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ض ِّد االنتخابات في يوليو أوالً2102 ،
أصوات الث ّوا ِر في انتفاضة ِ

االحتجاجات الضخمة تَه ُّْز مدينةَ بنغازي ض ّد
لوطني،وض ّد إنتخاباتهم
اإلنتقالي ا
المجلس
ِ
ِ
ِ
الشوارع تَسْم ُع
والمؤتمر الوطني القذافية .في
ِ
ت
األناشي َد وتَرى األشيا َء التي تُذ ّك ُر ِم ْن اللحظا ِ
األولى ِم ْن اإلنتفاضة ض ّد ُمع َّمر القذافي ،في هذه
المدين ِة ،في البِداية فبراير 1122
"االنتخابات لَ ْ
يست ديمقراطيةَ .يَ ْخدمونَ مصال َح
الخون ِة الذين يحْ ك ُمنا ،دمى منظمة حلف شمال
األطلسي "
" ُك ّل الكراسي في الحكوم ِة محتلّة بطفيليات
القذافي "
س االفعة ولكن
"عندما أسقطنَا ُمع َّمر ،قَطعنَا رئ َ
الجسم ما زال اليوم يَقِ ُ
ف فوقنا "
"إمن ْع األغنيا َء الذين يَ ْسرقونَ ثورتَنا"
"بَعْد ْ
أن َكنا الشرارةَ في هذه الثور ِة المباركة ,هم
مازالوا يظل َمونا "
"ليبيا لليبيين! ! !  . .نحن ال نُري ُد أمريكا أَو
أوروبا للتَد َُّخل في مشاكلِنا "
ق .نَع ُ
ْرف
للناس وال ُم
"النفط
ظلمين ،ال لكي يُ ْس َر َ
ِ
ِ
ْ
ّ
ب
بأن % 01
نفطنا يَذهبُ مباشرة إلى جيو ِ
أرباح ِ
ِ
األغنيا ِء في أوروبا وأمريكا "
"فقط  251) % 11مليون دوالر بِاليوم) يَبْقى في
ليبيا ،وهو يُس َْر ُ
ق ِمن قِبل مصطفى عبد الجليل
وعصابته .حيث مالُنا! ! ؟ ؟ ؟ هي َكا ْ
نت  34سنةَ
بدون ال شي ِء "
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ت
"دخول
النفط يمكن أن تُست َ
َعمل لبِناء البيو ِ
ِ
والمصانع لذا الليبيين
س والمستشفيات
دار ِ
وال َم ِ
ِ
َس ُ
ب (1511
يكون ِع ْن َدهُ ْم شغالً جيداً بأفضل رات ِ
دينار ،أَو أكثر) "
"هم يَتّهمونَنا بالخون ِة ولجان ثورية .هم خائفون
ِم ْن أعال ِمنا ،بينما يَصلّونَ تحت َعلَ ِم أمريكا "
"أمريكا تَسْر ُ
ق نفطَنا (ألن ُمصطفى عبد الجليل
مال النفط المسروق
ومجموعته وأصدقائَهم) و ِم ْن ِ
يذهب كصفقات اسلحة لقَ ْتل إخوتِنا في فلسطين
والعراق وأفغانستان بينما المساندة تذهب
للخنازير اإلسرائيلية "
"لوحد ِة ُك ّل البلدان العربية في الثور ِة! لنهاي ِة
شخص الذي
الظلم! لنهاي ِة 'إرهابي' الكلمةَ إلى ُك ّل
ِ
ِ
يُكاف ُح من أجل المعيشة ال ُمحْ تَرم ِة "
ْ
ت يجب أَ ْن
النوايا التي
أبدت في تلك األصوا ِ
َ
المجالس في
صبح حقيقية ،نحن يَ ِجبُ أ ْن نُش ّك َل
َ
تُ َ
ُك ّل ح ّي وفي ُك ّل موقع عمل أَو مدرسة أَو جامعة،
لِكي يَ ُكونَ قادر على إبْداء طلباتِنا ونحْ كم أنفسنا
بانفسنا ،بدون أ ّ
ي غني او لصّ أَو مضطهد
يَحْ ك ُمنا  .المؤتمر الوطني الحقيقي ذلك ال ُم َش َّك ِل
المجالس.
ب واحد ل ُك ّل تلك
َمع مندو ِ
ِ
دفاع
أسلحتنا وكتائبنا يَ ِجبُ أَ ْن تَ ُكونا في خدم ِة
ِ
تامجلس الوطني الحقيقي.
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دروس لطلبة الهندسة
بعد ثالثة اسابيع من استيالء الطلبة بلكلية الهندسة
بجامعة بنغازي  .والعودةالى الفصول .األشخاص
الذين عملوا تحت أمرة القذافي قد تم فصلهم من
الجامعة عذا اولئك الذين لم تثبت ادانتهم  .وكذلك
المدرسين األربعة المنتمين الى القذافي والذين
اساءوا الى الطلبة لم يتم عودتهم .باألضافة الى
لعدم وجود مدرسين لفتح محاضرات منتظمة .
ولذلك قامت اللجنة بجعل المدرسين يقسمون بأال
يسيئو الى الطلبة مرة اخرى  .وبهذه الشروط فقد
سمح لهم الطلبة بالبقاء والعودة الى الفصول مرة
اخرى .
ولكن هذا الحل  .لم يرض بعض الطلبة والذين
قاتلوا قوات القذافي  .وكما يقال بأنه قد تم طرده
بدم الشهداء ونيران  .والتي عنت الثورة الليبية .
وقد قامت مجموعة من الطلبة بربط اربعة
اطالقات لبندقية الكالشنكوف وارسلوها كرسالة
الى السلطات في الجامعه  .وفي هذه الرسالة
قاموا بتهديد المدرسين األربعة والسلطات في
الجامعه  .بتطبيق النهج الثوري الليبي وتم انتقاد
الجسم الطالبي والذي قبل بالعودة الى الفصول
بدون حل حقيقي للمشكلة ..
وقد اقر الجسم الطالبي بأنهم لم يقوموا بهدا
األمر.وعدم معرفتهم بمن قام به  .وانهم
اليدعمون ماتم القيام به  .وكذلك انهم يعتقدون
بأنه هناك فرصة بأن يكون من عمل احد
المدرسين األربعة
(او األربعة)  .وهم يرون بأن الواقع كتقهقر في
البناء العضوي للطالب  .وهم كذلك يقولون بأنه
من الممكن ان يكون احد الطالب والذين
اليرغبون في العودة الى الفصول النه اليرغب
في الدراسة  .وهم يقولون هذا بعد ان مر سنة
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ونصف بدون دراسة  .وبعد األعداد ليوم البدء في
الدراسة وكذلك الفصول  .وجدوا هذه الحقائق .
وهم يقولون ألن األحدات حدثث يوم  . 14وهم
ومع السلطات ( والتي لديه المفاتيح ) قد قاموا
بفتح المكاتب في الظهر  .وقاموا بالعودة عند
الثالثة والنصف ظهرا عند مالحظتهم بأنهم
اليستطيعوا فتح الباب والذي تم اغالقه بأربع
رصاصات والذي كان مرفقا بالرسالة المذكورة .
وحاال .قام الجسم الطالبي بكتابة ورقة توضح
بأنهم ليس لديهم أي ضلع في الموضوع .وانهم
اليتحملون أي مسئولية  .وانهم اليستطيعون
المجازفة بالمنظمة الجديدة  .والذين يروا بأنها
مولود جديد والتحتمل الصدام المباشر .
والمنظمة (األدارة ) المفصولة عن الحكومة هي
شئ جديد في بنغازي  .وطموحها هو النظر الى
األفضل للطلبة  .ولكن هذه الحركة يمكنها ان
تقوم بعزل أي طالب والذي قام بتلك الحركة
بالتوافق مع احدات الثورة  .او أي طالب أخر من
الممكن ان تتم مطاردته واهامه بالجرم .
ومن المقال بأن القرارات المأخودة من الجسم
الطالبي بقبول خطة السلطات في الجامعة بابدء
الفصول في تجمع  .وعلى األرجح ان كانت هذه
هي المسألة فان كل الطلبة كان بأمكانهم التعبير
عن انفسهم والقيام بقرارات مشتركة لهم جميعا
والذي سيتم دعمه من قبلهم جميعا  .والقرار
سيكون أي قرار  .بقبول العودة الى الفصول  .او
ارسال رسالة التهديد  .او باألستمرار في العتصام
الى ان يتم حل مشكلة المدرسين األربعة .وا] ي
قرار يتم اتخاده وذلك بالتصويت بين اغلبية
الطلبة والذين يعتقدون بأنه األفضل  .واذا كانت
هذه هي الحالة فأن الطلبة كانت لديهم الفرصة

ألتباع الطريق األعتيادي  .باألعتماد على القرار
المأخود من طرف الجميع .
وفي كل األحوال فأن الجسم الطالبي يستمر في
عمله لتقوية التنظيم الخاص به  .وقد اعلن
الرئيس بأنه كانت هناك احتكاك متوتربين
المدرسين والطلبة وهو بسعى الى العمل

المشترك  .لصالح الجامعة والتعليم  .وقد صرح
كذلك بأن التكييف الذي وعدوا به  .بأنه توجد
حاليا عدد 3
قد تم تركيبها وتعمل وهناك  5اخرى سيتم
تركيبها  .وكذلك هناك عدد  21اوعية مياه قد تم
تركيبها في المبنى .

