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يال جّسد لقد -1  طبقي صدام حلظة ّريةاحل شهيد بلعيد شكري فالر�ق غتا
�عا اكن ومأساوي، عنيف توافق ياسةس@ فشل =ىل ّدمو� قتو ّا  لّتعاBشوا ل

يةا القوى بني لّسلميا Gّميقرا ط ّثوريةا ّ ّ  شونملهّموا ّفالحونوال العامل وراهئا ومن ل
يةال وبني Pة، من ّر �ة جع Gّا Qي ّ Rي  ّعقارينيال املالكني Sبار وراهئا ومن لعما

يةواإل والمكربادوريني ّمرب�  .أخرى Pة من ل

يةا ]لقوى س@بق ّيو ع تbاa =ديدة ّمرات يQتبو ّ^ذرت أن لّش@ توافق س@ا ّا  ل
�ةال القوى بني لّسلميا لّتعاBشوا ّظال ية م يR سطالقرو يةال والقوى لعما ّو  طن
ّثوريةا ّ  :ل

يةلإل ميكن ال« - ّمرب� بقات ل يةال لطوا ّر  شةmّم Pاته أkلب بiا حتمك أن جع
رش من األلوف مoات رة،ّومفق مهنوبة بطاa =لهيم حمكوم لsا wت دةّاملؤب ل wّو  كدسل

�اء يف ية« حاأل ّا ّتعر العامل القصد{رية، ش@به »لّشعب تغالل ضوني  الرأساميل س@لال
ّت وال وعريض وقيت أkلهبم والوحيش ية� wخلدمات ع{مت ّج� نع ع  طائR حتت ميو

�س. ةبنقا �كو{ن من الطرد شاء ميكن ال ّهأن واحضا لأ ية�إ يا ية  ّ دميقرا س@ّ س@  يف ط
تقدون الظروف؟ هذه يةاإل ّأن ّاحق تعأ ّمرب� لفاهئا ل يR ّربجوازيةال من ̂و  لعما
يةا مينحوا أن ميكهنم ّعقارينيال املالكني Sوبار Gّميقرا ط يةا ؟]لّشعب ّ Gّميقرا ط ّ 

�صادي م�اكمل �ر�مج يايس قا ّتضم س@و نة =ىل القضاء ني يةاإل لهميا ّمرب�  ل
�ة بقات تصفو يةال لطا ّر تbالفة جع  ».معها ملا

تحوالت بعض حول« :احلديدي مقالمن ( يةا احلركة- ¢شهدهاّاليت  لا ّيو ع  -لّش@
 )2011 ماي ،»¤انفي 14 بعد تو�س يف

ثورة أهداف« حتق�ق ميكن هل« - تbالف »لا wتّاليت  ا¦هنضة حركة مع ل§  ثبأ
 wلعامل Bسمى ما بiان ش@ىت يف أو تو�س يف سواء احلارض ويف املايض يف

يةال يف موRk قوى بأهنا اإلساليم ّر يارات إ^دى سوى ¢شلك وال جع  خلا
يةاإل ّمرب� يد والمكربادورية ل بتأ يةاإل همينة وتقوية ل ّمرب� بقات ل يةال لطوا ّر  أمل ،جع

ثورة محلاية الوطين ا°لس« يف احلركة هذه مع مر{رة جتربة لمك �كن  ».»لا
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بعة ملتقى حول«احلديدي،  مقال( س جهبة أو بوزيد µس@يدي أحزاب لس@ا ّا  ملل
بقي تفاضة =ىل لتفافو� لطا شعب نا ّا  )2011 جوان ،»ل

توى هو ما. ..�سأل وحنن« - بقي حملا ت لهذا لطا ّا توافقو bالفل ّا  احلكومة مع ل
�ةامل ّيلتّا« واألحزاب قّؤ  أن ميكن ماذا القوى؟ هذه متثل من وا¦هنضة؟ »ةجمع

توافق Rّحمص �كون ّا يةاإل بني ل ّمرب�  املالكنيو المكربادورية لّيةحملا ّربجوازيةوال ل
 »أخرى؟ Pة من ّلفال^نيوا شنيملهّموا العامل وجامهري Pة من ّعقارينيال

