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َدت أوهاُم َبدفي واقٍع ُمتأِزٍم ألقصى الدَرجاِت، وعلى خلفيِة هزيمِة الثورِة الشعبية، وتفُكِك البالِد والمجتَمِع إلى حٍد كبيٍر، وبعَد أْن تَ 

والموُت المعلن لهيئِة التفاوِض وللجنِة الُدستوريِة  .َيسَمُح لها بَِتَقاُسِم َكعَكِة الُسلطِة البرجوازية“ سياسي” المعارضاِت الُمراِهنِة على حلٍّ 

 .وإعداِد النظام لإلنتخاباِت الرئاسية وكأنَّ شيئا لْم يُكن في بالِدنا

 

ُك بكلِّ ما يصدر من مبادراٍت توحي بأنَّها ُتقَ  ، وإن كاَن ِدمُ هذا الوضع الُمزري والُمغلق بآفاقِِه ولَّد لدى بعِض المعارضِة ميالا جعلها تتمسَّ  حالاا

ا يسمح بإدارة البالد لمرحلة انتقالية برئاسة أحد ابناء " مؤقت"في هذا السياق يأتي اإلعالن عن االعداد لتشكيل مجلس عسكري   .ُخلبياا

 .السلطة القائمة لنظام الطغمة والتي خرج منها للمنفى العميد مناف طالس ابن وزير دفاع األسد األب واالبن االسبق

 .وبالكاد أعلن قبل نحو أكثر من شهر عن هذا المجلس العسكري العتيد حتى أصاب المعارضة الليبرالية وغيرها حالة نشوة وتفاؤل مفرط

 .فقد رحب بالفكرة العشرات من األشخاص والمجموعات والقوى السياسية، وكأن األمر واقعي وفعلي وصحيح سياسيا

تشمل عسكر النظام وبعض ) فليس فقط اننا نرى أن االنتقال من نظام الطغمة األمني إلى نظام لطغمة عسكرية   لكننا ال نرى ذلك اطالقا،

هو اعادة إنتاج لنفس النظام مع  ال يشكل خطوة إلى األمام في تاريخ بالدنا، إنما ( من المتقاعدين منهم إضافة إلى عسكر انشقوا وركنوا

من جهة اخرى، فأن المشروع نفسه يبدو بالظروف الراهنة الداخلية واإلقليمية والدولية أقرب إلى فقاعة . تغيير طفيف ببعض الوجوه

اذ ال يملك مناف طالس وعدد من الضباط المنشقين من امرهم شيئا، بل هم رهن ارادات ومصالح الدول . إعالمية منه إلى اي شيء آخر

اإلقليمية والدولية المتداخلة في سوريا التي تحدد ادوارهم، وال نرى كيف يمكن لعسكر النظام أن يقبلوا بتقاسم السلطة وفق الظروف 

 .الراهنة التي تميل لصالحهم

 

اذن، ألسباب تتعلق بأن فقاعة المجلس العسكري ال تخدم مصالح الجماهير السورية في تحررها، وألن هكذا مشروع ال يملك مقومات 

 .وجوده اصال، يجب رفضه وعدم الخوض في ترهاته اإلعالمية الفارغة

جدي وفعال للقوى اليسارية والديمقراطية واالجتماعية ( جبهة متحدة)دون عودة الحراك الشعبي ونهوضه مجددا، وغياب تحشيد 

الملتزمة بمصالح الجماهير الشعبية السورية بعمومها، فإن معظم المشاريع وسيناريوهات الحل، لن تكون لصالحها، وفق موازين القوى 

ما يجعل من الهام العمل على مدى أطول زمنيا، ألن الصراع الطبقي المتجدد سيدخل دورة جديدة، في مواجهة، . الراهن وهزيمة الثورة

 .إعادة تجديد السلطة السياسية للطبقة الحاكمة البرجوازية

، من أجل السالم واالستقالل والخبز والحرية والعدالة االجتماعية، يجب بناء اليسار الثوري، وحشد القوى الديمقراطية واليسارية الثورية

 .ورفع سوية النضال الجماهيري

 2021مارس /آذار 

  

 تيار اليسار الثوري

 

 االفتتاحية

 !المجلس العسكري المزعوم
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سَ  عام، 102 قبل   األممية العالم عبر الثوريون أسَّ

 يرى المقال هذا في .(الكومنترن) الثالثة الشيوعية

 هذا أن باسكتر سيمون البريطاني االشتراكي الكاتب

 تزال ال الكومنترن أنشطة وأن العالم تشكيل أعاد حدث  

ن ا تتضمَّ   .اليوم للمناضلين دروسا

  

 هذا كان النظام؟ تغيير أجل من صفوفنا ننظم كيف

ا عام مائة قبل ُعقِدَ  مؤتمرٍ  من القلب في السؤال  تقريبا

ع ،1919 مارس في .السنة من الوقت هذا في   تجمَّ

ا 51  في الكرملين في القديمة العدل محكمة في شخصا

  الثالثة، الشيوعية األممية لتأسيس موسكو

    .”الكومنترن“أو

      

لَ  ا هؤالء مثَّ  عمالية وجمعياتٍ  يسارية أحزابا

رين ومجموعاتٍ   الذين 43الـ المندوبين بين من .للُمهجَّ

 24و العشرينات في منهم خمسة كان أعمارهم، ُعِرَفت

 فوق فقط واحد وجود مع العمر، من الثالثينيات في

 .50الـ

 

 كان .دولة 22 في مجموعة 35 من المندوبون جاء

ا هناك انتقالهم مجرد  الدولة كانت إذ ذاته، بحدِّ  إنجازا

 أُلقِيَ  .والحصار الغزو نيران تحت تعيش السوفييتية

 في وهو ليفين، يوجين ألمانيا، من مندوبٍ  على القبض

 شخصان وُسِجنَ  .األلمانية الشرطة قَِبلِ  من طريقه،

 وكارل سويسرا من بالتن فريتز هما آخران،

 .عودتهما رحلة أثناء النمسا، من شتاينهارت

 في القتال بسبب المجري الوفد طريق واعُتِرضَ 

 .أوكرانيا

 

 

 كانوا من فقط هم الخمسة الروس المندوبون كان

لون ا ُيمثِّ ا حزبا ا جماهيريا ا، ثوريا لَ  بينما حقيقيا  مثَّ

ا النرويجي المندوب ا حزبا ا، يكن لم لكنه جماهيريا  ثوريا

 لكنه .اإلطالق على أحزابٍ  أي الثوار من عدد   يمثِّل ولم

ا يزال ال كان   .العالم تشكيل أعاد حدثا

   

 السلطة على العمال استيالء الروسية الثورة شهدت

 لينين بقيادة البلشفي، الحزب جادل .1917 عام في

ر هي االشتراكية بأن وتروتسكي،  للطبقة الذاتي التحرُّ

ا وليس العاملة، دَ  .أعلى من ُيمنح شيئا  على الحزب شدَّ

 بأن وجادل الرأسمالية، الدولة تحطيم يجب أنه

 أساسٍ  على محاربتها يجب عالمي، كنظامٍ  الرأسمالية،

ا عالمي  أفضل جمع إلى يهدف الكومنترن كان .أيضا

 أحزاب لتشكيل العالم أنحاء جميع في المناضلين

 .الروسية الثورة حقََّقته الذي النصر تكرار يمكنها

 

 ولكن روسيا في فقط ليس“ :بالقول المؤتمر لينين بدأ

ا األكثر الرأسمالية الدول في ما  وألمانيا أوروبا، في تقدُّ

 ،”واقعة حقيقة هي األهلية الحرب المثال، سبيل على

 كل في حدة وتزداد العالمية الثورة بدأت لقد“ :وأضاف

 .”مكان

 

 

 

 

 

 السوفييتات كانت .العسكري بالزي تروتسكي وصل

ا تخوض (العمالية المجالس)  وتقاتل وحشية حربا

 .الثورة سحق تحاول كانت التي اإلمبريالية الجيوش

 

 باللغة كتيب إنتاج الكومنترن أعمال أوائل من كان

 التي الغازية الجيوش صفوف وسط لتوزيعه اإلنجليزية

 خطابه في تروتسكي قال حينها، .الثورة كسر تحاول

  ينهمك بينما ،”واألنقاض بالُحطام ُمغطاة أوروبا“ إن

ا األكثر الحرائق ُمشِعلو“  عن البحث في ”إثما

 .الثوريين

  

 

 

ذكرى تأسيس التنظيم : الكومنترن
 األممي لقيادة الثورة العالمية
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ت التأسيسي، للمؤتمر التالية الثالثة األشهر في  انضمَّ

 والسويد والنرويج إيطاليا في جماهيرية عمالية أحزاب  

 ألمانيا في أخرى أحزاب   وفتحت األممية، إلى وبلغاريا

 وفي .االنضمام أجل من مفاوضات وبريطانيا وفرنسا

ا عام إضراب   سحق ،1920 مارس ا انقالبا  في يمينيا

 تلك في للكومنترن الثاني العالمي المؤتمر ُعقِدَ  .ألمانيا

 40 في منظمة 67 من مندوب 217 وحضره السنة،

 .مختلفة دولة
 

 خبرة على الجماهيرية اإلصالحية المنظمات نمو سيطر

 إنهاء أجل من بأنه اإلصالحيون جادل .الكومنترن

 الدولة مثل- مؤسساتها بناء إعادة عليك الرأسمالية،

 تعبير حد على .األعلى من التغيير وإحداث -والبرلمان

 الديمقراطية االشتراكية األحزاب جمعت“ فقد هاالس،

 العملي النشاط مع للرأسمالية الشفهي العداء بين

 .واألصوات األعضاء جمع على أساسي بشكل المقتصر

 أصحاب حتى أو الدولة قوى مع المواجهة تجنبوا لقد

 .ذلك أمكن كلما العمل

  
 

 الثاني المؤتمر إلى مندوبين األحزاب أنواع جميع أرسلت

 فقد ،1920 عام في لينين كتب وكما .للكومنترن

 .”عصرية صيحةا  ما حدٍّ  إلى الشيوعية األممية أصبحت“

   
 أولئك وكسب اإلصالحيين مواجهة الشيوعيون حاول

ا المتأرجحين  حاول فيما والثورة، اإلصالح بين فعليا

 لتغطية الراديكالي الخطاب استخدام اإلصالحيين بعض

 الكومنترن َجَعلَ  ما وهذا .النظام مع للتصالح محاوالتهم

ا يضع  .االختالفات على للتشديد للعضوية صارمة شروطا

 

 النضال في الوحدة 

  
 األحزاب جميع جهود لتوحيد حان قد الوقت كان لقد

 6 في للمؤتمر الختامية الجلسة في .الحقيقية الثورية

 السوفييتية الجمهورية تشكيل“ إن لينين قال مارس،

ا يسير العالمية  .لقوله سخيف شيء هذا يكن لم .”قُُدما

 دنكان البريطاني الثوري االشتراكي المناضل كتب وكما

 تاريخ عن كتابه في (2002-1925) هاالس

 فورية إمكانيةا  كانت االشتراكية الثورة“ فإن الكومنترن،

 يشك لم ألمانيا، في األول المقام وفي أوروبا، قلب في

 .”هذا في المندوبين من أي  
 اإلصالحية، القيادات عن لالنفصال طريقة هذه كانت

ا وهدفت  الذين الثوريين النقابيين مع التواصل إلى أيضا

 من الروس تعلَّم لقد .السياسية األحزاب في يثقون ال

 ينبغي كيف بالتفصيل الكومنترن ناقش .اآلخرين تجارب

ا ويبنوا االضطهاد، يجابهوا أن الثوريين على  جسورا

 كتب .الوطني التحرر ونضاالت بالنقابات تصلهم

 ناث مانابندرا الثالث، المؤتمر في الهندي المندوب

 رجلٍ  مع واألصفر البني الرجل يلتقى مرة ألول“ :روي

ا يكون وال أبيض  .”ورفيقاا صديقاا بل متعجرفاا إمبرياليا
 

 

