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▪في هذه الذكرى المجيدة النطالق ثورتنا الشعبية المباركة، التي قامت لرفع الظلم الواقع على شعبنا بعموم طبقاته الكادحة، من قبل
الطبقة البرجوازية وطغمتها الحاكمة بفسادها واستبدادها الممنهجين، ونهبها لمقّدرات وثروات وطننا وتبديدها لطاقات شعبنا بإفقاره

وقمعه وحرمانه من أبسط حقوقه في العيش بكرامة، وممارسة حقوقه وحرّياته الّسياسية والثقافية واالجتماعية.
▪ مارست هذه السلطة، بدعم من السلطات الرجعية العربية واإلقليمية، أقسى أنواع العنف بحق الجماهير الثائرة، لسحق المطالب

المشروعة للشعب ،كما قامت قوى الثورة المضادة األخرى من دول إقليمية ودولية، بكل ما في وسعها من أجل إجهاض الثورة الشعبية
وتحويلها إلى مطحنة لسحق الشعب السوري ومقّدراته، ومنع انتصار ثورة الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية لكل الشعب

السوري، ألن ثورة قواها االجتماعية المحركة لها هي الطبقات الكادحة والعمال، تشّكل خطرا على كل األنظمة في اإلقليم برّمته، بل وأوسع
منه، بأنِظَمِته البرجوازية العفنة.

 
▫أيها الشعب السوري األبّي

▪لقد َعِمَلت الُطغمة الحاِكمة منُذ انطالقِة الثورة على محاولة نزع الّلحمة الوطنية للّطبقات الشعبية ببث وتأجيج الشعور الطائفي
والمذهبي، وأيضا القومي والمناطقي، لتفرقتها وتسهيل السيطرة عليها والقضاء على ثورتها كما أنها استعانت بدول إقليمية كإيران

وامبريالية كروسيا لمساعدتها في تثبيت سلطتها االستبدادية، وإنقاذها من الهزيمة، ليعملوا قتال وتدميرا في وطننا وشعبنا مقابل قيام
هذه الطغمة الحاكمة بالتفريط وبيع أهم مقدرات وثروات البالد .

▪وها هي الدولة الروسية اليوم تفعل ما فعلته بوطننا السوري في الشعب األوكراني، بغزوها الوحشّي ومحاولتها احتالل أوكرانيا تجسيدًا
وتكريسا لغطرستها اإلمبريالية .

▪والحال، فإن كان قد هزمت الثورة الشعبية في بحر من الدماء، ولكن، رغم ذلك، لم تهزم إرادة الشعب السوري بالتحرر والكرامة والعدالة
االجتماعية، فهنالك مناطق االدارة الذاتية في شمال شرق سوريا التي خرجت من رحم الثورة الشعبية، إضافة إلى نهوض أشكال

االحتجاجات الشعبية المتعددة في مناطق النظام وشمال غربي سوريا . إذا، الثورة لم تمت، وإرادة السوريين بالتحرر الشامل ما تزال حّية.
 

▫أيها الشعب السوري المقاوم
 ▪إننا اليوم في "تيار اليسار الثوري في سوريا" ، إذ نحّيي كل أشكال النضاالت المباشرة للجماهير الشعبية في كل المناطق، ونعمل على

دعمها وندعو للتضامن الواسع معها، وتطويرها وتنظيمها، فإّننا نتوّجه لشعبنا الجبار في مقاومته، وفي ظّل خطورة األحداث الدولية
للصراع بين الضواري االمبريالية التي تتصاعد أكثر فاكثر، لنحّذر من محاوالت استغالل السلطة الحاكمة والدول اإلقليمية لهذا الوضع
الدولي الملتهب لممارسة المزيد من الضغط على الشعب السوري بزيادة القمع وزيادة الفلتان األمني وأيضًا رفع مسعور ألسعار المواد

األساسية الضرورية للحياة بغية اإلمعان في إفقاره وإذالله لتيئيسه من اي مقاومة له .
 

▪في مواجهة هذه التحّديات يدعو حزبنا الشعب السوري الى توحيد طاقاته المخلصة لمصالحه والتعاون فيما بينها، والعمل على تعزيز
لحمته الوطنية والطبقية ، لبناء قيادة وطنية ثورية، قادرة على تحّمل األعباء التي تلقيها المهام األساسية المطروحة علينا في : تحقيق
السالم وحل القضايا االنسانية المتعلقة بإطالق المعتقلين والمخطوفين وعودة الالجئين، وإعادة توحيد البالد على اساس ديمقراطي وال

مركزي، وانتزاع االستقالل وإخراج المحتلين، وتحقيق التغيير الديمقراطي واالجتماعي لصالح غالبية الشعب السوري الكادح .
 

▪هذا ما نعمل عليه بكل جهد وبال كلل. ولتحقيق ذلك وتوفير كل الشروط الالزمة إلنجاح نضاالت الشعب السوري، ندعو كل الطاقات
العظيمة للسوريين، ومناضليه/اته للتعرف علينا والعمل معنا واالنضمام إلى صفوفنا، ومتابعة كل منصات إعالم "تيار اليسار الثوري في
سوريا" لمعرفة ودعم النضاالت الشعبية في كل موقع ومكان ومتابعة ما يجري من أحداث سياسية ومواقف االشتراكيين منها، هذا هو

درب االنتصار على سلطة الطغمة الحاكمة وأمراء الحرب والمحتلين. 

اإلفتتاحية
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▪أحد عشر عامًا وخريطة الصراع في سوريا تتغير كمسلسل درامي
أجزاؤه غير محددة. حكومة تسعى بشتى الوسائل إلى البقاء في
الحكم، ومجموعة مرتهنة للخارج أصبحت بيدقًا للقتال من أجل
مصالح تركيا في مختلف أصقاع العالم. مسارات ومفاوضات
ومباحثات بين الخصوم والحلفاء لمناقشة مصالحهم، ولكن وسط
هذا الظالم الدامس تمثل مناطق شمال وشرق سوريا بقعة الضوء

المنيرة.
أحد عشر عامًا والمواطن السوري يرزح تحت الحرب والدمار، ال
لشيء، فقط ألن مصالح قوى عالمية وإقليمية ال تزال ترسم
مخططاتها على حساب الشعب السوري، تبيع وتشتري مصالحه في

بازارات السياسة الدنيئة.
 

▪وفي هذا التقرير سنلخص مسار الثورة السورية بشكل مقتضب،
منذ انطالقتها عام 2011 وحتى دخولها عامها الثاني عشر.

 
▫الجنوب وشرارة األحداث

 
▪على وقع األحداث في تونس ومصر، أمل الشعب السوري في
اللحاق برياح الربيع العربي، لتنطلق ثورته في 15 آذار عام 2011 من
الجنوب السوري التي كانت حادثة إقدام بعض األطفال في محافظة
درعا على كتابة عبارات مناوئة لنظام الطغمة مجرد أعواد ثقاب
أشعلت الحطب الذي ظل يتيبس منذ أكثر من 40 عامًا، إال أن األمر

تحول إلى حرب أهلية لم تنته رغم أنها تدخل عامها الثاني عشر.
 

▪وسرعان ما توسعت هذه التظاهرات، إذ شهدت مدينة حمص
وريف دمشق تظاهرات ضخمة تم مواجهتها من قبل قوات حكومة
دمشق بالعنف، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، ودخل الحراك
السوري مرحلة جديدة تلّوح بالدموية، بعد دخول قوات حكومة

دمشق إلى مدينة حمص وسقوط المزيد من الضحايا.

▫تصاعد العنف وأحداث مفصلية
 

▪مع بداية عام 2012، تصاعد العنف بعد رفض نظام الطغمة مبادرة
الجامعة العربية لحل األزمة في سوريا والتي تضمنت تشكيل حكومة
وطنية على أن يسلم الدكتاتور بشار األسد الحقًا كامل صالحياته إلى

نائبه بالتعاون مع هذه الحكومة إلنهاء "األزمة".
 

▪غير أن نظام الطغمة، وفي آذار/ مارس من العام نفسه، وجهت
ترسانتها العسكرية إلى حمص وهاجمت حي بابا عمرو وأعلنت السيطرة
عليه بعد قتال عنيف استمر قرابة 26 يومًا، فيما أعلن العقيد رياض
األسعد قائد ما يسمى الجيش السوري الحر أن جنوده نفذوا انسحابًا
“تكتيكيًا” من الحي بعد أن حل فيه الدمار وسقط العديد من الضحايا.

 
▪وفي شهر تموز/ يوليو، أخذت األزمة السورية منعطفًا آخر بعد أن
أعلن تلفزيون نظام الطغمة مقتل كل من وزير الدفاع داوود راجحة
ونائبه آصف شوكت، وحسن تركماني معاون نائب رئيس الجمهورية في
تفجير استهدف مبنى األمن القومي السوري في حي الروضة بدمشق.

 
▫استمرار للعنف وزيادة توافد اإلرهابيين عبر الحدود التركية

 
▪شهد عام 2013 استمرارًا لالقتتال العنيف بين المجموعات التي تلقت
الدعم من دول إقليمية في المنطقة، وفي مقدمتها تركيا وقطر،
وأطلقت على نفسها اسم المعارضة من جهة، وقوات نظام الطغمة من
جهة أخرى، كما تنامت بشكل كبير أعداد الجماعات اإلرهابية، وأعداد
المرتزقة األجانب الذين توافدوا من مختلف الدول ودخلوا عبر الحدود

التركية إلى األراضي السورية.
 

▪وعن هذه المرحلة الزمنية من عمر األزمة، قال المنسق العام لتيار
اليسار الثوري في سوريا، غياث نعيسة: "أغلب الثورات الكبرى في
التاريخ الحديث ُهزمت، ولكن على الرغم من هزيمتها تبقى آثارها
متفاوتة وطويلة الزمن بمعنى أنها تغّير عميقًا في مسار البلدان

والمجتمعات المعنية وتقلبها رأسًا على عقب".
 

▪وأضاف: "بالنسبة للذكرى الحادية عشر للثورة السورية ومسارها، فقد
تميزت من جهة في البدايات بمشاركة واسعة من الشعب السوري في
كل أماكن وجوده مطالبة بالحرية والعدالة والعيش الكريم والكرامة
والمساواة. مطالب عظيمة ومهمة حملتها جماهير شعبية والشباب
السوري خالل األشهر األولى للثورة ولكن من جهة قمع النظام وعنفه
وقتله ألفضل المناضلين والقادة لهذه الثورة من جهة، وأيضًا غياب
قيادة سياسية؛ ألن سوريا كانت مصّحرة سياسيًا بسبب النظام
االستبدادي، وممنوعة من العمل السياسي والمعارضة والعمل الثقافي

واالجتماعي وغير ذلك".
 

▪وأوضح نعيسة أنه كان "هناك تصحر في الواقع السوري خالل أكثر
من ٥٠ عامًا من الحكم االستبدادي، فغياب القيادة السياسية الوطنية
والثورية للثورة أضعف من قدراتها على مواجهة العنف الفظيع من قبل
هذا النظام، ومن جهة أخرى تدّخل القوى اإلقليمية وبعض القوى
الدولية التي دفعت بمسارات أخرى تخدم مصالحها، وليست مصالح
الشعب السوري، وبالتالي، فنحن منذ عام ٢٠١٢ و٢٠١٣، الحظنا هيمنًة
لقوى ما تسمى الثورة المضادة الرجعية والدول اإلقليمية على حساب
القوى الثورية في الثورة السورية، وصوالً إلى هزيمة في أغلب المناطق

باستثناء شمال وشرق سوريا".

▫       في الذكرى الحادية عشر النطالق الثورة
▪القوى الخارجية تبحث عن مصالحها

والسوريون بدون حلول
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▪وفي أيار/ مايو من نفس العام، سيطرت قوات نظام الطغمة
وعناصر من حزب الله على مدينة القصير االستراتيجية في ريف

حمص، بعد 18 يومًا من القتال العنيف.
▪وشهد شهر آب / أغسطس، أحد الفصول األكثر إيالمًا في الثورة
السورية، حيث سقط مئات الضحايا من سكان الغوطة الشرقية بعد
استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز األعصاب، بعد ثالثة

أيام من وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى دمشق.
▪وعلى الرغم من ما حققته المجموعات المسلحة من تقّدم على
نظام الطغمة ودخولها العديد من المدن، إال أن دمشق غّيرت من
استراتيجيتها وخططها؛ هربًا من االستنزاف، ُمرّكزة سيطرتها على
المدن االستراتيجية ذات األهمية والتي سميت "سوريا المفيدة"
لكن الدعم اإليراني وإرسال المجموعات الشيعية، ومن بينها حزب
الله اللبناني، وكذلك تنامي المجموعات اإلرهابية مثل جبهة النصرة
وداعش، شكل عبئًا مضافًا على الحراك في سوريا مما خلط األوراق

وجعل المشهد يبدو ضبابّيًا.
▪وفتحت تركيا مطاراتها الستقبال اإلرهابيين من كافة أنحاء
العالم وسهلت عبورهم إلى األراضي السورية، كما حولت حدودها
إلى معابر يتدفق منها السالح إلى اإلرهابيين والمرتزقة في سوريا،
وقدمت كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي والطبي لهم. أما إيران
فحشدت الشيعة أينما كانوا، وأرسلتهم إلى سوريا للقتال إلى جانب

نظام الطغمة.
▪وفي هذا السياق، قال نعيسة: "إن تدخل بعض القوى اإلقليمية
والدولية وتركيا بشكل خاص، كان هدفه مثل النظام تحديدًا في
جهة منه، بمعنى منع انتصار ثورة شعبية عميقة جذرية وتدعو إلى
الديمقراطية وتغيير سياسي واجتماعي عميق في منطقة حساسة
جدًا، وانتصار هذه الثورة في سوريا كان يعني انقالبًا عميقًا وجذريًا
وواسعًا في النظام اإلقليمي القائم هناك على حساب حكومات
ومصالح أنظمة قائمة ال عالقة لها بمصالح الشعوب وأهدافها

والتحرر والمساواة".
▪وأضاف: "بالتالي، مشاركة هذه القوى والدول اإلقليمية والدولية
هدفها منع قيام نظام جديد وشعبي وديمقراطي وثوري في سوريا،
بشكل أساسي، ومن جهة أخرى توسيع مناطق نفوذها ومصالحها
في المنطقة الحساسة من العالم، يعني شرق المتوسط ودور تركيا،
التي هي جارة لسوريا، بالتأكيد كان فاعالً أكثر من غيره على صعيد
الميدان؛ ألنه من أجل تعزيز نفوذها في سوريا استندت بشكل
أساسي على أكثر القوى رجعية وتخلفًا وجهادية من قوى الثورة
المضادة وكان له تأثير سلبي جدًا في إجهاض الثورة الشعبية في

سوريا".
▫داعش يحتل بشكل متسارع

▪ونتيجة للصراعات الدولية واإلقليمية واستخدام الشحن الطائفي
والقومي في المنطقة كوسيلة لتجنيد المسلحين، احتل مرتزقة
داعش صيف 2014، مساحات كبيرة من سوريا والعراق، إذ احتل
في بداية شهر حزيران مدينة الموصل العراقية، وفي الشهر نفسه،

مدينة الرقة وأعلنها عاصمة لخالفته المزعومة في 29 حزيران.
▪كما احتل داعش الغالبية العظمى من محافظة دير الزور، باإلضافة
إلى وجوده في كل من حلب، وإدلب، وحماة، وريف دمشق وعدد من
المناطق السورية األخرى، وبذلك بات يحتل ما يقارب نصف مساحة

سوريا.
 