تصام أ^داث حول«: احلديدي مقال( بة عا ية- أزمة أو 3 لقصا رش عا �ة ل -قالوفا
ية، »  ).2011 يلجو

يال اكن -2  أسلbة ¢س@ت¾دم مل. وkادرا مأساو� بلعيد شكري فالر�ق غتا
oة ف�اك �ة مفن. املعركة يف م  �ر�مج Â متاما مÁكشف عظمي دميقراطي زعمي لنا ح�

يةلإل معادي دميقراطي ّمرب� بقات ل يةال لطوا ّر  يف رشاسة ّ�لك عنه يدافع جع
يةوا علنّيةلا اإل=الم وسائل ّلر  ا¦هنضة س@ياسة ويفضح ّعامةال و�ج�=ات مسّ

لفاهئا ية امجلاهري ملطالب املعادية ̂و ّا  والكرامة ّةريواحل واألرض اخلزب يف لّشعب
يةال ّو هة ويف. طن ّا ممارسة املقابR جلا ت شويهل§ ّوا ت كفريل ّوا نف =ىل حريضل  لعا
سدي صف�ةلتّوا ّا نظمي ةجل يات تو س املائة« وعصاwت ملل�ش@ا ّا  *.»ودل

متي ومن الواحض من اكن �ةال القوى ّأن حلا ّظال ّمتر م  إىل ،فعال تّمر قد بل ،س@
سدي صف�ةلتّا س@ياسة ّا ياالت ةجل ية غتو� يا ّا س@ تعد هل. خصوmاّ ضد لّس@ ّا  تس@
يةا القوى Gّميقرا ط �الك سعت هل ÎÏ؟ ّ ية الوسائل مال يا ّا س@ ّيلتّوا لّس@  ةنظمي
س املائة« عصاwت °اهبة ّا يةا القوى ضعف {مكن هنا ؟»ودل Gّميقرا ط نا ،ّ  هو
توا األوهام خطورة �مكن فقا ّ � مع �ةل ّالظال  خطورة �مكن هنا العمالء، نيم

رش ت�حنرافا ّا ّوالقانوي ّةعويل يةا ]لقوى ةن Gّميقرا ط ّسم ما قوى تنخرّاليت  ّ Bى 
سار wيف مبا ل� Îق ذ�يف. نفسه هيدلّشا فالرS شطQتحر ي ّو  مÕل Sبري زعمي كي
ت ووسط صف�ةلتwّ امللموسة ديداتّا¦هت وسط بلعيد شكري فالر�ق ّا  حريضل

س رؤوس طرف من =ليه ّا يةال لطةل ّر  اجلهبة أو حزبه Â ّريوف وال احلامكة جع
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ية ّا �ة؟ واحلراسة امحلاية لّشعب شعب  يفقد Sيف فالاك ّا نهل بار با ّا س بتÙ ل ّا  ذا¤ةل
 مأجور{ن؟ مراهقني قÚل من ب��ه أمام

يةا القوى اكنت ّيو ع  :احملدقة ]لم¾اطر و�كرارا مرارا تÛّهب قد لّش@

يين أرىس لقد« - تاتور س@يلمو ّد ي ي تهك ّالفا متع وaاG =ىل س@يطرته وأحمك ةش@  °وا
ت wّ ناورة درجل �ت واخلداع ملوا تغرق وقد خصومه ¢ش@تو  س@نوات بضع ذÎ س@ا
نظام عكس =ىل( نازي لا  اكن وا^دة، دفعة املعارك مجيع خيوض {كن مل). لا

نظامت وحيطم وا^د وراء وا^دا املعارضة األحزاب يصفي  أو ّاهرييةامجل ملا
 اكنت ح�ث املزدوج خلطابا أسلوب أتقن وقد. األخرى تلو الوا^دة هناّيدج

به ئتا ي ك ّالفا تداء متارس ةش@ ي ّةالفردي تّاحلر� =ىل ع� ّوامجلا  طريق عن ةع
نف سدي صف�ةلتّوا لعا ّا سري ةّاملضاد واملظاهرات ةجل  ق�ادة واكنت اإلرضاwت �كو
يةا �ج�=ات وتعقد åرة �كذب الفايش احلزب Gّميقرا ط  األحزاب مع ّ