 

 
 من قليالا  تعافى قد النظام كان ،1921 عام بحلول

 دعت ،1922 عام وفي .الحرب بعد ما فترة صدمات

 متحدة جبهة إنشاء“ إلى للكومنترن التنفيذية اللجنة

 النظر بغض البروليتاريا، تدعمها التي األحزاب لجميع

 على حريصة أنها طالما تفصلها، التي االختالفات عن

 العاجلة االحتياجات أجل من مشتركة معركة شن

 النضال، على التركيز كان .”للبروليتاريا والفورية

  الوحدة فقط وليس

  
 يكن لم لكن اإلصالحية، عن أنفسهم الثوريون فصل لقد

ا اإلصالحية والمنظمات العمال مع العمل تعلُّم  سهالا  أمرا

ا أو ا به مرحبا  من أقليةا  يمثلون الثوريون كان .دائما

ن لن أنه حين في العمال،  على االستيالء من الطبقة تتمكَّ

 الجبهات فتحت .بفاعلية األغلبية تشارك لم ما السلطة

 للثوريين يمكن محددة مساحاتٍ  الثورية األحزاب المتحدة

ا فيها يناضلوا أن  لكن .اإلصالحيين مع جنب إلى جانبا

 استقالليتها على الحفاظ الثورية األحزاب على كان

.الثورية األفكار على العمال لكسب السياسية

   

  
 اإلمبراطورية وبقايا وبريطانيا فرنسا إلى ألمانيا من

 دفعت التي نفسها الظروف توفَّرت المجرية، النمساوية

 أحشاء الحرب رعب التهم .السلطة إلى الروس العمال

 كان .التقليدية التفكير وطرق اإلمبريالية المؤسسات

 واالنتفاضات اإلضرابات من ُيحَصى ال عدد   هناك

 .الجماهيرية واالحتجاجات

  

 اعتلت للكومنترن، اجتماع أول من عام غضون في 

 وبافاريا، المجر في السلطة العمر قصيرة السوفييتات

 إيطاليا، أنحاء جميع في المصانع على االستيالء وانتشر

 وتمردت وبلفاست، جالسكو في عام إضراب هناك وكان

 الثورات اندلعت .والفرنسية البريطانية الجيوش

 ذلك في بما العالم؛ أنحاء جميع في لالستعمار المناهضة

 وعبر والمغرب وسوريا ومصر والهند وأيرلندا العراق

 .الروسية اإلمبراطورية

 

 في والكومنترن، األلمانية، للثورة التحول نقطة جاءت

 منطقة الفرنسية القوات احتلت حينما .1923 عام

 بأسرها ألمانيا وشهدت التضخم، معدل وارتفع الرور،

ا رت .واليمين اليسار بين استقطابا  تحدي إمكانية تطوَّ

ل الدولة، سلطة  مع ”عمالية حكوماتٍ “ الشيوعيون وشكَّ

 من كان واليتين، في الديمقراطيين االشتراكيين

 .ثورية بانتفاضةٍ  ينهضا أن المفترض
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 فقده األمور، زمام اإلصالحيون فقد عندما ولكن

 القوه الذي الدعم من الرغم على كذلك، الشيوعيون

 قد لينين كان 1925 عام بحلول .العمال غالبية وسط

ك مات، ا إال ُيبدِ  لم الذي ستالين، وتحرَّ ا اهتماما  محدودا

  ثورة تدهور مع نفوذه لزيادة بالكومنترن، للغاية

 روسيا     
 

 نتائج كانون باتريك جيمس األمريكي الثوري وصف

 الشيوعيين إن قائالا  المضادة، الدموية ستالين ثورة

 لالتحاد حدود حرس إلى للثورة قوى“ من انتقلوا

 سياستها خدمة في ضغط وجماعات السوفييتي

 .”الخارجية
 

 األحزاب الروس القادة َدَفعَ  العشرينيات، منتصف في

 أصرَّ  الصين، في .اليمين مع تحالفات إلى الشيوعية

 ”الكومينتانج“ حزب مع التحالف على الكومنترن

 .الشيوعيين من اآلالف ذبح إلى ذلك وأدى القومي،
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستالين وأمر .كبير آخر تدهورٍ  إلى أدى بدوره وهذا 

ل الشيوعية األحزاب  يحاول كان إذ اليمين، إلى بالتحوُّ

 وفرنسا، بريطانيا في الحاكمة الطبقة مع تحالفات إقامة

ى  فرنسا في الثورية الحركات وهزيمة كبح إلى هذا وأدَّ

  .وإسبانيا

     
 األولى السنوات في وقعت التي األخطاء انبثقت

 كوارث أما .الثورية األحزاب خبرة قلة من للكومنترن

 ورفض المضادة للثورة نتيجة فكانت الالحقة، السنوات

 تأسيسه، عند لكن .الكومنترن عليها ُبني التي المبادئ

 وقد .عالمية ثورةٍ  أجل من التنظيم آفاق الكومنترن َفَتحَ 

 مدارس بمثابة األولى األربعة مؤتمراته كانت

 تقدم تزال ال التي الثورية والتكتيكات لإلستراتيجية

ا     .اليوم لنا دروسا

  
 
 

 

 
 

 –المقال بقلم سيمون باسكتر  *
”  العامل االشتراكي“جريدة 

 .البريطانية
شريف السيد: ترجمة *  

 

 

 
 

 تقع ان الى فيسبوكي عشق وراء تنجر اسرائيلية مواطنة 

 الحكومة تتدخل الفور على .السوري الجيش قبضة في

 المرة للسوريين البرهنة محاولة .سراحها إلطالق الروسية

 وليس ,بيدها سورية في السيادية القرارات ان .المرة بعد

 استغاللها يجب فرصة ارتأتها التي .السورية الحكومة بيد

 .السوري المواطن امام المتهتكة صورتها لتلميع
 

 محللي من رهطا السوري التلفزيون استدعى الفور على

 الجوالن تنس لم الحكومة ان على للبرهنة السياسي البول

 السياسي البول محللي كان وبدورهم .سنة55 منذ المحتل

 الجوالن عودة عن لإلعالن يتأهبون التلفزيون مخابر في

 ارتأتها اإلسرائيلية الحكومة وكانت .الوطن حضن الى كامال

 الى واعادته اراضيها عن جنائي مجرم إلبعاد مهمة فرصة

 الـ هذا..لكن .أنفه عن رغما السوري الوطن حضن
      قهموز ذياب
 بعبقرية واحدة دفعة حكومات ثالث خوزقة من تمكن

  .الفطرية المجرم

     
 هيمنة لك ان :اياها مفهما الروسية للحكومة الخوازيق أول

 السوري الفرد على وليس السوري الحكومي القرار على
 ان اياها مفهما :السورية للحكومة الخوازيق ثاني

 الوطن حضن من وامانا دفئا اكثر اإلسرائيلي  السجن

 لكم الجوالنيين رسالة هي وهذه .خرا اكل وحاجتكم
 مجرم اياها مفهما :االسرائيلية للحكومة الخوازيق ثالث

    بقانونكم صدوركم على وباق جنائي
     بسيط رجل دياب صحيح

   .ربما ..يدري أن ودون..بحق عبقري لكنه

 
  الكبير الروائي صفحة عن

 2021 فبراير/شباط 20
 

 الروائي علي عبدهللا سعيد

ةمواطن سوري يخوزق ثالث حكومات دفعة واحد  

د ستالين  بعد ذلك بسنوات، ندَّ

باألحزاب اإلصالحية واصفهم 

بالفاشيين االجتماعيين، وأمر 

في . الشيوعيين بقطع العمل معهم

ن هذا القرار االنتصار  ألمانيا، مكَّ

ا على اإلطالق  الذي لم يكن حتميا

للنازي أدولف هتلر في عام 
1933 
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 اإلمبريالي، التوسع سياق ضمن الصهيونية نشأت لقد"

 األوروبية والهيمنة بالفوقية يتّسم ثقافي «هابتوس» ضمن

  .العالم بقية على المطلقة
 لكن يهود، بكونهم ذاتيا   وعيا   األوروبيون اليهود امتلك

 مثقف هو هرتزل تيودور .أقوى كان بأوروبيتهم وعيهم

 على والعرب العرب اليهود لهم، بالنسبة .بالنهاية فيينيّ 

 ينبغي أناس هم .البدائية من نفسها بالدرجة هم العموم

 وهكذا .المتحضرون هم وحدهم األوربيين أن بما تحضيرهم،

 العّمال، العرب واليهود األوربيين اليهود بين تمييز هناك كان

 إحدى أن أعتقد فأنا لذا، .حاليا   الفالشا اليهود حال هو كما

 الحرب حالة هي حاليا   إسرائيل في األساس حجارة أهم

 هذه ضمن يوّحد الذي الحجر إنه المستمر، والصراع

 والسلطات الحكومات ضمن المتكرر فالخطاب اإليديولوجيا،

 في نحن» :غيره شيء وال التالي هو إسرائيل في المتعاقبة

 .خطر

 

 ثقافي خطاب أنه نجد اإلسرائيلي، الخطاب في نتمّعن   عندما «

 العوالم» أسميه ما بين الثقافية التمايزات محوّ  إلى ينحو

 من بالقرب تشعر أن مثلي ليهودية يمكن هل .«اليهودية

 ما مسلمة؟ تونسية تجاه تشعر مما أكثر بولونية يهودية

 بولونيا   أو روسيا   ليس مغاربي، حتما   هو ثقافيا   عليه نشأت  

 ت وَجد لم قومية يهودية هوية خلق إسرائيل حاولت لقد .إلخ

 هي المستمرة الحرب المشروع، هذا ضمن .قبل من أبدا  

 آخر دليل هي الصهيونية .الهوية هذه لخلق السحرية األداة

 دوما   كنت لذلك .القومي الفكر في السلبية شديد الجانب عن

 ”.كونيّة أو أممية للقوميات، مغايرة
 

 

 

 الصهيونية والوعي اليهودي

 صوفي بسيس، كاتبة وباحثة تونسية يهودية

 به، القبول أو التطبيع رفض حول الجدال إلى أميل ال أنا

 !بالمنطق حسمها ينبغي ذهنية معركة في وكأننا
 

 مع تطبيع ألنه للكلمة، الحرفي بالمعنى جريمة التطبيع

 الصهيونية الجريمة) العصر جرائم أفظع من واحدة

 ومن ( والوجدان والذاكرة والمكان الزمان في المستمرة

 .تبرير أي األحوال، من بأي تقبل، ال جريمة فهو هنا

بصدد التطبيع والمطبعين مع الكيان 
 الصهيوني

 هو الصهيوني القتل آلة مع للتطبيع مؤيد كل فإن وعليه

 الدم هدر في ومعنويا سياسيا مشارك ألنه مجرم

 الصهيونية الجريمة بدعم يكتفي ال ألنه الفلسطيني،

 !تبريرها إلى يسعى بل سنة 74 عن يزيد ما منذ المستمرة
 

 تسويغ إلى يرمي كونه كإديولوجيا التطبيع في ما أخطر

 يمكن عادية كفكرة إظهارها ومحاولة الصهيونية، الجريمة

 بل معها، المصالح تبادل يمكن قائمة وكدولة معها، الحوار

 منارة "إسرائيل" اعتبار إلى الحقارة به وصلت من هناك

 .العربي االستبداد صحراء وسط ديمقراطية

 
 

 الجزائر أن ،(التطبيع مؤيدو) المجرمون أيها تنسوا ال

 االحتالل من سنة 132 بعد (بالكفاح) استقاللها نالت

 الوطني استقاللها حتما، ستنال، أيضا وفلسطين .الفرنسي

 تأييد في المشاركة لعنة فستطاردكم أنتم أما والكامل، التام

 !حللتم أينما الصهيونية الجريمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 معظم في تستدعي، الجماهيري العمل طبيعة كانت وإذا،