▫قوات دمشق تنهار
 وانهارت قوات نظام الطغمة عام 2014، كما تقدمت المجموعات
المسلحة التابعة للقوى اإلقليمية، وخاصة مرتزقة جبهة النصرة وبعض
المجموعات التابعة لإلخوان المسلمين المدعومين من تركيا وقطر،
واحتلت مساحات كبيرة من حلب، وإدلب، وحماة، ودرعا، وحمص،

والقنيطرة.
▪وانحصر وجود قوات نظام الطغمة في المدن الرئيسة فقط، في حين
كانت وحدات حماية الشعب والمرأة قد حملت على عاتقها مهمة
الحفاظ على مقاطعات اإلدارة الذاتية الثالث التي أعلنت في روج آفا
في كانون الثاني 2014 والمتمثلة في مقاطعات الجزيرة وعفرين

وكوباني.
▪وقال الرفيق غياث نعيسة: "منذ تمور ٢٠١٢، هناك صيرورة أخرى
حافظت على قيم الثورة وقيم التقدم والتحرر في سوريا، فهذه هي
الحالة اآلن في الوضع السوري، مسار الثورة السورية تفاوت في
األحوال، يعني أن هناك هزيمة للثورة السورية، ولكن كل دوافعها وكل
مطالبها وكل ما قامت عليه ما يزال فاعال وحيًا، ووجود شمال وشرق
سوريا والتجربة الدائرة فيها وأيضًا القوى الديمقراطية واليسارية
الموجودة في المناطق السورية األخرى، توضح أن أهداف الثورة
ودوافعها والحاجة إلى التغيير العميق الديمقراطي واالجتماعي في

سوريا ما يزال قائمًا".
▫روسيا تتدخل لمنع سقوط نظام الطغمة

▪ونتيجة لتدهور نظام الطغمة، على الرغم من الدعم اإليراني ووصول
المجموعات المسلحة إلى وسط العاصمة دمشق واقترابها من القصر
الجمهوري، تدّخلت روسيا ووّقعت اتفاقًا مع دمشق في آب / أغسطس
2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم
في كل وقت من دون مقابل، وألجٍل غير مسمى، وابتداًء من أيلول /

سبتمبر 2015، عززت روسيا حضورها العسكري في سوريا.
 

▫القوات األميركية رسميًا في سوريا
▪بحثت الواليات المتحدة األميركية منذ بداية األزمة السورية عن
فصائل سورية مسلحة، وقامت باختبار بعض المجموعات المسلحة،
ففي الـ 4 من آذار/ مارس وصلت مجموعة من 50 مقاتالً مزودين بجميع
أصناف األسلحة الحديثة من اللواء 51 بعد تلقيهم تدريبات ضمن إطار
البرنامج األميركي لتدريب "المعارضة المسلحة" إلى سوريا، عبر معبر
باب السالمة في مدينة إعزاز، ولقي أفراد هذه المجموعة وخالل أيام
معدودة مصرعهم، فيما فّر آخرون وسلموا أنفسهم لمرتزقة داعش مع

أسلحتهم.
▪إال أن اإلدارات األميركية كانت تراقب جدارة وحدات حماية الشعب
ووحدات حماية المرأة في محاربة داعش؛ لذا وبعد اإلعالن عن تشكيل
التحالف الدولي المناهض لداعش عام 2014، اضطرت قوات التحالف
الدولي لتقديم الدعم الجوي لوحدات حماية الشعب والمرأة، وخاصة
في معركة كوباني في أيلول عام 2014، ليستمر هذا الدعم فيما بعد

حتى إعالن تشكيل قوات سوريا الديمقراطية وإلى اآلن.
▪وحررت قوات سوريا الديمقراطية عموم شمال وشرق سوريا من
داعش، وأبرز المناطق التي تم تحريرها هي منبج والرقة ودير الزور
وصوالً إلى الباغوز. حيث تم اإلعالن عن القضاء على الخالفة المادية

لداعش.
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▫بعد العداء والقطيعة.. تركيا وروسيا شركاء في أستانا
 

▪بعد أن تم القضاء على داعش ونشوء قوة ديمقراطية متمثلة
باإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تخلت تركيا عن غطرستها
وعدائها مع روسيا والذي تزايد بعد إسقاط تركيا في 24 تشرين
الثاني من عام 2015، طائرة حربية روسية من طراز سوخوي- 24،
وقال الرئيس الروسي فالديمير بوتين إن الطائرة الروسية أسقطت
فوق سوريا على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع تركيا. ووصف

إسقاط الطائرة بأنه "طعنة في الظهر من شركاء اإلرهابيين".
 

▪وبعد قطيعة استمرت أكثر من نصف عام، وصف خاللها نظام
الطغمه وداعميه في إشارة إلى الروس بالمجرمين، اعتذر الرئيس
التركي عن إسقاط الطائرة وأعرب عن حزنه، وبذلك انحاز أردوغان
إلى جانب الروس وأراد تحقيق أطماعه في سوريا من البوابة
الروسية، فيما سعت روسيا الستغالل تركيا إليقاف الدعم المقدم
للمجموعات التابعة لها األمر الذي سيمكنها من تقوية نظام الطغمة.

 
▪وفي نهاية عام 2016، أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين من
اليابان أنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول
محادثات السالم السورية، وقال إنهما اتفقا الستمرار المحادثات في

العاصمة الكازخية األستانا.
 

▪سبع عشرة جولة من أستانا عقدتها هذه الدول (روسيا – تركيا –
إيران) بدءًا من 23 – 24 كانون الثاني 2017 حتى 21 كانون األول/
ديسمبر 2021، لمناقشة أزمة السوريين دون حضور أصحاب األزمة،
إال أن أهداف النقاشات ونتائجها كانت واضحة، وهي استمرار

التفاهمات الروسية – التركية، ليس إال.
 

▪جوالت متتالية طغى عليها أسلوب الصفقات والبازارات
السياسية، فكان يسبق كل جولة من أستانا جولة تصعيٍد على
األرض، يستثمرها الرابح في طاولة المفاوضات التي تنتهي بتبادل

النفوذ في المناطق السورية.
 

▪واستغلت تركيا هذا االتفاق من أجل احتالل عفرين وسري كانيه
وكري سبي وأجزاء من أرياف إدلب والالذقية وحلب، في المقابل
مّكنت روسيا نظام الطغمة من السيطرة على مناطق سورية واسعة.

 
▪وحول ذلك، قال نعيسة: "أستانا هي منصة للدول الثالث الفاعلة
في الوضع السوري روسيا وتركيا وإيران، لتنظم خالفاتها في سوريا
من جهة، وأيضًا لتنظم تقاسم مصالحها ونفوذها في سوريا. هذه
األمور جرت وتجري على حساب مصالح الشعب السوري، وبالتالي
ليس لها دور آخر سوى المحافظة على تقسيم سوريا الجاري
والمحافظة على نفوذ هذه الدول في سوريا مهما كان الثمن، إن كان
اإلبقاء على سوريا مقسمة أو عذاب الشعب السوري أو معاناته، هذا
األمر ال يعنيها، وبالتالي هذا المسار هو مسار مناهض ومعادي تمامًا
لمصالح الشعب السوري في حياة كريمة وفي سالم وإعادة توحيد

بالده المقسمة اليوم".
 

▫اجتماعات ومنصات لبيع الوهم للسوريين
▪وتعددت المبادرات الدولية بشأن التسوية السياسية للصراع في
سوريا دون أن تسفر أي منها عن حّل سياسي، ومن ثم فإن بقاء الصراع
واستمراره حتى تتبلور وتنضج عوامل التسوية السياسية أصبح أمرًا

واقعًا يعكسه تعامل القوى الكبرى مع األزمة.
▪ولم تتمكن محادثات جنيف التي تخلى خاللها كوفي عنان واألخضر
اإلبراهيمي وستيفان دي مستورا كمبعوثين لألمم المتحدة عن مهامهم
ليتسلم فيما بعد غير بيدرسن المهمة التي لم تتوصل إلى نتائج ملموسة
حتى اآلن، على الرغم من أن كل جولة تنتهي بجملة من القرارات ال
تطبق على أرض الواقع. حيث بدأت الجولة األولى في 30 حزيران
2012 بناء على دعوة المبعوث األممي إلى سوريا كوفي عنان
ومجموعة العمل من أجل سوريا، ولكنها فشلت لعدة أسباب أهمها عدم
دعوة ممثلي الشعب السوري واختالف األطراف المعنية باألزمة على

تفسير بنود االتفاق.
 

▪كما عقد مؤتمر سوتشي للحوار السوري في 30 كانون الثاني 2018،
وسط مقاطعة غربية وعدد من األحزاب والكيانات السياسية الفاعلة
على الساحة السورية، وبحضور عدد من ممثلي المجموعات المرتزقة

المرتبطين بتركيا وممثلي حكومة دمشق.
▪وبعد أكثر من عام ونصف العام على المشاورات، أعلن األمين العام
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الثالث والعشرين من أيلول /
سبتمبر 2019، تشكيل ما تسمى اللجنة الدستورية التي تقرر تشكيلها
في مؤتمر سوتشي برعاية روسية تركية وإيرانية، وتحولت جنيف إلى

مقر الجتماعات ما تسمى اللجنة الدستورية.
▪وفي 22 تشرين األول 2021، اختتمت اللجنة الدستورية أعمال
جولتها السادسة دون تقدم في أعمالها، في خطوة وصفها المبعوث

األممي إلى سوريا غير بيدرسن بـ "محبطة للغاية".
 

▪وفي هذا السياق، قال نعيسة: "مسار جنيف وهيئة التفاوض واللجنة
الدستورية وغير ذلك من األشكال التي فرضتها الدول الكبرى
واإلقليمية، ليست سوى منصات لتسويق الوقت والمماطلة وساحات
لرمي الناس بالوهم بأن هناك شيء ما يجرى لحل القضية السورية، هذه
المنصات ليست شيئًا آخر سوى ساحات تقرر فيها الدول المعنية الكبرى
ما يجب أن يكون عليه الوضع في سوريا. تتفاوض فيما بينها وتقرر ما
تشاء وعلى المشاركين السوريين فيها أن يوقعوا في نهاية المطاف في

حال توافقت هذه الدول الماسكة بهذه المنصات فيما بينها".
▪وأضاف: "بالتالي ال قيمة لهذه المنصات كلها في حل القضية السورية
وإعادة الكرامة والحرية للشعب السوري، هذه منصات للدول اإلقليمية
والدولية فحسب؛ لترسيخ مصالحها وحل خالفاتها فيما بينها، وال عالقة

لها بالقضية السورية والشعب السوري وال بمصالحه إطالقًا".
 

▫شمال وشرق سوريا.. بقعة ضوء وسط محيط مظلم
▪وبعد أن تم سرقة الثورة من الشعب السوري؛ نتيجة تسليم ما تسمى
المعارضة السورية قرارها للقوى اإلقليمية وخصوصًا تركيا، عانى
السوريون المآسي نتيجة الحرب والدمار والحصار، ولم تستطع كل هذه
االجتماعات التي شارك فيها من يطلقون على أنفسهم المعارضة، أن
تجد حالً لألزمة التي يعيشها هذا الشعب، لكن بقعة الضوء كانت في

شمال وشرق البالد.
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▫مسار األمور في المرحلة المقبلة والمطلوب من السوريون
 

▪ حاول الرفيق غياث استقراء مسار التطورات السورية خالل
الفترة المقبلة، قائالً: "إذا بقيت األمور على حالها، فهذا يعني أن
الدول اإلقليمية في أستانا والدول الكبرى تتصرف وكأنها مالكة
لمسار األمور في سوريا ولكن ما يزال حتى اآلن عامل مهم، لكنه
ضعيف. بمعنى حتى اآلن لم نعرف كيف نحشد عوامل القوة لدينا
نحن السوريين لكي نستعيد اإلمساك بمصيرنا وحقنا بتقرير مصيرنا

وحقنا في رسم مستقبل شعبنا وبالدنا".
 

▪وأوضح في هذا السياق "من عوامل القوة هذه التي أراها ويجب
العمل عليها وتعزيزها هي أوالً، مشروع اإلدارة الذاتية في شمال
وشرق سوريا، يجب االرتكاز عليه من قبل كل القوى والشخصيات
الديمقراطية السورية عمومًا واالستناد إلى هذا المشروع ودعمه
وأيضًا دعم اإلدارة الذاتية لهذه القوى والشخصيات الديمقراطية

واليسارية في عموم سوريا".

الظالم والبرد لمدننا الجامعية والنور والدفء
لقصورهم.

 
▪رغم أن حكومة نظام الطغمة تخصص للجامعات مليارات الليرات
السورية، إال أن الطالب ما زالوا يعانون من أزمات جمة، وبحسب
مجموعة من الطلبة الجامعيين الذين تواصلوا معنا، فإن “السكن
الجامعي يفتقر إلى أبسط الضروريات األساسية للمعيشة والتعليم،
مثل عدم توفر الكهرباء والتدفئة المركزية في فصل الشتاء،

باإلضافة إلى حشو أعداد كبيرة من الطلبة في الغرف السكنية.
 

▪هذا وقد أكد لنا بعض الطلبه هناك، أنه لم يتم تأمين الكميات
المطلوبة من المازوت لتشغيل المولدات في المدينة الجامعية، لكن
الحكومة تعمل كل فترة على رفد المدينة بكميات قليلة ال تكفي

حتى للتيار الكهربائي.
 

▪وأوضح الطالب، أنه يتم تشغيل المولدات يوميا، حسب الكميات
المتوفرة من المازوت؛ دون أي مراعاة لحاجة الطالب و التزاماتهم.

 
▪وأضاف: "من جهة أخرى علينا أن نشكل الكتلة الديمقراطية
المهمة والوازنة التي تشمل أغلب القوى والشخصيات الديمقراطية
واليسارية الثورية على أساس برنامج واضح يرسم مستقبل سوريا
وفق ما نريده، وأيضًا على أساس برنامج عملي، وكيف نصل إلى
ذلك بتوحيد طاقاتنا، حينها نصبح وزنًا نوعيًا في المعادلة القائمة
في المنطقة وسوريا وال يمكن في هذه الحالة إغفال دور السوريين
في رسم مستقبل بالدهم وشعبهم وهذا ما يجب العمل عليه ليل

نهار".
 