يةا« Gّميقرا ط  تقوي {كس@هبا صغرية اكنت mام معركة أية واكنت... خرىأ åرة »ّ
ت القوى وتضعف الفايش مرشو=ه أكرث ّا �ل ّقد ّثوريةوا ةم ّ  =ىل يÚQغي ÎÏ. ل

يةا القوى Gّميقرا ط يةوال ّ ّو ّثوريةا طن ّ يةوا ل ّيو ع ت يف تنجح ليك لّش@ ّا  صديل
تاتورية] iّ ك �ة ّ Gّا Qي  بأقىص صغرية بدت mام املعارك مجيع ختوض أن ،جعّيةّرال ّ

شرتك Qس@يقلتّوا عبئةلتّوا ّةاجلدي من ماميكن  ».ملا

 )2012-01-09، احلديدي(

تداءات �زايد íلف�ة =ىل« - ية ع� �ةال باإلرها ّظال تداء :م بة =ىل ع�  لطلا
Áّ اآلداب �لكية واألساتذة  أوالد فرقة طالّاÏي  اإلرهايب العمل سوسة، ووبةم

نامج نة، وجرح ملا تداء وهتديدمه، ملعتصمنيا mامجة طموا  مÁاضيل =ىل عاإل
تداءات �سمة، قÁاة مقر mامجة µسوسة، العامل حزب  حصلتّاليت  ع�

تداء µسجنان، نف ع� wش لع ّا  SBرشان ز�د اإل=اليم من ّلك =ىل ديدل
تاذ ية العلوم س@وأ يا ّا س@  ،، اخلدBيسّالر ّمحادي لّس@
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يةا القوى اكفة ندعو Gّميقرا ط يةوال ّ ّو ّثا طن يةوا ّوريةل ّيو ع  ألوية« �كو{ن إىل لّش@
نة ّلك يف »ّريةاحل هد و¤امعة يمد  تّواحلر� احلقوق عن فاعّ]i ،، اخلمعو

ي ّةالفردي ّوامجلا تداءاتّ ضد ةع ية ع� �ةال باإلرها ّظال  »م

 )2012 ¤انفي 24 ،احلديدي(

شعيب  فضّالر إزاء« - ّا تاتورية] املزتايدل iّ ك �ة ّ Gّا Qي يةال ّ ّر �ضا جع  س@ياساهتا حفوا
ية] املعادية iّميقرا ط يةاإل ]لهمينة ّواملعمقة ّ ّمرب� ية عز¦هتا وإزاء ل يا ّا س@  وبدء لّس@

ها كّتفك ية،ي]لا القوى بعض مع لفحتا توق من لربا ّا تاتوريةا هذه تQهتج أن عمل Gّ ك ّ 
�ة Gّا Qي يةال ّ ّر ياسةا جع ية لس@ّ تا لا  :ل

 - Rتداءات مواص  إرهاب =ىل الرتكزي مع عيةوامجلا الفردية احلر�ت =ىل ع�
ثقفني وجلم �ني ملا هم مواإل=ال هيوشو ¢ Îالفايش الزعمي خطى =ىل سريا وذ 

يين  س@يلمو

ياة عسكرة -  ية� حلا ّج� �ةو ع Gّا Qي يات طريق عن ّ يف ملل�ش@ا  أعامل �كÕو
بو�س ال واملظاهرات اإلرضاwت �كسري wل يات ولكن الرمسي ل w@ةال ملل�ش� ّظال  م

ي كتائب( ية ينس@يلمو تكذيب مع) ش@الفا متر لا  تÙ =القة وإÛاكر ملس@ا
يات  جلان« عرشات إ^داث إىل واGعوة احلامك wحلزب أو wحلكومة ملل�ش@ا

�ق تقR لتحقا ية »ملس@ا  .تقار{ر أية تصدر وال أبدا جتمتع الّاليت  مهالو

�ام -  ناورات بعديد لقا ية القوى بعض الس@�a ملا  ببعض رشاهئا وحماوa لا]لربا
ناصب ية ملا  نوا�ها wح�ل الومه وزرع احلكومة عن العزa لفك وذÎ لشلكا