نضال طلبة كلية العلوم في جامعة بنغازي
بالرغم من الثورة الليبية فأنه توجد العديد من
المشاكل في كلية العلوم بجامعة بنغازي لم يتم
حلها.

وفي الجانب اآلخر فأن السلطات في الجامعة
لديها مكاتب فارهة بها تكييف وصالونات
واجهزة كمبيوتر حادة الزوايا  ,,الخ ..

فأن السلطات القذافية القديمة الزالت تتحكم في
الجامعة وكأنه لم يحدث شيء  .وهم الزالوا
يتصرفون بنفس النظام السائد خالل نظام
الدكتاتورية  .وان ازالم القذافي هم المدراء اليوم
والرؤسائ والمدرسين وكذلك افراد األمن .
فاألمن في الجامعه يسيطر فقط على الدخول
والخروج وكذلك عدم قيام الرجال بمخاطبة
النسائ وعدم القيام باألعتصامات ..الخ .

لماذا هذا الزال يحدت بعد ان تم هزيمة معمر
القذافي  .بثمن عال من آالف الشهداء .حيث ان
اعوان القذافي قد تهيئو بهيئة الثوار  .وهم الزالوا
هناك يقومون بماكانوا يقومون به سابقا .والزالوا
في المناصب العليا التي تخدم نظامهم  .ويعاني
الطلبة من جراء هذا  .كعدة أماكن اخرى في ليبيا
كالمصانع والمواني  ,,,,.الخ ..

فأن الخرارة داخل فصول الدراسة خانقة وذلك
لعدم وجود تكييف لتلطيف درجات الحرارة
العالية في الصيف  .والمقاعد كذلك ليست بحال
جيدة وكذل الحمامات ليس بها اضاءة او مياه .
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وللكفاح ألجل طلباتهم فأن طلبة كلية العلوم قد
بدأوا بتنظيم المظاهرات واألعتصامات داخل
الجامعه ز وعليه فأنه يوم  1121/10/20كانت
هناك مظاهرة حيث قام بعض الطلبة باألحتجاج

والتى اتفقوا على ان طلباتهم عادلة  .وبعد
التظاهر تم األتفاق بأنهم في حاجة الى مظاهرة
اخرى وكذلك القيام بجلب اعداد اخرى الى
المظاهرة .
وعليه  ,من هذه الصفحات  ,,حقيقة المضطهدين
 ,,فاننا ننادي جميع طلبة جامعة بنغازي
لألنضمام الى ائتالف طلبة كلية العلوم لتأسيس
جمعية عمومية لجميع طلبة جامعة بنغازي .
والمناداة بخطة لطرد اعوان نظام القذافي من
الجامعة وتحقيق المطالب التي تفضي وتؤدي الى
نوعية جيدة من التعليم والجامعة الى التحسن الى
حال أفضل والذي نتمكن من تحقيقه بحكومة

داخل الجامعة تكون من الطلبة والمدرسين
والعاملين في الجامعة مع الغالبية للطلبة.
كما اننا ننادي بأخد هذا المسار في جميع األماكن
في ليبيا حيث يحدث نفس الشيء بالتنظيم والقيام
بالمظاهرات ألسقاط نظام القذافي لتحقيق
الطلبات.
ونحن جميعا  ,,العاملين والطلبة الثوار ومقاتلي
العالم ان تقوم بعمل مظاهرات بالتضامن من
طلبة جامعة بنغازي.

مقاطع اخرى من مصنع الحديد مصراتة
أنتاج الكهرباء
أنها محطة بخارية والتي تعمل بالبخار والتي
يستعمل كوقود من عدة مشتقات الزيوت الثانوية .
وذلك للقول بأن مصنع الحديد يعمل بالطاقة
الكهربائية الناتجة من النفط الليبي ويجب ان نقوم
باأليضاح بأن معظم النفط في ليبيا مكتشف في
الشرق وكما يقال بأنه يوجد في الغرب بعض ابار
النفط العاملة وذلك بجانب المصافي وانتاج
الزيت .وكما انه توجد بعض األشاعات عن
وجود بعض ابار النفط الغير مكتشفة في الغرب
والذي يحتاج الى المزيد من األستثمار.

موصولة الى الشبكة التي تغذي مدينة مصراته .
حيث انها تنتج طاقة اكبر من حاجة المصنع  ,لذا
فأن الطاقة الزائدة تذهب الى مدينة مصراته .
حيث انها تضم  0وحدات بقوة  21.111ك.و
منتجة في اليوم والتي يعمل منها  4فقط .
واألخرى تحتاج الى صيانة جدية وتجديد  .وفي
الواقع فان عدد وحدتين قي تمت صيانتهما .
احداهما تكاد تكون جاهزة وبعد صيانى جميع
الوحدات فأنهم يفكرون في توسيع مصنع
الكهرباء .

وفي األصل فقد تم بناء محطة الكهرباء هذه للقيام
يأمداد الكهرباء لمصنع الحديد والصلب كما انها

وألنهاء هذه األعمال  ,اول شيء يحتاجون اليه
هو المال  .حيث انه التوجد لديهم الموازنة الكافية
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لها  .وفي المنزلة الثانية هم محتاجون للمعدات
ألنجازه وفي المنزلة الثالثة هم محتاجون الى اليد
العاملة المؤهلة  .وفي هذا الجزء األخير  ,فقد
قالوا بأنه اليوجد
في ليبيا اليوجد
فنيين ومهندسين
الذين يستطيعون
القيام بهذا العمل
.ولهذا السبب فقد
بتأجير
قاموا
اجنبيه
شركات
( يابانيه  .بريطانيه
 .فرنسيه .المانيه
زز الخ ) لها .
وهذه الشركات األجنبية تقوم بتشغيل العمالة
الخاصة بها  .بأجرة اقل من األجرة األعتياديه .
حيث ان الفنيين يأتون من دول اسيويه كالهند مثال
او الفلبين او فيتنام وييستعملون كعمالة رخيصة
ولكن في بعض األحوال يتم توفير السكن
,السيارات  ,التأشيرة الخ  .اقل من  %11من

العمالة المستخدمة من الشركات األجنبية يد عاملة
ليبية ولكن معظمهم للمواصالت .
العاملين اليبيين الذين قاتوا ضد القدافي قد عادوا
الى اعمالهم عدى
البعض منهم وهناك
فرصة بأن يبقى
البعض منهم منظم
المليشيات
الى
وعدم العودة الى
والقليل
اعمالهم
منهم كان بجانب
القذافي ومن المؤكد
بأن الاحد منهم
سيرجع  .مثال..
كان هناك بعض العاملين من تاورغاء وهي مدينة
مجاورة لمصراته والذين وقفوا مع القذافي قبل
تدميره الى خراب واشالء ,مع بعض الناجين
الذين لجاءوا الى الجنوب او الشرق .

انتاج األكسجين
ان رؤساء هذا القطاع قد كانوا واضحين عن
الفرق بين هذا الوقت والوقت تحت حكم القذافي .
فقد قالوا بأن ليبيا كانت من قبل غارقة في الظالم
الدامس بدون ضوء ز واألن  ,مع انه ليس
األحسن اوكما يجب ان يكون ولكن هناك قبس
من الضوء وقد بدأوا في الخروج من هذه الحفرة
ومن بين اتهامات النظام السابق فقد اقروا بأن
القذافي كان يحكم بالقيام بما يرغب فيه بدون
وجود شيء كتابي بالرغم من وجود الكتاب السئ
السمعه (الكتاب األخضر)  .وقد اعلن نفسه بنفسه
بأنه هو سلطة الثورة  .حيث انه لذيه الحق لتغيير
من يشاء متى شاء وفعل مايرغب .
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سواء كان مكتوبا ام ال  .وكل مايقوله لن يقوم احد
بمناقشته او األعتراض عليه  .فالقذافي قد قام
بتغيير اسماء الشهور ألنه رغب في ذلك  .منع
المطربين الليبين من األشتهار في العالم  .دفع
األموال لفرق كرة القدم لعدم اشتراء الالعبين
الليبيين  .وكذل اجبار الالعبين من مسح
اسمائمهم من على قمصانهم  .حيث انه لم يرغب
ألي ليبي ان يكون معروفا او مشهورا  .هو فقط .
وكما هو معروف بأن القذافي لم يقم بصرف أي
دينار ليبي من األموال اليبية على البنية التحتيه
فأن معظم الطرق في حالة يرثى لها والمباني
فقيرة  .والتوجد أي مباني تقريبا  .احياء متكاملة
بدون منظومة والنظافة العامة غير موجودة
....الخ .

