتفض والحكومـــ: الجمان ــلبن 

 2020اوت  8يوم السبت نزل مساء    

ين إلى شوارع بيروت  آالف المحتج 

عوا في محيط  ليتجم 

مان في محاولة منهم البرل

القتحامه. وقد احتشدت 

أعداد كبيرة من قوات 

االمن منذ صباح اليوم في 

حاولة منها لتفريق م

المتظاهرين وأطلقت قنابل 

الغاز المسيلة للدموع بكثافة 

في ات جاههم وكذلك 

الرصاص 

د ى إلى حصول المطاطي  وهو ما أ

ين.  إصابات بجروح في صفوف المحتج 

ون بإلقاء الحجارة على وقد رد  المحت ج 

قوات البوليس وال تزال المواجهات 

 متواصلة بين الط رفين.

نباء عن انتشار مجموعات ت األوتحد ث   

تابعة لألحزاب الحاكمة في عدد من 

الشوارع تحاول منع المتظاهرين من 

 االلتحاق بمحيط البرلمان باستعمال العنف.

ة في العاصمة بيروت الجماهير     المحتج 

ته  تدعو إلى إسقاط النظام الط ائفي برم 

الحاكم منذ عقود والمسؤول عن كل  

االزمات التي تضرب بالوطن والشعب 

وعن االنفجارات التي وقعت في ميناء 

 بيروت وخل فت كارثة كبيرة.

قام المنتفضون في العاصمة بيروت    

بإشعال الن يران في عدد من المؤسسات 

تغط ي سماء  الرسمية. وسحب من الد خان

ة بين  بيروت والمواجهات مستمر 

ين وقوات البوليس في ساحة  المحتج 

ين  الشهداء. وقد تمك نت اعداد من المحتج 

ات عدد من الوزارات مثل  من اقتحام مقر 

  .وزارة االقتصاد ووزارة البيئة

عوا في     ون الذين تجم  كما تمك ن المحتج 

منطقة األشرفي ة في العاصمة بيروت من 

اقتحام مقر  وزارة الخارجي ة الل بناني ة. وقد 
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قاموا برفع الفتات كتب عليها "عاصمة 

الثورة" و"بيروت مدينة منزوعة السالح" 

وعمدوا أيضا إلى تهشيم اإلطارات التي 

 تحمل صور رئيس الد ولة.

وقد أكدت مصادر أمني ة في لبنان مقتل    

عنصر من قواتها على األقل جراء 

مع المحتجين. بينما ذكر االشتباكات 

الصليب األحمر اللبناني أن حصيلة 

المصابين على خلفية االحتجاجات وصلت 

منهم إلى  63شخصا تم نقل  238إلى 

المستشفيات المحلية فيما تم إسعاف 

 لى عين المكان.اآلخرين ع 175الـ

 الواليات المتحدة: احتجاجات للمطالبة بإطالق سراح موميا أبو جمال

في  2020جويلية  4 م يوم السبتت   

تطالب باإلفراج تنظيم مظاهرة فيالدلفيا 

عن المناضل الثوري موميا أبو جمال 

د العضو السابق في منظمة الفهود السو

 .ذات التوجهات الشيوعية الماوية

وقد أخفقت الشرطة في منع المتظاهرين   

من إغالق الطرق الرئيسية في قلب 

ا عادت  إلى التقاطعات المدينة. وأخير 

المجاورة عندما اتجهت المسيرة جنوب ا، 

 على الجانب اآلخر من قلب المدينة. تم 

تنظيم المظاهرة من قبل ائتالف واسع 

يضم أحزابا ومنظمات سياسية وحقوقية 

مثل "أصدقاء موميا أبو جمال" و"حزب 

مركز العمل الدولي" "و  "العمال العالمي

األسود  و"القبضة الحمراء"  و"التحالف

من أجل السالم" و"حزب االشتراكية 

والتحرير". والجدير بالذكر أن مظاهرات 

 مماثلة انتظمت في فرنسا وألمانيا.

وهو  1954موميا أبو جمال مولود سنة   

عاما وحكم عليه  40يقبع في السجن منذ 

 2011سنة باإلعدام ثم جرى استبداله 

د لفقت له تهمة قتل بالسجن مدى الحياة وق

في السجن كتب موميا أبو  .وليس أمريكيب

اهتم  فيها أساسا  جمال العديد من الكتب

 .بتصوير ظروف الحياة داخل الس جن

منذ التسعينات، أصبح اسم أبو جمال    

مرتبطا بمقـاومة الظلم والعنصرية في 

الواليات المتحدة. وتمكن أنصاره من 

إضفاء طابع األسطورة عليه، وأصبح 

للكفــاح ضد  العنصرية التي رمزا عالمي ا 

 .تنخر المؤسسات القضائي ة األمريكي ة
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 كردستان: عمليّات ناجحة للكريال ضدّ الجيش التركي

أعلنت قوات الدفاع الشعبي الكردستاني    

الجناح العسكري لحزب العمال إسقاط 

مروحية تركية في منطقة حفتانين شمالي 

محافظة دهوك. وذكرت في بيان، إنه 

ذت قواتنا بتاريخ السادس عشر من آب "نف

في تمام الساعة  أوت( 16) الجاري

العاشرة صباحا  عملية عسكرية استهدفت 

من خاللها طائرة مروحية من نوع 

سيكورسكي في ساحة جارجال بمنطقة 

زاغروس؛ وتمكنت قواتنا من تحقيق 

إصابة مباشرة وإسقاط إحدى المروحيات 

ائق من دق 10التركية". وأضافت "وبعد 

إسقاط المروحية األولى، تمكنت قواتنا من 

تحقيق إصابات مباشرة في مروحية ثانية 

من نوع سيكورسكي وأجبرتها على الفرار 

باتجاه منطقة كفر بوالية جولمرك 

 الكردستانية".