 هذا مع النضالية والمبادرات الخطوات تنسيق األحيان،

 نضالية حركة بناء لمتطلبات يستجيب بما ذاك، أو الطرف

 أن ينبغي المناضلة القوى أن أرى فإنني تقويتها، أو ما

 أعلن الذي (المطبعون) الجديد العدو االعتبار بعين تأخذ

 ترفض وبالتالي الوطنية، السياسية الساحة في نفسه عن

 بل نضالي، عمل أي في معه تنسيق أي ومطلقا تاما رفضا

 !وردة قطف أجل من ولو له اليد مد عدم
 
 

 التطبيع إيديولوجيا مواجهة :مرحليا المطلوب،

 والخفية، المكشوفة االستعمارية مراميها وكشف

 .وأبواقه التطبيع أنصار عزل العملية الناحية ومن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بوطيب محمد :المغرب

 

نضال الشعب   متضامن مع

الفلسطيني ألجل تحقيق 
 .استقالله الوطني
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 أن بد ال بيزوس، جيف مثل العالم في رجل أغنى تصبح لكي

ب  .الضرائب من تتهرَّ

 
 الدخل على ضريبة   الجاري العام في أمازون شركة سدََّدت

 بيزوس، جيف وصرَّح .سنوات ثالث منذ األولى للمرة

 دفعت الشركة بأن الثروات، لجمع المتعطش اإلمبراطور
 13.3بـ قيمته ق دَِّرت دخل   على ضرائب دوالر مليون 162
 قيمة من %1.2 حوالي تساوي نسبة وهي دوالر، مليار

 على األمريكي الضرائب قانون يفرض بينما الدخل،

 من ترامب خفَّضها أن بعد %21 نسبة تدفع أن الشركات
35%. 

 
 على ضرائب أيَّ  أمازون تدفع لم 2018و 2017 عامي في

َرت أرباح  على دوالر مليار 11.2و دوالر مليار 5.6بـ ق دِّ

 بقيمة ضرائب الشركة دفعت ،2019  العام وفي .التوالي
 الثلث بمقدار أرباحها ارتفاع رغم البريطانية، للحكومة 3%

 .السابق العام عن تقريب ا
 

 على مبني النظام ألن الضرائب تجنُّب يمكنهم الرأسماليون

 بذلك لهم السماح

 
 في شخص أغنى سابع يعد والذي اآلخر، هو بافت وارن

 %19 بقيمة الدخل على ضريبة 2006 عام سدَّد العالم،
 الدخل على ضريبة   موظفوه فيه سدَّدَ  الذي الوقت في فقط،

ح ذلك، على رده وفي .%33 بنسبة  يوجد“ :قائال   بافت صرَّ

 تصنع من هي األغنياء، طبقة طبقتي، ولكن طبقي، صراع

 .ننتصر ونحن الحرب،

 
بون هؤالء استطاع نفسه الوقت وفي  سداد من المتهرِّ

 آثار لمواجهة المقدَّمة المساعدات من االستفادة الضرائب

 .الضرائب دافعي جيوب من والممولة كورونا جائحة تفشي
 

 من إسترليني جنيه مليار 16 من أكثر ذهبت بريطانيا ففي

 البريطاني، المحافظين حزب من المقدمة المساعدات

قدَّرة  أثناء االقتصاد لتحفيز إسترليني جنيه مليار 30بـ والم 

 أصحاب الشركات مالكي جيوب إلى مباشرة   اإلغالق،

 .المليارات
 

 شركة ومالك البريطاني الملياردير راتكليف، جيمس كان

 تلك من المستفيدين أكبر أحد الكيماوية، للصناعات إينوس

 جنيه مليار 8.75 من ثروته ازدادت حيث المساعدات،

 خالل إسترليني جنيه مليار 13.83 إلى لتصل إسترليني

 مقر نقل قد راتكليف أن ي ذَكر .الثالثة اإلغالق شهور

 إلى اإلنجليزية هامبشير مقاطعة من 2010 عام في شركاته

 بمقدار شركاته تدفعها التي الضرائب بذلك ليقلِّل سويسرا
 سنوي ا إسترليني جنيه مليون 100

 

 

 

 

 

 شركات مجموعة مدير برانسون، ريتشارد ثروة ازدادت

 إسترليني جنيه مليار 2.7 من اآلخر هو أتالنتيك، فيرجين

 ولم .الجائحة أثناء إسترليني جنيه مليار 3.34 إلى لتصل

 على ضرائب أيَّ  أتالنتيك، فيرجين شركات مجموعة تدفع

 رغم األخيرة، الشركة لحسابات وفقاا عامين لمدة األرباح

 عام في المجموعة حصلت بل .ذلك غير برانسون إدعاء
 جنيه مليون 22 بقيمة ضريبية إعفاءاتٍ  على 2018

 .” الخسارة“ بدعوى إسترليني

 
 
 

 
 

 من األرباح من المزيد العتصار األعمال أصحاب يسعى

 ساعات وزيادة األجور، تقليل طريق عن العمال عمل

 العمال على الرقابة وزيادة العمل،
 

 العامالت إحدى جوينديلزبرجر، إيميلي كتبته ما حسب

 مخازن في العاملين فإن أمازون، مخازن في السابقات

 .وصفها حسب ”الروبوتات“ مثل ُيعاَملون الشركة
َنت لقد“ :وأضافت  من العمل أصحاب التكنولوجيا مكَّ

 عمل أسلوب وفرض العمل، يوم من لحظة كل استغالل

 الماسح جهاز .الوقت إلهدار مجال بأي يسمح ال سريع

 للقيام أستخدمه كنت والذي المثال سبيل على الضوئي

ا هو كان بعملي،  بها أقوم مهمة فكل .للرقابة أداة أيضا

ل ُمراَقبة  مهمة، بأي القيام بعد .بها قيامي وقت وُمسجَّ

ا الجهاز ُيظِهر  للوقت تنازلي عدادٍ  مع التالية المهمة فورا

 .”المهمة بتلك للقيام المسموح

 
ر التي الشركة  تاريخ   لديها بالمليارات السوقية قيمتها ُتقدَّ

 في ُكِشفَ  حيث العمال، أوضاع يخص فيما السمعة سيئ

 درجة في للعمل يضطرون أمازون عمال أن 2011 عام

 الشركة مخازن أحد في مئوية درجة 38 إلى تصل حرارة

 العمال الشركة وتراقب .المتحدة بالواليات بنسلفانيا بوالية

 أو العمالية النقابات إلى لالنضمام محاوالت ألي للتصدي

 في العمال أحد وفُِصلَ  .العمل ظروف بتحسين المطالبة

 على احتجاج لتنظيمه نيويورك بمدينة الشركة مخازن

 لتوزيعهما آخران اثنان فُِصلَ  كما .السيئة العمل ظروف

 .كورونا لفيروس الصحية المخاطر عن منشورات
 

 أوضاع بتحسين مستمرة مطالبات هناك كانت بريطانيا في

 المملوكة دايركت سبورتس شركة في العمل مكان

 في المطالبات نجحت .أشلي مايك البريطاني للملياردير
ر ُمستحقَّة تعويضات انتزاع في 2016  جنيه بمليون ُتقدَّ

 بامتناعها الشركة اعتراف بعد العاملين آلالف إسترليني

 .الوطني المستوى على لألجور األدنى الحد دفع عن
 

 التفاوت من بالمزيد االستغالل على القائم النظام هذا سمح

 ماكميلون، دوج استولى 2018 ففي المساواة، وعدم

 عن يزيد ما على مارت، وول لشركة التنفيذي المدير
 يتقاضى الذي المتوسط، العامل يكسبه ما قدر مرة 1188

 ال الضعيف األجر وهذا .الساعة في إسترليني جنيه 11

 .المتحدة الواليات في لألجر األدنى الحد ضعف يزال
 
 

 

كيف تصبح من أغنى أغنياء العالم 
 بثالث طرق قذرة

 التهرب الضريبي :الطريقة األولى

اعتصار العمال لجني  :الطريقة الثانية

 مزيٍد من األرباح
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 للمالبس، بوهو شركة قامت البريطانية، ليستر مدينة وفي

ا بها العاملون يتقاضى والتي  الحد من بكثير أقل أجور 

 أدى مما سيئة، عمل ظروف في مصانعها بتشغيل األدنى،

 المفاجئ من وليس .كورونا بفيروس اإلصابة تفشي إلى

 .بريطاني ملياردير هو الشركة مؤسس كماني محمود أن
 

 أصحاب من شاذة أمثلة مجرد هذه ليست الحقيقة في

 العمال يستغلون العمل أصحاب فجميع الجشعين، األعمال

 اضطرو أو لألجور األدنى الحد العمال هؤالء تقاضى سواء

 .سيئة عمل ظروف في للعمل
 
 

 

 

 
 

 الثراء، فاحشة العائالت أبناء من وكنت الحظ لك ابتسم إذا

ا لتصبح فرصك فإن ا كبيرة تصبح ملياردير   فأموال .جد 

 على الحصول يستطيع المستقبل ملياردير أن تعني العائلة

 ذلك على واألمثلة الخاصة شركته لبدء كافية مساعدة

 .كثيرة
 

 ما ترامب دونالد المليارات صاحب األمريكي الرئيس تلقَّى

ا“ أسماه ا قرض   والده، من دوالر مليون بقيمة ”جد ا صغير 

 قدََّرت فيما .تصريحاته حسب الخاصة شركته إلنشاء

 كانت للقرض الحقيقية القيمة بأن تايمز نيويورك صحيفة
 .دوالر مليون 60.7

 
 

 أنها على لها الترويج يجري التي جينر، كايلي أطلقت

 مستحضرات لبيع التجارية عالمتها عصامية، مليارديرة

 أرنو، برنار وبدأ .العائلة شهرة على معتمدة   التجميل

 العالم في شخص أغنى وسادس الفرنسي، الملياردير

 بالعمل المهني تاريخه دوالر، مليار 100 الـ تتجاوز بثروة

 العمل وَمنَحَ  .لعائلته مملوكة الهندسية لألعمال شركة في

 من الحق ا ليتمكَّن االنطالق نقطة ألرنو العائلة شركة في

 فوتون لويس أزياء وبيوت الفاخرة للبضائع شركة شراء

 .مارشيه بون لو ومتجر ديور وكريستيان

 
 بيتنكورت فرانسواز الفرنسية المليارديرة واستطاعت

 خالل من ثروتها جمع العالم، في امرأة أغنى ميريس،

ا العائلة أموال  مستحضرات شركة عائلتها تمتلك إذ .أيض 

 أكبر أحد والدتها كانت والتي ”لولاير“ الشهيرة التجميل

 .فيها األسهم حاملي
 

 مارت، وول لشركة المالكة العائلة والتون، عائلة تملك

 واحتلَّ  .دوالر مليار 250الـ عن تزيد ثروات مجموع

 الشركة، مؤسس والتون سام أبناء وأليس، وجيم، روب،

 شخص 20 أغنى بين دائم بشكل 2001 عام منذ أماكنهم

 التي الثروات وتلك .العالم ألغنياء فوربس قائمة في

 طرق نفس خالل من عليها الحصول تم والدهم، لهم وهبها

 .االستغالل
 

 
 
 
 

 

 طريق عن الثراء فاحش لتصبح المختصر الطريق هذا

 اآلخرين المليارديرات أن إطالق ا يعني ال العائلة ثروة

 جميع ففي .لها استحقاق ا أكثر ثرواتهم يرثو لم الذين

 ت جَمع الثروات هذه عصامي، رأسمالي يوجد ال األحوال

ا  .وكدحهم العمال عرق من دائم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Welcome to Europe, Now Go home عبارة 