فأن المسئولين على هذا القطاع يتسألون  .لماذا
كل هذا ؟  .فعند استالم القذافي للسلطة فأن ليبيا
كانت دولة ذات تعداد سكاني يقدر ب  1او 4
مليون نسمة و شديدة الثراء  .بها الكثير من النفط
وكانت لديه الفرصة لألستثمار في البنية التحتيه
والتعليم لصنع فنيي المستقبل لألعمال المؤهلة .
والمباني او المسلك اآلمن حيث يكون باألمكان
نقل النفط بأمان  .وقد قامت البلدات األخرى بتلك
األستثمارات والتي بها حكومات دكتاتوريه
كحكومة القذافي كحالة السعودية او األمارات
العربية المتحدة  .فان رؤساء هذا القطاع الزالوا
اليعلمون لماذا يحدث هذا في ليبيا .
وكما هو معلوم بأن القذافي قد سرق كل شيء .
وكذلك الملوك واألمراء في السعودية واألمارات
يقومون باألستيالء على اموال بلدانهم ويقومون

بعمل استثمارات محلية وبالتالي فأن بلدانهم
وثرواتهم تعمل كما ينبغي ولكن القذافي ال لم يقم
حتى بعمل ذلك .
فأن المسئولين عن هذا القطاع يأملون بأن هذه
األوقات قد مضت  .والمثال على الوقت الجديد
تشكيل اتحال العمال وكذلك وحقيقة بأن ازالم
القذافي قد تم طردهم من المصنع  .وتم التعاقد مع
افراد جدد للمناصب العليا وحيب مؤهالتهم .
وهذ القطاع يعمل بكامل قدرته ولكنهم يقولون بأن
 %51من العمال لم يرجعوا الى اعمالهم  .وهم
ينتظرون في العمال الموجودين في األلوية
ليقولوا هل سيعودون الى العمل ام ال وان لم
يعودوا سيتم تأجير عمال أخرين .

2102/10/22

في الهند العاملين بالشركة اليابانيه سوزوكي قد نهضوا األسبوع الماصي ضد المعاملة الوحشية واألسغالل
الزائد  .وبعد ايقاع العقوبة التأديبية على احد المدراء فأن الرؤساء والحكومة قد بدأوا في الهمهمة
واألستقصاء ضد العمال واليوم يوجد خوالي  80عمل في السجون .
اننا نقوم بتشكيل حملة عالمية ألطالق العمال الهنود  ,عليه وبموجبه فأننا نصدره كما يلي :

حملة عالمية ألطالق سراح عمال شركة سوزوكي  ,والمسجونين في الهند
األطالق الفوري والغير
مشروط ل ( يوغيش
كومار) عضو اتحاد عمال
ماروتي سوزوكي والعمال
اآلخرين
ال80
والمسجونين من قبل
النظام في الهند بالنيابة
اليابانية
النقابة
عن
سوزوكي
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يعيش الحق المقدس للعمال
لتنفيذ العدالة األجتماعية مع
الرؤسائ المؤيدين للعبودية
.
ومرة اخرى فأن الطبقة
العاملة في الهند يصنعون
العدالة مع المستغلين  .وقد
قامت بذلك مسبقا  ,لسنوات

مضت وفي مدينة كويمبراتور  .حيث قامت بشنق
الرؤساء الذين طردوا العمال من المصانع .
في ظهيرة يو األربعاء الثامن عشر من يوليو
 1121ز في مانيسار 51 .كيلومترا من دلهي
الجديده .اكثر من  4111عمال من شركة
سوزوكي ,المتعبين من المعاملة السيئة للروساء
والمشرفين .المواجهين لطرد احد زمالئهم العمال
 .قاموا بالتواجد في المجمع واضرام النار في
عدة مباني .ولكن قبل ذلك قاموا بضرب أي مدير
وجد مستعملين كل ماكان بأيديهم.
وهذها ماقاله احذ المدرا عما شعر به عند اقتراب
العمال لتطبيق العدالة األجتماعيه ( لقد قبض
علينا بغثة  ,وفجأة  .قام العديد من الناش بالجري
وبدأوا في ضربي  .وقاموا بضربي بالقضبان .
وقطع اآلالت.
وقد تم العثور على جثة المدير العام للمصنع
هونيش كومار متفحمة في قاعة المؤتمر  .والتي
تم اضرام النار بها من قبل العمال وعدد  51من
المسئولين قد جرحوا  .وهذه هي الطريقة للقتال
للحق الغير مشروط للعمال لفرض العدالة
األجتماعية على الرؤساء.
وهذه الشركة المتخطاة للحدود القومية سوزوكي
قامت بنقل اثنان من مصانعها الى الهند منذ 0
سنوات تقريبا وذلك ألمكانية قيامها بأستغالل
العمال كعبيد  .وهذا المجمع لشركة سوزوكي
يوظف عدد  1111عامل وينتج  2111سيارة
يوميا وبأجمالي  511الف سنويا  .ومع ذلك فأن
ثلثي العاملين في هذا المجمع في مانيسار هم من
العمالة العارضة ويتقاضون  0111روبية شهريا
( 210.20دوالر ) تقريبا وكانوا يقومون
بالتظاهر لسنوات وذلك لتأجيرهم كعاملين
بأستمرا ر  .كالعاملين في جوراجون  .والتي تبعد
بكيلومترات عن ميناسار والعاملون في
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جوراجون يحصلون علال  20.111روبيه في
الشهر (  413.35دوالر امريكي).

ان الحكومة والشركة اليابانية سوزوكي قد قامتا
بتجنيد  2411بوليس للمصنع وبدأوا في الحملة
ضد المنشقين من ال 4111عامل واليوم يوجد
عدد  80عامل بتهمة القتل.
الحكومة والرؤساء وكالب الصيد من رجال
البوليس التابعين لهم قد بدأوا في حملة عشوائية
على المال والبالغ عددهم  4111عامل حيث ان
العديد منهم قد اضطر الى مغادرة المدينة للفرار
من األدعاء يقوم البوليس عبر شوارع مابيسار
ومن خالل مكبرات الصوت الألعالن عن مكافأة
قدرها  511روبية ( )8.11دوالر عمن يدلي بأي
معلومات عن أي عامل في شركة سوزوكي .
ومنذ ايام مضت فأنه قد تم احتجاز يوجيش كومار
من اتحاد عمال ماروتي سوزوكي  ,بجانب عدد
 80عامل أخر داخل السجون الخاص بالنظام في
الهند واالمتهمين بالقتل وتخريب ممتلكات خاصة.
الطبقة العاملة في اليابان في المكان األول
والطبقة العاملة في العاملة لن يسمحوا بأن يبقى
العاملون في سوزوكي في السجن  .والذين قاموا
بتطبيق العذالة األجتماعية  .بالنيابة عن الماليين
من العمال الحاقدين والغاضبين.
ومن منظمة عمال اليابان والعالم يجب ان نطلق
حملة اآلن ألطالق سراح العاملين في مانيسار
سوزوكي ويكون اطالق سراح عاجل وغير
مشروط والمسجونين قي سجون الحكومة الهندية
والرؤساء اليابانيين سوزوكي .

إلى العمال الليبيين الثوريين من االرجنتينيون الثوريين

عليه
من قطاع

نهاجم المؤسسات التي تدعم هذه السرقة .لذا قمنا
بمسيرات عبر البالد و قمنا بالهجوم على تلك المباني
و اضرمنا بها النار ،وقمنا باالستالء على الشرطة و
سرقة اسلحتهم للقتال ضد القوات التي قامت بالهجوم
على حشود المضاهرين
و قمنا بسد الطرقات العامة و احتالل مصافي النفط ،
لنبرهن لهم من حقا يمك الثروات الوطنية.
وقمنا باستدعاء كل عمال البالد ليقفوا وقفة واحدة ضد
معاناتنا و لحضور االجتمع في اهيئة الهال الوطنية
للقتال ضمن خطة كفاح موحد.
خالل هاذا الكفاح نحن نقدم لكم البرنامج الذي قمنا به
كمساهمة في نجاح الثورة التي بدأتموها مع اخواننا
من تونس و مصر وسوريا.
واآلن يحاولون قمعها من خالل المجازر التي يقوم
بها بشار االسد ((تحت قيادة القوى العليا )) في مصر
.
لكن نحن نعلم ان الجماهير ستعود للقتال ببطولية.

برنامجنا .يطلق

نأتي هنا لكم
اسم "النقاط 12
الطرق من سالتا ،شمال األرجنتين
الذي جاء نتيجة لكفاح قمنا به لتحقيق الحياة
الكريمة .كفاحنا كان جزءا من كفاح ثوري حول
العالم مثل األرجنتين واإلكوادور وفلسطين
والحقا بوليفيا .وهوجمت من قبل القوى العظمى
الباحثة عن مخرج من أزمتها في سنة .2880

بدأنا كفاحنا الستعادة وظائفنا التي ضاعت في
فترة التسعينيات ،عندما تحولت شركة النفط
الوطنية) (YPFإلى شركة خاصة .خالل هذا
الكفاح أدركنا نحن العمال أننا من يصنع
الثروات ،ولكن يجب أن نستعيد ما هو ملكنا ،هذا
كان كفاحنا ،إذا كانت هذه أرضنا وهذا نفطنا إذا
لماذا تسرق هذه الشركات المتطفلة كل شيء
وتتركنا لهذه المعاناة؟

كان هذا البرنامج مناهض لتجربة البالد لتوحيد
منظماتنا  ،ألنها على ديموقراطية العمل كأداة
لمواجهة فساد قادتنا.