 قتلى في معركة بين جيش الشعب الجديد والجيش الّرجعي 7الفلبين: 

 2020أوت  8وقعت يوم السبت    

صاص بين مجموعة من م واجهة بالر 

مقاتلي جيش الشعب الجديد وفرقة 

عسكرية في منطقة برانغاي سغايان في 

 5الفلبين أد ت إلى مقتل عسكري  وجرح 

آخرين من جانب القوات الرجعي ة، بينما 

من عناصره  5فقد جيش الشعب الجديد 

من بينهم طبيبة، كما فقد أحد الفالحين 

ا كان يفلح  ارضه بالقرب من حياته لم 

 مسرح المعركة.  

   من عناصر الحزب الشيوعي التركي/الماركسي اللينيني 10حكام بالسجن ضدّ أ

ع    اتراك ثوريين 10 محاكمة خالل تجم 

 مونيخ مدينة في شخص 500 حوالي

 من عدد عن ممثلون وحضر بألمانيا

 تركيا من والديمقراطية الثورية المنظمات

 أوروبا خارج منو وأوروبا ومردستان

ع، هذا أيضا ع خالل وتم   التجم   إلقاء التجم 

 األناشيد من عدد وترديد الكلمات من عدد

 الحزب معتقلي لقضي ة دعما وذلك الث وري ة

 اللينيني. التركي/الماركسي الشيوعي

 المحكمة أصدرت المحاكمة نهاية في   

 التركي الشيوعي الحزب عناصر ضد  

 الس جني ة حكاماأل اللينيني /الماركسي

 الت الية: الجائرة

 ارهان- ونصف سنوات 6 الما مسلم-

 3 ايدن سنان- ونصف سنوات 4 اكترك

 ديمير وموسى رنب حيدر- ونصف سنوات

 3 بايكافك بانو- أشهر 4و سنوات 3

 سنوات 5 باكتاس دينيس- ونصف سنوات

 4 علي سايت- سنوات 3 سولماز سامي-

 وتسعة سنتان يالل محمد- ونصف سنوات

 أشهر.
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 إيران: الحكم باإلعدام على ثالثة من المشاركين في االحتجاجات االجتماعيّة

جويلية  14أصدرت يوم الثالثاء  

محكمة إيرانية حكما باإلعدام  2020

في حق  ثالثة من المشاركين في 

االحتجاجات االجتماعية التي شهدتها 

إيران في شهر نوفمبر الماضي. وقد 

باسم السلطة القضائية  اعتبر المتحدث

اإليرانية أن  هذه االحكام ضد  من 

اعتبرهم "قادة مثيري الشغب" قد جاءت 

على خلفية اعمال التخريب التي قاموا بها 

خالل تلك االحتجاجات والتي طالت 

 .خاص ة إحراق عدد من المصارف

وكانت االحتجاجات الشعبية التي شهدتها 

بلت قد قو 2019إيران في شهر نوفمبر 

بقمع شديد من قبل السلطات اإليرانية ما 

آالف  7قتيال  و 230أد ى إلى سقوط 

 .جريح حسب اعتراف السلطات الرسمية

 2007إيران: إعدام ناشط شارك في احتجاجات 

جعي ة اإليرانية بتنفيذ     قامت السلطات الر 

حكم اإلعدام ضد  أحد المشاركين في 

ومطلع  2007احتجاجات نهاية عام 

هت  2008 بمدينة أصفهان. وقد وج 

السلطات اإليرانية إلى الن اشط تهمة حمل 

السالح وقتل أحد عناصر الحرس 

 .آخرين 6"الثوري" وإصابة 

في نفس الوقت أفاد أحد المحامين أن     

السلطات اإليرانية قامت بتعليق قرار 

إعدام ثالثة من المشاركين في احتجاجات 

إصدار حكم  نوفمبر الماضي بعد ان تم  

باإلعدام في حق هم بسبب مشاركتهم في 

 االحتجاجات االجتماعية.

 البيرو : اعتقال مناضلة شيوعية ماوية 
باولينا بينكو هيومان مناضلة شيوعية    

ماوية أُعتقلت بدعوى أن ها إرهابية في 

سنة  51مقاطعة سانتا روزا، عمرها 

وهي عضو في قاعدة المساعدة الثورية 

هت إليها أيضا تهمة 21رقم  . وج 

عسكريا  11في كمين قتل فيه  المشاركة

 . من القوات الرجعي ة
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 الّصوراني غازي كتاب توقيع حفل في يشارك العليبي فريد الّرفيق

فيق فريد العليبي في حفل شارك     الر 

غازي المفك ر العربي توقيع كتاب 

ر عبوراني "موجز الفلسفة والفالسفة الص  

ة. وقد لخ ص " االعصور لذي أقيم في غز 

فيق  ل الر  موقع بواب ة الهدف اإلخباري ة تدخ 

 عبر تقنية الفيديو في ما يلي:

قال المفك ر التونسي د.فريد العليبي، إن  

"الكتاب الجديد للمفك ر الصوراني له أهمية 

ف الفالسفة وفلسفاتهم،  خ وعر  كبيرة ألن ه أر 

ل ل وينتقد بل تعد ى هذا الجانب بمعنى أن ه يح

ويشتغل على الرهانات واالشكاليات 

الفلسفي ة، وصاحبه لم يأِت من داخل 

الجامعات وأسوارها وإن ما هو هاوي 

 ".فلسفة

وأكَّد العليبي أن  "الصوراني أعاد األمور    

إلى نصابها، خاصة وأن ه تحد ث عن وظيفة 

غيير بمعنى محد دة للفلسفة وهي وظيفة الت

أن يقوم بوظيفة ضمن واقع  أن ه يُريد لكتابه

عربي يصفه باالنحطاط واالستبداد 

ا وسيطرة وغلبة النقل  وسيطرة السلفي ة فكر 

على العقل"، الفت ا إلى أن  "صاحبه ال يُخفي 

حزنه وقلقه مما آلت إليه األوضاع العربي ة 

التي ال تشغل فيها الفلسفة الموقع التي يجب 

 ".أن يكون لها

العليبي على أن  "الفلسفة  كما شد د المفك ر   

س في الجامعات والمعاهد التي تعتمد  ال تدر 

على التلقين وليس على النقد والعقلنة 

والعقالنية، ومن هنا فإن كتاب غازي 

الصوراني له أهميته الكبيرة من حيث 

االرتباط بآفاق معينة له صلة بانشغاالت 

ر  غازي الصوراني التي تتصل بالتحر 

اطي في البالد العربي ة الوطني الديمقر

ر الوطني من  واالشتراكي ة أفق ا لهذا التحر 

حيث حب المعرفة وتأصيلها وتأصيل العقل 

والتنوير والنقد، وهذه الثورة ال يمكن أن 

تُنجز اليوم بعيد ا عن هذا التأصيل الذي 

 ."يمكن أن يمه د لها

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

 انتحار الكاتبة نعيمة البزاز 

عاما، أقدمت الكاتبة المغربية المقيمة في هولندا  46عن عمر يناهز   

. وذلك بعد ان 2020اوت  8نعيمة البزاز على االنتحار يوم الجمعة 

ت بحالة اكتئاب دامت سنوات طويلة وبسبب عديد التهديدات  مر 

تلق تها نتيجة لقلمها الجريء الذي طرقت من خالله أبوابا بالقتل التي 

مة من ذلك الد ين والتمييز العنصري والجنس. في سن  تعتبر محر 

الحادية والعشرين من عمرها نشرت نعيمة روايتها "الطريق إلى 

ها "عشاق 1995الشمال" عام  ، ثم توالت كتاباتها في ما بعد وأهم 

  .2006" عام و"المنبوذ 2002م الشيطان" عا
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رواية بعنوان "رجال الدين الل حايا"، توقفت بعدها عن الكتابة ودخلت في  2006وأل فت سنة    

 حالة اكتئاب شديدة وتعرضت إلى تهديدات عديدة.  

برواية جديدة تحت اسم نساء فينيكس )فينيكس حي معروف بأمستردام(،  2010ثم عادت سنة    

اجرة انتقلت للعيش في ذلك الحي، حيث تعرضت هذه العائلة إلى تحكي من خاللها عن عائلة ُمه

العنصرية والحقد والكراهية، من طرف الجيران الهولنديين. ثم توالت كتاباتها بعد ذلك حول نفس 

 .2013و"في خدمة الشيطان" عام  2012الحي مع رواية "المزيد من نساء فينكس" عام 

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

  الثّوريـْين للمثقّفيـْن الحريّــة                 العدد: ملفّ 
 سايبــابا                              فارفارا راو

 

 

 

 

 

 

 

 

 امعةج في لألستاذ المســاندة العرائض وتُمضى التظاهرات العالم أنحاء كامل في تقــامُ      

جعي ة السلطات على واحتجاجا راو فارفارا والن اقد والش اعر سايبابا الد كتور نيودلهي  الهندي ة الر 

 واألقليات المسحوقة االجتماعي ة للط بقات الد اعم والثقافي السياسي نشاطهما بسبب تعتقلهما التي

 الهند. في المضطَهدة العرقية

إطالق سراح الس جينين نظرا لحالتهما الصحية وتطالب هذه التظاهرات والعرائض ب     

بالمائة وراو شيخ في الثمانين من عمره وأصيب  90الخاص ة. فسايبابا يعاني من إعاقة بنسبة 

را بفيروس كورونا في الس جن. ورغم وضعهما الصحي االستثنائي تحرمهما السلطات  مؤخ 

وبالعناية الطبية الضرورية والمالئمة السجنية والقضائية من التمتع بالرعاية الصحية الالزمة 
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ا جعل اللجنة العالمية لمساندة الس جناء  لوضعهما، وهو ما جعل حالتهما تتعك ر وتصبح حرجة مم 

 السياسيين وحرب الشعب في الهند تطلق صرخة فزع ألن  السجينين أصبحا مهد دْين بالمــوت.