 تتحلل الذي المكان موريا؟ ماهو...."Moria" بها اكتظّ 

ث ل فيه  والمالذ اإلنسان وحقوق التضامن، - أوروبا م 

 من مجموعة في ...والعنف الحرب لضحايا اآلمن

 إنّه .السياسية اإلرادة وانعدام والالمباالة البيروقراطية،

  م خيم...ألوروبا األخالقي والفشل اإلنسانية، األزمة تطبيع

 الّشرق بين مفصل "اليونانيّة ليسبوس" في لالجئين#

 المكان..بروكسل اسطنبول، بين ضغط ونقطة والغرب،

 سياسة األوروبيّة، السياسية الجغرافيا فيه تصبح الذي

 ي ترجم أن يوم ذات يمكن إلبه جديد وصول وكلّ  وطنيّة،

رتفعة استطالع أرقام    .اليمينيّة لألحزاب م 
 

 بناء فيه تمّ  األرض، على الحدود أخطر اآلن هو موريا#

 موطن اآلن وهو شخص "٣٠٠٠" حوالي إليواء منازل

 .ذويهم دون ق ّصر منهم وألف ...شخص "١٣٠٠٠"

 كهرباء دون م حيطة تالل سفوح على هؤالء أغلب يعيش

 استخدام تخشى النّساء أغلب أنّ  حتّى جارية، مياه أو

 عدد "٢٠١٥" عام في .المضايقات من خوفا   المراحيض

 وزيادة الحدوديّة الّضوابط تعزيز حفز الهائل الالجئين

 من بريطانية خروج جاء ثمّ  اليمينيّة، األحزاب شعبية

 الّرياح وتغيير !!ترامب ودونالد..األوروبي االتحاد

 وضع عن األوروبي االتحاد عجز بسبب وذلك السياسية،

 الّتي األعضاء الّدول ت ساعد أن شأنها للهجرةمن سياسة

 كاليونان العبء، لتحمل بها الخاصة التّحتية البنيّة التكفي

 معيقة اقتصادية أزمة من التتعافى التزال كانت التي

  ."٢٠١٥" عام الهجرة أزمة مع تزامنت
 

 من م هاجرون أشخاص جاء إذا أنّه :دبلوماسيون قال*

 "تكامل" مشكالت ستحدث ، بلدهم إلى أجنبيّة أراض  

 :يعني...لهم بالنسبة "عوالم" على الكلمة هذه تحتوي

 مقابل في لبالدهم، الوطنية الهوية بتقاليد التّقيد االندماج،

 إلى تستند إنها الّسخية، الرفاهية دولة إلى الوصول

 والّدينية الثقافية - االفتراضات من معينة مجموعة

 ال فأنت ، ذلك مع تتناسب ال كنت وإذا - واالقتصادية

 المشكلة هذه أنّ  نتخيل أن الصعب من* .معها تتناسب

 نحن أعتقد، ما على مضى، وقت أي من أكثر تزول

   .ضدهم

دع عائلتك الثرية  :الطريقة الثالثة
 تساعدك

 إيزابيل رينجروز :المقال بقلم *
 ”العامل االشتراكي“ صحيفة

 .البريطانية

" يتحتم على ضمير أوروبا أن يتحرك"   
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قد مؤتمر في  اليونان إلى أفغاني مهاجر سأل أثينا، في ع 

 طرد سبب عن ميتسوتاكيس_كيرياكوس# الوزراء رئيس

 لقد .احتلوه أثينا في مبنى من المهاجرين حكومته

 لك يحق كان إذا" :وقال...فظيع ا كان لكنّه ...استمع

 عليها، فستحصل الّدولية، الحماية على الحصول

 إذا" ."رهينة تكون ولن مبكر وقت في عليها وستحصل

 مستقبل عن بحث ا اليونان إلى القدوم هو هدفك كان

 من يمكننا وضع في لسنا أننا أخشى ، أفضل اقتصادي

  ."هذا استيعاب
 

 كردي وهو :كردي_آالن# جثة وجدت "٢٠١٥"عام في

 ...تركي شاطئ على سنوات، 3 العمر من يبلغ سوري

 بريطانيا تعهدت .ينته لم هذا لكن لألزمة، رمزا   أصبح

 أن بعد سنوات، ثالث بعد لكن طفل،٣٠٠٠ باستقبال

 حوالي فقط تلقت الّسياسي، األكسجين كل #Brexit تناول

 العليا المفوضية تقدر .الداخلية لوزارة وفق ا...طفل ٢٢٠

ر من ٤٥٠٠ من أكثر أن لالجئين  المصحوبين غير الق صَّ

 غير المنظمات ودعت اليونان، في اآلن هم بأهاليهم

 .التوطين إعادة في للمشاركة األوروبية الدول الحكومية
 
 على ظالال   يلقي والظالم الطويل أوروبا تاريخ إن 

 #Kindertransport إلى دعوات هناك ...المستقبل
 األطفال مئات لنقل به القيام تم ما غرار على المعاصرة،

  بعد بريطانيا إلى تشيكوسلوفاكيا من اليهود

Kristallnacht هذه ستنتهي كيف .1938 عام في 

 ال .#Mitsotakis  إجابة في حقيقة هناك كان الغاية؟

 إلى بحاجة إنها .....الجميع استيعاب لليونان يمكن

  .أوروبا مساعدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحشية حرب شن السعودية العربية المملكة تواصل

  .اليمن في ومربحة
 الغربية اإلمبريالية دور كالرك نيك يشرح

 تسليح عن ستتوقف إنها قالت المتحدة الواليات حتى

 بريطانيا لكن .اليمن على السعودية العربية المملكة حرب

 .والقنابل باألسلحة اإلمدادات على ستبقي أنها على تصر
 هذا من سابق وقت في بايدن جو األمريكي الرئيس أعلن

 في الحرب تدعم تعد لم المتحدة الواليات أن الشهر

 ذات" للسعودية األسلحة مبيعات أميركا وستنهي اليمن،

 .اليمن بحرب "الصلة
 يحاول بايدن ألن اليمن، بشعب تذكر عالقة له ليس وهذا

 في السعودية حلفاؤها يقاتل التي ، إيران مع صفقة إبرام

 -العمال حزب من السياسيون توقع ، ذلك ومع .اليمن

 البريطانية الحكومة تحذو أن - المحافظين بعض وحتى

  بعدم يتعلق األمر كان ، أخرى مرة ولكن .حذوها

 من ناندي ليزا عبرت كما ، "حلفائنا خطى عن الخروج"

 لكن .اليمنيين بحياة يتعلق مما أكثر ، العمال حزب

 .رفضت الحكومة
 عن الخيرية أوكسفام منظمة من بوتشر مارتن قال

 البريطانيون السياسيون" األسلحة مبيعات عروض

 ."اليمنيين حياة على الربح إختاروا
  

 العربية المملكة تعد .المال من ضخمة مبالغ هناك

 األسلحة لصناعة زبون أكبر بعيد حد إلى السعودية

 مليار 16 عن يقل ال ما بريطانيا باعت حيث .البريطانية

 العربية المملكة إلى األسلحة من إسترليني جنيه

 ما هناك ولكن .2015 عام في الحرب بدء منذ السعودية

 العربية المملكة مع الغامضة بريطانيا عالقة في أكثر هو

 .األسلحة صفقات من السعودية
  

 السعودي النظام عن الدفاع على السياسيون ي جبر عندما

 بريطانيا عالقة أهمية عن يتحدثون ما عادة فإنهم ،

 األحيان بعض في لكن.السعودية العربية بالمملكة

 .الحقيقية النقطة إلى يلمحون
 من نائبان قال ، 2019 عام في البرلمان في نقاش في

 األسلحة مبيعات بريطانيا قطعت إذا إنه المحافظين حزب

 الصين أو روسيا فإن ، السعودية العربية المملكة عن

 .محلها ستحل
  

 ي رسي" أن شأنه من ذلك إن لويس جوليان النائب وقال

 الحال هو كما ، الصين أو روسيا فلك في الدولة تلك

 ."اإليراني النظام مع بالفعل
 إلى األسلحة بيع فإن ، الغربيين للسياسيين بالنسبة

 تجار أرباح من بكثير أكثر هو السعودية العربية المملكة

ا األمر يتعلق .السالح  تبقي التي العالقة بتعزيز أيض 

 البريطانيون الساسة .صفها في السعودية العربية المملكة

 كانت فقد .ذلك يفعلون أنهم من للتأكد شوقا يتحرقون

ا مهمة السعودية العربية المملكة  .لبريطانيا دائم 
  

 النظام مؤسسي البريطانية اإلمبراطورية دعمت حيث

 العالمية الحرب بعد األوسط الشرق تقسيم من كجزء

 واقتصادية سياسية بعالقات الدولة وتطورت .األولى

 عبر الخليجية النفط أرباح فتدفقت .بريطانيا مع وثيقة

 بريطانيا محل المتحدة الواليات حلت أن إلى ، لندن مدينة

 .األوسط الشرق في المهيمنة القوة باعتبارها
 

 / theatlantic.com: المصدر
Rachel donadio 

ترجمة ديسك التحرير في جريدة 
 الخط األمامي

الصورة من مظاهرات حزب العمال اإلشتراكي ضد اإلتفاقيات 

 البريطانية إلمداد السعودية واإلمارات باألسلحة

 جرائم السعودية؟بريطانيا  لماذا تدعم 
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 السعودية العربية المملكة فيه تبحث الذي الوقت في حتى

 بريطانيا تريد ، النفط صناعة عن لالنفصال طرق عن

 .مشاِركة أنها من التأكد

 مليون 20 مبلغ يقدم للخليج اإلستراتيجي الظل صندوق

 على فقط لإلنفاق بريطانيا تخصصه سنوي ا إسترليني جنيه

 جزء استثمار يتم و .وجيرانها السعودية العربية المملكة

 النظام يحاول حيث جديدة وصناعة تحتية بنية في هذا من

 هذا من جزء هي العسكرية والعالقات .تطويرها السعودي

ا المشهد  .أيض 

 أنفقته مما الكثير عن المحافظين حزب يكشف لن وبالطبع

 هذا خالل من السعودي النظام عل البريطانية الحكومة

ا ألن الصندوق  خدمات يشمل األقل على اإلنفاق من بعض 

 .األمن

 للجيش ذهبت األموال من استرليني جنيه مليون 2.4 لكن

 والسياسة والتجارة األسلحة صفقات نأ حيث .السعودي

 .جنب إلى جنب ا تسير

 ، هيسلتين مايكل ، المحافظين حزب دفاع وزير وضع

 :قال حيث .1989 عام في النحو هذا على العالقة

 ".البلد هذا مع مستمرة عالقة للسعوديين يكون أن يجب"

 .ما مكان من عليها وسيحصلون األسلحة يريدون إنهم"

 " نبيعها؟ ال فلماذا

 وزير قالها التي الحجة نفس جونسون بوريس قدم

 .2016 عام في الخارجية

 مساحة إخالء" سيعني السعودية عن التخلي إن وقال

 ."بسرعة أخرى غربية دول تمألها أن يمكن

 األسلحة مبيعات بعض إنهاء المتحدة للواليات يمكن لذلك

 أن العلم مع ، السعودية العربية المملكة إلى بها الخاصة

 .النقص هذا ستمأل بريطانيا

 ذلك كل - النفوذ من بنوع بريطانيا تتمسك ، المقابل في

 .اليمنيين أرواح حساب على

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 ألمانيا في للسلطة هتلر صعود على الثمانين الذكرى في