نحن عمال عاطلون عن العمل من شمال سالتا،
من أكثر قطاع مستغل في العالم من الطبقة
العاملة ،مثلكم تماما نمتلك بحراً من النفط تحت
أقدامنا ،ونعيش في مأساة وافتقار ألبسط
احتياجاتنا .وأيضا نعاني من استغالل مواردنا
الطبيعية من قبل الشركات األجنبية كما فعل
"القذافي" سابقا في ليبيا.

لنحقق مطالبنا ( وظيفة كريمة  ،دخل جيد ،مسكن،
تعليم ،صحة) قاتلنا ضد الدولة ألنعها دافعت عن هذا
االستغالل بقواتها المسلحة والشرطة والدرك .في هذا
القتال فهمنا أنه إن أردنا تحقيق مطالبنا يجب علينا أن
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و قام ايضا بتحديد مكان مصادر اشباع حاجاتنا،
في الثروة التي كان من الفترض أن نمتلكها لكننا
لم نفعل .ونادينا ايضا للتعاون و مركز الكفاحات
في بالدنا.
هذا البرنامج المؤسس في شمال سلتا اصبح
األساس في المنظمات التي أسستها طبقاتنا للقتال
في الثورة التي بدأت في سنة  1112مثل
الجمعيات الشعبية و ملف حركة البطالة.

اليوم ،أقل من  21سنوات من اإلنتفاضة الثورية
في سنة  ، 1112يعاني الهال األرجنتينيون من
هجوم قاس من المدرعات االرجنتينية أو األجنبية
ألنهم يرودوننا أن ندفع ألزماتهم  .أغلب الهال
األرجنتينيين يقبعون تحت ظروف استعبادية و
كما إزدادت معدالت البطالة.
البطالة التي كانت جزءا من انتفاضة الثورية في
التسعينيات ال تريد هذا الوضع  .نجن نعيش هذا
الوضع ألنه قد تمت المتاجرة بكفاحنا  .العديد من
المنظمات تتحدث عن تأييد طبقة العمالة و الثورة
قامت للتحكم بنا وإيقاف ثورتنا  .هذه المنظمات
إفترت عليكم و قالت بأنكم تقاتلون من أجل الناتو
و ليس ألنفسكم و آلن هم يرفضون فعل اي شئ
من اجل سوريا  .في سنة  1112قامو بتركنا
بمفردنا و ذهبوا للحكومة و أخبروها بأنهم ليسوا
مثلنا في حين كنا مسلحين و متحديين الدولة.
كلهم قاموا بما أمر بي "فيدل كاسترو"  -:دعم
كير كنير و البدء بالعمل ألنه سوف يسلم الحقا .
بقدر ما نصرف أن هذا هو ما قيل لكم من قبل
الذين يرغبون ببناء ليبيا بعمال يعيش فيها الهال
في فقر بينما يتمتع الرؤساء و المدراء بالغنى و
القوة.
ما فعله اصدقاء القدافي أمثال كاسترو في
األرجنتين جعلنا نعيش مأساة و هذا ما يريدون
فعله لكم  .بينما يدعون بأنهم عارضوا القذافي ،
انهم في الحقيقة نفس االشخاص القدامى السيؤون.

اليوم نحن نعاني من وضع سئ في األرجنتين
ألن الكذبة التي نشرها "فيدل كاسترو"حول العالم
و المعروفة باسم "سوق االشتراكي" نفسها التي
تحدث عليها القدافي لقد قادونا لنشحد االمال من
الحكومة و أخذونا من قنالنا و حولونا ألناس ال
صوت لهم فقط يمشون طالبين نية طيبة  ،بينما
يتم تهديدها من قبل حكامنا الفاسدين  .هذه
القيادات الخائنية قادتنا للطريق الخاطئ،ألنهم تم
ابعادنا عن الكفاح لنيل القوة  ،يمكننا تحقيق
مطالبنا فقط بكوننا عمال .نحن نعتقد بان كفاحنا
ال يزال حيا في ثورتكم.
الظالم شنو حربا بين طبقة الهال و بين الناس
المستعبدين حول العالم ليرغمونا على الدفع
ألزماتهم  ،نحن نشعر اننا واحد مع ثورتكم  .نحن
يد واحدة مع الجماهير الفلسطينية ,نحن نقترح
عليكم بأن تخرجو صرخة "الكل يخرج ،ال أحد
يترك " لنزع القوة من كل القوى و تمكين العمال
من االستالء عليها.
نحن رأينا أنكم كتبتم علي حائط في سرت "اليوم
ليبيا ،و غدا وال ستريت"  .نحن سنقاتل معا  ،من
أجل أن ال يضيع دم إخوتنا هباء علم فلسطين
يجب ان يرفع في القدس  .لهذا السبب يجب أن
نهزم آخر كلب (مثل القذافي) ،اينما كان اخوتي،
نحن ناخذ بيدينا النداء الثوري قرأناه من قبل
العديد منكم عندما خاطبتم طبقة الهال في العالم
ليقملو معا
يجب أن نقوم بالمثل النتفاضة عالمية للطبقة
العاملة في العالم لكسر الحضارة حول الجماهير
السورية.

برنامجالعمال العاطلينعن العمل في األرجنتين
بيان العمال:
 .2والية سالتة هي عاصمة البلد
(األرجنتين) فنحن مثال حي لبلد
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صودرت من قبل مجموعة من
المحتكرين وأصحاب المصارفوأيضا
عن طريق وكالئهم السياسيينوأنظمتهم

التي ليس فيها فائدة للعمال،فالعمال الذين
لم يحصلواعلى وظيفة ليس بسبب
القوانين الحتمية أنما بسبب التجارة
الرأس ماليةالتي زادت على حساب
تضحياتنا وبيع أصولنافنحن نذكر بأن
شركة ربسول األسبانية اشترت الشركة
األرجنتينية للنفط ( )YPFفقط بثمانية
مليون دوالر مع العلم بان المرحلة
األولية لألرباح التي تحققها  30مليون
دوالر وأيضا ً يوجد لدينا حقل أسمه سان
مارتن تصل ارباحه الي  4مليون دوالر
شهريا ً! ويتركون لنا فقط 2111
دوالر!فهؤالء القراصنة ليسوا من العمال
الذين من أجل العمل يغلقون الطريق ،فقد
قامت شركة النفط الوطنية في األرجنتين
YPFبطرد عدد كبير من العمال من
أجل تقليل األجور وزيادة األرباحوأيضا
أوقفوا عمليات التكرير االستكشاف
والسماح للشركات التجارية الكبرى
الغير وطنية بالمضاربة بأموالنا
ومصالحنا فوضع شركة YPFمثال للبيع
المزور للشركات الوطنيةلتبادل مسميات
الدين العام.
 .1أكد العمال بأن مطالبهم هي حقوق
مشروعة لهمفاإلعانات المالية التي تمنح
للعمال ليست تبرعبل هي ح ً
ق لهم الى
حين يتحصلوا على وظيفة جيد
هألنهامسؤ ولية النظام الحاكم في
البالد"فخطة اإلعاناتاالجتماعية" هي أقل
من أضعف أجر يتحصل عليه
العمالفيجب علينا أن نكافح من اجل
وضيفةجيدة وثابتة للجميع وأنهاء جميع
عقود العمالة الخارجية.
 .4مواجهة تمرد الشعب :فقدقامت الوالية
بأتباع سياسة "مجلس الطوارئ " أو "
منظمات متعددة القطاعات" أو "طاولة
المفاوضات" في كال الحاالت تخضع
منضمة العمال لممثل القوة السياسة
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واالجتماعية ألتي سببت المأساة التي
نعيشها.
تجاه ذلك :أعلنا بان البناء الهيكلي
لمنضمات العمال جسم مستقل عن
الوالية وال يتدخل بأي مهام ال تتعلق
بالعمال ،وبالنضر لبعض التجارب التي
خذناها فلقد الحظنا الحكومة قامت بشراء
بعض الذمم من قادتنا ،لهذا يجب على
منظمة العمال ان تقوم بطردهم وتعتبرهم
أعداء للعمال ،فهؤالء يريدون أفشال
تنظيماتنا عن طريق توظيف هؤالء القادة
في الحكومة ،فهي نفس الحكومة التي
أمرت بالقمع والتي قتلت هذه السنة ثالثة
من مجموعتنا.
 .3فالعمال أعلنواعن بناء منضمة تنسيقية
للعاطلين عن العمل في شمالمقاطعة
سالتة فقد تم بناءها بواسطة اتحاد
العاطلين عن العمل في بلدية
جنيرالماسوكني ومنسق اتحاد العمال في
مدينةتارتاغال ومنسق العمال في مدينة
سلفادورمازا وأماماتحادالعمال في
المناطق المجاورة لمدينة امباركاشيون
على أساس الطرق التالية:
أ" .العمل في جمعيات":هذه الجمعيات
ستتخذ القرارات و تختار
ممثلينبحيث يمكن استدعاءهمفي
أيوقت تقرره الجمعية.
ب .يجب ان تكون هذه الجمعيات مستقلة
عن الحكومةوعن كل وكيل وعن
أرباب العمل.
ت .أعداد قائمة فردية لكل العاطلين عن
العمل في كل بلدة حيثتصف
المهارات بين المعلومات الشخصية
األخرى للعاملين فهذه ستكون تحت
عمل المنظمة التي تمنح سلطة
تشريعية إلدارة التنسيق ,هذه القوائم
سوف تتعارض مع مناورات
الحكومة التي تتمثل في صنع الكثير