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

 سايبابا: ظروف سجنه وتدهور حالته الصحيّة

، وجد المناضل وأستاذ 2017مارس  7يوم    

الل غة األنجليزي ة بجامعة نيودلهي غوكاراكوندا 

ناغا سايبابا نفسه مذنبا بتهمة االنتماء إلى 

الحزب الشيوعي في الهند )الماوي( وبمساندته 

ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل له 

إحدى محاكم ماهراشترا. وتم  إيقافه في السجن 

المركزي بناغبور. قدماه شبه مشلولتين، إذ أن ه 

وهو يتنق ل على  %90يعاني من إعاقة بنسبة 

ك وقد صدر الحكم ضد  سايبابا  كرسي  متحر 

وخمسة شب ان آخرين بعد ات هامهم باالعداد 

الد ولة من خالل شن  حرب ضد  لمؤامرة ضد  

ـة،  الحكومة الهندي ة واالرتباط بمنظ مة ماويـ 

وهم طالب وصحافي  وثالثة قروي ين من 

 األديفازي.

هذا وقد رفضت سلطات ماهراشترا تقديم    

العالج لسايبابا إلنقـاذ حيـاته وهو ما يضع 

ته في خطر. وزيادة على ذلك، فقد تم  في  صح 

إصابته بالتهاب معق د  شهر فيفري اكتشاف

وحاد  وهو ما يستدعي انتزاع الحويصلة، وقد 

 زاد توقيفه في تفاقم حالته بصفة خطيرة.

وهذه الحالة الصحي ة الحرجة التي أصبح    

عليها سايبابا ال تستدعي فقط حصوله على 

األدوية والعالج داخل السجن، وهو ما ترفضه 

، نقله السلطات، وإن مـا تستوجب، وبكل  سرعـة

إلى مستشفى خارج السجن لتلق ي العالج الطب ي 

الد قيق والضروري، فهو في حاجة إلى عنـاية 

 ال يمكن أن تتوف ر في السجن.

فمع ظهور مشاكل جديدة مرتبطة    

بالبنكرياس أصبح غير قادر على هضم الغذاء 

الذي يُقد م له في الس جن، كما أشار إلى ذلك في 

 .2017مارس  14ريخ رسالته إلى زوجته بتا

وكان محامي سايبابا قد تقد م بطلب إلى    

المحكمة من أجل الس مـاح بتوفير األدوية 

س غير أن ها لم توافق على رمـا 7لموك ـله منذ 

 الط لب.

فرع الهند  -وقد احتج ت منظمة العفو الد ولي ة   

ضد  ممارسات السلطات السجنية والقضائي ة 

ايبابا من الحصول واعتبرت منع األستاذ س

على األدوية ومن حق ه في عالج كامل هو نوع 

من جهة أخرى، صدرت  من أنـواع الت عذيب.

عرائض المساندة السائل ور  المجموعة من 

لسايبابا وتدعو إلى اإلطالق الفوري لسراحه 

ة  لف قت لهألن  التهم التي  ال أساس لها من الصح 

ب ر وال غاية منها سوى إسكات صوته الذي ع

من خالله عن مساندته لكفاح األديفازي الذين 

ضون لسياسة تطهير عرقي  من قبل  يتعر 

ة ويقاومون انتشار الشركات  السلطات الهنديـ 

ات في مناطقهم وهو ما يهد دهم  العابرة للقار 

بفقدان مصادر عيشهم وأيضا بسبب مواقفه 

يد األخضر" التي  المعارضة لسياسة "الص 

ضد  معارضيها وضد  الط بقات  تمارسها الد ولـة

الكادحة التي تكافح من أجل إرساء سلطة 

ة تتعارض  الد يمقراطي ة الشعبي ة وهي ديمقراطيـ 

مع "أكبر ديمقراطية في العالم" التي تتباهى بها 

ة.   الد ولة الهنديـ 
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 فــارفــارا راو شــاعر وراء القضبـان 

 مفكر وشاعر وسياسي وأستاذ فارا راوفار   

من الهند، هو في السجن منذ عامين  جامعي 

دون محاكمة، والتهمة التحريض على العنف 

ومعارضة الديمراطية الهندية الموصوفة بأنها 

هو  أكبر الديمقراطيات على كوكب األرض.

أي إنه اآلن في الثمانين،  1940مولود سنة 

متزوج وله ثالث بنات، وقد سجن سابقا بين 

قل مجددا سنوات وأعت 1975و 1973سنتى 

. وبلغ 2018و 2010و 2005و 1985

   مجموع ما قضاه في السجون ثماني سنوات.

س الطالب في الجامعات على مدى در     

أربعين عاما، وعمل باإلذاعة الهندية، وهو 

خطيب ُمفوه في االجتماعات الشعبية، منخرط 

 2012في العمل السياسي، وانتخب سنة 

 .ديمقراطيةللجبهة الثورية ال  رئيسا

فارفارا راو دواوينا شعرية وكتبا في  أنجز  

النقد األدبي، منها دراسة في العالقة بين 

المجتمع واألدب، وله ست مجلدات في النقد 

األدبي، بدأ كتابة الشعر وهو في العاشرة، 

سنة  "حرائق المخيم"وصدر أول دواوينه 

أردفه بدواوين كثيرة أخرى منها ديوان  1968

(، بما يشير الى 2003) "حرق بغداد"عنوانه 

دفاعه عن قضايا الشعوب واألمم المظلومة 

عبر العالم، ومنها األمة العربية التي تعرضت 

في ذلك الوقت الى حرب إبادة من خالل غزو 

وألن ما يكتبه مزعج للسلطة فقد تم  العراق، 

 “.صورة المستقبل”حظر توزيع ديوانه 

لتي نشرت أسس مجموعة أصدقاء األدب ا  

الصدور مجلة واسعة االنتشار، استمرت في 

، وترجمت 1992لى عام إ 1966من عام 

أعماله الى عديد اللغات، ولكن العربية ليست 

من بينها على حد علمنا، له أيضا مؤلفات 

سياسية بارزة، منها كفاح تحرير تيالنجانا 

ويوميات السجون كما كتب الرواية مثل: 

رجم بعض الكتب شيطان على الصليب، وت

انحاز الى الكادحين  منها كتاب عن السجن.