يةا« Gّميقرا ط ّ« 

شويه ومحالت القمع �ركزي -  يةا القوىّ ضد ل§ا ّيو ع يةوا لّش@ Gّميقرا ط  لرضب ّ
شعيب  الرفض طالئع ّا بة ونواتهل ية] املعادية س@ياساهتاّ ضد لصلا iّميقرا ط تحرر ّ  لوا

تاتوريةا جلوء Bس@تغرب وال الوطين، Gّ ك �ةال ّ ّظال ّ ضد م�نو=ة قضا� فربكة إىل م
سارية« واألحزاب الزعامء =ديد تآمر واهتاmا »ل�ا wغرار =ىل »الوطن« =ىل ل 
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تآمر خصومه {هتم اكنّاÏي  هتلر wل aاحلركة زعمي بعد ّدشن وقد. والعام 
�ةال ّظال يةال م ّر متيش هذا جع تحضري يقوم وبدأ ¦ا wلهذا يايسلس@وا الفكري ل 

متيش ثه ¦ا نف« عن يحبد ثوري لعا يين لا تا لا سار« ميارسهّاÏي  »لس@  حسب »ل�ا
 ».زمعه

 )2012 أفريل 13 ،»نواPه Sويف احملدق اخلطر« :احلديديمقال (

ّتصو من وامه« - سلطة س�سلمون الرتو{اك يف وأذ�هبا ا¦هنضة أن ري  سلميا لا
ت¾اwت« طريق وعن تاتور{هتا �ركزي بصدد ا¦هنضة. »Ûزهية نا  وضامن اGموية كد
متع اGوa =ىل س@يطرهتا دوام يات بقوة °وا  لزم إن واخلصوم وإرهاب ملل�ش@ا
�س األمر لتد متحور .»ن�ت¾اwت« ب هر يف مÁاوراهتا س§و  أساسا القادمة شاأل
يطرة اإل=الم �Sريع. 1 حول يبوا wإلرهاب =ليه لس@وا غلرت  ومقع ¢شويه .2 ؛ّ
يةال القوى ّو ّثا طن تفرغ مث .3 ؛لعزها وحماوa ّوريةل  احتاد �كسري معركة خلوض لا

شغل  ».لا

 )2012 أفريل 24 ،احلديدي( 

ت¾اwت« قÚل ما س@ياساهتا وإفالس ن�تفاضة دروس رمغ« - تو�ر »نا  2011 كأ
سلطة مÁحتّاليت  بارد =ىل لا تداءات تصا=د ورمغ امجلاهري أل=داء لا  ع�

ية ية احلر�ت =ىل باإلرها ية والفردية عامجلا نقا بوا يةو ل يا ّا س@  خطر تبلور ورمغ لّس@
تاتوريةا Gّ ك �ة ّ Gّا Qي ية، ّ سار Bسمى ما تنظ�ت �زال ال باإلرها wبنفس متارس ل� 

oوية يقة لفا يةا أ=داء =ىل الفوز =ىل {راهن بعضها زال وال بل لضا Gّميقرا ط  عن ّ
ية!!! �قرتاع صندوق طريق ياء ل�سوا جناخلوا  القمع رسونس@� :مÕلمك غبأ

�س واإلرهاب تد لوا تاتوريةا سلطهتم =ىل ]لحفاظ ل Gّ ك ّ Rي  »وتقو{هتا لعما

 )2012 جوان 14احلديدي، ( 

�ة الصغرية ّربجوازيةال األوهام حمكت لقد -3 �ق نبإماكية القائR حواإلصال تو فا  ل
بقات بني بقات فوق حمايدة دوa وبوجود لطا يةا حتق�ق نوبإماكية لطا Gّميقرا ط  يف ّ
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يةاإل همينة ظل ّمرب� بار ل  =ىل– المكربادورية ّربجوازيةوال ّعقارينيال املالكني Sو
يةا القوى Gّميقرا ط يةوال ّ ّو تصدي عن wلعجز طن تاتورية] لا iّ ك �ة ّ Gّا Qي ّ Rي  لقد. لعما
سعي يف ذÎ جتىل ية اجلهبة ومهنا مجيعا القوى لتÙ احملموم لا ّا  عن ]لبحث لّشعب