من القوائم لتقسم التعامل مع خطة
الرعاية االجتماعية.
ث .خططاإلعاناتاالجتماعية والعمل في
الشركات الخاصة في األطعمة وكل
شيء نتحصل عليه يجب أن يكون
تحت رقابة التجمع من أجل توزيعه
على االشخاص الذي بحاجة ماسة
أليها وأيضا للمقاتلين.
ج .ندعوا بتنظيم منأسفل ألعلى القمة
لمنسقين مع مندوبي منتخبين في
مجالس لكل منطقة التي يجب أن
تسجل جميع مطالبنا.
ح .اصدار صحيفة لمنسقي الجمعيات
والعاطلين عن العمللشمال والية
سالته  ،Saltaيجب أن يكون العدد
األول يبين قرارات المؤتمر.
 .5يعلن المتجمعون هنا بأنهم سوف
ينضمون انفسهم ويكافحون تبعا لألهداف
التالية:
أ .يتحكم العمال في التعينات في كل
شركة.
ب .الحد األدنى لألجور هو  011دوالر
في الشهروثمان ساعات عمل ،او
ثالثة دوالر لكل ساعة عمل ولكل
نشاط.
ت .يجب ان تكون الوردية الثالثة في
كل شركة نفطية بدون اجور
ضعيفة.
ث .يجب ان تخصص األعمال العامة
بعقد من إدارة العمل للوالية بدون
أي عقود بالباطل.
ج .يجب أنشاء صندوق خاص
للمحروقات المتحصلة من أرباح
النفط "المقدرة بمئتين مليون دوالر
في السنة" كتعويض لألضرار
الالحقة بالبيئةواالقتصاد وأثرت
على الصحة العامة( ،حيث تسببت
في ضهور امراض مثل فيروس
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ح.

خ.

د.
ذ.

هاناتا وداء اللشمانيه و الكوليرا
وايضا الكوارث التي نجمت عن
تغير مجرى الماء) هذه الضريبة
تضرب في ثالثة وتدفع من قبل
الشركات النفطية ،بينما يتمالسعي
في أعادة توطين شركة YPF
وجعلها تحت الرقابة العماليةمن
دون تعويض ورفض بيع
االبارالنفطية شمال األرجنتين
للشركات الخاصة ،وألجل الحقول
التابعة للدولة  YPFودفع مخزون
برنامج عملية المشاركة قبل نهاية
السنة ،وهذا من أجل وضع خطة
إلنتاج النفط تحت الرقابة العمالية.
عشرة االف لخطط االعانة
االجتماعية على االقل  411دوالر
لكل عاطل عن العمل في سان
مارتن وإعفاءهم من أي ضريبة
وأنشاء فواتير تفضيلية للكهرباء
والمياه والغاز واسعار منخفضة
للوقود.
زيادة ميزانية الصحة العامة
والتعليم ،وأيضاالعمليات الجراحية
الكبرى والرعاية الصحية يجب أن
تكون مجانية ،المساعدات المالية
لكل شخص يجب ان تكون تحت
أدارة الطلبة والمعلمين،أيضا يجب
زيادة المدارس حيث يكون عدد
الطلبة ال يقل عن  15طالب
والمساعدات المالية التي يحتاجها
الطلبة يجب ان تكون تحت أدارة
المعلم ووالدي الطالب.
الوقود.
مطالبة اتحاد نقابات العمال للدعوة
الى 01أضراب عام ،كجزء من
كفاحنا لإلطاحة بالقوانين الظالمة
للعمال التي كانت موجها من قبل
صندوق النقد الدولي  IMFمثل

(تعديل قانون العمل ،خفض رواتب
التقاعد ،تخفيض ،قطع الرعاية
الصحية للعاملين..الخ)
ر .المطالبة بمؤتمر وطني لمنظمات
العمال والعاطلين عن العملحتى
نستطيع األضراب مع بعض وفي
نفس الوقت من اجل الحصول على
مطالبنا،فيجب أن يكون المؤتمر من
ممثلين منتخبين من جميع حركة
العمال.
ز .أطالق سراح رأولكاستيلس و
ايميليو على وانهاء مقاضاة 1511
عامل الذين قاموا بالكفاح وتحرير
كل السجناء السياسيين ،الغاء
القوانين الغير مشروعة الذي قادوا
الدكتاتورية ،ألغاء قوانين الطاعة
الواجبة ومعاقبة القتلة السابقين
والحاليين.
س .الغاء القرار رقم  101الخاص
بالحدود ،يكفي من اإلزعاج
والمالحقات القضائية لكل من
أصدقائنا العمال الذين يشترون
حاجاتهم من وراء الحدود الغاء
العرف الداخلي فياجواراي ،يجب
على سنسا مالحقة اللصوص،
فيجب تقديم الرعاية الطبية للعائالت
الفقيرة ولماشيتهم ايضا ً.
ش .الحكم بالمبدأ للقتلة الذين قاموا بقتل
اصدقائنا فيرون و جوستنيانو
وجومز  ،هؤالء االصدقاء تم قتلهم
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اثناء عملية القمع التي تمت في
الطرقات حيث صديقنا مالدونادو تم
قتله من قبل شرطة "ترجرهابي"
فاليوم يجب تأسيس لجنة تحقيق
مستقلة ألجل هذه الجرائم.
ص .المساهمة في االراضي التي هي
ملك للدولة والتي ال يستخدمها
العمال والعاطلين عن العمل في
سان مارتن (مابين  5الي 21
هكتار) بهذا الكيفية تكون استثمار
زراعي ممول من الدولة.
ض .طرد الحكومات التي هي جزء
من هذا النظام الذي يضمن بيع
ثروات الدولة والسرقة ،فمنظمة
العمال يجب أن تكون ذو سيادة
ويجب انشاء جمعية شعبية لتمثل
مصالح العمال.
 .0نعلن بان يوم الثالث عشر هو" يوم
بوكويترو" (العمال الذي قفلوا الطريق)
االنتفاضة التي احبطت عملية القمع.
 .0من اجل هذه المطالب واالهداف
يقررالمؤتمر بخطة ومسؤولية القيادة
والدعوى لالنعقاد المؤتمر خالل ستون
يوما ً.
تمت الموافقة على جميع القرارات
باألجماع ما عدى القراررقم . 2
هذه االجتماع عقد في "جنرال
موسكوني" التاسع من ديسمبر .2111

رسالة من موظفي األرجنتين الى موظفي ليبيا

اكتب اليكم بصفتي موظف في مصنع نسيج اسمه
"بروكمان" ألطلعكم على خبرتي في أشغال
المصنع خال الثورة التي حدثت سنة  1112في
األرجنتين.
في  1112/21/20قررنا نحن موظفي المصنع
ارجنيتيي الجنسية وغير االرجنتيينومن ديانات
وأفكار مختلفة االعتصام حتى نحصل على
أجورنا من إدارة المصنع وهذا ألننا لم نستطع
حتى الرجوع إلى منازلنا لعدم وجود المالفتجمعنا
وذهبنا مع بعض إلى الممر الذي يقود إلى مكتب
المدير نفكر ماذا علينا أن نفعلهفوقفنا جميعنا مع
بعض ألن المدير رفض دفع أجورنا فقرر بعضنا
بضرورة إيجاد حل فتوجب علينا أن نأخذ
المصنع كضمان لحقوقنا ألن المدراء وأرباب
العملبدئوا في سحب اآلالت حينها أدركنا بان
المصنع سوف يتوقف وسنبقى بدون عمل أن
جميع موظفي المصنع هم  311وقد تم طرد 181
وبهذا بقينا  221فقط لقد قررنا البقاء في المصنع
من أجل أن نطعم عائالتنا ومن أجل عدم البقاء
بال عمل كنا نعيش على أعانة من الحكومة
تسمى"خطة اإلنعاش االجتماعي".
في الليلة األولى مجموعة صغيرة بقيت في
المصنع واليوم التالياخترناأي من العمال يدخلون
المصنع الذي كان تحت تصرفنا ثم قررنا ابقاء
المخربين خارجا ً وأيضا الوشاة الذي كانوا لهم
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اتصال مع اإلدارة فقد كنا جزء من عملية معممة
حيث أنطلق العاملون والفقراء إلى الشوارع في
 24عشر إضراباوالقيام بمظاهراتحيث يتم أنشاء
صفوف في كل حي والقتال في الميدان الرئيسي
للعاصمة وأمام مقر الحكومة حتى اسقطنا حكومة
الرئيس "دي-ال-روا" الذي طبق خطط الواليات
المتحدة في بالدنا حينها أستشهد عشرة منا على
يد القوات أألمنية كانت لدينا حكومة ديمقراطية
مؤسسة على البرلمان لكن دعوني أقول لكم انه
ما يسمى بالديمقراطية في ذلك الحين انما هي إال
غطاء لألغنياء وحكومتهم لتغمرنا في
االستغاللوالمعاناة لهذا فهمنا أنا "الديمقراطية"
هي ذلك الرأس مالية التي تهضم حقوق العمال
ألنه عندما دافعنا على حقوقنا تم سجننا أو قتلنا
كما أدعو علينا بأننا هاجمنا مصالحهم.
تحت ظروف هذه الثورة تولينا أمر مصنعنا كما
فعل أالف العمال في البلدأكثر من  2511مصنع
تمت السيطرة عليه عقب ذلك أعلن الكثير من
مدراء المصانع إفالسهم وهربوا من الثورة.
خالل تلك الفترة وجب علينا توحيد أنفسنا مع
القطاعات التي كانت تعاني كالعمال الذي بدون
وظيفة حيث تم توظيفهم في المصانع التي تم
السيطرة عليها فعقدنااجتماعات في الشوارع
لتسيير األموروحل مشاكل الناس وألننا لدينا نفس
االحتياجات ونفس المطالب للحصول على وظيفة