والمقهورين مبكرا، ُمعتبرا أن من حقهم الثورة 

الذين  ،ُمناصرا للثوار الماويين )النكساليين( 

يخوضون غمار حرب شعبية طويلة األمد منذ 

 ، وكانفي عدد من الواليات الهندية سنوات

بين بينهم و أداة وصل في المفاوضات  أحيانا

 الحكومة.

الصحية في السجن صعبة،  حالة فرافارا راو   

تقول زوجته أنها سألته خالل مكالمة سريعة 

سمحت بها إدارة السجن عن صحته لما نقلوه 

الى المستشفى فأجابها : هل حضرت جنازة 

شخص قد حضروها،  6000والدي، أعتقد أن 

جرت تلك الجنازة  مما سبب لها صدمة فقد 

، عندما 1948ث عنها في عام تحد   التي 

هو في الثامنة من عمره، أما هي فلم تولد  كان 

بعد وقتها، وسرعان ما أخذ زميله السجين  

فيرنون غونسالفيس، الذي كان أيضا  في نفس 

أن  جناح المستشفى، الهاتف منه ليخبر الزوجة 

راو ال يستطيع المشي، مما رسخ لديها االعتقاد 

لزهايمر فضال عن جن باأنه أصيب في الس

 .أمراض أخرى

وقد تساءل متابعون : لماذا تخاف الحكومة   

الهندية من شاعر مريض ومسن، مصاب اآلن 

بكورونا وبالزهايمر وفي وضع صحي سيء 

جدا، ال يقدر معه على القيام حتى بشؤونه 
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الخاصة؟ واالجابة هي أن حكومات القهر 

 واالستغالل واالستعباد جميعها تخاف الفكر،

سواء تجلى شعرا أو ادبا أو اقتصادا واجتماعا 

في العالم أجمع هناك اآلن   …وتاريخا وفلسفة

طلقوا سراح أتضامن معه، عنوانها :  حملة 

نحن العرب شركاء فيها،  فلنكن  فرافارا راو، 

علما أن من بين المساهمين في الحملة: 

الفيلسوف األمريكي نعوم شومسكي،  

ية باربرا هاريس وايت، واالقتصادية األنكليز

وعالمة االنتروبولوجيا والتاريخ الهندية روميال 

ثابار، والممثلين الهنديين نصير الدين شاه 

مئات الصحف  وشبانة عزمي. كما قامت 

والقنوات التلفزيونية والمجالت بتغطية الحدث، 

ا مقاالت افتتاحية ونُشرت أعمدة  وُكتبت أيض 

الب باإلفراج رأي تعبر عن تضامنها معه وتط

 عنه.

ر، كتب فارفارا راو يوما هذا األبيات التي تعب  

 كما لو كانت نبوءة، عن مصيره :

 متى يخاف العدو شاعرا ؟

 عندما تصبح قصائده أسلحة ، هم يعتقلونه.

ولكن الحكومة تموت في األخير، بينما يُخلد 

 الشاعر في األغاني.

 ينبت شعره. . و في قلب الشعب..

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

 راو وفارفارا سايبابا عن باإلفراج يطالبون وجامعيون وباحثون طلبة الهند:

 هيئة وأعضاء الطالب من 400 من أكثر وق ع   

 العلوم معاهد مختلف من والخريجين التدريس

هوها عريضة على الهند في والتكنولوجيا  إلى وج 

 ورئيس اإلنسان ولجنةحقوق المركزية الحكومة

 فارافارا سراح بإطالق يطالبون الهند في القضاة

 لهما، الطبية الرعاية وتوفير بكفالة وسايبابا راو

 بالحزب المزعومة لصالتهم المسجونْين

 سجناء عن واإلفراج )الماوي(، الهندي الشيوعي

 .آخرين سياسيين

ا(، 80) راو فارافار      والمثقف الشاعر عام 

 محتجز اإلنسان، حقوق وناشط المشهور الثوري

 ويخضع الحكومة رئيس لقتل التخطيط قضية في

 أن بعد مومباي في نانافاتي مستشفى في للعالج

 شهر في Covid)-(19 كورونا بفيروس أصيب

 جويلية.