توافق ّا يايس، ل ت¾اwت قÚل لس@ا تو�ر نا  امجلاهري أ=داء مع وبعدها، 2011 كأ
ية ّا يةقوى مع ،لّشعب يا  ّ س@ يةkري س@ ّ دميقرا  .أصال ط

ياسةا هذه تّأد  بادرة إعطاء إىل لس@ّ يةال لقوى ملا ّر �ةال جع ّظال  ملامرسة م
يبا غلرت يبوا ّ هلرت ت �نفراج ،ّ ّوا �اح« أزمي،ل  مويّاG القمع و�نغالق، »نف�

ت ّوا نقد مÁا�ر نع غايضل يات تsين ال�يم، لا ية والعصاwت ملل�ش@ا  باإلرها
نص ّوا شعب  جتويع مهنا، للت ّا تصدل ّوا ية إطار يف ذÎ ّلك -=ليه قل  تيجإسرتا

متع ألسلمة مدروسة تقد اخلصوم وإخضاع واGوa °ا ّوا ث مل ّا  إرساء حنو ابتل
تاتوري ّد ية ةك � سطقرو ّد Qةي Rمعي. 

�رص املقابل يف يةا وىالق دور قا Gّميقرا ط با ّ نديد =ىل لkا يا�ت لتا wويف لب 
تلفزية احلصص ية لا سري و=ىل عواإلذا ��ا¤ات رةّمؤخ يف لا  نو�تفاضات ح�

باسR ّاهرييةامجل ها لا يا تطو{رها أ¤ل من ال معود س@يا ّثوريةا اإلطا^ة أفق يف س@ ّ  ل
wتاتورية Gّ ك �ة ّ Gّا Qي ّ Rي §�رها أ¤ل من بل لعما تاتوريةا هذه ّجلر سا Gّ ك  ]لحوار ّ
توافق«و ّا R =ىل ل ية امل̂ر ل�تقا  .»ن

يةا القوى مجيع Gّميقرا ط سارية ّ �صادية �رامج لها ل�وا ية قا يا س@و �ة س@  =ىل فوثقا
ية اجلهبة ذÎ يف مبا مهنا أل^د ل�س لكن الورق ّا ي خطة لّشعب ّنضا  قتطّب ةل
تقد ّو �ا مت تاتوريةw اإلطا^ة اجتاه يف ميو Gّ ك ّ � Gّا Qي يR، ةّ  =ىل تعمل خطة لعما

�هتا امجلاهري أوسع تثق�ف � مطا¦هبا قا=دة =ىل تعبو يو ّا م يع. ةل هو يعي اكن مجلا wّ  ةل
ث املوضوعي الوضع بني تفصلّاليت  ّا تفج وريل ّوا  اÏايت العامل ضعف وبني رمل

ي ّيا س@ ي اس@ ّو  .اتنظمي

نازة يف يوية جلا نا مية ملل يد ف]لر�ق لعظا  ثورية راتشعا رفعت بلعيد شكري لشها
يوم« مÕل يوم ..لا يوم تطيح ا¦هنضة ..لا ية اجلهبة فعل ّرد اكن ماذا ،»لا ّا  لّشعب
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يةا والقوى Gّميقرا ط ية ّ متعة لوا]لربا ناداة« يوmا؟ °ا !!! »إنقاذ حكومة بتكو{ن ملا
ّيكو من نازة يوم نوهاّ�كو مل ملاذا لمك؟ هناس@ ّب أن يوم ات،Ïwّ جلا  امجلاهري ته
بال شامل من يةال احلكومة بإسقاط تطالب جÁوهبا إىل دلا ّر  س@يقع Sيف ؟جع

 ؟2013 ف�فري 8-7-6 فرصة تفويت بعد �كو{هنا

يةا القوى اكنت ّيو ع تقدت قد لّش@ متيش هذا خطورة من مرارا وÛهبت نا  :¦ا

ية اجلهبة أحزاب ممثلو بعد يق�نع أمل« - ّا �يس ا°لس« يف لّشعب تأ سا ية� »ل ّر  جع
ّشلكّاÏي  ا°لس هذا B تاتوريةا إلرساء وغطاءا إطارا الوقت نفس يف Gّ ك ّ 