▪واختتم المنسق العام للتيار اليسار الثوري في سوريا، الرفيق
غياث نعيسة، حديثه قائالً: "يجب بناء قيادة سياسية وطنية ثورية

في سوريا، إنها ما يفتقر له السوريون، وهذا ما نفتقره حتى اآلن".
 

حوار صحفي مع وكاالت هاوار
 

▪وقالوا أن الكميات المتوفرة من المازوت تعمل في المدينة
“لإلنارة وأحيانا توفير المياه الساخنة” ، أما بالنسبة إلى التدفئة فلم
يتم تشغيلها هذا العام، بحجة “صعوبة توفير المازوت” الالزم

لتشغيل المولدات والحراقات.
 

▪وأكد الطالب على انه “عند المساء ال يتوفر الكهرباء سوى لبعض
ساعات قليلة وبقية الساعات يقضي فيها طلبة الجامعة، دراستهم
على الشواحن الصغيرة أو أضواء الشموع، كذلك ال يتوفر مياه
ساخنة لالستحمام إال نادرا، فضال عن األزمات األخرى التي يعاني
منها الطلبة، من الوقوف لساعات طويلة حتى الحصول على الخبز

والمواصالت وما إلى ذلك”.
 

▪ولفتت المصادر ذاتها إلى صعوبة التعليم في مثل هذه الظروف
الصعبة، قائلة: “كيف يمكن للطالب التوفيق بين ساعات دراسته
الجامعية مع ساعات الدوام وتلبية احتياجاته اليومية، ناهيك عن
غالء المعيشة وغالء مقررات المحاضرات الدراسية، حتما هذه
الظروف تؤدي بالطالب إلى حل واحد وهو ترك مقاعد الدراسة

والسفر في أقرب فرصة تتيح له”.
 

▪نتضامن في هيئة تحرير الخط األمامي مع المطالب المحقة
والعادله للطلبه إذ إن نظام الطغمة مستمر في نهب ثروات السوريين
ومراكمتها لتأمين اإلنارة والتدفئة لقصورهم وشاليهاتهم بينما تغرق
الغالبية الساحقة من الشعب والمؤسسات التعليمية في ظالم دامس

وبرد شديد.
 

تسقط الالعدالة في توزيع ثروات سوريا
يسقط نظام الطغمة

 السلطة والثروة للطالب
الخط األمامي

 



العدد 58 ✪ 3 / 2022 7

الموت يغيب رجاء بّنوت.. خسارة للساحة الثقافية
السورية

 
▪نعى العديد من الكّتاب والناشطين المدنيين السوريين رجاء
بّنوت، الناشطة السورية ومؤسسة ومديرة “ملتقى حنين الثقافي”،
التي اختارت الفن كبوابة لتطوير المجتمع، وأحدثت أثرا في المشهد

الثقافي والفني في سوريا ال ُيمحى.
 

▪وكتب السوريون على وسائل التواصل االجتماعي، بأسى وحزن
عميقين، عن الناشطة السورية، التي غادرت بهدوء صباح يوم أمس
األحد، وتنحدر، بّنوت من قرية “عيون الوادي” في مدينة حمص
السورية. المولودة في سنة 1957، ونشأت في أسرة تتبنى أفكار
الديمقراطية والتحرر، حيث كان ألسرتها دور الهتمامها بالشأن العام

السوري.
 

من هي رجاء بّنوت؟
تنحدر البّنوت من قرية “عيون الوادي” في مدينة حمص السورية.
وُولدت سنة 1957، ونشأت في أسرة تتبنى األفكار المعاصرة
والمتحررة، حيث كان ألسرتها دور الهتمامها بالشأن العاّم السوري.

 
▪تخرجت من كلية الزراعة في دمشق، سنة 1980، وحصلت على
الماجستير في اإلدارة من الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا،
التابعة لجامعة الدول العربية، وهي زوجة الباحث والخبير
االقتصادي سمير سعيفان مدير مركز “حرمون للدراسات المعاصرة”
وأم لثالث بنات، وناشطة في مجال العمل المجتمعي والثقافي،
وكانت تعمل بمبادرات فردية، والتي تحولت إلى منظمات منذ عام

2000. بعد أن استقرت في دمشق.
 

▪أسست بّنوت جمعية النهضة الفنية بدمشق عام 2006، بهدف
تغيير الثقافة المجتمعية تحت شعار “يمكن للفن النهوض باإلنسان

والمجتمع”.
 

▪وقفت مع الثورة السورية عام 2011 مع بدايتها، وزارت معظم
القرى والبلدات السورية، وتعرفت على ثقافات المجتمع السوري عن
كثب، وعملت ضمن مجموعات سورية على إجراء لقاءات وورشات
عمل عن سورية، قبل أن تنتقل إلى مدينة غازي عنتاب التركية،
وتعمل مع النساء السوريات المهجرات، وتؤسس كورال وملتقى
ثقافيًا في غازي عنتاب التركية، والذي تهدف منه إلى مساعدة
النساء معتقالت وأرامل على الخروج من حالة الملل، والتأكيد على

ة السورية. االنتماء للُهِويَّ

األمن العسكري يطرد أهالي 25 معتقًال طالبوا بمعرفة
مصير أبنائهم

 
▪طرد عناصر من فرع األمن العسكري التابع للنظام بمدينة تدمر،
العشرات من األهالي في أثناء مطالبتهم بالكشف عن مصير أبنائهم
المعتقلين من قبل ميليشيا "الحرس الثوري" اإليراني، منذ

أسبوعين.
 

▪وتجمع أفراد 17 عائلة مطالبين بمقابلة رئيس الفرع، لمعرفة
مصير 25 شابًا اعتقلوا في شهر شباط (فبراير) الماضي، من حي
السوق بمدينة تدمر، لكن عناصر الفرع طردوهم وشتموهم، قائلين
إن رئيس الفرع لديه مهام أهم من شكواهم، وفق شبكة "عين

الفرات" المحلية.
 

▪وذكرت الشبكة، أن عناصر الفرع هددوا األهالي باعتقالهم بتهمة
تعطيل السلطات، قائلين إن عملية الكشف عن مصير المعتقلين

ليست من مهامهم، ألن المعتقلين ليسوا لدى النظام.
 

▪وتنتشر مليشيات "الحرس الثوري اإليراني" بشكل كبير في
مدينة تدمر وما حولها شرقي حمص، منذ السيطرة على المدينة

واستعادتها  من تنظيم "داعش" قبل سنوات.
 

▪ويعاني المدنيون في تدمر من انتهاكات متكررة للمليشيات
اإليرانية واعتقاالت وتضييق وسرقات، فضالً عن إعدامات ميدانية
كان ضحيتها رعاة األغنام بشكل خاص، بذريعة محاربة "داعش".

 
الخط األمامي

▪تأسس ملتقى حنين الثقافي في 22 فبراير 2015، وكانت البداية
مع مشروع كورال حنين الذي سبق لـ “نداء بوست” أن أورده في
أحد تقاريره، وضم مجموعة من السيدات السوريات بأعمار مختلفة
من جميع المحافظات السورية، ليمثلن طيفًا واسعًا من مكوناتها.
يغّنين التراث السوري، ابتداًء من درعا، وانتهاًء بالحسكة. كما يغّنين
باللغات الخاصة بالمكونات السورية غير العربية، مثل الكردية

والسريانية والتركمانية واألرمنية والشركسية واآلشورية.
 

▪وبالرغم أن دراستها األكاديمية هي في اإلدارة، إال أنها نجحت
بتشكيل 3 ِفرق للغناء الجماعي “كورال” من كبار السن، في 3 دول،

هي سورية وتركيا وألمانيا.
 

▪وفي لقاء سابق للراحلة رجاء بّنوت مع “العربي الجديد” قالت:
“أنا لست فنانة، وهذا المجال بعيٌد عن اختصاصي، حتى أني لست
الشخص الذي يدرب (الكورال)، بل أتدرب كأي عضو فيه. ولكن الفن
جزء من المنظومة الثقافية التي أعتقد أنها يجب أن تكون موجودة

في الحياة”.
ره ▫وأضافت أن “الفن هو الرافعة الحقيقية لتغيير المجتمع وتطوُّ

 
الخط األمامي
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▫12 آذار 2004 ذكرى ثورة الشعب الكردي
وانتفاضته في سوريا ضد نظام األسد

وتسلط أجهزته األمنية
 

▪يصادف اليوم ذكرى الثامنة عشر ألحداث انتفاضة
الكرد في سوريا، إثر مباراة للدوري السوري في الملعب

البلدي بالقامشلي بين ناديي "الجهاد" و"الفتوة".
▪بدأت األحداث في الملعب عندما كان مشجعو فريق
"الفتوة" الذين ينحدر معظمهم من دير الزور يلقون
الشتائم على الرموز الكردية ويرشقون األحجار التي
جلبوها معهم على جمهور فريق "الجهاد" لتبدأ بعدها

المشاحنات الكالمية بين جمهور الفريقين.
▪بحسب شهود عيان في الملعب، كان جمهور فريق
"الفتوة" محميٌي من قبل القوات األمنية التابعة
للحكومة السورية وعند اشتداد المناوشات أطلقت
القوى األمنية النار على جمهور النادي المستضيف
لُيقتل 9 أشخاص كرد في ذلك اليوم وتبدأت االنتفاضة

الكردية في سوريا.
▪شهدت معظم المناطق الكردية في سوريا لعدة أيام
احتجاجات ومظاهرات منددة بأحداث الملعب، متهمة
أجهزة األمن الحكومية بالعنصرية تجاه الشعب

الكردي.
▪في أقل من أسبوع على االنتفاضة، قتل 36 شخصًا
برصاص قوى األمن السورية بينما أصيب 160 واعتقل
أكثر من 2000 شخص، غير أعمال التخريب التي

طالت ممتلكات الكرد.
▪مارست أجهزة األمن السورية العنف إلخماد
االنتفاضة. وكانت قد قتلت القوات األمنية لنظام
الطغمة في 12 آذار 9 متظاهرين وفي يوم 13 آذار
قتلت 24 متظاهرًا في قامشلو، وفي 16 آذار قتلت 5
متظاهرين في عفرين. واستشهد العديد تحت
التعذيب. لتبدأ بعد هذا التاريخ حوادث اغتيال الجنود
الكرد أثناء الخدمة العسكرية اإللزامية، والذين بلغ
عددهم 48 عسكريًا كرديًا وزادت سياسة القمع
واالضطهاد بحقهم حتى منعوا من االحتفال بأعيادهم
ومناسباتهم القومية واعتقلت واغتيلت شخصيات

وطنية كردية كثيرة.
▪ومنذ ذاك الحين، يخرج الكرد السوريين مع مختلف
شعوب المنطقة بتمام الساعة 11 صباحًا في مثل هذا
اليوم من كل عام، ليقفوا دقيقة صمت تمجيدًا لشهداء

االنتفاضة وتخليدًا لذكراهم.

▪ونعيد هنا نشر بيان كان قد أصدره تيار اليسار الثوري في سوريا في الذكرى
السابعة لهذه االنتفاضة العظيمة عندما كانت قوى الثورة المضادة تشن هجوما

مسعورا على الشعب الكردي وحقوقه المشروعة. وقد جاء فيه:
 

▪االنتفاضة الكردية في ١٢ آذار ٢٠٠٤ تشكل حجر أساس في تطور الدينامية
الثورية للجماهير الشعبية٫ والتي تفجرت في ثورة اذار الشعبية عام ٢٠١١ . والثورة

مستمرة٫ من كل السوريين وألجل تحرر كل السوريين.
 

▪المجد لمن أعطى المثال على التمرد من أجل التحرر على كل ظلم واستغالل٫
المجد لشهداء انتفاضة آذار ٢٠٠٤ الكردية٫

 والمجد لشهداء ثورة آذار ٢٠١١ الشعبية المستمرة .
وحدة الثوار والجماهير الشعبية٫ مهما كان دينها او انتمائها القومي٫ شرط ▫

النتصار الثورة وتحرر كل الجماهير.
 

▪يهم مرة أخرى تيار اليسار الثوري في سوريا أن يؤكد دعمه و التزامه بحق
الشعب الكردي في مصيره في سوريا وغيرهامن بلدان تواجده . هذا الشعب الذي
عانى طويال من القمع والغبن والتمييز على يد جميع األنظمة في المنطقة. وتأكيد
دعمنا له في حقه بتقرير مصيره ال يمنعنا من التعبير عن الرغبة في أن يكون
الشعب الكردي شريكا كامال لنا في المعركة ضد نظام األسد اإلجرامي، فقد كان
الثوار الكرد جزءا من هذه المعركة منذ البداية، وأيضًا في مواجهة المجموعات
الرجعية اإلسالمية، وشركاء في بناء سوريا الديمقراطية، واالشتراكية والعلمانية

بالمساواة لجميع المكونات العرقية و الدينية والمذهبية فيها
 

▪كما ندين سلوك المجموعات اإلسالمية الرجعية وغيرها، ومحاوالتهم العنصرية
والطائفية لتقسيم الشعب السوري. كما أن رفض بعض المعارضة السورية، ومن
ضمنها االئتالف الوطني السوري، االعتراف بحقوق الشعب الكردي في سوريا هو
أمر غير مقبول ويشكل امتدادا للسياسات القومية التي انتهجها النظام السوري

خالل السنوات األربعين الماضية
 

تيار اليسار الثوري في سوريا آذار 2015 ▫
 

▪إن الشعب الكردي أول من بدأ الثورة السورية ضد نظام األسد وحكم حزب
البعث الشوفيني وشبيحته… ثورة آذار الكردية ثورة نحو تحقيق حقوق شعبنا

الكردي كاملة غير منقوصة.
عاشت انتفاضة آذار 2004 عاشت ثورة الشعب الكردي وتسقط االنقسامات  

القومية والطائفية والعرقيه.
الخط األمامي
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شعب السودان يتنّظم دفاًعا عن حقه في الحياة 
تجارب لجان المقاومة والحراك الثوري السوداني 

 
▪التغطية اإلعالمية للثورة السودانية هذه األيام في القنوات األخبار
اإلقليمية وكبريات الصحف تكثر فيها عبارات على شاكلة "انسداد األفق"،
و"استحالة الحلول"، و"األزمة السياسية"، وفي ذلك تعبيٌر عن رؤية
األحداث في السودان من وجهة نظر األنظمة الحاكمة والنخب. فالطبقة
الحاكمة السودانية متمثلًة في قيادة الجيش من جهة واألحزاب
البرجوازية اإلصالحية -على أفضل تقدير- والمتواطئة مع أجهزة القمع
وحلفائهم الداخليين والخارجيين، جميعهم في حيرة من أمرهم

ويواجهون وضًعا جديًدا ال يفسح المجال ألدواتهم ومناوراتهم المعتادة. 
 