 بنسبة جسدية إعاقة من يعاني الذي سايبابا،   

 عام في وأدين دلهي بجامعة أستاذ هو ،90٪

 بمنظمات لصالتهم آخرين خمسة مع 2017

 وصدر الهند ضد حرب وبشن متطرفة يسارية

 الحياة. مدى بالس جن حكم ضد ه

 من والعلماء الباحثون وقعها التي العريضة،    

 والمعهد للتكنولوجيا الهندية المعاهد مختلف

 وبحوث ملتعلي الهندية والمعاهد للعلوم الهندي

 عالج على وسايبابا راو حصولب تطالب العلوم،

 سراحهما. وإطالق ومناسب فوري طبي

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

 ت في السجنمهدد بالمو فارفارا راو

را راو باالنزعاج من حديثه غير المتسق مر  شهر واحد بالضبط منذ أن شعرت عائلة فارافا   

عة لصحته، واالستئناف أمام المحاكم وتحريك  وبدأت جهود طارئة إلبالغ الناس بالحالة المرو 
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ساعة دون أي  720ت القضاء بحث ا عن عالج فوري للمخاطر التي يتعرض لها. ومع ذلك، مر  

 .بصيص أمل من أي مكان

ا من قبل المجتمع على الرغم من القلق واالحتجاج وال  مطالبة على نطاق واسع باإلفراج عنه فور 

المدني في جميع أنحاء العالم وكذلك في البالد، فإن االستجابة التي تشتد الحاجة إليها في حالة حياة 

وموت شاعر مريض ذائع الصيت عالمي ا كانت غائبة بشكل واضح من طرف المؤسستين السياسية 

: لقاء مع راو شهرن في ان صغيرتاسوى فرصتلم يكن لألسرة  .والقضائية وتبادل بضع  مرهق 

ويليةج 15جي جي في مومباي في كلمات معه لمد ة نصف ساعة تقريبا في مستشفى سير 

 31دقيقة تقريب ا عبر الفيديو في  20مع خطاب إذن من سلطات السجن؛ الحق ا، تواصلوا معه لمدة 

 .ليا، بناء  على توجيهات المحكمة العجويلية

، تلقت جويلية 11في وقت سابق، في مساء    

هيماالتا، زوجة فارافارا راو، مكالمة هاتفية 

أسبوعية روتينية منه أثناء وجوده في سجن 

تالوجا، نافي مومباي. وبحلول ذلك الوقت، كان 

بالفعل في جناح مستشفى السجن، بعد خروجه 

وضعه  من مستشفى سير جي جي، قالوا إن  

بعد أربعة أيام  جوان 1تقر" في "طبيعي ومس

قضاها كمريض مقيم. بما أن  أسرته لم تتمكن 

 1و ماي 28من رؤيته في المستشفى بين 

 11و جوان 1، وكذلك في السجن بين جوان

كانت زوجته قلقة على صحته.    جويلية.

ا.  صدمها رد  راو على سؤالها حول صحته تمام 

حضرت وبدال  من اإلجابة عليها، سألها: "هل 

شخص قد  6000جنازة والدي، أعتقد أن 

حضروا ...". جرت الجنازة التي كان يتحدث 

، عندما كان في الثامنة من 1948عنها في عام 

 .حت ى عمره ولم تولد هي

كان الهذيان مستمرا ، وأخذ زميله السجين    

فيرنون غونسالفيس، الذي كان أيضا  في نفس 

األسرة أن  جناح المستشفى، الهاتف منه وأخبر

راو ال يستطيع المشي وحتى تنظيف أسنانه 

بنفسه. بصرف النظر عن هذه الحالة الجسدية 

ا يهلوس ويثرثر  المحفوفة بالمخاطر، كان دائم 

في الكالم. أزعج الخبر األسرة. من شخص كان 

ا يتمتع بذاكرة دقيقة  ا وكاتب ا ومتحدث ا عام  شاعر 

امعي لما يقرب من ستة عقود، وعمل كمدرس ج

ألكثر من ثالثة عقود، كان هذا البحث عن 

الكلمات وفقدان الذاكرة واالرتباك والهذيان 

ره بشكل ال  ا ال يمكن تصو  وعدم الترابط أمر 

يصد ق. لقد اشتبهوا في أن  اختالل التوازن 

االعصبي، الذي تم تشخيصه في مستشفى سير 

جيه جيه منذ حوالي ستة أسابيع، قد يكون السبب 

 .رىمرة أخ

إن  االنتقال إلى المستشفى هو قرار سياسي    

ومنح الكفالة من اختصاص القضاء. وهكذا، 

بدأت األسرة في مناشدة حكومة الوالية، التي تم 

إيداعه في سجنها، وكذلك أمام الحكومة 

االتحادية، التي تقود وكالة التحقيق التابعة لها 

المحاكمة. كان التماس الكفالة المؤقت على 

 س العمر والصحة ومدى خطورة كوفيد.أسا

وقد تم  نقله في األسبوع األخير من شهر     

يونيو، أمام محكمة بومباي العليا، باستثناء طلب 

التعجيل به، ال يمكن فعل أي شيء. أرادت 

األسرة بعد ذلك وضع القضية برمتها أمام الناس 
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إلعالمهم بما يحدث لشاعرهم المحبوب من 