 العالم تاريخ في عمالية حركة ألقوى الفاشية وسحق

 جالكشتين دوني البريطاني الماركسي الكاتب يستعرض

 الشيوعي الحزب ارتكبها التي القاتلة األخطاء بعض

 من النازيين، صعود إلى أدت والتي األلماني األلماني

 وجود عل الحكم إلى النازيين وصول خطر من التقليل

 للقوى مميت توصيف مع عدمه من العاملة الطبقة حركة

 خيانتها واقع رغم – االصالحية والنقابية االشتراكية

 ال ”فاشية اشتراكية“ قوى أنها على – األلمانية للثورة

 لفكرة الحزب وعداء النازيين من العمال على خطورة تقل

 يستطيع كان االصالحية القيادات مع متحدة جبهة نكوين

 ثوري بديل وبناء الفاشية مد وقف خاللها من العمال

 .الحقبة تلك في المأزومة للرأسمالية
 
 

 الديكتاتوري للحكم هتلر تأسيس على مضت عاماا  ثمانون

 من قصير وقت بعد ،1933 فبراير 27 في .ألمانيا على

 البرلمان احترق المستشار، منصب في هتلر تعيين

 ذلك كان .النازيين أيدي على (الرايخستاغ) األلماني

 األلماني الشيوعي الحزب لحظر الالزمة المبررات لتوفير

 العام، نفس من مارس 22 وفي .شاملة قمع عملية ولبدء

 .ميونيخ من بالقرب داخاو في اعتقال معسكر أول افُتتح

 نواب بترهيب ”العاصفة قوات“ قامت التالي اليوم في

 له يعطي الذي هتلر تمكين لقانون الرافضين البرلمان

 على الحصول دون يريدها تدابير أي اتخاذ في السلطة

 .ديموقراطية موافقة
 

 األحداث تطورات تروتسكي ليون الروسي الثوري وصف

 والنازيون .”التاريخ في العاملة للطبقة هزيمة أكبر“ بأنها

 .هذا يومنا حتى المشبوه الشرف بهذا يحتفظون
 

 إلى استناداا  صحيح بشكل استراتيجيته اليسار يبلور

 الثورة في الوضع كان كما العاملة، الطبقة نضال تصاعد

 تتضمن الهزائم لكن .المثال سبيل على 1917 الروسية

 لالشتراكيين يمكن خاللها فمن .بها خاصة مفيدة دروساا 

 .تجنبه ينبغي ما اكتشاف
 

 .للسلطة هتلر صعود في دورها لعبت عديدة عوامل

 سيطرة عن خارجة قوى طريق عن مدفوعاا  كان بعضها

 أنهت جماهيرية ثورة اندلعت 1918 عام في .اليسار

 ولمدة .األلماني القيصر وأسقطت األولى العالمية الحرب

 .الثورة حافة على البالد تأرجحت سنوات خمس
 

 االضطرابات
 وأُصيب األحداث، تلك جراء بشدة اضطرب األلماني النظام

 في الرغبة لديه تولاد وكالهما بالرعب، الرأسماليين

 الوسطى الطبقة فقدت 1923 عام في .الفوري االنتقام

 الشعبي الغضب هذا جعل التضخم، فرط بسبب مدخراتها

س البرلماني النظام ضد يتوجه  – الحرب بعد المؤسَّ
 أحزاب إلى التصويتية الكتل وتوجهت – فايمار جمهورية

 من األمل خيبة على تدل مشاعر حملت التي المعارضة

 االنهيار هو تأزماا  أكثر الوضع جعل وما .القائم النظام

 .1929 عام ستريت وول في االقتصادي
 

 المعارضة التيارات هذه كل دعم هتلر جذب وبمهارة،

 عن بعيداا  االنتباه تشتيت خالل من النازي الحزب وراء

 وألقى – الرأسمالي النظام – لألزمة الحقيقية الجذور

 التنظيمات كانت تلك .العاملة الطبقة تنظيمات على باللوم

 حتى نهدأ لن تماماا، سُتدمر“ بأنها أتباعه هتلر وعد التي

 آخر ومحو تنظيم، آخر وتصفية صحيفة، آخر تدمير يتم

 .”تثقيفي مركز

 
 االنتخابي بالدعم النازي الحزب تمتع ،1933 عام في

 الطبقة وتوجهت مواجهته، في معارضة دون الشامل

 كانت .مستشاراا  وعينته برنامجه لتنفيذ هتلر إلى الحاكمة

 األعمال رجال وكبار هيندينبيرج للرئيس العسكرية القوة

 إضراب يولد أن شأنه من آخر قرار أي“ أن استنتجوا قد

 .”أهلية حرباا  يكن لم وإن عام،

 
 

 

 العمال حزب جريدة من المقال هذا ترجم
  إسحق سمير الرفيق البريطاني اإلشتراكي

الشيوعيون األلمان : دروس الهزيمة
 وصعود هتلر

 محمود عبد المنعم: ترجمة/  دوني جالكشتين: بقلم
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 األزمة لتحميل الحاكمة الطبقة تسعى أن المتوقع من كان

 معسكرنا؟ سيفعل ماذا :هو الرئيسي والسؤال .العمال على

 الحزب .تنظيمين في ممثلة األلمانية العاملة الطبقة كانت

 ما وكثيرا   الحرب، ومنذ األكبر، كان األلماني االشتراكي

 العمال حزب هو اآلخر التنظيم .الحكومة في ممثال   كان

 بالنقابات مرتبطا   إصالحيا   حزبا   وكان ،(يسارية أكثر)

 الديموقراطي االشتراكي الحزب قيادات تجاهلت .الرئيسية

 األلماني الدستور أن في واثقين النازية، خطر

 .تهديداته تنفيذ من هتلر لمنع كافيا   سيكون الديموقراطي

 .”شرعيتنا خالل من سيهلكون خصومنا“ أن وتوقعوا

 حزبه أعضاء انتقد الحزب، قيادات أحد فيلس، حتى

 أن بدعوى الجدران، على للنازية معادية شعارات لكتابتهم

 !قانونيا   يكن لم ذلك
 

 االشتراكي الحزب من أصغر كان فقد الشيوعي الحزب أما

 االتحاد خارج شيوعي حزب أكبر كان ولكنه الديموقراطي،

 منفاه من تروتسكي كتب .كبيرا   يزال ال وكان السوفييتي،

 البروليتاريا زهرة“ بـ األلمان الشيوعيين واصفا  

 الصادق وتطلعهم شغفهم يحكمهم“ كانوا الذين ”األلمانية

 إلسقاط نفوذهم، عن الجماهير ولفصل الفاشيين، لقهر

 وضع .”ذلك في شك من وما .عليها والتضييق الفاشية

 .العملي االختبار صعيد على معتقداتهم األلمان الشيوعيون

 األلمان الشيوعيون قاتل وحده، يونيو شهر فخالل

 القتال أسفر الشوارع، في البنية القمصان ذوي النازيين

 .النازيين من جريحا   125و قتيال   99 عن
 
 

 

 

 
 على النازية لصعود الفّعالة المعارضة اعتمدت

 في المأساة .الشيوعي الحزب يتبناها التي االستراتيجية

 ي سمى ما الشيوعي الحزب تبنى عندما كانت الوقت ذلك

 كانت عندما ذاته، الوقت في .”الثالثة الفترة“ بتكتيك

 هتلر نازية كانت الماليين، حياة تدمر الرأسمالية األزمة

  من النسبة ارتفعت حيث) ضخمة انتخابية مكاسب تحقق

 تركزت .(1932 عام في %37.4 إلى 1928 عام 2.6%

 من غيرهم مهاجمة على الشيوعي الحزب أعضاء مهام

 االشتراكيين ضد سخيفة اتهامات ووجهوا اليساريين،

 أسوأ”و ،”اجتماعيون فاشيون“ بأنهم الديموقراطيين

 .”الفاشية الديكتاتورية من مرة ألف

 
 الوقت ذلك في الرئيسية القضايا عن كارثي إلهاء هذا كان

 المجال أفسح – الفاشية وتهديد االقتصادية األزمة –

 أن النتيجة كانت .منه ليتعافى اليسار يكن لم النقسام

 أصيبت العالم في نفوذا   األكثر العمالية الحركة

 .تقريبا   مقاومة دون من للسلطة هتلر وصعد باالضطراب،

 الفاشية ضد األول الرئيسي التحدي جاء حتى األمر استمر

 النضاالت بدأت هنا من .النمساويين العمال بانتفاضة

 سنوات حتى واسبانيا فرنسا في الفاشية ضد الجماهيرية

 .الثانية العالمية الحرب

 
 هذا في ”الثالثة الفترة“ نظرية عن الحديث في أطيل لن

 الذين العمال من كتلة أو القادة، من أيا   أن فكرة .المقال

  كانوا الديموقراطي االشتراكي الحزب قاعدة يشكلون

 أو جوبلز أو هيلمر أو هتلر من ”أسوأ مرة ألف“

 على منطقي غير النهج هذا .للعقل منافية جورينج،

 مقارنة يعقد أن عاقل شخص ألي يمكن وال اإلطالق،

 والحزب العمال حزب بين مثال ، بريطانيا في مباشرة،

 أن يستنتج أو (فاشي حزب BNP – ) البريطاني القومي

 الخطأ طبيعة فإن ذلك، ومع .الفاشي التهديد من أكثر األول

 .المناقشة تستحق نفسه
 وإن حتى .الشيوعيين منظور من خسارة ذلك يمثل أوالا؛

 فروسيا الروسي، الضغط تحت كان النهج ذلك اعتماد كان

 مجموعة بتطبيق وقامت ألمانيا في الوضع تجاهلت

هة ها التي الضغائن كانت مهما .األولويات من مشوا  كنا

 هناك كانت االشتراكي، الحزب تجاه الشيوعي الحزب

 1928 عامي بين الفترة في تجري أخرى أمور

 ،%43 بنسبة األلماني اإلنتاج انخفض فقد ،1932و

 (%30) مليون 5.6 إلى الرسمية البطالة نسبة وارتفعت

 مليون 10 كان ربما الحقيقي الرقم أن من الرغم على

 القادة كان .للعمال المعيشة مستويات وانخفضت نسمة،

 ماليين يجذبون والنازيون يهاجمون، الحكوميون

 اآلالف مئات ويحشدون المتوسطة الطبقة من الناخبين

 كانت .الشوارع في البنية القمصان ذات العصابات من

 الحياة على حلا  الذي والخراب الضخمة الرأسمالية األزمة

 الحزب تواجه التي القضايا أهم هي للسكان اليومية

 إلى الوضع يتحول أن الممكن من كان .األلماني الشيوعي

 األمور تجري لم ولكن السياسي، للعمل انطالق نقطة

 .هكذا
 

 
 

 جعل فقد الخطأ، العدو الشيوعي الحزب حدد ثانياا،

 للدور اليومي التعرض“ على جهودهم يركزون أعضاءه

 .”االشتراكي الحزب به يقوم الذي والغادر المخزي
 

 المشروعة االنتقادات من العديد للشيوعيين كان بالتأكيد

 التي الثورة خالل في .اإلصالحية االشتراكي الحزب لقيادة

 بجانب االشتراكي الحزب وقف 1918 عام اندلعت

 ميليشيات قبل من العنيف قمعها وشجع الرأسمالية

 على مأساوية ذلك عواقب كانت .اليمينية ”فريكوربس“

 الوليدة السوفييتية الديموقراطية عزل تم .البعيد المدى

 يهيمن متخلف بلد في روسيا في العمال أنشأها التي

 من المحرومون البالشفة، واستسلم .الفالحين عليها

 .الستالينية المضادة الثورة إلى النهاية في الدولي، الدعم
  

 

 العمالية الحركة

 العدو الخاطئ الفترة الثالثة
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 األوائل القادة اغتيال في االشتراكي الحزب قيادة تواطأت

 ليبكينخت، وكارل لكسمبورج روزا األلمانية، للشيوعية

 الحزب استخدم هتلر صعود خالل .1919 عام في

 الذي الهجومي الخطاب عن يختلف ال خطابا   االشتراكي

 – فوقي تحالف“ :الشيوعي الحزب جانب من يلقاه
 …للشيوعيين يصّوت من كل .والشيوعيون النازيون