▪بعد ما يفوق األربعة أشهر من انقالب الخامس والعشرين من أكتوبر
2021، لم تتمكن قيادة االنقالب من تشكيل حكومة أو إيقاف التظاهرات
المستمرة في الشوارع السودانية، وفشل االتفاق الذي وقعته مع رئيس
الوزراء الُمنَقَلب عليه -والمنضم الحقا لالنقالب- في أن يكون له أي أثر
على حراك الشارع، فيما عدا ظهور هتاف "استقال وال ما استقال، الجدول
شغال"، إشارًة إلى جدول التظاهرات الصادر عن تنسيقيات لجان المقاومة

باألحياء. 
 

▪وبينما تقرأ األنظمة الشمولية هذا الوضع على أنه أزمة، إال أن قراءة
الشعوب الباحثة عن التحرر تختلف. من منظور الشعوب يشهد السودان
انفراجًة غير مسبوقة في األفق الثوري ودرجًة عالية من التنظيم تدعم
استمرار التظاهر، بل وتطور أشكال المقاومة والتنظيم، ومناحيهم
وأهدافهم. ويأتي كل ذلك كنتيجة طبيعية لألحداث التي صقلت الحراك
الثوري منذ العام 2018 لتنتج لنا مهرجاًنا ثورًيا بطله شعٌب يتنظم دفاًعا

عن حقه في الحياة. 
 

▫لجان المقاومة.. النشأة والتكوين 
▪تنتظم التظاهرات في مدن السودان وقراه تبًعا لجداول وتواريخ
ومسارات معلنة من قبل لجان المقاومة باألحياء. تشكلت لجان المقاومة
في موجة ديسمبر 2018 الثورية في السودان بهدف تنظيم التظاهرات
بشكل غير مركزي، ولجنة المقاومة عبارة عن تنظيم من سكان الحي

الواحد الملتزمين بالعمل على إسقاط نظام البشير حينها. 
 

▪كانت الفكرة قد ظهرت في احتجاجات 2013 بشكل محدود ال يمكن
مقارنته بانتشارها في بدايات 2019، حيث كانت الحوجة لتنظيم
التظاهرات المتزامنة بشكل غير مركزي عاجلة وملحة لتشتيت قمع النظام

وقواته.

فتكونت اللجان بعدد كبير من األحياء عبر واليات السودان
بعضوية في معظمها من صغار السن تحت العشرين، وقاموا
بتنظيم المواكب داخل األحياء، وتوزيع مهام مراقبة قوات
الحكومة، وتجهيز العيادات الميدانية، وتحديد مسارات
المواكب والدفاع عنه، وتنظيم اعتصامات األحياء والندوات

السياسية، وغيره مما ابُتِكَرت من أساليب المقاومة. 
 

▪ظهرت وتكاثرت الصفحات الرسمية للجان على فيسبوك،
فكان الناس يتابعونها لمعرفة المسارات وقراءة أخبار المواكب
واإلصابات وغير ذلك من أخبار المقاومة منذ ديسمبر وما تاله
من أشهر التظاهر. اكتسبت شعبيًة وشرعيًة من اتصالها
المباشر باألحياء ومن دعمها المبذول للثورة. واستمرت لجان
المقاومة في األحياء في تنظيم المقاومة بمناطقها الجغرافية
حتى أبريل 2019 وقيام "اعتصامات القيادة" حول مقار
القوات المسلحة في 14 مدينة سودانية، كان أكبرها اعتصام
القيادة العامة بالخرطوم، حيث أضافت اللجان لمهامها مهام

حماية ودعم االعتصام وتسيير المواكب اليه. 
 

▪جاء التغيير الثاني في مهام اللجان بعد مجزرة 3 يونيو
2019، حين هاجمت القوات الحكومية االعتصامات بشكل
متزامن وقتلت واغتصبت، بل وأغرقت، المئات في يوم واحد.
تبع المجزرة ما يفوق الشهر من انتشار عنف القوات الحكومية
في الشوارع والقطع الكامل لخدمات اإلنترنت في عموم البالد.
ورغم أن حكومة المجلس العسكري كانت تهدف من كل هذا
العنف إلى وأد المقاومة وتركيعها، دفع ذلك باللجان نحو
تعميق نشاطها على األرض والتشبيك فيما بينها لمواصلة
المقاومة وتنظيم العصيان المدني وحماية األهالي وتوفير
احتياجاتهم. أعلنت لجان المقاومة عن مليونية 30 يونيو ضد
الحكم العسكري، بعد أقل من شهر من مجزرة فض اعتصامات
القيادة، وتجاوزت انقطاع اإلنترنت بالكتابة في الجدران،
وتوزيع المنشورات، وإقامة المخاطبات في األسواق، والرسائل
النصية، وغير ذلك من الطرق المبتكرة، فكان 30 يونيو تتويًجا
لذلك، حيث خرج ماليين المتظاهرين في مختلف مدن

السودان يهتفون "مدنية" رفًضا للحكم العسكري. 
 

▪على عكس صمود المقاومة، كان تخاذل القيادة السياسية،
فتبعوا مليونية 30 يونيو 2019 بالموافقة على التفاوض مع
اللجنة العسكرية لينتجوا وثيقًة معيبًة تنص على شراكٍة في
الحكم بين القيادة السياسية للمعارضة في 2018 والمجلس
العسكري. بذلت القيادة السياسية، كما بذل مناصروها،
المبررات والجهد والزمن إلقناع السودانيين والمنخرطين في
التظاهر بشكٍل خاص بإمكانية تحقيق الحرية والسالم
والعدالة -شعارات الثورة السودانية- من خالل هذه الشراكة
تحت مبررات "هذه هي السياسة" وأنه البد من المساومة مع
العسكر، وصوروا ذلك باعتباره انتصاًرا، بينما لم تنتصر الثورة

السودانية حينها بل ارتدت. 
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▫تحوالٌت سياسية 
▪في ظل هذا التغيير الكبير في الوضع السياسي، مرت اللجان
باختباراٍت وتجارب عملت من خاللها على استكشاف الواقع السياسي
الجديد والتفكير في وضعها فيه. كان الوضع الغالب في بداية الفترة
االنتقالية هو تصوير اللجان كدرع حماية للحكومة النصف مدنية،
وهي الرواية التي قدمتها القيادة السياسية بأن الحفاظ على الشراكة

من احتماالت انقالب العسكر هو مهمة لجان المقاومة. 
 

▪وضع ذلك لجان المقاومة في موقٍف دقيق بين الدفع بأهداف الثورة
وموازنة العالقة مع الحكومة النصف مدنية خوًفا من استخدام أي
معارضة لها كذريعة النقالب عسكري. تخلل هذه العالقة الدقيقة عدة
صدامات، منها المواكب التي سيرتها لجان مقاومة تلودي (في والية
جنوب كردفان) بعد أقل من شهرين من تعيين الحكومة االنتقالية
رفًضا الستمرار التعدين الضار في أراضيها بواسطة شركات مملوكة
للمليشيات الرسمية واألجهزة األمنية للدولة، حيث رفعت هذه اللجان
الفتات تخاطب رئيس الوزراء المدني مباشرة مؤكدًة "حياتنا أغلى
من الذهب يا حمدوك"، وواجهت رصاص قوات الدولة التي تحمي
هذه الشركات. ردت الحكومة على هذه التظاهرة ببياٍن في مساء ذات

اليوم يندد باالعتداء على مقار الشركة وممتلكاتها. 
 

▪وتكررت األحداث المشابهة التي اختارت فيها لجان المقاومة الدفاع
عن تحقيق أهداف الثورة فيما يتعلق بمطالب سكان مناطقها، وتكررت
معها انحيازات الحكومة ضد هذه األهداف وإلى صالح المستثمرين أو

الجيش ومليشياته أو الحلفاء اإلقليميين والدوليين لما سبق. 
 

▪كانت الفترة االنتقالية فترة تجاذب عظيم إًذا في تحديد الموقف
السياسي للجان بين دعم أهداف الثورة -كما ذكرنا سابًقا- وحماية
النصف المدني من الحكومة الذي ما فتئ يتمادى في ابتعاده عن هذه
األهداف. لم يكن الموقف السياسي لجميع اللجان واحًدا في كل
رت القضايا بطبيعة األمر، فهذه األجسام ذات التكوين الجغرافي عبَّ
إلى حدٍّ كبير عن مصالح وطموحات ومواقف ساكني مناطقها
باختالفاتهم الطبقية والتاريخية واختالف مصادر دخولهم وأولوياتهم
ومشاكلهم االجتماعية، إلخ. ورغم ذلك، كان من الواضح توحيد
األغلبية العظمى خلف مطالب العدالة لشهداء الثورة السودانية، وهو
المطلب الذي توحدت خلفه معظم المواكب المركزية الجامعة للجان
ولحق به فيما بعد مطلب تشكيل البرلمان -الذي لم يتشكل حتى
انقالب 25 أكتوبر– فيما رأته اللجان وسيلة لتحقيق مطالب الشعب

عبر برلمانهم. 
 

▪كان مطلب العدالة للشهداء، وخاصة في قضية مجزرة 30 يونيو،
يضع عقدة المساومة تحت منشار الثورة. فالحكومة التي يشارك فيها
َذت جرائم المذبحة تحت حكمه عضوية المجلس العسكري الذي ُنفِّ
وعبر قواته، لم تكن هذه الحكومة قادرًة على تقديم نفسها للعدالة
التي تطالب بها الثورة. وتكاثرت أيًضا المطالب المتعلقة بتحسين
الوضع االقتصادي في بدايات العام 2020، مما صنع عقدًة أخرى نتيجة
الرتهان الحكومة لمصالح جهات دولية وإقليمية وما يشمل ذلك من
استمرار السياسات االقتصادية التقشفية التي اشعلت الثورة ضد نظام

البشير. 

▪حاولت الحكومة االنتقالية تحويل لجان المقاومة إلى أذرٍع
للدولة تحت مسمى لجان خدمات وتغيير تعمل تحت أو بالتنسيق
مع المحليات في مهام توفير احتياجات األحياء. واختارت لجان
المقاومة باألحياء عدم التنازل عن وضع المقاومة، بل وتولي مهام
تسيير الحياة في األحياء باإلضافة إليه أو بالتوزاي معه. فكونت
بعض اللجان مكاتب للتغيير والخدمات داخلها أو بجانبها وراقبت
توزيع حصص الدقيق على المخابز وغاز الطهي على المحطات، بل
ونظمت صيانة المدارس والمرافق بجهدها الخاص، إضافًة إلى
استمرارها في تسيير المواكب والدفع بالمطالب الثورية. كان آخر
المواكب المركزية المعلنة للجان المقاومة قبل االنقالب بتاريخ 21
أكتوبر، أي قبل 4 أيام من االنقالب العسكري األخير، مطالًبا بالعدالة
للشهداء والبرلمان، بل ورفعت الكثير من اللجان شعار "تسقط

شراكة الدم" رفًضا للشراكة مع العساكر.
 

ر المشهد  ▫اللجان تتصدَّ
▪قادت اللجان المشهد بشكل كامل بعد انقالب 25 أكتوبر، فصاغت
شعار الالءات الثالث في وجه المجلس العسكري المنقلب: "ال
تفاوض، ال شراكة، ال شرعية"، وأصدرت الجداول الشهرية
واألسبوعية للتظاهر والمقاومة، فأسقطت محاوالت شرعنة

االنقالب وتركته حتى اآلن بال حكومة أو رئيس وزراء. 
 

▪زاد تنظيم السودانيات والسودانيين في لجان المقاومة رًدا على
االنقالب، واستخدموا ما راكموه من خبرات خالل أعوام االنتقالية
في تنظيم أنفسهم، والتجهيز للمواكب وترتيب النقاشات
الجماهيرية بين سكان الحي، والتنسيق بين اللجان المختلفة على
مستوى المناطق والمدن. ظهرت في هذه الفترة "تنسيقيات لجان
المقاومة" في أدوار مختلفة نتيجة للحوجة للتنظيم على مستوى
أوسع من الحي الواحد وكذلك نتيجة النقطاع العالقة مع القيادة

السياسية المساِومة السابقة والحوجة إلى قيادة جديدة. 
 

▪ومن المهم اإلشارة هنا إلى أن الفترة بعد االنقالب شهدت أيًضا
استمرار النخب الحاكمة وأبواقها داخلًيا وخارجًيا في تجاهل
وجود هذه التنظيمات الشعبية وترديد روايات ملفقة عن الواقع
السوداني، فالقنوات اإلخبارية مثًال كانت تردد طيلة شهري نوفمبر
وديسمبر أن التظاهرات المستمرة كانت منظمة من قبل تجمع
المهنيين السودانيين أو قوى الحرية والتغيير -الشريك المدني في
الفترة االنتقالية- وهي كيانات لم يكن لها أي ثقل في الشارع حينها

بينما كانت إعالنات التظاهرات تصدر من قبل اللجان. 
 

▪كان للزخم الثوري بعد االنقالب آثاره في تشكيل الوضع
السياسي وفي تشكيل اللجان كذلك. ازدادت قوة التنسيقيات
المناطقية نتيجة للحوجة لها، ونظمت لجان عديدة هياكلها
الداخلية لمجابهة الوضع الجديد وما ترتب عليه من مهام وُأعيد
إحياء لجان كانت عضويتها قد ترهلت، وُأنِشئت لجان جديدة في
مناطق أراد سكانها أن يكون لهم دور فعال في مواجهة االنقالب.
كانت عضوية اللجان في هذه الفترة ال تزال تتشكل في معظمها من
صغار السن وأغلبيتهم من األوالد والرجال، ومع الوجود المبهر
للفتيات في المقاومة في الشارع وبتذكُّرهن درس 2019 -حيث لم
ينعكس وجودهن في الشارع على الحكومة االنتقالية ودعمها

لمصالح النساء- 
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- ظهرت حملة #خشي_اللجنة التي دعت الفتيات والنساء لالنضمام للجان
لضمان تحقق مطالبهن ومصالحهن، وواجهن ورفضن التصرفات والهياكل
التي تضع العقبات في طريق انضمامهن للجان حتى في أبسطها، مثل
االجتماعات الليلية التي يصعب على الفتيات التواجد فيها نتيجة للعقبات
االجتماعية. وعملت قطاعات مجتمعية مختلفة في هذه الفترة على تمثيل
نفسها عبر لجان المقاومة وهي تذكر دروس إقصاء المطالب الجماهيرية

فيما سبق من عامين. 
 