م على أمل أن يساعد ذلك في خالل وسائل اإلعال

إثارة القضية وتعبئة الرأي العام إلنقاذ حياة راو 

 .الذي كان على فراش الموت

عقدت األسرة مؤتمرا  صحفيا  عبر الفيديو في    

ووجهت نداء  شديد اللهجة:  جويلية 12صباح 

"ال تقتلوا فارافارا راو في السجن". أثار الحدث 

ا كان حق ا استجابة من الناس بشك ل عام أكثر مم 

 20متوقع ا. وشاهد المؤتمر الصحفي حوالي 

ألف مشاهد، ووزعه المئات على وسائل 

 .التواصل االجتماعي

لم تكتف مئات الصحف والقنوات التلفزيونية    

والمجالت بتغطية الحدث فحسب، بل كتبت 

ا مقاالت افتتاحية ونشرت أعمدة رأي تعب ر  أيض 

فراج عنه. كانت هناك عن تضامنها وتطالب باإل

عاصفة على تويتر في ذلك المساء. طالبت 

العديد من األحزاب السياسية، سواء  في والية 

ماهاراشترا أو على مستوى الهند، الحكومة بنقله 

 .إلى المستشفى

ناشدت العديد من المنظمات الوطنية والدولية،    

بما في ذلك مفوضية األمم المتحدة السامية 

جئين واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لشؤون الال

وجمعية المسرح الشعبي  ومنظمة العفو الدولية

 .الهندي، اإلفراج عن الشاعر

ه مئات الشعراء والكت اب واألكاديميين     وج 

والمثقفين، بمن فيهم نعوم تشومسكي، وجان 

بريمن، وباربرا هاريس وايت، وروميال ثابار، 

نداءات فردية  ونصير الدين شاه، وشبانة عزمي

ومشتركة للحكومة. كانت هناك الكثير من 

 .المظاهرات االحتجاجية في جميع أنحاء البالد

بدأ أحد مواقع التواصل االجتماعي حملة    

لترجمة قصائد فارافارا راو وتالوتها إلى لغات 

مختلفة للمطالبة باإلفراج عنه. في غضون 

لغة  26ساعات، تُرجمت قصائده إلى أكثر من 

ونُشرت تالوات على الموقع. كتب ما ال يقل عن 

مائة شاعر من لغات مختلفة قصائد عن فارافارا 

راو تعبيرا عن التضامن. كتب جابرييل 

روزنستوك، شاعر كبير من أيرلندا، قصيدة 

احتجاجية جميلة، تُرجمت على الفور إلى اثنتي 

 .عشرة لغة عالمية

كانت في حين أن  استجابة المجتمع المدني    

ساحقة للغاية وال تزال قادمة، كانت استجابة 

الوكاالت الحكومية والقضاء فاترة أو غير 

مبالية. بعد الكثير من الضغط من األحزاب 

السياسية المعارضة، وخاصة بعض األفراد 

ت  المعنيين واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، أقر 

حكومة والية ماهاراشترا بنقله إلى المستشفى 

 13له إلى مستشفى سير جي جي في وتم نق

 .جويلية

على السفر ومقابلة  على الرغم من قيود كوفيد  

األشخاص، أرادت العائلة رؤيته في المستشفى 

  Transitوبإذن من سلطات السجن زارت

 Ward في المستشفى. كان الوضع في ذلك

الجناح النتن غير المراقب أكثر إثارة للشفقة. 

لحراس المسلحين ينتظرون بينما كان اثنان من ا

عند المدخل، كان راو مستلقي ا في سرير مبل ل 

بالبول، دون أي مساعدة طبية أو معدات مثل 

التنقيط أو القسطرة أو مقياس األكسجنة. في 

البداية، لم يستطع التعرف على أفراد أسرته 

وأرسلت سلطات المستشفى األسرة قسرا في 

 .غضون فترة قصيرة
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إفادة خطية حول  taHemala قدمت   