�ة Gّا Qي يR؟ ّ سممي ]لجامهري ضلييللتّا بدوره بعد يق�نعوا أمل لعما  ملنعهم وعهيم ب§و
ّنضالا من ث ل ّا تحر اجناز أ¤ل من وريل ّا  مازالوا هل واGميقراطي؟ الوطين رل
� يف ورّالز شهود دور لعب =ىل ونّيرص ّرس ح شعب  ذحب ةم ّا  سلمةأ«ول
متع  ا°لس جللسات مقاطعهتا فورا تعلن بأن األحزاب تÙ نطالب ؟»°ا

ها تعلن وأن املؤامرة ّنضالا يف اللكي طاخنرا ث ل ّا  إسقاط أ¤ل من وريل
تاتوريةا Gّ ك �ة ّ Gّا Qي ّ Rي  »لعما

تو�ر 18احلديدي، (  )2012 كأ

ية«و »بطبعها م§ساحمة« تو�س ّبأن أوهاما كفامك« -  من ذÎ وkري »بطبعها نمد
يةثورة åرخيه يف Bشهد مل مس@تعمر ش@به بi تو�س.. الرتهات ّ دميقرا  حترره ط
�صاد� يا قا �ا عواج� سات من فوثقا ية ش@به ساملؤ ية ومن عاإلقطا  لتبعا

تعامرية تاتوريةا إرساء فإن ÎÏ ...س@� Gّ ك �ة ّ Gّا Qي �ةال ّ ّظال يR م  من لعقود لعموا
�صادي أساسه Â حمدقا خطرا Bشلك الزمن ثقايف و�ج�عي ق�  ميكن وال لوا

تصدي ّا ّنضالw إال Â ل يد ل  مطا¦هبا =ىل وwالع�د امجلاهري أوسع صلب لعنا
�صادية يةو� ق� ّج�  ».اخلاصة وجتر�هتا ع

 )2012 نومفرب 12احلديدي، (
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�دة الطريق ّأن سليانة نضاالت Qتبيّ كام« - ية لهزم حالو تbام يه جناخلوا  ل�
ية اهريwمجل ّا ّثوريةا نضاالهتا وتطو{ر لّشعب ّ ها مطا¦هبا من انطالقا ل � فوأهدا ّا  ةحلق�ق
ساري ّمدعي من ]لعديد ¤ديدة رساa ويه ّا يةوال ةل� ّو يةوا طن Gّميقرا ط  واّ{كف بأن ّ
ي ّةميقراطويّاG أوهاmم عن ّو�ت¾ا ب يR وaّاG إطار يف ةن  همينة ظل ويف لعما
يةاإل ّمرب�  ».ّعقارينيال املالكني Sوبار المكربادورية ّزيةربجواوال ل

ناضR سليانة دروس« :احلديديمقال (  )2012 نومفرب 27 ،»ملا

هوي ن�تفاضات تتكرر« - ّا بقى.) ، اخلسليانة قفصة، تطاو{ن، (ةجل  معزوa تو
ية اجلهبة وتعجز ّا يةا القوى وسا#ر لّشعب Gّميقرا ط يةوال ّ ّو ّثوريةا طن ّ  تطو{رها =ىل ل

تفاضة لتصبح مميهاتعو ّي نا توى =ىل ةشعب ياسةاّ ضد الوطين ملس@ا تاتوريةا لس@ّ Gّ ك ّ 
�ة Gّا Qي ّ Rي بني. لعما ّو تفاضة ت  برتكزي اإلرساع رضورة اخلصوص هبذا سليانة نا
ية اجلهبة هيالك ّا متد�ت الوال�ت خمتلف يف لّشعب  تQس@يق ورضورة ملعوا

ّنضاالا ي طّيةGّميقراا القوى خمتلف بني مس@تقÚال تل نقا ّوا ب يةوال ةل ّو ّثوريةا طن ّ  ل
ّنضاالا تÙ تصبح حىت سب ّجامهريية أكرث تل يا طابعا �ك§و س@يا يا س@  طنوو

 ».شامال

ناضR سليانة دروس« :احلديديمقال (   )2012 نومفرب 27 ،»ملا
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