▪اتضح فيما تلى من شهور إمكانيات استخدام األدوات التنظيمية
واألفكار األساسية للجان المقاومة في تنظيمات جماهيرية أخرى دعت
إليها الحوجة وتكاثر جبهات الصراع مع االنقالب العسكري مع تكاثر ما ُأنِزَل
من مظالم على قطاعات الشعب المختلفة. استدعت جماهير المزارعين
بالوالية الشمالية أدوات اللجان التي طالما استخدمتها في تسيير مواكبها
وتنظيم نفسها سابًقا حالما أعلنت حكومة االنقالب زيادة أسعار الكهرباء.
كانت الزيادة قاتلة للمزارعين المعتمدين على المضخات الكهربائية في
زراعتهم، فأعلنوا رفضهم ومقاومتهم لها من خالل ترس الشمال الذي
أغلقوا به الطريق المار عبر مدنهم وقراهم والواصل بين السودان ومصر
فيما يفوق الـ25 ونقطة، وكونوا لجان المتاريس في كل نقطة لحمايتها
وتفصيل مطالبها وإدارة النقاشات بين المزارعين حول موقفهم السياسي
ومطالبهم االقتصادية، وشبكت لجان المتاريس بين بعضها لتوحيد المطالب
والتي تجاوزت تسعيرة الكهرباء لتضم مشاكل متجذرة مثل آثار التعدين
على مناطقهم ومطالبهم بنصيبهم من الذهب المستخلص من أراضيهم
والمطالب بالمرافق الصحية وصيانة الطريقة نفسه لتقليل الحوادث التي
تقتل سكان الوالية بشكل مستمر. واستمر ترس الشمال رغم قرار الحكومة
االنقالبية بتجميد الزيادة مطالًبا بإلغائها تماًما، وأعلنت بعض اللجان أنها ال
تعترف بأي زيادة أو إلغاء يأتي من الحكومة االنقالبية، وأن الحكم المدني

أساس مطالبها. 
▪كان تركيب لجان ترس الشمال مختلًفا بشكٍل واضح عن لجان مقاومة
األحياء -حتى في الوالية الشمالية نفسها- فكانت لجان المتاريس أغلبها من
الرجال فوق الثالثين، وهي الفئة التي تضم معظم العاملين بالزراعة. هذا
االختالف يوضح أن تركيب أجسام المقاومة يأتي كنتيجة مباشرة لتكوين
الفئات األكثر تضرًرا من السياسات التي يتم مقاومتها. لم تكن الثورة
السودانية إًذا ثورة شباب، بل كانت ثورة ضد سياسات تضرر منها الشباب
والنساء بشكل أكبر، وعليه كانت غلبة النساء وتقدم الصغار بين صفوف
المقاومة. في الشمالية كان الرجال فوق الثالثين أكبر المتضررين من زيادة
تكلفة مدخالت الزراعة فتقدموا صفوف لجان المتاريس ليقوموا من خاللها
بإيقاف امتصاص الثروة المستخرجة من أرضهم وعبر طريق يمر
بأراضيهم، لتعود مردوداتها إلى حكومة تفقرهم بسياساتها االقتصادية

المنحازة ضدهم. 
 

▪رأينا أيًضا استخدام الطالبات للشكل التنظيمي للجنة في اعتصام
طالبات داخلية -أي سكن طالبات- حجار، وهي الداخلية التي ارتكبت فيها
جريمة اغتصاب تسترت عليها اإلدارة فُأعِلَن االعتصام من قبل الطالبات،
وشكلن لجنة اعتصام داخلية حجار منذ 25 يناير 2022 مطالبين بالتحقيق
العادل الشفاف، وبحقوقهن في الخدمات، وفي بناء منظومة جديدة لسكن
وخدمة الطلبات والطالب عبر السودان لحماية الحق األصيل في التحصل
على التعليم. يتضح إًذا تفشي التنظيم الحميد بين فئات الشعب السوداني

واستخداماتهم المبتكرة له حسب حوجاتهم ومطالبهم. 
 

▫مناوراٌت سياسيات.. ومواثيق جديدة 
▪صاَحَب التطور التنظيمي كذلك تطوراٌت على مستوى
الموقف السياسي، فلجان المقاومة واجهت منذ االنقالب
تجاذًبا عالًيا بين موقفها الرافض للشراكة أو التفاوض مع
االنقالب وبين موقف النخب الداخلية والخارجية الساعية
إلى تفصيل مساومة جديدة مع العسكر. شملت مناورات
النخب الحاكمة اتفاًقا بين المجلس العسكري ورئيس الوزراء
الحكومة المنقلب عليها، ولم يتمكن هذا االتفاق من إيقاف
التظاهرات ضد الحكم العسكري والمطالبة بالمدنية الكاملة،
رغم الدعم الدولي له، وانهار باستقالة رئيس الوزراء بعد أقل

من شهرين دون تشكيل حكومة. 
 

▪جاءت كذلك مناوراٌت عديدة من األطراف اإلقليمية
والدولية المضادة للثورة، وضمنها بعثة األمم المتحدة في
السودان، التي عملت على دفع اللجان نحو عملية حوار مع
العسكر. تخللت العملية دعواٌت متعددة من ِقَبِل بعثة األمم
المتحدة للجان الجتماعات ومشاورات قوبلت معظمها إما
بالرفض وإما التشكيك وإما المطالبة بالبث الحي لالجتماعات،
وهو ما رفضته البعثة ببجاحٍة شديدة موضحة رفضها
للشفافية ودعمها لمناورات الغرف المغلقة بعيًدا عن الجماهير.
أدت كل هذه الضغوطات لتكاثر الحديث في المجال العام
حول ميثاق سياسي وخارطة طريق جديدين يؤطران مطالب
المقاومة ووسائلها وشرعت اللجان في صياغة المواثيق

السياسية. 
 

▪صدرت في الشهور الماضية عدة مقترحات لمواثيق
سياسية من لجان المقاومة في مختلف واليات السودان،
فأصدرت لجان مقاومة مدينة مايرنو في والية سنار في
جنوب شرق السودان مقترح خارطة طريق في ديسمبر
2021، الذي طرح البدء في تكوين مجالس محلية من لجان
المقاومة والنقابات للتصعيد للمجالس الوالئية والمجلس
القومي الذي يختار رئيًسا للوزراء، وتبعه في الشهر نفسه
مقترح لجنة حي صالحة بالعاصمة، والذي قدم طرًحا لميثاٍق
سياسي طرحته جماهيرًيا للمناقشة والتطوير. وفي يناير
2022 أصدرت لجان مقاومة مدني بوالية الجزيرة في وسط
السودان مقترًحا أكثر تفصيًال للميثاق السياسي والذي قدم
تحليًال لإلشكال االقتصادي والتاريخي في السودان والناتج
عن البنى االستعمارية وهياكل االقتصاد الريعي، مشددًة على
ضرورة البرنامج الثوري التنموي لتحقيق العدالة االقتصادية
وتنفيذ سلطة الشعب وحقه في الثروة على أرض الواقع.
وجد مقترح لجان مقاومة مدني قبوًال وإشادًة بتحليله الذي
يعكس الواقع واألولويات االقتصادية للجماهير، ولقى أيًضا
ن شجًبا الستخدامه مصطلحات "تشبه كالم الشيوعيين"، وتبيَّ
نت هنا أثر عقوٍد من التنفير من التحليل االقتصادي كما تبيَّ
بدايات تداعي هذه الحجج أمام التحليل الرصين والمقترح

الثوري المبدئي. 
 

▪توالت االتهامات للجان مقاومة مدني في الفضاء العام بأن
مقترحهم من صياغة الحزب الشيوعي السوداني، وهو ما
ردت عليه لجان مقاومة مدني رافضًة للتقليل من قدراتها

و"اتهامها بأنها عضالت مقاومة دون فكر". 
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هذا االتهام للجان مقاومة مدني في الحقيقة مردود عليه من تاريخ
الحزب الشيوعي السوداني نفسه وحاضره، فهو في الحقيقة أقل
جذرية من أن يطرح مقترًحا كمقترح مدني. فالتاريخ القريب والبعيد
للحزب الشيوعي السوداني يتبع نمط التحالفات مع البرجوازية
الحاكمة أو ما يسميها بالرأسمالية الوطنية بدًال على العمل على
تأسيس سلطة الجماهير البديلة. وهذه وجهٌة لم يتجاوزها الحزب
الشيوعي السوداني حتى بعد خالفاته مع الحكومة االنتقالية
والتحالف الحاكم الذي خرج منه في العام األول لالنتقالية، وحتى
بعد االنقالب. فنرى اآلن أن الموقف الجديد للحزب الشيوعي من
النخب البرجوازية هو رفضه للتعامل معها كتحالف وكتل وقبوله
للتفاوض معها منفردة، فيما يدل على أن الحزب الشيوعي ريما تعلَّم
من الفترة االنتقالية تكتيكاٍت تفاوضية جديدة، إال أنه ال يزال بعيًدا
عن مراجعة موقفه المبدئي في تأخير مطالب الجماهير وإعادة
تشكيل الدولة لصالحها في سبيل المحافظة على قيادة "الرأسمالية
الوطنية". في اتهام مقترح لجان مدني الثوري بأنه مكتوب من قبل
الحزب الشيوعي إًذا مدٌح وثناٌء على الحزب الشيوعي ال ولم

يستحقه. 
 

▪وجد مقترح لجان مدني قبوًال من عدة لجان مقاومة في واليات
عديدة، فأعلنوا في بدايات فبراير مقترًحا تحت اسم الميثاق الثوري
لسلطة الشعب يضم مقترح لجان مدني وخارطة طريق مايرنو
وميثاق شرف مقترح من لجان والية كردفان، ووقعت على الميثاق

المعدل تنسيقيات لجان مقاومة في 7 واليات. 
 

▪أعلنت لجان مقاومة العاصمة الخرطوم أيًضا مقترحها لإلعالن
السياسي في نهاية فبراير 2022 تحت اسم ميثاق تأسيس سلطة
الشعب. يصف العديد من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة تجربة
إعداد هذا المقترح باألهمية والمركزية في التدريب على المناقشة
والتنسيق بين اللجان، والتي يفوق عددها في العاصمة على 800
لجنة، فالعاصمة الخرطوم يسكن بها ما يزيد عن ربع تعداد البالد.
وقد انعكست طبيعة العاصمة، في كثافتها العالية وقربها من
الحكومة المركزية وتباين المصالح االقتصادية بين مجموعات
ساكنيها، في أوجه القصور التي شابت اإلعالن فجعلته أقل تماسًكا
في حلوله المقترحة وأقل جذريًة في وجه القضايا اإلشكالية ويفتقر
إلى التحليل المتكامل للمشكلة السودانية مقارنًة بمقترح الميثاق
الثوري، خاصة في تحليله االقتصادي وتعيينه للحكومة من اعلى إلى

اسفل ابتداء برئيس الوزراء. 
 

ن هنا مرة أخرى إشكالية الطبيعة الجغرافية للجان، والتي ▪تتبيَّ
تحدُّ من قدرتها على تبني المواقف الثورية المبدئية بحدود تفاصيل
جغرافيتها وسكانها وما يحيطهم من ظروف. رغم ذلك ال تزال لجان
الخرطوم تعمل على مجابهة أوجه القصور هذه من خالل فتح
مقترحها للنقاش والتعديل -كما سبقه من مقترحات- والدعوة
للنقاشات الجماهيرية ولآلراء المتخصصة للمشاركة في نقده
وصياغته. يتضح ضمن هذه النقاشات أيًضا األثر المهم لتعدد
المقترحات في توسيع األفق الثوري للجماهير وتعميق القدرة على
رؤية أثر الصيغ الحوكمية على حياتهم والتفكير في صيغ بديلة

أقرب لتحقيق مبدأ "كل السلطة والثروة للشعب". 

▫نضاٌل متواصل 
 

▪ال تزال النقاشات حول مقترحات المواثيق السياسية مستمرة
بالتوازي مع النقاشات حول كيفية المحافظة على جذوة التظاهر
التي ال تزال مستمرًة بشكل يومي وتصل إلى القصر الجمهوري
وأمانات الواليات بشكل أسبوعي عبر اشتباكات مع قوات الحكومة
القمعية تفقد فيها الثورة شهداًء ومصابين ومعتقلين وال تتوقف.
وتتواصل بالتوازي معها إضرابات العاملين وجموع الجماهير
السودانية ووقفاتهم االحتجاجية رفضا للحكم العسكري القمعي
وللرواتب الضعيفة وللسياسات االقتصادية المفقرة، ومنها
احتجاجات عمال التفتيش العام للري المصري المطالبين بزيادة
أجورهم، وإضراب المعلمين بوالية كسال، ورفض موظفي مستشفى
إبراهيم مالك بالعاصمة تنفيذ زيادات أسعار العالج التي أعلنتها
حكومة االنقالب، ورفض لجنة مقاومة حي الطائف بالعاصمة إلزالة
سوق الحي من قبل المحلية ودفاعهم عن العمالة غير المنظمة
وحقهم في العمل والعيش الكريم، وغير ذلك من جبهات المقاومة

المنظمة المتكاثرة بتكاثر السياسات القمعية الظالمة لالنقالب.
 

▪نرى أن الدرس األساسي والمفصلي الذي تعمل الثورة السودانية
على تعميقه اآلن هو درٌس يرد على السؤالين: ما هو ميثاقنا -أي
طريقنا- السياسي الثوري؟ وكيف تستمر المقاومة السلمية في وجه

االنقالب المسلح؟ 
 

▪يكمن الرد على السؤالين في تعميق تنظيمات أماكن السكن والعمل
في كل أنحاء وقطاعات الدولة السودانية. فهناك حدود لما يمكن
إنجازه من خالل نقاش مقترحات المواثيق مجردة من التجربة،
وعلينا الختبارها حقيقة البدء في تنفيذ مبادئها وتعديلها وتطويرها
من خالل التجربة. كذلك تفسح تنظيمات أماكن السكن والعمل
مساحة ألشكال مختلفة من المقاومة من خالل ممارسة سلطة
الشعب على واقعه والتطور من مجرد استخدام المقاومة كوسيلة

ضغٍط على السلطة إلى وسيلة انتزاع السلطة لصالح الشعب.
 

▪هذا هو المسار الذي لو سارت فيه الثورة السودانية -ونرى بشائر
لسيرها عليه ونحوه- لتمكنت ليس فقط من هزيمة االنقالب، بل من
هزيمة نظام ريعي نخبوي قائم منذ االستعمار البريطاني-المصري
للسودان وعبر الحكومات المتعددة. ولتمكنت من إقامة شكل جديد
لتنظيم الحياة لصالح الجماهير، وهو مضمار ال تنجح أسلحة العساكر

فيه وال تنتصر فيه سوى السلمية الشعبية الثورية. 
 

▪يتطلب ذلك بال شك تكوين المنظمة الثورية القائمة على منهج
تحليل ثوري للواقع، وهي الضلع الثاني الذي ال غنى عنه للمقاومة
بجانب تنظيمات أماكن السكن والعمل، لتقدم الموقف الثوري
المتكامل وتستفيد من تطور التنظيمات الجماهيرية، وتفيدها
بالحلول غير المحدودة بمعوقات التنظيم الجغرافي أو الفئوي. هذه
العالقة التكافلية التي تفتقد أحد أضالعها حالًيا هي عالقٌة جوهرية
لتطور الثورة السودانية التي نرى من مسار تطور التنظيم والرؤى

السياسية عبرها أن المنظمة الثورية قادمة ال محالة. 
 