 وبعبارة .”الرجعية ويساند العمل أصحاب مصالح يخدم

 حزبا   الديموقراطي االشتراكي الحزب كان أخرى،

 التي والمشاكل القيود بجميع م صاب شامال   إصالحيا  

 .االشتراكية تحقيق تعوق
 

 من أكثر شيئا   يتطلب الوضع هذا على محايدا   حكما   إن

 .اليساري الجناح من زميل على االنتقادات توجيه مجرد

 .الرصين التحليل هو فالمطلوب
 

 – س دى   – الشيوعيين دعوا األلمان وأنصاره تروتسكي
 وخطر للحظة، الرئيسية القضايا على جهودهم تركيز إلى

 منه، والتقليل التهديد، هذا إنكار“ :شيء كل قبل النازية

 أن يمكن جريمة أكبر هو الجد محمل على أخذه وعدم

 المثيرة االتهامات من فبدال   .”اليوم ارت كبت تكون

  هو األول المقام في العدو أن تقول التي للسخرية

 أن إلى الشيوعيين تروتسكي دعا ،”االجتماعية الفاشية“

 أحزابنا سياسات“ :لالشتراكيين الرسالة هذه يوجهوا

 مقر إلى اليوم الفاشيون جاء إذا ولكن تماما ، متعارضة

 متناول في واألسلحة مسرعين، نأتي سوف منظمتكم،

 منظمتنا تهديد تم إذا أنه تعدوننا هل .لمساعدتكم اليد،

 ” لمساعدتنا؟ تسرعون سوف

 
 يكن ولم .المتحدة الجبهة هذه الشيوعيون رفض لألسف

 تنظيما   كانوا .بشيء القيام التروتسكيين باستطاعة

 الطرفين من أي على تأثير أي لديه ليس جدا   صغيرا  

 .الرئيسيين العماليين
 

 الشيوعيون أصبح لماذا حول الجدل بعض هناك كان

 أخرى أطراف إلى االنتقادات بتوجيه مهووسين األلمان

 على بالتأكيد تقع لذلك الرئيسية المسؤولية .اليسار من

 دولة رأسمالية ديكتاتورية أنشأ أن فبعد ستالين، عاتق

 روسيا خارج الشيوعية الحركة يستخدم كان روسيا، في

 معارضيه صارع قد وكان .له الخارجية للسياسة كأداة

 تعزيز يريد وكان وبوخارين، تروتسكي مثل الحزب، في

 الذي الضرر عن النظر بغض راديكاليا ، بدا والذي الخط،

 .الدولي المستوى على أوقعه
 

 موقفه ستالين َعَكس عندما قليلة سنوات بعد النفاق ظهر

 الفاشية، ضد ”الشعبية الجبهة“ تحالف عن ودافع تماما ،

 أيضا   بل األخرى، العاملة الطبقة أحزاب فقط ليس ليشمل

 .علنا   اليمينية الرأسمالية القوى جميع
 

 مفروضا   كان ”الثالثة الفترة“ تكتيك أن من الرغم على

 الشيوعي للحزب االجتماعي فالتكوين الخارج، من

 كان .يكون قد مما تأثيرا   أكثر التكتيك هذا جعل األلماني

 أن العمل في تواجدهم أثناء الشيوعيين على الصعب من

 .اآلخرين العمال مع االتحاد دون فعالة إجراءات يتخذوا

 عندما .الرسمي التكتيك تنفيذ عن يحجمون جعلهم هذا

 االنقالب إلى النقابات أعضاء الشيوعي الحزب قادة دعا

 الحزب يسيطر الذي الرئيسي النقابات اتحاد على

 بشكل الدعوة هذه النقابات أعضاء عصا االشتراكي،

 على األلماني الشيوعي الحزب زعيم ندب وقد .متكرر

 :ذلك
 

 العمالية المجالس أن يرون الشيوعيين من العديد“

 إلى مشيرا  ) االشتراكية للفاشية المنحاذة والنقابات

 أجل من يناضلون رفاقا   (الديموقراطي االشتراكي الحزب

 ال الشيوعيين من العديد ..االشتراكية – الهدف نفس

 وخاصة االشتراكي، الفاشي الفصيل أن يرون

 .”الرئيسي العدو هم ،”الشرفاء“ اإلصالحيين
 

 العاطلون
 من جدا   قليل عدد هناك كان الركود فترة خالل لألسف

 كان 1932 عام حلول مع .وظائف في يعملون الشيوعيين

 الشيوعي بالحزب أعضاء 10 أصل من 9 حوالي هناك

 االتصال إلى يفتقر الحزب جعل مما عمل، بدون األلماني

 يتشوش أن وبالتالي المنظمة، العاملة الطبقة مع

 وشجعهم ستالين لموقف فريسة ذلك جعلهم .أعضاؤه

 وكانت .اليسار من اآلخرين ضد إحباطهم تحويل على

 .وخيمة العواقب
 

 الفترة“ كارثة من المستفاد الدرس فإن ذلك، ومع

 ضد متحدة جبهة تشكيل إلى الحاجة يتجاوز ”الثالثة

 الصورة من فقط واحدا   عنصرا   الخطر ذلك كان .الفاشية

 أن تعني ال متحدة جبهة تشكيل إلى الدعوة إن .الشاملة

 جعل الذي السبب هو هذا .ي نسى أن يجب شيء كل

 أن حقيقة على التعتيم بعدم الشيوعيين ينصح تروتسكي

 على تتعارض الديموقراطي االشتراكي الحزب سياسات

 كانت .الشيوعي الحزب سياسات مع رأبه يمكن ال نحو

 أنه هي األلماني الشيوعي الحزب لدى الرئيسية المشكلة

 في الهامة باألمور الحس واألولوية، بالمنظور الحس فقد

 من آخر فصيل مهاجمة على الحزب عمل تركز .لحظة كل

 واالضطرابات االقتصادية األزمة وتجاهل اليسار،

 المناورات وكذلك الرأسمالية، والهجمات السياسية

 .النازية
 

 تركز ألمانيا في أخطاء من حدث لما تروتسكي تحليل

 وهو جدا ، بسيط لسبب الشيوعيين على ثابت بشكل

 وكان .ثوري حزب في تتمثل سياسية قيادة توافر ضرورة

 ،1917 الروسية الثورة خالل من ذلك تعلم قد تروتسكي

 مشيرا   ،”أكتوبر ثورة دروس“ كتيبه في تعبيره حد على

 وبصرف حزب، بدون“ :روسيا في 1917 ثورة إلى

 بديل وجود مع أو الحزب، رأس وعلى الحزب، عن النظر

 هو وهذا تنتصر، أن البروليتارية للثورة يمكن ال للحزب،

 .”الماضي العقد من الرئيسي الدرس

 
 

 
المقال منشور باللغة اإلنجليزية  * 

الشهرية ” االشتراكي“بمجلة 
 .2013عدد مارس  –البريطانية 

 االشتراكيون المعاصرون األوائل



         13 2021مارس  / آذار  49   

 الخط األمامي تيار اليسار الثوري في سوريا

 
 
 

 حصلَ  ما حولَ  منقسم   بِأسرهِ  العالم   مازالَ  سنوات   عشرِ  بعدَ 

 سوريّا أوصلت   الّسياسيّ  االستقطابِ  منَ  حالة   سوريّا، في

 الحربِ  بعدَ  نوِعها من   األولى هيَ  مأساوية   حالة   إلى

 الثّانيّة العالميّة

 

 لما موضوعيّ  تحليل   تقديمِ  ضرورةَ  تبِرز   الّذكرى هذهِ  في

 أجل من والعبر الّدروس منَ  اإلفادة   و سوريّا في حدثَ 

  .مستقبال   تكرارها عدمِ 

 
 
  
 

  عام من آذار م نتصف  سوريّا في حصلَ  ما إنّ  بِإيجاز ،

 ال و الموضوعيّةَ  أسبابَها لها حقيقيّة   شعبيّة   ثورة    2011

 ادعاءاتِ  تحتَ  إدراَجها األحوالِ  منَ  حال   بِأيّ  يمكن

  .ومواليهِ  النّظام   يفعل كما الخارجيّةِ  التّدخالتِ  أو المؤامرةِ 
 

 الثّورةِ  هزيمةِ  إلى أدى الّذي النّهائي المآلَ  ينفي ال هذا لكن  

 غياب   :هي عوامل   ثالثةِ  بِتكاتفِ  الم ضادة الثّورةِ  وانتصارِ 

 قيادةَ  يمكن ه   (ثوريّة وطنيّة   قيادة   ) ثوريّ  حزب   وجودِ 

قود   خمسةِ  نتيجةَ  أهدافهِ  نحوَ  الّشعبيّ  الِحراكِ   منَ  ع 

 لِقوى دعَمها قدمت   الّتي الخارجيّةِ  التّدخالتِ  االستبداِد،

 الّذي الوحشيّ  القمع   هوَ  ذلكَ  من   األهم   و الم ضادة، الثّورةِ 

  .الثّائرة والمناطقِ  الم حتجينَ  ضدّ  النّظام مارسه  
 

 الميدان   :ميادين ثالثةِ  في تدور   الطّبقيةِ  الّصراعاتِ  إنّ 

 الميدان   لِلّصراع، التّحتيّة الب نيّة وهوَ  االقتصاديّ 

  .لِلّصراع الفوقيّة الب نيّة وهوَ  والّسياسيّ  اإليديولوجيّ 
 
 
 

 "االقتصاديّ  الميدان"  لِلّصراع التّحتيّة الب نيّة منَ  انطالقا  

كمِ  فترةَ  أوله ما مرحلتينِ  على الميدانِ  هذا تناولَ  يمكن     ح 

كمِ  فترةَ  والثّانيّة ،"األسد حافظ"  و "األسد بشار" ابنهِ  ح 

  .خاللَها كانِ  االحتجاجاتِ  انطالقِ  كونَ  األهم هيَ 
 

 سياسيّا   نفوذا   للِّسلطة وصولهِ  لحظةِ  منذ   األسدِ  حافظ   أقامَ 

 في واالقتصاديّة االجتماعيّة العالقاتِ  صياغةَ  أعادَ 

 سلطتهِ  لِمصلحةِ  الّسوريّ  المجتمعِ 

 
 هجينة    برجوازيّة   فئة   األسدِ  بِحافظِ  تحيط   كانت   اقتصاديا ، 

 في تشكلت   الّتي  والبرجوازيّةِ  التّقليديّةِ  البرجوازيّةِ  بينَ  ما

، حافظِ  عهدِ   الّجهازِ  طريقِ  عن   أموالَها جمعت   والّتي  األسد 

 استفادت   الّتي  والّدولة   العامِ  القطاعِ  ونهبِ  البيروقراطيّ 

 تمّ  حيث   1991 عامِ  من   االستثمارِ  قانونِ  من   بعد   فيما

 من   بِمراقبة   لكن   والتّصدير االستيراد، الصناعاِت، احتكار

  .األمنيّة الّدولةِ  أجهزةِ 

 
 لِهذهِ  باِلكاملِ  العنانَ  يطلق   لم   محنكا ، األسدِ  حافظ   كانَ  لقد  

 منَ  معين   مستوى على محافظ   كانَ  فقد   البرجوازيّةِ  الفئةِ 

 آنذاك لِلّشعب االجتماعيّةِ  الّسياساتِ 

 

  
 