مقبولة ومرتب جيد وظروف معيشيةجيده ومن
أجل حماية مكابسنا (كان المصنع تحت سيطرتنا)
فدعونا الجميع لتشكيل "هيئةالنضال الوطنية"
للحصول على جميع مطالب العمال أصبح
مصنعنا المكان الرئيسي للنقاش واالجتماع
ونقطةانطالق وبما ان السيطرة على المصنع
وحده يكفي فلقد احتجنا المضي قدما لتكوين
تجمعات وناقشنا ماذا علينا أن نفعل بما أنه لدينا
خبرة في تسيير وإدارة المصنع ألن المدراء كان
اليفعلون شيئا ً سواءأعداد االوراق لسرقة األموال
التي تأتي من جوهدنا وألننا نحن الذي نعمل في
هذا المصنع فلقد استنتجنا ان عمااللمصنع هم
المالك الحقيقتين وهكذا أصبحنا نسيرعمل
المصنع حسب احتياجاتنا وليس حسب ما يريده
المالك من أرباح على حساب جهودنا لقد أدركنا
انهم ال شيءسووا اناس طفيليين يريدون انا
يصبحوااغنياء على حساب تضحيتنافعمال
المصنع ومؤسسة االقتصاد هم لهم الحق بان
يعرفوا ما يحققه المصنع من أرباح و أيضا كل
شخص يجب أن يعرف أن العمال يتقاضون
مرتبات وليست أرباح ومع ذلك العمال ال
يستطيعون العيش بدون مصانع مفلسة التيسرقوها
مديريها وهربواايضا ً كان يتوجب علينا السيطرة
على المصانع الكبيرة التي تحقق أرباح كبيرة مثل
شركات المواد الغذائية مصانع الحديد والصلب
والمناجم وشركات النفط...الخ لكن لم نستطيع
ذلك ألن بعض من قادتنا وجهونا للطريق الخاطئ
فقالو لنا أن المصانع ذات الربحية الكبيرة في
الدولة ال يجوز السيطرة عليها انما يجب السيطرة
على المفلسة فقط.
في أثناء الثورة التي حدثت في  1112خدعنا من
قبل منضمات تدعي الثورية واالشتراكية فقد
قاموا بتحوير كفاحنا على أن نقومبالتصويت
لحكومةسوف تحل كل مشاكلنا هذه المنظمات هي
نفس المنظمات التي لم تفعل شيء لثورتكم إال
نشر األكاذيب و االتهامات المزيفةحيث يقولون
بأن "قوات حلف شمال األطلسي تقاتل على
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أألرض" أو يقولون "أنما قتالكم فقط لصالح
قوات حلف شمال األطلسي"أو بأن "الحلف هوا
الوحيد الذي كان يقاتل"وهكذا نجحوا في اقناع
أغلب عمال العالم بعدم مساعدتكم في ثورتكم
هؤالء كانوا أصدقاء القذافي و كانوا يمجدونه
ويصفونه بأنه مناضل ضد االمبريالية وحامي
حقوق الليبيين هكذا في األرجنتين خدعنا
باالنتخاباتومنعوا العمال الوصول الي السلطة فقد
قايضونا بحيث أن نتخلى عن ثورتنا ونصوت لهم
في االنتخابات.
وفي سنة  1114أرسلت الواليات المتحدة الرجل
يتحدث
كاسترو"
"فيدال
االشتراكي
باسماالشتراكية ،فقد قام بمساعدة ذوي المناصب
في سرقة ثورتناوايضا دعانا لدعم الحكومات
المؤيدة للقذافي ،العذر هو انا ذلك الحكومة سوف
تلبي طلباتنا عندما نعمل من اجلهم ،ايضا نفس
الشيء في بوليفيا ثم حدث في جميع دول اميركة
الالتينية ،هذا لم يمكن ليحدث لوال دعم الحكومات
اليسارية كحكومة شافيز وكاستروومورال
وكيرشنر  ،هؤالء كانو عدائيين للناس كصديقهم
القذافي وتحت امرة اوباما.
اليوم اصبحت الطبقة العاملة في األرجنتين وفي
كل قارة امريكا الالتينية تدفع ثمن باهض بسبب
الخيانة ،فقد اصبحوا يعانون من القتل و القمع و
والسجن و خسارة مكاسبهم ومن غالء األسعار
والبطالة والمجاعة وخسارة الموارد الطبيعية بين
العالم االخر ...هذا ما يسمى"بالديمقراطية" التي
هيا وجه اخرللرأس مالية التي نعاني منها ،اليوم
فيدل كاسترو وأخوه رأولطردوا مئات االف
العمال باسم "االشتراكية".
اردت اطلعكم على خبرتي كشخص عاش في
األرجنتين ،فأنتم اليوم وصلتم لنقطة ابعد من
ثورتنا فقد طبقتم العدالة على القذافي ،وايضا ً
واجهتم مخططات الناتوواالنتقالي ،فاليوم تملكون
فأنتم
منضمة،
السالحوتشكيالتكممازالت
تضربونمثال للطبقة العاملة لكل العالمتقاتلون

كاألبطال في سوريا تقاومون مذابح بشار األسد،
يجب عليكمإالتتخلون عن ثورتكم ,وأيضا يجب
عليكم السيطرة على شركات النفط و مصانع
اإلسمنت والمصانع األخرى والمصارفالسيما
هذه المؤسسات أغلب موظفيها من الطبقة
العاملة ،أخبركم بهذا ألني تعلمت هذا من تجربتي
في الحياة ومررت بموقف مماثل فاعلموابأن نحن
وانتم وكل العاملين في العالم هم الذي يعملوا
وينتجوا الثروة و أرباب العمل اليفعلون شيء
سوىسرقة جهودنا ،وعندما نطالب وندافع لحقنا
يقومون بقمعنا أوقتلنا ،فهؤالء جعلونا نصدق بان
المصانع ملك لهم بل هوا على العكس تماما ً نحن
هم المالك الحقيقيون نحن الذي نجعل العالم
يعمل.
فأنا أرى ان المجلس االنتقالي في ليبيا يحضر
لنفس الفخ الذي حدث لثورتنا في السابق ،فهذه
الخطةتحظىبمساندة وتمويل وقيادة من الحكومات
البريطانية واألمريكية واإليطاليةواإلسبانية
والفرنسية ،فهم يريدوكم أن تنتخبوا حكومة نفس
الحكومة السابقة الفرق الوحيد هوا عدم وجدو
القذافي ،حيث يقوموا ببناء جيش له قبضة حديدية
تضمن نهب سرقة الثروات لمصالح منظمات
اجنبية ,هذه المنظمات تقاسمت العالم في الماضي
واآلن تسعى لتحكم في العالم كله ،فهم يقنعوننا
بأن لديهم رجال أعمال اصدقاء وحلفاء للشعب،
لكن الحلفاء واألصدقاء الحقيقيون للشعب الليبي
هم العمال في جميع أنحاء العالممعظمهم العمال

الذين ذهبواللعمل في اوروبا للبحث علىظروف
معيشية أفضل لهم ولي عائالتهم.
اليزال لديكم وقت كافي لتمنعوا سرقة ثورتكم
فالتسلموا أسلحتكم لقواتهم بل يجب عليكم أن
تحكموا وطنكم بأنفسكم لتحموا ثروتكم حتى
يستطيع كل عامل العيش بكرامة ويبني بيته
ويبني مستقبله فأنتم انفسكم تستطيعون تحقيق
ذلك.
وبذلك أود أن اكمل حديثي بالقول انه ليشرفني ان
اخبركم بهذا شخصيا ,فهذا ملخص صغير لحياتنا
خالل احدى عشر سنة من ألنضال .لهذا احذركم
من المخاطر على ثورتكم التي لم نراها في
االرجنتين إال بعد ضياع االوان  ،الزال الوقت
لتجنبها ،واني على استعداد للقيام بزيارتكم
للتحدث معكل عامل.
فقد شاهدنا كفاحكم وقتالكم البطولي الذي فعلتموه
فإذا تمت إدارة مصانع الصلب وشركات النفط و
الموانئ ومصانع اإلسمنتبواسطة العمال فستكون
طريقهم لسلطةفعمال االرجنتين والعامل في جميع
أنحاء العالم سوف يكونوا أقوى في الدفاع عن
حقوقهموعن أجورهم.
نحن في األرجنتين سرقت منا الثورة فاليوم انتم
تستطيعون أن تثأروا لنا ,,أجعلوا الثورة تنجح في
ليبيا! فليعيش الشرق األوسط فليعيش شمال
أفريقيا أجعلوا الثورة تبدأ في أوروبا!