بقلم: مزن النيل _ االشتراكيون الثوريون *
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السلطات السعودية تعلن عن مجزرة دموية
بإعدام 81 شخصا

 
▪من دون سابق إنذار ظهر عبر حسابات وزارة الداخلية
السعودية ومواقع رسمية تغريدات وانباء عن سلسلة إعدامات
تم تنفيذها بحق 81 شخصًا من بينهم 7 يمنيين وسوري.

البيان الرسمي وصف من تم إعدامهم بأنهم فئة: 
 

▪“اعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة
األخرى، ذات الوالءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها

خدمة ألجندات األطراف المعادية…”.  
 

▪أسهب البيان بذكر أسماء المعدومين وجنسياتهم وتهمهم
التي تراوحت بين قتل رجال أمن وتعذيب وإرهاب، وقلة
كانوا متهمين بقضايا جنائية. لم يرد في اإلعالن أي تفاصيل
ولم تحدد تواريخ أو اعترافات أو أي وقائع يفترض أن تشتمل

عليها األحكام. 
 

▪وقد قال بعض األهالي أنهم لم يعلموا إال عن طريق
الواتساب او تويتر. بل إن البعض عرف بعد مرور ساعات على
إعالن تنفيذ اإلعدام عبر وسائل اإلعالم. لم يسمحوا لهم
(المعدومين) بلقاء وداع أو وصية أو أي حق ولو بسيط…هذا
اإلعدام لعدد كبير هو للترهيب ورسالة عنيفة دموية وقاسية
إذ لم تكلف الحكومة نفسها عناء تبليغ األهالي بطريقة انسانية

بمصير ابنائهم”
 

▪الالفت أن عدد المعدومين من مناطق اإلحساء والقطيف
بلغ 41 شخصًا من أصل 81 ممن شملهم اإلعدام. وهذه
المناطق هي مناطق ذات غالبية شيعية في السعودية والتي
تشهد من حين آلخر احتجاجات وصدامات أمنية، ومن
المعروف أن األقلية الشيعية في السعودية تعاني من تمييز
قانوني واجتماعي مزمن، وحتى اإلصالحات التي كانت أعلنت
مع وصول ولي العهد محمد بن سلمان كانت قاصرة ولم توقف
التمييز بحق هذه األقلية التي تشكل ما نسبته 15% من سكان

السعودية.
 

▪حزمة اإلعدامات حصلت بعد ساعات من إطالق المدون
المعروف رائف بدوي والذي أنهى حكمًا بالسجن لعشر سنوات
بسبب تغريدات وتعليقات اعتبرت مسيئة لإلسالم. وكباقي
الحقوقيين والناشطين الذين تم اإلفراج عنهم مثل لجين
الهذلول، ُفرض على بدوي االقامة الجبرية ومنع السفر لمدة

عشر سنوات.
 

▪كل إجراءات التضييق ضد الناشطات والناشطين
والمعارضين السياسيين واآلن حزمة اإلعدامات يجري
تقديمها في الخطاب الرسمي بوصفها خطوات ضرورية

لحماية السعودية من اإلرهاب والمتربصين.
الخط األمامي

مظاهرات حول العالم احتجاًجا ضد حرب بوتين على
أوكرانيا 

 
▪خرج اآلالف من المتظاهرين في عدد كبير من مدن العالم احتجاًجا ضد
الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، والتي بدأت في ساعات مبكرة من

يوم الخميس 24 من فبراير. 
 

▪لم تمض ساعات على تدشين الغزو الروسي حتى خرج اآلالف إلى شوارع
موسكو وسان بطرسبورج ومدن أخرى في روسيا استجابة لدعوات التظاهر
على مواقع التواصل االجتماعي، رافعين شعارات مناهضة للحرب رغم
تحذيرات السلطات األمنية بمالحقة المشاركين في هذه االحتجاجات. وقد
أعلنت منظمة OVD-Info الحقوقية اعتقال 1702 متظاهر على األقل في 53

مدينة روسية. 
 

▪وتظاهر اآلالف بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة اليونانية أثينا،
تلبيًة لدعوات التظاهر التي أطلقها الحزب الشيوعي وحزب سيريزا اليساري،
أكبر األحزاب المعارضة في اليونان الذي رفع الفتات تندد بالحرب وتدعو
للسالم، بينما رفع الحزب الشيوعي شعارات تنادي بسقوط اإلمبريالية
وتحيي نضال الشعوب. وواصلت المسيرة بقيادة الحزب الشيوعي طريقها

نحو السفارة األمريكية مطالبًة بخروج اليونان من حلف الناتو. 
 

▪وفي أيرلندا، تجمع المئات أمام السفارة الروسية في دبلن، وقد ضم هذا
التجمع أوكرانيين وروس وآخرين من الدول المجاورة لروسيا المقيمين في
أيرلندا، باإلضافة إلى مواطنين أيرلنديين. وقد هاجم المحتجون السيارة

التي تقل السفير الروسي وقذفوها بزجاجات المياه.
 

▪في سيدني بأستراليا، تظاهر المئات مطالبين بتطبيق مزيد من العقوبات
على روسيا و بطردها من مجلس األمن، وطالب بعض المتظاهرين بتطبيق
سياسات عنصرية مثل منع المواطنين الروس من دخول استراليا وآخرون

طالبوا بتدخل الناتو في هذه الحرب. 
 

▪وفي روما، نظم الحزب الديمقراطي، وهو حزب يساري وسطي، وقفة
احتجاجية أمام السفارة الروسية عبرت عن دعم الشعب االوكراني في

ر أوكرانيا من الغزو الروسي. كفاحه ضد العدوان الروسي حتى تتحرَّ
 

▪وفي طوكيو، فقد تجمع مئات من الروس واألوكرانيين واليابانيين
مطالبين بوقف الحرب. 

 
▪وشارك مئات األوكرانيين المقيمين في مدن لندن، وبوينس آيرس، وبرلين

في تظاهرات رافعين علم بالدهم مطالبين بوقف الحرب. 
 

▪رغم اتساع رقعة االحتجاجات، التي شملت ما يقرب من 62 مدينة في
مختلف دول العالم، يظل عدد المشاركين محدوًدا ومعظمهم من
األوكرانيين. وعالوة على ذلك، طالبت الشعارات المرفوعة في معظم
االحتجاجات بوقف الحرب فقط، باستثناء مظاهرات أثينا التي رفعت

شعارات أكثر راديكالية تعبر بحق عن السبب وراء هذه الحرب. 
 

ماجي صباغ _ االشتراكيون الثوريون 
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بيان التيار االشتراكي األممي بشأن الحرب في
أوكرانيا

 
▪كان الغزو الروسي ألوكرانيا في 24 شباط/ فبراير عمالً من
أعمال العدوان اإلمبريالي، وانتهاكًا لحق الشعب األوكراني في

تقرير مصيره. 
 

▫بالنسبة لألوكرانيين ، هذه حرب دفاع عن النفس. 
 

▪في الوقت نفسه من جانب القوى اإلمبريالية الغربية بقيادة
الواليات المتحدة فهي تنّظم من خالل الناتو حرب بالوكالة ضد

روسيا. 
 

▪الحرب هي غزو إمبريالي لمستعمرة سابقة، وجزء من صراع
إمبريالي بين الواليات المتحدة وروسيا مع حلفائهما.

 
▫ نحن ضد كلتا القوتين اإلمبرياليتين. 

 
▪نعرب عن تضامننا مع الشعب األوكراني ، وندعم حقه في
مقاومة الغزو. كما ونعارض أيًضا حلف الناتو وتوسعه نحو

الشرق.
 

▪تم تأكيد الطابع اإلمبريالي لهذا الصراع من خالل سياسة
حكومة كييف ، والتي تقضي بجر الغرب إلى حرب ومواجهة.
هذا هو ، في الواقع ، معنى مطالبته المتكررة باستمرار لحلف
الناتو بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. وهذا من شأنه أن
يدفع بحلف شمال األطلسي وقوات روسيا إلى المواجهة

المباشرة.
 

▪ يمكن أن تتصاعد مثل هذه الحرب إلى قصف نووي متبادل
بين الجانبين - ليس فقط ألن الرئيس الروسي ، فالديمير بوتين ،
هدد مباشرة باالنتقام النووي ، ولكن بسبب التفوق التقليدي
لروسيا في المخزون النووي. إذ تعتبر الواليات المتحدة وروسيا
إلى حد بعيد أكبر قوتين نوويتين عسكريتين في العالم. ستدمر
الحرب بينهما معظم البشرية وتترك الناجين يعيشون حياة بائسة

وفقيرة. 

▪تقع المسؤولية عن هذا االحتمال المرعب على عاتق الخصمين
اإلمبرياليين - الواليات المتحدة وحلفائها لدفع الناتو واالتحاد األوروبي
شرقًا نحو حدود روسيا لتوسيع وترسيخ هيمنتهم على غرب أوراسيا،
وروسيا وحلفائها لسعيهم لوقف هذه العملية من خالل الحرب والغزو

واالحتالل. 

▪إن دوامة التصعيد يغذيها كال الخصوم اإلمبرياليين. كل هذا يحدث
على حساب شعب أوكرانيا. العمال في البلدان المتضررة ليس لديهم ما

يعولوا عليه خيرا  من كال اإلمبرياليتين الغربية أو الروسية.
وعليه فإننا نطالب بما يلي: 

▪وقف فوري إلطالق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا! 
▪ انسحاب قوات الناتو من وسط وشرق أوروبا! 

▪ ايقاف ارسال شحنات أسلحة ألوكرانيا
▪ال عقوبات ضد روسيا! 

▪ال تصعيد ال من روسيا وال من الناتو! 
▪ أوقفوا سباق التسلح 

▪ أنفقوا التريليونات لمحاربة الجوع وأزمة المناخ والفقر وعدم
المساواة وليس للحرب والتسلح! 

▪ إلغاء الدين الخارجي ألوكرانيا البالغ 113 مليار دوالر ، وإرسال
مساعدات إنسانية سريعة لشعب أوكرانيا!

▪ مخاطر التصعيد العسكري الروسي واضحة. لكن على الرغم من أن
الناتو قرر تجنب التورط المباشر في الحرب ، إال أنه يصعد الصراع
بشكل خطير. فإمداد أوكرانيا بالسالح يدعو إلى تصعيد من الروس.
والعقوبات االقتصادية المفروضة على المؤسسات والمصالح الروسية
إنما هي حرب بوسائل أخرى. إذ تصيب العقوبات دائما السكان المدنيين.
إنها تتناسب مع الدعاية القومية لبوتين وتساعده على حشد الدعم
الشعبي. عندما استخدمت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
هيمنتهما على النظام المالي العالمي لقطع البنك المركزي الروسي عن
احتياطياته من العمالت األجنبية ، رد بوتين بوضع القوات النووية
الروسية في حالة تأهب. يمكن أن يؤدي االعتماد على الضغط
االقتصادي الذي يزعم جعل روسيا تركع سلميا على ركبتيها بدالً من ذلك

إلى الكارثة النهائية للبشرية. 

إن العقوبات والحظر، ليست سوى المرحلة األولية لمزيد من التصعيد،
والذي غالًبا ما ينتهي باستخدام الوسائل العسكرية. هذا ما حدث في
العراق منذ عام 1990 ، في يوغوسالفيا / صربيا في عام 1992 ،
والصومال في عام 1992 ، وهايتي في عام 1992 ، وأفغانستان في عام
1999 ، وجورجيا في عام 2006 ، وليبيا في عام 1992 إلى 2011 ،

واليمن في عام 2014.
▫ في اآلونة األخيرة حصل هذا تقريًبا في كل عملية عسكرية قامت بها

الواليات المتحدة ، هذا النمط واضح:  العقوبات تسبق القصف.

▪نعارض أيًضا التعزيز العسكري لحلف الناتو - على سبيل المثال ، قرار
الحكومة األلمانية بإنفاق 100 مليار يورو إضافية على "الدفاع" ،
ومضاعفة بولندا حجم جيشها وزيادة اإلنفاق العسكري إلى ثالثة بالمائة
من الناتج المحلي اإلجمالي ، والضغط العام من قبل االتحاد األوروبي

للعسكرة.
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▪ نحن نرفض هدف الناتو المتمثل في زيادة اإلنفاق على
األسلحة إلى 2٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في وقت الحرب ، في
حين يسود الفقر العالمي ، وأزمة المناخ ، واألجور المنخفضة
والبنية التحتية المتداعية في المدارس والمستشفيات ، والمساكن

الفقيرة والندرة.
 

▫ سيدفع العمال وعائالتهم ثمن سياسة العسكرة والحرب
هذه.

 
▪يجدر التأكيد على أن هذه حرب تشمل في المقام األول أوروبا
والواليات المتحدة وكندا. منحت الصين روسيا دعًما مشروًطا ،
لكن العديد من الدول األخرى في جنوب الكرة األرضية ترفض
االنحياز إلى أي جانب ، بما في ذلك دول الخليج والهند
وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا. وهذا يؤكد سفالة روسيا

والغرب في تهديد البشرية بالفناء بسبب صراع اقليمي.
 

▪ستكلف هذه الحرب ثمًنا اقتصادًيا باهًظا ، وليس فقط لسكان
أوكرانيا وروسيا. إذ أدت القفزات في أسعار الطاقة والغذاء التي
تسببت فيها هذه الحرب إلى ارتفاع التضخم ، الذي كان بالفعل
عند أعلى مستوى له منذ 30 عاًما. حيث أن تصميم البنوك
المركزية على االستمرار في سياستها المتمثلة في رفع أسعار
الفائدة وخفض التسهيل الكمي هو محاولة إلجبار العاملين على
دفع ثمن أزمة لم تكن من صنعهم على اإلطالق. وفي الوقت نفسه
، تعتبر روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين للمواد الغذائية. ستؤدي

حربهم إلى مزيد من الجوع في النصف الجنوبي من الكوكب.
 

▪ تسببت الحرب في نزوح أعداد كبيرة من الالجئين داخل
أوكرانيا وخارج حدودها أيضا. وافقت أعداد كبيرة من الناس
العاديين في العديد من البلدان على استقبال هؤالء الالجئين في
منازلهم. لكن يتناقض الموقف الترحيبي النسبي لبعض الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي بسبب سياسة بناء "القلعة

األوربية" إلبعاد المهاجرين والالجئين.
 

▪ نقول: األوكرانيون مرحب بهم في بالدنا ، لكن افتحوا الحدود
أمام كل الالجئين والمهاجرين! كما أننا نعارض تنامي العنصرية
ضد روسيا ، والتي غالًبا ما يتم تشجيعها على نحو منافق من قبل
السياسيين الذين كان يسعدهم الترحيب باألثرياء الروس في
الماضي القريب جًدا ، والعنصرية ضد السود في أوكرانيا والدول

المجاورة مثل بولندا ، حيث ُحرم األفارقة من اللجوء.
 