الظروف المثيرة للشفقة التي رأتها في المستشفى 

إلى المحكمة العليا، حيث كان من المقرر 

االستماع إلى عريضة الكفالة. عندما أرادت 

العائلة رؤيته في اليوم التالي، قيل لهم إنه أثبتت 

وبالتالي لم يتمكنوا  19-كوفيد إصابته بفيروس

ف المعرب عنه في خو  من رؤيته. لقد تحق ق الت

طلب الكفالة المقدم قبل أسبوعين. ثم تم نقله إلى 

 Specialty St -Covidمستشفى

 Georgesوبعد ذلك تدخل ، NHRC  إلى

  نانافاتي. مستشفى

بينما كان كل هذا يحدث، وحتى في وقت    

الحق، لم تعتقد سلطات السجن وال المستشفيات 

ومات حول أبد ا أنه من الضروري مشاركة المعل

الحالة الصحية، وخط العالج والمخاطر المحتملة 

مع أسرة المريض. في ظل غياب معلومات 

رسمية وشفافة عن الصحة انتشرت الشائعات 

والتكهنات. وذكرت صحيفة أن األطباء اشتبهوا 

في الخرف وأفاد آخر أنه يعاني من مشاكل 

عصبية وقال آخر إنه تعرض إلصابة في 

 .الرأس

ية أخرى، لم تعتقد المحاكم أنه من من ناح   

الضروري النظر في قضية الكفالة لمريض 

ا على وجه  80كوفيد البالغ من العمر  عام 

السرعة. لم تنظر المحكمة في عريضة الكفالة أو 

التي قدمها هيماالتا في اإلفادة الخطية الجديدة 

ثم   20واستمرت في تأجيلها إلى ، جويلية 17

. وفي غضون ذلك، يليةجو 27إلى و 23لى إ

قدمت وكالة التحقيقات الوطنية دعوى مضادة 

تزعم أن فارافارا راو كان يحاول اتخاذ قرار ال 

 !داعي له. االستفادة من العمر وكوفيد

، استمعت المحكمة العليا إلى جويلية 27في   

االلتماسات وأمرت المستشفى بتقديم تقرير راو 

ذلك ستقرر  الطبي في غضون ثالثة أيام، وبعد

المحكمة ما إذا كان يمكن مشاركته مع أسرته أم 

. كما وجهت أوت 7ال. تم تأجيل القضية إلى 

إلى المستشفى السماح للعائلة بالزيارة "وفق ا 

لبروتوكوالت المستشفى فيما يتعلق بمرضى 

كوفيد". وقال المستشفى بدوره إن البروتوكوالت 

بالفيديو لن تسمح باالجتماع وسمحت بعقد مؤتمر 

 .جويلية 31في 

أظهر مؤتمر الفيديو أن راو ال يزال ضعيف ا   

جسدي ا ويعاني نفسيا  من الهذيان وعدم الترابط 

وفقدان اإلحساس بالوقت. حتى عندما أصيبت 

األسرة بصدمة شديدة لرؤيته في مثل هذه 

الحالة، لم تعتقد المؤسسة السياسية وال القضاء 

القضية سواء على أنه من الضروري النظر في 

أساس قانوني أو إنساني أو على أساس مبادئ 

 .العدالة الطبيعية

في وقت كتابة هذا التقرير، كان قد مضى أحد    

ا على مؤتمر الفيديو وال توجد أخبار  عشر يوم 

من أي مكان. ال توجد نشرة صحية رسمية من 

المستشفى أو السجن، وال حتى التقرير الطبي 

 .كمة العليا الذي تم توفيره لألسرةالمقدم إلى المح

إذا كانت هذه هي المعاملة التي تلقاها شاعر    

مسن يحظى باحترام كبير وشهرة عالمية، وذلك 

ا في مواجهة هذا التعبير الهائل عن  أيض 

التضامن، فما هو موقف هذه المؤسسة تجاه 

األديفاسيس العاجزين الذين ال صوت لهم، 

اء وجميع ــست والن  اـــألقلي  والداليت، وا

 ؟ دينـالمضطهَ 
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 ! ال تقتلوا فارفارا راو في الّســجن
تلق ت عائلة المثق ف الث وري فارفارا راو يوم    

مكالمة هاتفي ة من  2020جويلية  11السبت 

الس جن الذي يقبع فيه تفيد بأن  فارفارا ال يقدر 

على المشي وال على القيام بشؤونه الخاص ة 

ه وان ه يشكو من اضطراب في البسيطة بنفس

القدرة على التذك ر ومن ضعف في القدرة على 

الكالم.. وهو ما أثار انشغاال كبيرا لدى أفراد 

عائلته الذين طالبوا مجد دا السلطات الهندية 

بضرورة نقله إلى مستشفى قادر على معالجة 

 تي تضاعفت خالل إقامته بالس جن. امراضه ال

ف الث وري المسجون وكانت عائلة المثق     

وشخصيات ثقافية ثورية هندية وعالمية قد 

أمضت عرائض تطالب السلطات الهندية بإطالق 

سراحه نظرا لظروفه الصحية الخطيرة، كما 

طالبت العائلة بإطالق سراحه مقابل غرامة مالي ة 

ات. ورغم الحمالت  5غير أن  طلبها رفض  مر 

ض السلطات العالمية وهذه المطالبات العائلية ترف

الرجعية الحاكمة في الهند مراعاة الحالة الصحية 

ة على قتله في  الحرجة لفارفارا راو مصر 

الس جن كما تقول زوجته وبناته في صيحة الفزع 

 2020جويلية  12األخيرة التي اطلقنها يوم 

صارخات فيها "ال تقتلوا فارفارا راو في 

 "! الس جن

 

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

 الم العُمـالء هو الوجه اآلخر للتّطبيـع ســ

نحو تقديم  األنظمة العربي ة الحاكمةتتسابق   

صكوك الط ــاعة للعدو  الص هيوني المحتل  

لألرض العربي ة وتقد م له ولإلمبريالي ة خدمات 

رها في اضطهاد جليلة مقابل ضمــان استمرا

الش عب العربي في كل  شبر من هذا الــوطن. 

وإذا كانت بعض هذه األنظمة قد أخرجت إلى 

العــلن عالقاتها مع الكيان الص هيوني، فإن  البعض اآلخر من األنظمة لم يمتلك الش جاعة الكافية 

ا وتلعنها جهرا.  لإلعـالن عن سياسة الت طبيع التي تمارسها سر 

ـات في صناعة العناوين لتبرير عالقاتها مع العدو  الص هيوني، وها هي وتبدع هذ    جعيـ  ه الر 

. لكن ترفع يافطة "الس ــالم" من أجل اإليهام بان ها كانت في حالة حرب أو عداء مع ذلك الكيان

 من سيصد ق هذه األكاذيب ؟

ــة العربي ة وهو في حرب مب    اشرة وغير مباشرة مع إن  الكيان الص هيوني هـو عدو  لألم 

جعي ة فهي سند طبيعي لذلك الكيان  ا تلك األنظمة الر  الجماهير الشعبي ة العربي ة المقاومة له، أم 

وتلتقي معه في عدائها للجماهير التي ستتمك ن يوما من القضاء على تلك األنظمة وذلك الكيان 

 ويلة األمـد.واإلمبريالي ة معا إذا ما هب ت في طريق حرب ثوري ة عربي ة ط

وهي ليست في وتعلن عن عالقات التطبيع،  وسائلها الد عائي ةتلك األنظمة  أن ترهقفال داعي  

 إن نا نعرف أن ها مطب عة بطبعها.حاجة إلى تبرير تلك العالقات تحت أي  عنوان، 
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