فالعمال سوف يتحررون بأيديهم!
تحية ثورية مني لكم جميعا
ميكائيل :عامل نسيج من مصنع "بروكمان" األرجنتين.
رسالة من عمال مناجم "هوانونيي )بوليفيا("
للعمال األبطال ولكل الثوريين أحرار ليبيا.
أخوتي األعزاء :في البداية ابلغكم بخالص تحياتي
الثورية ..فلقد تعلمنا من قتالكم لقوات الدكتاتور
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وقاتل العمال المسمى بالقذافي ،نعترف بأن قادتنا
في "هوانوني" جعلونا نصدق بأن قتالكم ليس
قتال ثوري وأن القذافي كان يواجه اإلمبريالية
والناتو  ،فليوم لم يستطيعوايخدعوننا أكثر بما

يقولون عن القذافي ،فهم أخضعونا لحكومة "أيفو
موراليس" الذي كان من أوفى الحاكم للقذافي
وبشار األسد بين حكومات أمريكاالالتينية،
(هؤالء الذي يسمى البولفاريين) فهو ليس بنادر
فجميعهم مثل القذافي واألسد ،فهم يقتلوننا ويقتلون
صغارنا ويحاربون العمال ويفرضون المجاعة
والبؤس برعاية امريكا وبريطانيا وفرنسا
وايطاليا..الخ فبرعاية هذه الحكومة تنهب
الشركات األجنبية الغازوالمعادن وتحقق أبراح
ضخمة لصالحها فقط.
ففي تجربتكم انتم المجلس االنتقالي يريد أن
يسرق ثورتكم في ليبيا
وهو نفس محادث لنا
عندما كان "مورالس" و
باسم
"البوليفاريين"
االشتراكية وباسم عملية
التغيير والرأس مالية
سرقوا ثورتنا التي بدأناها
سنة  1115-1114بالقتال
في الشوارع فلقد أستشهد
الكثير منا على يدي قوات
األمن والضباط القتلة،
فأطحنا في "جوني" و في
"ميسا" فكليهما حكومات
ليبرالية جددة تخدم الشركات االجنبية المتعددة
الجنسية .لهذا السبب ذهبنا للشوارع نصرخ
ونقول "ايفو قال كل شيء سوف يتغير بل هذه
كذبه هذه كذبة فهي نفس الهراء الحماقات
السابقة"" ،يجب أن يخرجوا الغرباء األجانب من
بوليفيا" كل شيء قاله مورالس انما هوا كذبه فلقد
خرجنا للشوارع من أطباء وطلبة وعمال مصنع
ومدرسين وفالحون فقراء من "التبنس" الذي
كانوا يسيروا أليام لمواجهة الحكومة والشركات
األجنبية.
اخوتي واخواتي من نفس الطبقة نريد أن نشارك
في قتالكم الحالي فنحن تربطنا نفس المصالح
ونفس النضال ضد ظلم الشركات األجنبية التي
تنهب بلداننا ،فخالل ثورتناسنة  1115-1114منا
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العمال والفالحون الفقراء من بوليفيا لم نستطيع
الوصول للحكم ،لهذا نعاني من أسواء هجوم من
الحكومات الليبرالية الجديدة والدكتاتورية ،ألننا لم
نصل إلى السلطة األالف من العائالت أجبرت
على الرحيل لبلدان أخرى مثل األرجنتين لنعامل
"كعمال من الدرجة الثانية" بدون أي حقوق أو
حماية فمنا مهددين كالعبيد ونكلف بأسواء
األعمال في المصانع التي تحت األرض وأطفالنا
ينامون بجانبنا ،فقد شردنا وقتلنا من قبلحكومة
"كيرشنر" التي تخدم في المصالح األمريكية مثل
الحكام السابقين كالقذافي وبن علي ومبارك هذا
فقط ألننا نريد حياة كريما.
أخوتنا في ليبيا ال يزال
لديكم وقت لتصلو للذي لم
نستطيع الوصول إليه في
بوليفيا ،فلهذا نحن نتطلع
لرؤيتكم أن تحكموا شمال
افريقيا والشرق األوسط ال
تدعو قتالكم يتالشه فنحن
نقف معكم ضد هذه
الحكومات الظالمة مثل
حكومة ايفومورالس وكل
شخص يؤيد القذافي!
أيها الرفاق نرسل أليكم
"اطروحة بوالكايو" فقد كانت هذه األطروحة
الدليل الثوري للعمال في بوليفيا فبنا ًء عليها
خططنا نحن وعمال المناجم والفالحون الفقراء
وباقي العمال للثورة لتكن سنة  2851حينها
أسسنا تشكيال ( COBاتحاد العمال الشرفاء)
حينها تم استغالل هذه القوة من قبل االنتهازيون،
فأصبحت "اطروحة بوالكايو" مخباه مع العمال
وتم الحفاض عليها في الخنادق والمناجم ،فقد
ضللونا القادة والبيروقراط واألحزاب التي تدعي
الثورية والتروتسكية ومثل (رجل المسمة لورا)
رغم ذلك فقد تجمعنا نحن والعمال والناس
المضلومين وقادونا اليوم للكفاح ضد الحكومة
الحالية والظالم الخارجيين.

ايها الرفاق هذه األطروحات هي خطة نضال
ألجل الفوز ،نود أن تأخذوها كدليل للقتال ضد
الشركات األجنبية التي هدفها نهب

مواردبالدكموأيضا ضد مخططات الحكومة
المحلية (المجلس)
مع خالص وأطيب تحياتنا الثورية والسالم عليكم.

الى عمال ليبيا من طلبة بوليفيا
أخوتنا في الثورة الذي قاتلتم بسالحكم من أجل
الدفاع على كرامتكم ومن أجل حياة كريمة
والحرية ومن أجل استقالل الطبقة العاملة ،نحن
مجموعة طلبة من تخصصات مخلفته من
"الجامعة العامة التو" ) (UPEAومن "الجامعة
المفتوحة سانت اندرو" بوليفي ) (UMSAنحن
ابناء العمال والفالحون الفقراء.
فنحن نعرف ثورتكم التي بدأتموها بالكفاح فلقد
ذكرتنا "بأطروحة بوالكاويو" في بوليفيا منذ
 ،2851فلقد واجهنا هجوم من رجال يتبعون
للواليات المتحدة األمريكية هم "جوني" و
"كارلوس ميسا" فهزمناهم بالمظاهرات و اقامة
الحواجز ،ألن في ثورة  1114أردنا ان نفتح
جامعة عامة في ال-التو  El Altoألبناء العمال
والفالحون الفقراء ولكل انسان يعاني االستغالل
في بوليفيا ،في أثناء تلك الثورة أستشهد الكثير
على يد مورالس.
فنحن لدينا شهداء مثلكم تماما حتى االن الزلنا
نقاتل حكومة مورالسوشعوبيته الغوغائية التي لم
تقدم لنا شيء سواء المعاناة واالستغاللوالقمع
فهؤالء أعطوا ثروات بالدنا للشركات االجنبية.
فنحنكطلبة منعدة جامعات فيبوليفيا ننظم للنضال
الثوري للعمال ،ولشباب شمال افريقيا والشرق
األوسط ،فكما عانيتم من ظلم القذافي ايضا ً نحن
نعاني من ظلم حكومتنا ،و كردة فعل بدأنا ثورتنا
ضد قوات الضباط القتلة بالديناميت والعصي
والحجارة وبعض البنادق لدفاع على مصادر
ثرواتنا التي نهبت من قبل شركات المتعددة
الجنسية ومع ذلك خدعنا ولم نسيطر على السلطة
لهذا السبب سرقت ثورتنا من قبل حكومة مور
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السالحالية والذي يسمو "البوليفار" و(كاسترو و
تشافيز و كيرشر)هؤالء باعو ثرواتنا للخارج.
فالعمال في ميناء طرابلس قالو "نريد ثورة أخرى

حتى لوكانت عشر ثورات سنفعلها وحتى لوكانت
عشرون ثورة في ليبيا سوريا سننتصركراما ًأو
نموت من اجلها ،فليعلم كل المدراء وارباب
العمل بأننا سوف لن نرتاح حتى تتحقق مطالبنا،
حتى ولو اضطررننا لغلق الميناء ومنعنا دخول
وخروج البضائع حتى ولو أدعى االمرللخروج
بأنفسنا لتصفية حساباتنا مع المدراء واألزالم،
بالتأكيد سوف نفعل ذلك ،فدماء شهدائنا لن تضيع
سد ًا"ألنهم على حق ونحن سائرون على نفس
الطريق ،واليوم ضد هؤالء الذين يريدون أن نتبع
حكومتهم فهم أفشلوا منظماتنا التي اسسنها من
أجل النضال الثوري ،فنحن نقاتل من اجل نفس
السبب الذي تقاتلون من أجله انتم فنحن نقاتل
حكومة مورالس خادم الشركات االجنبية متعددة
ألجنسية فنحن نتضامن معكم وندعمكم ألن
كفاحكم هذا هوا كفاحنا وألن كل من يقاتل من
أجل ثورته يستحق النصر.
نحيي فيكم تصميمكم في الخروج للقتال خارج
البالد وتأسيسكم للواء العمال من اجل قتال قوات
بشارفي سوريا،للدفاع عن اخوتنا في سوريا الذي
فبشار ايضا خادم للشركات األجنبية متعددة
الجنسية الي يدعمها "بوتن" و"هو -جنتاو" الذي
هم سوىبيادق ألوباما ،فنحن ندين اولئك الذين
صمتوا ولم يقولوا اي شيء فهم مثل الذي في
بوليفيا يقولون بأن المقالتين الليبيين عمالء للناتو
و الى السي اي اه فهم يقولون بأن األسد يواجه
القوة العالمية.