▪تضاءلت الحركة العالمية المناهضة للحرب التي نشأت ضد غزو
العراق في السنوات الخمس عشرة الماضية. لكننا سنحتاج اآلن
إلى إحياء نفس الزخم على أساس االعتراف السياسي الواضح
بأن التهديد الرئيسي للسالم العالمي يأتي من التنافس بين القوى
العسكرية الكبرى. أصبحت الحملة من أجل نزع السالح النووي
ولو من جانب واحد مهمة مرة أخرى ، كما كانت خالل الحرب

الباردة. يجب أال يتم توسيع الناتو ، بل يجب حله.
 

 
▪للحركة المناهضة للحرب في روسيا أهمية خاصة. نحيي
شجاعة المتظاهرين ونأمل أن تؤدي تجربة هذه الحرب الكارثية

إلى تضخم أعدادهم. إنهم يستحقون التضامن العالمي فعالً. 
 

▫هذه الحرب كارثة من منظور بيئي أيًضا
 

▪اآلالت العسكرية المتنافسة هي بواعث ضخمة لثاني أكسيد
الكربون. بينما يشجع انقطاع إمدادات الطاقة إلى المزيد من إنتاج
النفط وربما االعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية. وحتى
االستخدام المحدود لألسلحة النووية سيكون له تأثيرات ملوثة
متعددة. عالوة على ذلك ، فإن الحرب هي تحويل عن المهمة
العاجلة للبشرية المتمثلة في نزع الكربون عن االقتصاد العالمي.
في 27 فبراير ، في نفس اليوم الذي أعلن فيه بوتين عن وضع
القوات النووية الروسية في حالة تأهب ، حذر أحدث تقرير صادر
عن اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ من التأثير المدمر لتغير
المناخ على المجتمعات البشرية ، والضرر األكبر الذي قد يتسبب

فيه.
 

▫ في المستقبل. يجب على االشتراكيين أن يسعوا للجمع بين
الحركة المناهضة للحرب وحركة المناخ.

 
▪تعطي هذه الحرب إشعاًرا آخرا بأن النظام الرأسمالي العالمي قد
انتهت صالحيته. كل ما تعُد به البشرية على نحو متزايد هو

الحرب ، وتدمير البيئة ، واألمراض ، والفقر. 
 

▪يتولى االشتراكيون مهمة بناء الحركات غير البرلمانية والعمل
في أماكن العمل ضد هذا النظام - سواء كانت الحركة المناهضة
للحرب ، أو حركة المناخ ، أو النضال ضد الفاشيين أو نضاالت
األجور في أماكن العمل - وبالتالي تعزيز وبناء قدرات الشبكات

والمنظمات.
 

▪ نجدد التزامنا بالمساعدة في تحقيق الثورة االشتراكية العالمية
التي يمكن أن تخّلص الكوكب أخيًرا من لعنة الرأسمالية. يجب أن
يكون شعار كارل ليبكنخت "العدو الرئيسي هو ذلك الذي في

بلدنا" هو شعارنا.
 

 التيار االشتراكي األممي 15 آذار 2022
 

ترجمة الخط األمامي
 



العدد 58 ✪ 3 / 2022 16

▫اشتراكيو روسيا يشاركون في المظاهرات المناهضة لحرب
أوكرانيا ويوجهون المقاومة نحو الصراع الطبقي 

 
▪خرج آالف المتظاهرين المعارضين للحرب إلى شوارع روسيا في أول أيام الغزو
الروسي ألوكرانيا. عارض المتظاهرون سياسات الرئيس فالديمير بوتين، وأدانوا
الهجوم الشامل على أوكرانيا. ونظم المتظاهرون احتجاجات في حوالي 50 مدينة
في أنحاء البالد، فيما اعتقلت الشرطة ما يقارب الـ1800 ناشط، منهم حوالي 500

شخص في موسكو وحدها.
 

▪تعاملت الشرطة مع المعتقلين بشكل شرس وسادي، وانهالت بالضرب الوحشي
على العالم السياسي وعالم االجتماع المشهور جريجوري يودين، الذي ُنِقَل فاقًدا

للوعي إلى مستشفى معهد سكليفوسوفسكي بوسط موسكو لتلقي العالج.
 

▪كانت هناك أيًضا أفعال فردية بدافع اليأس، مثل الفتاة الشابة التي ألقت
مولوتوف منزلي الصنع على صفوف الشرطة، وتم فتح قضية جنائية للفتاة ذات
الـ22 عام، على الرغم من عدم إصابة أي من قوات الشرطة. واعُتقل النشطاء
االشتراكيون الذين خرجوا لمعارضة حكومتهم وحربها اإلمبريالية في كل المدن

تقريًبا التي شهدت مظاهرات. 
 

▪وضعت جموع المتظاهرين مطالب مجردة لوقف الحرب، ولكن مهمة الماركسيين
واالشتراكيين الثوريين هي توجيه االحتجاج إلى سيادة تيار الصراع الطبقي. يجب
أن يحولوا الحرب اإلمبريالية نفسها إلى حرب طبقية باستخدام وسائل الدعاية
والتحريض الحالية. قال فالديمير لينين، الثوري العمالي الكبير، عن دور الثوريين
في الحرب العالمية األولى أن "شعار "السالم" خاطئ، يجب أن يكون الشعار هو
تحويل الحرب القومية إلى حرب طبقية. (قد يكون هذا التحويل عمًال طويًال، وقد
يتطلب وسيتطلب توافر عدد من الشروط المسبقة، لكن يجب أن يجري كل العمل
في اتجاه هذا التحول بالتحديد، بتلك الروح وعلى ذلك الخط). ال عمليات تخريب
ضد الحرب وال أعمال فردية معزولة، بل الدعاية الجماهيرية (ليس فقط بين

"المدنيين") في اتجاه تحويل الحرب إلى حرب طبقية". 
 

▪يوجد فرق هام عن الموقف قبل 8 سنوات في 2014، عندما أيد غالبية المجتمع
الروسي بشكل مباشر وعلني احتالل القرم وإنشاء روسيا لدمية "جمهوريتي
لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين". الوضع اآلن مختلف، ومن الواضح أن جزًءا كبيًرا
من المجتمع يعارض الحرب، أي أن المجتمع نفسه منقسم. وهذا االنقسام ليس
مجموعتين متساويتين ولكنه معسكرين، أحدهما يؤيد العدوان بدرجات مختلفة،

واآلخر معارض بشكل من األشكال. 
 

▪ما هو قادم سيكون خطوة مهمة للمجتمع الروسي المحافظ، فهذا يعني أن
المظاهرات ستكون ضخمة وسوف تستمر حتى انتهاء الحرب أو قيام شرطة بوتين
السرية بقمع المشاركين في االحتجاجات األقوى، وترهيب الباقين. وهذا يعني أن
لدى االشتراكيين والماركسيين فرصة الستخدام حالة التحريض والدعاية الحالية
لتحويل الحرب القومية إلى حرب طبقية. االشتراكيون ملزمون باستغالل هذه
المساحة، وسوف نستخدمها بالتأكيد. مع التضامن االشتراكي من روسيا، ال حرب إال
الحرب الطبقية. ال حرب بين الشعوب، وال سالم بين الطبقات. الحرية للشعوب

والموت لإلمبراطوريات. 
 

* المقال بقلم دينيس، من التيار االشتراكي في روسيا 
* المصدر: صحيفة "العامل االشتراكي" البريطانية 

* ترجمة: مصطفى عبد الغني 

االضطهاد المضاعف للنساء السوريات
تحت مطرقة األزمات والحروب

 
▪إن ما شهدته سوريا خالل الفترة السابقة من
حروب وأزمات وأوبئة وبسبب سياسات نظام
الطغمة جعل تأثيرها مضاعفًا على النساء والفئات
المهمشة عموما، فقد تنامت وتيرة العنف المنزلي،
وتراجع حق الحصول على خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية، وانخفض التحاق الفتيات
بالمدارس بشكل كبير في أماكن عدة.وتوفي العديد
منهن تحت ضربات الهيمنة الذكورية، وسحقت
الكثيرات في أسواق العمل تحت ظل انعدم أمانهم
الوظيفي، قمعن وسجن وقتلن لكن حاربن وقاومن.

 
 

▪من تحت نير النكسات تشرق جهود المناضالت
الثوريات المدافعات عن حقوقهن بوجه آلة النظام
الدموية. فكما كانت النساء السوريات عماد ثورة
2011  وجرى تهميشهن وقمعهن من قبل الثورة
المضادة تظل المرأة في الخط األمامي للمقاومة
واالحتجاج ألجل الحرية والديمقراطية والمساواة
برغم األخطار التي تهدد حياتهن من قمع واعتقال

وأذى جسدي ومعنوي.
 

♀تحية من فريق "الخط األمامي" الى المناضالت
في سوريا والعالم.

 
الى اللواتي يعشن في مواجهة يومية مع المجتمع
البطريركي والقوانين التمييزية، مواجهة ضد كل

محاوالت التهميش واالقصاء واإلخضاع.
 

#يوم_المرأة_العالمي 
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▫بيان ائتالف "اشتراكيون ضد الحرب" في روسيا 
 

▫تشكَّل ائتالٌف جديد لالشتراكيين المناهضين للحرب في
روسيا. وما يلي ترجمة بيانهم الرسمي: 

 
▫نكثت الحكومة الروسية وعودها بتحقيق السالم واالستقرار

وقادت البالد نحو حرٍب ونكبٍة اقتصادية.
 

▪وكعادة الحروب عبر التاريخ، أدت هذه الحرب إلى انقسامنا إلى
معسكرين؛ أحدهما مؤيد للحرب واآلخر معارض لها. تحاول اآللة
االعالمية للكرملين إقناعنا باالصطفاف خلف الحكومة، وأن دعاة
السالم هم من المارقين البائسين والليبراليين الموالين للغرب
ومرتزقة العدو. إنها أكذوبة فوق االحتمال. لقد أصبح شيوخ
الكرملين أقليًة بينما األغلبية في روسيا ال يريدون حرًبا بين

األشقاء، بمن فيهم أولئك الذين ال يزالون يثقون في الحكومة. 
 

▪إنهم يغمضون أعينهم قدر المستطاع فال يرون كيف ينهار العالم
الذي رسمته اآللة الدعائية الروسية أمامهم. ال يزال الكثيرون
يأملون أنها ليست حرًبا، ناهيكم عن كونها حرًبا عدوانية، بل
عملية خاصة لـ"تحرير" الشعب األوكراني. غير أن اللقطات
المروعة للقصف الوحشي للمدن ستحطم هذه األساطير قريًبا.
وحتى أكثر المخلصين لبوتين سيقولون لم نمنحك موافقًة على

هذه الحرب الجائرة.
 

ر اليوم عشرات الماليين من الشعب في أنحاء البالد ▪وبالفعل، عبَّ
عن خوفهم واشمئزازهم من أفعال إدارة بوتين. هؤالء أناٌس من
قناعاٍت متنوعة، ومعظم من أطلقوا تلك الدعوات ليسوا ليبراليين
كما تدعي دعاية النظام، فمن بينهم عدد ضخم من اليساريين ذوي
التوجهات االشتراكية أو الشيوعية. وهؤالء الناس -أغلبية

الشعب- هم وطنيون حقيقيون.
 

▪ُيقال لنا إن المعارضين لهذه الحرب منافقون ال يقفون ضد
الحرب بل يقفون مع الغرب، وهذا هراء. نحن لم نكن قط من

الداعمين للواليات المتحدة وسياساتها االمبريالية. 

لم نقف صامتين حينما قصفت القوات األوكرانية دونتسك
ولوهانسك، ولن نصمت اآلن حينما ُتقَصف خاركيف وكييف

وأوديسا بأوامر بوتين وزمرته. 
 

▪هناك الكثير من األسباب للنضال ضد هذه الحرب. وبالنسبة لنا،
نحن المدافعون عن العدالة االجتماعية والمساواة والحرية، هناك

أسباب عديدة نولي لها أهميًة خاصة: 
▪ إنه غزو جائر، فال يوجد تهديد لوجود الدولة الروسية يتطلَّب
رون" أحًدا، وال إرسال جنودنا لُيقتلوا أو ليموتوا. إنهم ال "يحرِّ
يساعدون أيِّ حركات شعبية. مجرد جيش نظامي يمزق المدن
ن يحلمون األوكرانية اآلمنة بأمٍر من حفنة من المليارديرات ِممَّ

بالحفاظ على قبضتهم على روسيا لألبد. 
 

▪ سينتج عن هذه الحرب عدد ال يحصى من الكوارث لشعبنا. فكال
الشعبين، األوكراني والروسي، يدفع ثمًنا غالًيا من دمائهم. وبعد أن
ينقشع الغبار، سيطال الفقر والتضخم والبطالة كل واحد منا. لن
ل الطغمة والبيروقراطية فاتورة الحرب بل يتحملها فقراء تتحمَّ
المعلمين والعمال والمتقاعدين والعاطلين. ولن يعد لمعظمنا طريقة

إلطعام أطفالنا. 
ل هذه الحرب أوكرانيا إلى أنقاض وروسيا إلى سجن. فقد ▪ ستحوِّ
ُأغِلَقت وسائل اإلعالم المعارضة، ويوضع الناس خلف القضبان
لتوزيعهم منشورات أو مشاركتهم في اعتصامات سلمية، حتى لو
كانت تلك المشاركة من خالل النشر عبر شبكات التواصل
االجتماعي. قريًبا سيكون للروس خياٌر واحد؛ إما السجن وإما
التجنيد. تنتج الحرب ديكتاتوريات لم تشهدها من قبل أيٌّ من

األجيال الحالية. 
 

▪ تضاعف هذه الحرب من جميع أنواع المخاطر والتهديدات على
بالدنا. حتى األوكرانيون الذين كانوا من أسبوع مضى من
المتعاطفين مع روسيا، أصبحوا اآلن مجندين في ميليشيات
لمحاربة قواتنا. فقد محا بوتين بعدوانه هذا كل الجرائم التي
ارتكبها القوميون األوكرانيون وكل مؤامرات الواليات المتحدة
وصقور الناتو. بل وقدم لهم تبريرات لوضع صواريخ وقواعد

عسكرية على امتداد حدودنا.
 