 ساعة   نصفِ  خاللَ  وتمّ  األسدِ  حافظ   توفيَ  2000 عامِ  في

 آنذاك الّسوريّ  الّدستورَ  أنّ  لِكونِ  الّسوريّ  الّدستورِ  تغييرَ 

 رئاسةِ  منصبِ  بِتوليَ  األسدِ  لِبشار يسمح   يكن   لم

 العمر لِشرطِ  تحقيقهِ  لِعدمِ  الّجمهوريّةّ 

 
 النّيو الّسياساتِ  بِتطبيقِ  قامَ  لِلّسلطة األسدِ  بشار   تولي بعدَ  

 حيث   الّدولّي، النّقدِ  صندوق   عليها نصّ  الّتي وَ  ليبراليّة

 قامَ  الّذي "الّدردري عبدهللا" لِلّدكتور الملف هذا أ وكلَ 

 األمر   االجتماعيّة، الّسياساتِ  حسابِ  على االقتصادِ  بِتحريرِ 

 المؤشرات   أظهرت   ما حسبَ  كارثيّة نتائج   إلى أدى الّذي

 واالجتماعيّة االقتصاديّة

 
 14.9 إلى 2000 عامِ  في % 9.5 من   البطالةِ  معدل   ارتفعَ 

 و الّسوريّة الرسميّة اإلحصاءاتِ  حسبَ  2011 عامِ  في

 .رسميّة غيرَ  أخرى مصادر   في أعلى بِنسب  
 

تعطلينَ  مجموعِ  من   23.3 نسبت ه   ما كانَ    فئةِ  من   الم 

 تنامي ظاهرةَ  يعكس   مما والمعاهدِ  الّجامعاتِ  منَ  الخريجين

  .المتعلمين بطالةِ 

 
 التّعليمِ  شهادةَ  يحملونَ  ممنَ  البطالةِ  نسب   أيضا   ارتفعت   

 المتعطلين مجموعِ  من   بِالمئةِ  50 من   أكثرِ  إلى األساسيّ 

  .2006 عامِ  في

 
 الخاص القطاعِ  تشجيعِ  بِاتجاهِ  ذهبَ  االقتصاديّ  االنفتاح  

 في الكلّيّ  االستثمار   ازدادَ  حيث     العام، القطاعِ  حسابِ  على

  إلى 2000 عامِ  في بِالمئةِ  %36 من   الخاص القطاعِ 

 في الكلّيّ  االستثمار   شهدَ  بِالمقابلِ  .2010 عامِ  في 57%

 43 إلى 2000 عامِ  في %64 من   انخفاضا   العام القطاعِ 

 التّضخمِ  نسبَ  ذلكَ  على نضيف   ، 2010 عامِ  في %

 واضحة   نتيجة   هي والّتي الّسوريّ  االقتصادِ  في الحاصلةِ 

  .الماضي القرنِ  ثمانينياتِ  منذ   الطّغمةِ  نظامِ  لِسياساتِ 
 

 تعود   تاريخيّة جذور   له   سوريّا في الحاصل   التّضخم  

 حافظِ  نظام   قامَ  عندما الماضي القرنِ  تسعيناتِ  و لِثمانيناتِ 

 طريقِ  عن   "بِالّدين" الموازنةِ  عجزِ  بِتمويلِ  األسد

 الّذي األمر    ذهبّي، غطاء   دونِ  من   جديدة   نقديّة   إصدارات  

 أنّ  من   الّرغمِ  على تضخميّة بِضغوط   االقتصادَ  أرفقَ 

  .لِلنّفط مصدرة   دولة   كانت   آنذاك سوريّا
 

 فيما االستثمارَ   جعلت   سوريّا في  التّضخميّة الضغوط   هذهِ 

نتجة، الغيرِ  القطاعاتِ  في متمركزا   بعد  قطاع   شهدَ  حيث   م 

 في بِالمئة %11 من   الثِابتِ  المالِ  بِرأسِ  ارتفاعا   الّسكنِ 

 مقابلَ  2010 عامِ  في بِالمئةِ  %21 إلى 2000 عامِ 

 و الّزراعة قطاعِ  من   لِكل   الثّابت المالِ  رأسِ  انخفاضِ 

 في 2010 لِ  2000 عامِ  من انخفضَ  حيث    الّصناعة،

 الّصناعةِ  قطاعِ  وفي ،%10 إلى %16 من   الّزراعةِ  قطاعِ 

 .%25 إلى %29 من  

 
 سوريّا في التّضخم   ارتفعَ  الّدوليّ  البنكِ  احصائياتِ  حسبَ  

 في % 12  تقريبِ  إلى 2000 عامِ  في % 9.7 من  

 اإلعانات   فيهِ  كانت   الّذي الوقتِ  فس  ،2010  عامِ 

 .الّجاري اإلنفاقِ  منَ  %10 فقط   تشكل   االجتماعيّة
 
 

 

مقدمات  َو نتائج  في الِحراِك الثاوريا 
وريا   السا

 لماذا قامت الثاورة؟

االجتماعيا ما قبلَ الثاورة -الواقُع االقتصاديا   
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 الّدولِ  كافةِ  غرارِ  وعلى الحاصلِ  التّضخم هذا لِمواجهةِ 

 العماليّة النقاباتِ  فعالية   فيها تَغيب   الّتي االستبداديّة

 عدمِ  بسببِ  والنّقديّة الماليّة الّسياسات بينَ  ما والتّنسيق

 الماليّة الّسلطات   لجأت   الحاكمِ  لِلنّظامِ  وتبعيتِها استقالليتِها

 .األجورِ  و الّرواتبِ  على اإلنفاقِ  زيادةِ  إلى
 

 عن   الحاصلِ  اإلحجامِ  ِظلّ  في الطّويل المدى على لكن   

نتجةِ  القطاعاتِ  في االستثمارِ   الحاصلِ  الطّلبِ  زيادة   الم 

 في زيادة   يقابل ها لن   الّتي األجور و الّرواتب لِزيادةِ  نتيجة  

 ارتفاع   إلى تؤدي سوف والخدميّ  الّسلعيّ  المعروضِ 

 جديدة   تضخميّة موجات   وبِالتالي لأِلسعار العام بِالمستوى

 وفقر   ارتداديّة تضخميّة موجات   أيضا   عن ها ينشئ سوف

 .لِلمواطن أكثرَ 
 

 بِأنّ  إيهامهِ  و لِلّشعب تخديريّة إبر   بِمثابةِ  الّسياسات   هذهِ   

 .وضِعه تحسينِ  أجلِ  من   فعال   تسعى  الّسلطاتِ 
 

 قانونَ  األسدِ  نظام   استصدرَ  الحاصل التّضخم هذا ظلّ  في 

 بِدخولِ  الخاصةِ  لِلمصارفِ  سمحَ  والّذي الّسوريّ  المصارفِ 

  .آخر ليبراليّ  نيو إجراءِ  في الّسوريّة الّسوق

 
 الطّبقيّة التّناقضاتِ  أحد   هوَ  عام   بِشكل   التّسليفِ  نظامَ  إنّ 

 ذلكَ  عن تكلمَ  من   أبرزَ  لعلَّ  و الّرأسماليّة، منها تعاني الّتي

فكرة كانت    عندما "لوكسمبورغ روزا" االشتراكيّة الم 

 توسيعا   بِكونهما لاِلئتمان االساسيتين الوظيفتين شخصت  

 عدمِ  من تزيدانِ  واالثنتانِ  لِلتّبادِل، تسهيال   و لإِلنتاجِ 

 التّناقضاتِ  مجموعِ  من   َستزيدانِ   كونهما النّظامِ  استقرارِ 

 .بِاألساس الّرأسماليّ  النّظام   منها ي عاني الّتي
 

 القطاعِ  دخولِ  بعدَ  سوريّا في التّسليفِ  نظام   بهِ  قامَ  ما إنّ 

  .الطّبقيّ  التّفاوتِ  تعزيز   هو الخاص

 

تّم منُح قروٍض متعددٍة ولكْن يمكُن حصُرها 
  :ضمَن فئتين

 
ها لِلطّبقات البرجوازيّة توسيعا  : األولى استثماريّة تّم منح 

 .اِلستثماراتها
 
ها لِلطّبقة الوسطى و الغاية  منها : الثّانيّة استهالكيّة  تّم منح 

تحفيز  االستهالِك من أجِل زيادِة أرباِح الطّبقاِت 

 .البرجوازيّة
 

في عاِم  0.39زاَد الميل  الحدّي لاِلستهالِك في سوريّا من 

بينما تناقَص الميل  الحدّي  2010في عاِم  0.98إلى  2001

في عام  0.02إلى  2001في عام  0.61لاِلدخاِر من 

2010. 
 

تّفِسر  هذِه األرقام  الحاَل المعيشّي لِلطّبقة العاملِة من الّشعِب 

الّسورّي الّتي كانت  إمكانية  االدخاِر لديها شبهَ معدومة  

بسبِب التّضخِم الّذي استهلَك القوةَ الّشرائيّة لِليرِة الّسوريّة 

وبِالتّالي ذهاَب معظِم أو كّل العائِد الّشهرّي بِاتجاِه 

   .االستهالك
 

زيادة  الّرواتِب واألجور، زيادة  القروِض االستهالكيّة 

كلّها سياسات  . …الممنوحة، اإلحجام  عن  االستثمار المنتجِ 

نيو ليبراليّة زادت  مَن التّضخِم في االقتصاِد الّسورّي ، 

أيضا  ساهمت  بِزيادِة فقِر المواطِن و حدوث  انتقال  لِلثّروة 

مَن الفقراِء لأِلغنياء حيث  بلغت  نسبة  الّسوريين مَن الّذيَن 

، % 30.1ما يساوي  2004كانوا على خطّ الفقِر في عاِم 

وارتفعت  هذِه النّسبة بسبب االستمراِر بِالّسياسات النّيو 

وذلَك حسَب %  35.2إلى  2007ليبراليّة في عام 

  .إحصائيات البنِك الّدولي
 

االجتماعّي كاَن في تدهور  متواصل  في  -الوضع  االقتصاديّ 

 .ظّل سلطِة نظاِم الطّغمة
 
 

 
 

 قيامِ  أجلِ  من   توافَرها الواجبِ  الّشروطَ  لينين لخصَ  لقد  

ها نقاط   بِعدةِ  الّشعبيّة الثّورةِ  وانتصارِ   العميقة   األزمة   أهم 

 الحكمِ  على قادرا   يعد   لم   نظام   و بِأسرهِ  المجتمع   تشمل   الّتي

 الّشعبيّة الطّبقاتِ  لدى الّسخط لِحالةِ  إضافة   سابقا   كانَ  كما

 .الطّريقة بِهذهِ  العيشَ  ترضى ال الّتي
 

 الطّبقاتِ  قيادةَ  يستطيع   ثوريّ  حزب   وجودَ   أخيرا   و 

  .النّصر إلى الّشعبيّة

 
 

 الثّالثِ  الّشرطِ  غيابَ  ولكن   شرطين أول   تحققَ  سوريّا في

  .االحتجاجات حركةِ  على مدمرا   أثرا   له   كانَ 
 

 في الثّورةِ  مسارِ  على تحوالت   من   طرأَ  ما فهمِ  أجلِ  من  

  .التّاريخيّ  سياقِها في األمورِ  كافةِ  وضعَ  أوال   علينا سوريّا
 

 طبيعةِ  عن   ما نوعا   مختلفة   الّسوريّ  المجتمعِ  طبيعةَ  إنّ 

  ي سمى ما ثورات شهدت   الّتي العربيّة المجتمعاتِ  باقي

  ."العربيّ  الّربيع"