فاالن يوجد لجنة في فاألرجنتين تدعم وتؤيد
الحشود السورية التي تقوم بالمظاهرات امام
السفارة السورية ضد القتل و اإلبادة الجماعية
التي يقوم بها بشار ،نحن نحييهم من بوليفيا وندين
حرباإلبادة التي يفعلها بشار لشعبه.
فليعيش! عمال الخدمة االجتماعية حول العالم
فليعيش! العمال األبطال وكل الشباب في شمال
افريقيا والشرق األوسط.
فليسقط! المجلس االنتقالي الذي يريد تجريد
الثوار من السالح!
أسلحة شهداء الذي سقطت منهم وهم يقاتلوا
خال الثورة سوف لن تسلم.
ثورة بوليفيا وثورة ليبيا يداً واحدة.
فالتعيش! تنظيمات الطلبة في بوليفيا.

فليعيش! مقالتي عمال الصحة وطلبة بوليفيا.
فالتعيش! ثورة أبطال سوريا ونحيي تصميمهم
البطولي في جميع أنحاء سوريا!
الموت لبشاراألسد عميل اوباما وعميل الشركات
االجنبية اإلمبريالية.
لزعماء
والعزل
جدارالصمت
كسرو
اإلصالحيين!.

طلبة بجامعة اي-التو العامة في بوليفيا
طلبة من جامعة الدراسات العليا سانت اندروز
للدراسات االجتماعية.
دعم عصابة التروس تكية الدولية من بوليفيا
(الدولية الرابعة) عضو في كسراللنينيةالدولية
التروس تكية الدولية.

مقابلة مع "خافير"عامل مناجم من "هوانوني" (بوليفيا)

س .ماهوا أسمك وفي أي قطاع تعمل؟
ج .أسمي "خافير" واعمل الجانب الخارجي
للمنجم في شركة لحفر المناجم في "هوانوني".
س .ماذا تنصح العمال الليبيينبخصوص
"اطروحة بولوكايو"؟
ج .في الواقع هي وثيقة كتبها ابائنا وأجدادنا
تصف ما عاشوهخصوصا ً قبل  ،2851فهذه
الوثيقة تمثل افكار كل العمال في ذلك الوقت كان
جميعهم مظلومين ومستغلين ومجبرين لتلبية
مطالب ارباب العمل،في ذلك الوقت كان يوجد
القطاعين من المؤسسات العالمية والتجار
الكبارالذي عاملوا العمال حسب رغباتهم! هؤالء
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االشخاص اليزالون موجودين والزلنا نواجهم
ليومنا هذا.
ولدت "أطروحة بولوكايو" لتصبح قصة تشهد
لكفاح العمال ،فهي الدليل الذي يحمله العمال
معهم...فهي مستندات مهمة للعمال فبنا ًءعليها أتت
بثورتنا التي حدثت في  2851فظالً عن الثورات
األخرى التي حدثت في بلدنا.
هذا المستندات دليالعلى النضال والعمل البطولي
ألداء العمال وخصوصا ًعمال المناجم ،ومن هنا
يمكنك القول أن قصة كفاح بوليفيا هي قصة كتبها
عمال المناجم ،حيث قامواهم وعمال المصانع
والفالحينبحمل السالحضد حكم االقلية ألنهم
سأموا حكم االستعبادو سلب ثروات بالدهمهذه

التضحيات الباهظةكلفت الكثير من الدماء واأللم،
لهذا يجب ان نقاتل حتى نفوز فعمال المناجم على
وجه التحديد كانوا دائما في الطليعة من أجل نيل
الحياة الكريمة.
"نظرية بولكايو" تلخص ماهوا مهم وما هوا اكثر
حاجة،فهي كانت مرجع للعمال في حين تمت
المطالبة والكفاح ضد العديد من الحكومات من
سنة  2851حتى الوقت الحالي .هذه النظرية
كانت دليل لكفاحنا من أجل استرجاع المناجم مثل
منجم "هوانوني" من الشركات عبر الحدود
(الشركات االجنبية القابضة) الذي يعمل بها أكثر
من خمسة االف عامل منجم.
"اطروحة بولكايو" طبقها العمال بحكمة سنة
 ،2851فالبعض يراها انما هي مجرد نسخة
جلبت من خارج بوليفيا ولكن هوا العكس هوا
الصحيح،هذه النظرية تعبر فقط عن حياة العمل
والطبقة العاملة الذي عاشوا في مخيمات وعاشوا
في األنفاق.
س .ماذا تود ان تقول للعمال الليبيين الذي هزموا
القذافي واالن يواجهون المجلس االنتقالي؟
ج .حسناً،ربما كنا بعيدين عن ماحدثحقا ً في ليبيا،
خصوصا إلخواننا العمال فلقد كانت لدي
معلومات قليلة.
ولكن هناك شيء كنت عرفه هوا ال يوجد تساوي
في القتال فالثوار لم تتوفر لهم ظروف مناسبة
عكس جنود القذافي الذي كانت تجهيزاتهم هائلة
لكن بعزيمة الثوار تمت هزيمة القذافي ،واعرف
ايضا ً انا الثوار يقاتلون اليوم جسم اخر الذي هوا
االن معروف عالميا باسم الحكومة الليبية الجديدة
"المجلس االنتقالي ،هؤالء "االنتهازيون" يدعون
الوطنية حتى تحين لهم الفرصة ويتامرون ضد
العمال الليبيين.
ان عمال هوانوني وجميع سكان المدينة
يتضامنون مع جميع العمال حول العالم،لهذا
أرسل لهم دعمي المعنوي والمادي ،فانا اعتبر
نفسي مقاتل من اجل ثورة واحدة اال وهي بوليفيا
و ليبيا "فأطروحة بولكايو" نعتبرها مساهمة
Facebook: Haqeqa Al-Maqhoreen
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ألجل عمال ليبيا ،نامل ان تكون هذه األطروحة
مفيدة لعمال ليبيا.
س .ماذا تستطيع أن تقول لليبيين عن الكفاح
الحالي في بوليفيا؟
ج .في السنوات الخامسة عشر الماضية بعد
العديد من التغيرات والتحوالت للحكومة ،حاربنا
الشركات عبر الوطنية او الشركات القابضة
االجنبية وطردناها خارج البالد ،كلفنا هذا القتال
كثيرا ً من الشهداءواآلالم،فنحن قالتنا ألجل هذا
المطلب الذي تحقق فعال فاليوم اصبحت لدينا
شركات وطنية تخدم لمصلحة بالدنا بوليفيا ،الذي
حققناه اليوم لم يكن سهل المنال فقد فقدنا العديد
من العمال أثناء القتال ،ومع هذا حققنا ما نسعى
اليه وما علمه لنا اباءنا واجدادنا :هوا الحفاض
على االستقالل السياسي وايضا اتحادنا التجاري
المستقل ألجل ان نكون متحدين للقتال والدفاع
عن حقوقنا ومصالحنا ،فنحن ال يمكن ان نقول
اننا بخير او غير ذلك طالما نحن نكافح من اجل
حقوقنا ،الشيء الذي استطيع ان اقوله انه لدينا
عمال ليهم مفهوم ثوري يكفي ال بقاء هذا
الصراع جاري حتى النصر .هؤالء العمال
وخصوصا العمال الذي من هوانوني  ،يوما ما
سوف يصلون للسلطة ليحكموا البلد ألجل صنع
حكومة للجميع وبالخصوص هؤالء الذي لم يكون
في الحكومة الحالية ،فالحكومة الحالية تدعي بأنها
من الشعب ولكن ليست كذلك ،فالطريقة الواحد
لتحقيق هذه االهداف هي ان نجعل العمال
متوحدين ،فاألمل واالحالم ال تموت عندما يتحد
العمال وايضا عندما تخاض المعارك الحقيقية
بطريقة صادقة ومخلصة.
س .هل تريد ان تقول شيء اخر لليبيين؟
ج .فقط اريد انصحهم بأن أذا بقوا مع بعضهم
فسوف يحققون كل يريدونه وكل شيء ناضلوا
من أجله ،من هنا أريد ان احييهم واقول لهم
استمروا ال تتنازلوا ،فأحيانا ً يأخذ المرء خطوة
واحدة الى الوراء ولكن بعد ذلك يتقدم خطوتين
الى األمام ,إلى االمام.