 
 العالمِ  عن   بِمعزل   أجيال   الخمسةَ  يقارب   ما سوريّا في نشأ 

 سحقَ  حيث   الّسياسيّة لِلحّرياتِ  كامل   بِغياب   و الخارجيّ 

 حربهِ  بِحجةِ  والّديمقراطيّة اليساريّة القوى كافةَ  األسدِ  حافظ  

 القرنِ  ثمانينياتِ  في المسلمين اإلخوانِ  ميليشياتِ  معِ 

 العملِ  حزب   كانَ  اليساريّة القوى هذهِ  أبرزَ  ولعلّ  الماضي

  .الّشيوعيّ 
 

 نظامِ  تفّردَ  عنه   نجمَ  سوريّا في الّسياسيّة لِلحّرياتِ  القمع  

 االنقسامِ  منَ  وعززَ  كافة، المجتمعِ  بِحقولِ  الطّغمةِ 

  .ومناطقيّة وعشائريّة طائفيّة أسس   على المجتمعيّ 
 

 لِبناءِ   الّسلطة إلى وصولهِ  لحظةِ  منذ   األسدِ  حافظ   توجهَ 

  عن   يزيد   ما حكمهِ  فترةِ  خاللَ  بنى حيث   الّجوامعِ  منَ  الكثيرِ 

 الّدينيّة المعاهد و الكلياتِ  إلى بِاإلضافةِ  جامع   آالفِ  10

  .بقائِه على المحافظةِ  أجلِ  من   كلّها توظيفَها جرى
 

 

  !الثاورةُ  َواندلعتْ 
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 الرئيس   يكونَ  أن   على الّدستور   نصّ  األسد حافظِ  عهدِ  في 

 المسلمين، اإلخوانِ  لِضغوطاتِ  استجابة   ومسلما   عربيّا  

 .المواطنةِ  حقّوقِ  من   األكرادِ  آالفِ  مئاتِ  حرمانَ  واستمرَ 
 

 مجموعتِهِ  خارجِ  من   الّزواجَ  شخص   أِليّ  بِاإلمكانِ  يكن   لم   

 النّزعاتِ  بِظهورِ  ساهمت   أخرى ظواهر   إلى بِاإلضافةِ  الّدينيِة

 حكمِ  فترةِ  طوالَ  والكرديّة من ها العربيّة والّشوفينيّة الّدينيّة

 في الّشعبيّةِ  الطّبقاتِ  وحدةِ  على أيضا   أثرَّ  مما النّظام هذا

  .األسد حافظِ  حكمِ  فترةِ  طوالَ  النّضالِ 

 
 إصالحات   بِإجراءِ  وعدَ  الّسلطةِ  إلى األسد بشارِ  وصولِ  عندَ 

  ع رف ما واجهَ  عندما صدقِها عدمَ  بعد   فيما تبين   سياسيّة

  .واالعتقاالت القمعِ  منَ  بِحملة   "دمشق ربيع"
 

 بشار، ابنه   بعدهِ  ومن   األسدِ  حافظ   فرَضها الّتي الّسطوة   هذهِ 

 على قادر   ثوريّ  حزب   وجودِ  غيابِ  في كبيرا   دورا   لها كانَ 

 بِالحّريّة أهدافَها لِتحقيقِ  الّشعبيّة االنتفاضةِ  قيادةِ 

  .االجتماعيّة العدالةِ  و والّديمقراطيّة

 
 في اندلعت   الّتي االحتجاجاتِ  بِموجةِ  الّسوريّ  الّشعب   تأثرَ 

 ممارساتِ  إنّ  أعاله   ذكرنا وكما وليبيا، ومصرَ  تونسَ  من   كل  

 بِالنّسبةِ  2011 عامِ  من   جعلت   سوريّا في الطّغمةِ  نظامِ 

 على النّقاطِ  وضعَ  فيهِ  يتمّ  سوفَ  الّذي العامَ  لِلّسوريينَ 

 الوضع   ولكنّ  الطّغمة، هذهِ  استبدادِ  أمامَ  والحدودِ  الحروفِ 

 .الّسهولة بِهذهِ  يكن   لم  
 

 منذ   ظهرت   المضادة والثّورةِ  الثّورةِ  منَ  المزيج هذا ضمنَ  

 فَمنَ  نفَسها الّشعبيّة االحتجاجاتِ  ضمنَ  التّناقضات   البدايةِ 

 قوى معَ  وتحالفَ  الّديكتاتور ضدّ  فقط   ثارَ  من   الّسوريين

 العالقاتِ  مجموعةِ  ضدّ  ثارَ  من   ومنهم    المضادِة، الثّورةِ 

 سوريّا في الّسائدةِ  والّسياسيّة االقتصاديّة و االجتماعيّة

 التّدخالتِ  زخمِ  في الفارقِ  بِصناعةِ  ينجحوا لم   ولكنّهم

  .سوريّا في الثّوريّ  الحراكِ  في  والعالميّة اإلقليميّة
 

 منادية   الّسوريّة المحافظاتِ  جميعِ  في المظاهرات   خرجت  

 نيسانَ  شهرِ  حتّى كانت   حيث   االجتماعيّة العدالةِ  و بِالحّريّة

 النّظامِ  عنفِ  بسببِ  تحولت   ثمّ  ومن   لإِلصالِح، دعوات   هيَ 

 شعارات   رفع   فيها تمّ  سياسيّة مطالب   إلى المتظاهرينَ  ضدّ 

 ."النّظام اسقاطَ  يريد الّشعب   " مثلَ  سياسيّة
 

م   لم     الّدينيّة النّزعة    عليِه، ما على طويال   األمور   تد 

 خمسةِ  نتيجةَ  الّسياسيّ  الوعي غيابِ  إلى إضافة والّشوفينيّة

 صعودِ  إمكانيةَ   جعلَ  األسد حافظ نظام استبدادِ  من   عقود  

 سهلَ  مما لِلغايةِ  صعب   أمر   االنتفاضةِ  لِقيادةِ  ثوريّ  حزب  

 التّدخالتِ  جانبِ  إلى  المضادة الثّورةِ  قوى و النّظامِ  على

 .الّسوريّ  الثّوريّ  الحراكِ  إجهاضِ  في عملَها الخارجيّة
 

  
 

 الوحيد   أملَه   بِأنّ  يدرك   األسد بشارِ  نظام   كان الوقت   هذا في 

 شعبيّة   طبقات   صراعِ  من   الّصراعِ  بوصلةِ  تحويل   هوَ  بِالبقاءِ 

 البعض بعِضهم ضدّ  الفقراءِ  صراعِ  إلى الحاكمةِ  الطّبقةِ   ضدّ 

 األفضل وطريقِه    الحراكِ  أَسلمةِ  إلى الّسعي طريقِ  عن  

 الّذي الّدينيّ  و اإلثنيّ  للِتّعدد نظرا   الّسوريّ  المجتمع تقسيم  

 .يحتويهِ 
 

 تماسكَ   األولى الّجهةِ  من يضمن   سوفَ  الّسيناريو هذا 

 منَ  بِتشكيلها األسدِ  حافظ   قامَ  والّتي  العسكريّة المؤسسةِ 

  مركز   أصدَرها الّتي الّدراسةِ  وحسبَ  حيث   العلويّةِ  الغالبيةِ 

  على ي سيطرونَ   الالذقيةِ  ضباطَ  فَإنّ   لِلدراساتِ  "عمران"

 طرطوس ضباط   يسيطر   بينما القيادي ة، المناصبِ  منَ  58%

 يسيطر   حين في ،%15 على حمص وضباط   ،%17 على

 ومن   العلويّة، الطّائفةِ  منَ  وجميع هم %10 على حماه ضباط  

 حاضنة" االستراتيجيّة هذهِ  له   تضمن سوفَ  أ خرى جهة  

 يبلغ   الّتي واالثنيّة الدينيّة األقلياتِ  أبناءِ  من   "شعبيّة

 بِاإلضافةِ  الّسوريّ  الّشعبِ  منَ  %35  يقارب   ما مجموَعها

  .الليبراليين إلى

 
 الحراكِ  قمعِ  على  الّسوريّ  النّظام   ركزَ  الّسيناريو لهذا تنفيذا  

 الّسلميين المناضلينَ  اعتقالِ  و اغتيالِ  و قتلِ  و الثّوريّ 

  .الم تطرفين اإلسالميين المعتقلينَ  عن   اإلفراجِ  معَ  تزامنا  
 

 النّظام   قامَ  الّذين الّسلميين الّسياسيين النّاشطينَ  أبرزِ  من  

 وَ  "الخيّر العزيزِ  عبد   الّدكتور" كانَ  بِاعتقالِهم   الّسوريّ 

 أجلِ  من   الّشعبيّة الّصين جمهوريةِ  إلى رحلة   في كانَ  الّذي

 وفي  رفاقِه، من   اثنينِ  مع الّسوريّة لألزمة سلميّ  حلّ  إيجادِ 

 في الّسوريّة الّسلطاتِ  قبلِ  من   اعتقالَهم   تمّ  العودةِ  طريقِ 

 قدمت ها الّتي الّضماناتِ  منَ  الّرغمِ  على الّدوليّ  دمشقَ  مطارِ 

 .الوفد هذا اعتقالِ  بِعدمِ  الحين ذلكَ  في روسيا
 

 منَ  شريحة   شملَ  عفو بِإصدارِ  األسدِ  بشار   قامَ  الفترةِ  تلكَ  في

عتقلينَ    أهَمهم   و الّجهاديين الّسلفيين منَ  معظَمهم   كانَ  الم 

 الّذي اإلسالمِ  جيشَ  بعد   فيما شكلَ  الّذي "علوش زهران"

 تشكيالتِ  على  الّسلفيّة التّشكيالتِ  منَ  غيرهِ  معَ  قضى

 أمطرَ  و دمشق العاصمةِ  شرقِ  في الحرّ  الّسوريّ  الّجيشِ 

 محاولة   أيّ  دونِ  من   و سنوات   3 لِمدةِ  بِالقذائفِ  دمشقَ 

  .إليها الّدخولِ 

 
 عسكريّا   عرضا   2013 عامِ  في " اإلسالمِ  جيش  " أقامَ 

 بِجانبِ  ساعات   4 من   أِلكثر استمرَ  و  الثّقيلةِ  بِاألسلحةِ 

 من   واحدة   رصاصة   عليهِ  تسقطَ  أن   دونِ  من   دمشقَ  العاصمةِ 

 عنِ  يبعدانِ  كانا الّذينِ  الّروسيّ  وحليفهِ  الّسوريّ  الّجيشِ  قبلِ 

  .كيلومتر 7 فقط   العرضِ  موقعِ 

 
 والمتوسطِ  الخفيفِ  والعتادِ  األسلحةِ  منَ  كبيرة   كميات  

 الّشرقيّة الغوطةِ  في المدنيونَ   فيهِ  يعيش وقت   في والثّقيلِ 

 قبلِ  من   المنطقةِ  على المفروضِ  الحصارِ  بسببِ  مجاعة

  .وحلفائه النّظامِ 

 
 النّاشطةِ  بِإخفاءِ  " علوش زهران" قامَ  ذلكَ  إلى بِاإلضافةِ  

 فريقِها كاملِ  و "زيتونة رزان" الّسوريّ  لِلنّظامِ  المعارضة

 قبلِ  من   المرتكبةِ  االنتهاكاتِ  توثيقِ  على تعمل   كانت   حيث  

  .األسد بشار نظامِ 

 
 من الّجهةِ  نفسِ  في كانا اإلسالمِ  وجيشَ  النّظامَ  أنّ   يؤكد   مما

 لِلكثيرينَ  تساؤل   محطُّ  كانت   األمور   هذهِ  كلّ   الّسوريّة الحربِ 

 من أشباِههِ  و "علوش زهران" لعبَه   الّذي الّدورِ  حولَ 

  .النّظام سجونِ  من   إخراجهم   لحظةِ 

 

 
 

 موقُف الناظاِم و تعاملَُه مَع حركِة االحتجاجات

هذه المقالة جزء من كراس تحليلي  بعنوان مقدمات  َو 

نتائج  في الِحراِك الثّورّي الّسورّي سيصدر قريبا عن تيار 

 اليسار الثوري في سوريا

  إعداد الرفيق وسام أبو حسون
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