▪وأخيًرا، فإن النضال من أجل السالم هو واجٌب وطني على كل
روسي. ليس ألننا نشهد أسوأ حرب في التاريخ، بل ألن هذه الحرب

تهدد سالمة ووجود روسيا. 
▪يسعى بوتين إلى ربط مصيره الشخصي بمصير البالد. وإذا نجح
في ذلك، فإن هزيمته المحتومة ستكون هزيمًة للبالد بأكملها.
وسيلقى مصير ألمانيا بعد الحرب: احتالل وتقسيم إقليمي وعقدة

الذنب الجماعي. 
▪ هناك سبيل وحيد لتجنب كل هذه الكوارث. علينا نحن، رجال
ونساء روسيا، إيقاف هذه الحرب بأنفسنا. هذه بالدنا، وليست ملًكا
لعجائز مخابيل يملكون القصور واليخوت. لقد حان الوقت لكي
نستعيد بالدنا. أعداؤنا ليسوا في كييف وال أوديسا، أعداؤنا في
موسكو. وقد حان وقت طردهم. فالحرب ليست حرب روسيا بل
حرب بوتين ونظامه. لهذه األسباب نعلن نحن االشتراكيون
والشيوعيون في روسيا وقوفنا ضد هذه الحرب المجرمة، ووجب

علينا إيقافها إلنقاذ روسيا. 
 ال للتدخل، ال للديكتاتورية، ال للفقر
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نيوليبرالية بوتين خبرة متراكمة في تجويع الشعوب 
 

▪كلنا يعلم أو عاألقل المتابعين والمراقبين لألحداث السياسية
بشكل عام ماذا حدث من تطورات دراماتيكية قبل وأثناء بداية
انهيار اإلتحاد السوفييتي تلك الدولة العظمى التي رفعت شعار
االشتراكية العمالية والتي هيمنت عليها وحرفتها عن النهج
الثوري اللنيني قوى الثورة المضادة بقوانينها البيروقراطية والذي
أسس لها وقادها جوزيف ستالين ذو العقلية االقطاعية الغوالكية
واستمرت تباعا في عهود القادة العسكريين وصوالً لعهد
غوربتشوف المهندس التنفيذي لعملية انهيار االتحاد السوفييتي
وصوالً إلى عهد بوتين القادم من رئاسة جهاز المخابرات ال ك ج

ب.
 

▪ لسنين طويلة تراكمت لديه الخبرات الكافية لمرحلة انهيار
الدولة السوفييتية وكيفية قيادة مرحلة تفكيكها وتحولها
لجمهوريات مستقلة وصوالً لظهور روسيا االتحادية و واعتالئه
رأس السلطة فيها ولكن من مرحلة بدء انهيار االتحاد السوفييتي
ولحد استالمه السلطة استخدم بوتين خبراته االستخباراتية في
عملية الهيمنة السياسية واالقتصادية وحتى النفسية على الشعب
الروسي حيث استخدم الصعقات المتتالية لدراما السقوط
وتحالف مع المافيات العالمية في قيادة هذه المرحلة المؤسسة
لمعانات الشعب وزيادة معاناته تدريجيًا حيث أصبح الشعب
تحت رحمة وسطوة المافيات العالمية المتصارعة فيما بينها على
مقدرات وثروات البالد وكان أهم هذه المافيات المافيا الروسية
والتي كان بوتين قائدًا مباشرا لها الذي تفنن في عملية انهيار
العملة المحلية الروبل ألجل إيصال الشعب الروسي لحالة المعاناة

والجوع وفقدان األمن .
 

▪عمل على ربط أشخاص ومجموعات من الشعب تحت ضغط
حالة الفقر في حركة الكسب غير المشروع عبر ارتباطها بهذه
المافيا أو تلك مما هيئ لظهور عصابات مسلحة للسلب والسطو
لخلق حالة من الفوضى وانعدام األمن بغاية انتشار الخوف والفقر
لشعب بات محاصر بين هذه المافيات وارتفاع جنوني ألسعار

المواد االستهالكية الضرورية للحياة.

ولهذا كان أي شيء من الفتات أو المساعدات كان عبارة عن حالة
إنعاش لشعب انهكه حال االنهيار في كل شيئ ولهذا كان الشعب
يقبل باي توجه سياسي واقتصادي يخلصه من أزمته الخانقة ولهذا
تمكن بوتين من هيمنته على القرار االقتصادي والسياسي بإدخال
النيوليبرالية كنهج اقتصادي سياسي لروسيا االتحادية مؤسسا
لبناء روسيا الرأسمالية اإلمبريالية مستفيدًا من تركة االتحاد
السوفييتي الصناعية العسكرية بوزنها النووي ومن القوة
االقتصادية األهم منابع النفط والغاز اللذي من خالله تم غزو
األسواق العالمية والتحكم بها من خالل زيادة الحاجة والطلب على
مادة الغاز مما أتاح لسياسة بوتين بإمكانية التوسع والهيمنة على
موارد واسواق وثروات لشعوب ودول مماثالً باطماعه أطماع

امبرياليات الغرب وعلى رأسها اإلمبريالية األمريكية.
 

▪ ساعدت التحوالت والصراعات الجديدة في الشرق األوسط
إظهار روسيا كقوة امبريالية مهيمنة ومزاحمة للقوى اإلمبريالية
األخرى في هذه المنطقة الحيوية من العالم وتجلى ذلك من خالل
الدخول العسكري للدولة السورية بحجة الشرعية من نظامها
الحاكم بغاية مكافحة اإلرهاب هذا اإلرهاب الذي تم صناعته من
خالل البناء القاعدي للفاشية األصولية وتدريبها وتمويلها من قبل
االمبرياليات كافة وبمساعدة السلطات التابعة لها في المنطقة ألجل
الوقوف بوجه شعوب المنطقة المنتفضة لحقوقها وحريتها
المسلوبة من قبل تلك السلطات الموظفة والتابعة لسيدتها
اإلمبريالية العالمية ولهذا تم انزال هذه المجموعات من األصولية
الفاشية الدينية المجهزة لالنقضاض على ثورات الشعوب من خالل
عسكرة الصراع وتحويله إلى صراعات طائفية ومذهبية أدت
لشرذمة المجتمع واستنزاف طاقاته من خالل االقتتال المذهبي
والطائفي وبغاية نشر الفوضى واالنفالت األمني وصوالً لتدهور
الوضع اإلقتصادي التدريجي والمتسارع لهذه الشعوب أدى النهيار
العملة الوطنية بشكل كبير ليتم السيطرة بسهولة على هذه الشعوب
التي فقدت مدخراتها وامالكها في هذا الصراع المدمر لكل بناء
عمراني واقتصادي وحتى إجتماعي من خالل التهجير القسري
للسكان هروبا من الموت المالحق لهم من الحرب المدمرة من قبل
الميليشيات التابعة لعدة دول والمساندة للسلطات الحاكمة ومن
قبل ميلشيات االصولية الفاشية التي تقودها استخبارات الدول
اإلمبريالية واإلقليمية الرجعية وأوضح صورة لشكل هذا الصراع

تجلى في ليبيا وسوريا.
 

▪وهكذا نجد أن الخبرات المتراكمة للنيوليبرالية البوتينية  
المتوحشة التي تراكمت من خالل تجربة جهاز االستخبارات
الوحشية مع الشعب الروسي والتي تم تطبيقها في سوريا مع
الشعب السوري بوحشية وخنق اقتصادي أكبر بكثير حيث انهيار
كبير للعملة المحلية وفقدان مقومات الحياة بندرة الكهرباء وارتفاع
مهول ألسعار المواد األساسية يصل لبعض المواد ل مائة وخمسين
ضعفًا عما كانت عليه قبل عسكرة الصراع وأيضًا تم ربط مادة
الخبز والغاز والنفط وبعض المواد الغذائية للسوريين ببطاقة
ممغنطة من نتاج الخبرات المتراكمة للقيادة الروسية بابتكار طرق
جديدة للسيطرة على المجتمع التي مكنت السلطة السورية من
اإلمساك بالسوريين من امعائهم عبر التحكم بمقادير خبزهم وكل
مقومات أساسيات الحياة من غاز ونفط المواصالت والتدفئة

ومواد استهالكية غذائية أساسية 
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▪"ليس بوتين صديًقا للطبقِة العاملِة في العالم؛ إنه يعتلي نظاًما
قمعًيا نيوليبرالًيا ويلجأ إلى قومية روسيا العظمى؛ ليدعم نفسه
أيديولوجًيا، وقد سعى إلى إعادة بناء قوة روسيا العسكرية، وأن
يستعملها ليحافظ على سيطرِة موسكو على “خارجها القريب”
يلحُظ هذا في سحِق حركة االستقالل في الشيشان، وحرب عام
2008 مع جورجيا، واستيالئها على القرم في 2014، وتدخلها
الحديث ضد االحتجاجات الشعبية في كازاخستان، وفي أماكن
أبعد، اسُتخدمْت قوة روسيا العسكرية في الدفاع عن نظام بشار
األسد الوحشي في سوريا؛ ومع ذلك، فقد كانت واشنطن هي التي
صعدت األزمة الحالّية، مدفوعًة من حكومة بوريس جونسون
المتخبطة في بريطانيا؛ لقد رفضت إدارة جو بايدن أن تفكر جدًيا
في مطالب بوتين الرئيسة، وقد صعدت شفهًيا خطر الحرب
(بمعارضٍة الحتجاجات حكومِة أوكرانيا الداعمة للغرب) وقد حركت
هي، وحلفاؤها في حلف شمال األطلسي قطعًا عسكريًة أكثر إلى

قرب حدود روسيا."
▫خبرة ثورية:

 
▪قبل 115 سنة تمكن التيار الماركسي األممي داخل األممية الثانية
من إسقاط موقف خطير ورد ضمن مسودة القرار الذي تقدمت به،
وقتئذ، قيادة األممية لمؤتمر شتوتغارت عام 1907، الذي خصص
لتدارس مسألة التصعيد العسكري بين القوى اإلمبريالية وقضية

االستعمار.
 

▪جاء في مسودة القرار : "أن المؤتمر ال يرفض من حيث المبدأ  
وفي جميع األوقات السياسة االستعمارية ويجب على االشتراكيين
إدانة تجاوزات االستعمار، ولكن دون التخلي عنه. إذ يجب علينا
[بحسب المسودة] "الدعوة إلى إصالحات، لتحسين حياة مواطني
المستعمرات… ولتثقيفهم من أجل االستقالل بكل الوسائل

الممكنة."
 

يتم التحكم بها من خالل رسالة تحكم مقادير المادة بالحد األدنى
وزمن الحصول عليها وتسعيرها بما يتناسب مع مصالح السلطة
الحاكمة والمصالح االستثمارية الروسية حيث تم السيطرة التامة
لالمبريالية الروسية على أغلب ثروات الشعب السوري مثل منابع
الغاز والنفط التي في مناطق سيطرة السلطة وأيضًا على مناجم
الفوسفات ومعامل األسمدة وأهم مداخل االقتصاد السوري مرفأي
الالذقية وطرطوس ومطاراتها واخضاع القرارات االقتصاديةإلدارتها
والسياسية الداخلية والخارجيةأيضا مما جعل السوريين في تخبط
مستمر وجوع متزايد وفقر مدقع دفع بعضهم إلى الهجرة أما الباقي
في الداخل أمام انسداد اي أفق للحل السياسي باتو في حالة شلل
ألغلب مقومات الحياة من أجل اخضاعهم لقبولهم بالوصاية الروسية
وبدور الحكومة الحالية والمتعاقبة تباعًا إلعطاء الشرعية للهيمنة
الروسية على مقدرات البالد وبتكريس سياسة القطيع والفقر
والجوع وتعود الشعب على معونات الذل يتم السيطرة على الشعب
كما هم يخططون ويتم إستمرار السلطة وفرضها لضمان شرعنة

القوة العسكرية الروسية  في سوريا.
 

▪لهذا الخالص للشعب السوري من هذه األزمة الخانقة إال بوحدة
مكوناته والخروج من فخ الطائفية والصراع المذهبي الذي دفعوه
إليه لتفرقته ولهذا يجب الوعي أن الصراع بحقيقته هو صراع طبقي
وان حاولو تضليل الشعب أن الصراع ديني لحرف ثورة الكادحين
عن مرادها في الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية هذا
هو جوهر الصراع ولكي يتنامى هذا الوعي الثوري يحتاج إلى أيضا
توحد كافة القوى الديمقراطية واليسارية الثورية في هيكلية
معارضة متحدة تقوم على قيادة الصراع ببرنامج وطني يعبر عن
مصالح الشعب بكل فئاته الكادحة ألجل امتالك القرار السياسي
وصوالً المتالك مقدرات وثرواته من قبل الشعب... فال حرية وال

كرامة وال عدالة إال إذا امتلك الشعب كل السلطة والثروة.
 

أبو غيفارا _ الخط األمامي 
 

▫االستعمار والحرب جزء من الرأسمالية
 

▪في رمشة عين سقطت معاهدات نزع السالح واتفاقيات السالم
الكاذبة وكل الجهود الدبلوماسية للتحكم في األزمة، واندلعت
الحرب الروسية ضد الشعب األوكراني...ها هي اإلمبريالية
الروسية الصاعدة تعبر عن أطماعها االستعمارية بشكل سافر،
فكما عبر عن ذلك بوضوح بيان التيار االشتراكي األممي بشأن

األزمة األوكرانية
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▪عارض التوجه الماركسي األممي بقيادة لينين وروزا هذا القرار
الشوفيني الذي كان يعكس بداية االنحطاط النظري والسياسي
والتخلي السافر عن الماركسية واألممية من قبل قيادة األممية
الثانية واالستعاضة عنهما بتبني وجهة نظر انتهازية كاملة، وتمكنا
إلى جانب آخرين من إسقاطه، بفرض قرار مناهض للحرب: "في
حالة وجود خطر اندالع حرب من واجب العمال وممثليهم في
البرلمان في الدول المشاركة في الحرب بذل كل جهد ممكن لدرء
اندالع الحرب عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة، والتي يمكن لها
بالطبع تغيير أو تكثيف تجذر الصراع الطبقي ومجمل الوضع
السياسي...وفي حال اندالع الحرب رغما عن ذلك، من واجبهم
اتخاذ التدابير لتصل إلى نهايتها بأسرع وقت ممكن، وأن يستفيدوا
من األزمة االقتصادية والسياسية التي تحدثها الحرب لكي يثيروا

الجماهير ويسرعوا في إسقاط الطبقة الرأسمالية الحاكمة."
 

▪صوت لصالح هذا الموقف 128 صوتا مقابل 108 يتقدمهم كارل
كاوتسكي وإدوارد برينشتين...وعندما اندلعت الحرب العالمية
األولى عام 1914، والتي هي في أساسها صراع بين القوى
اإلمبريالية لتقسيم المستعمرات، اتضح أن دعم غالبية قادة األممية
االشتراكية لهذه الحرب وللمجازر الوحشية المترتبة عنها كان
متوقعا...فأعلن لنين عن إفالسها التام وبدأ التفكير والعمل في بناء
بديل أممي جديد...بفضل هذا الموقف استطاع البالشفة انتزاع
ثورتين مظفرتين في فبراير وأكتوبر 1917 بل وتمكنوا من تخليص
الشعب الروسي من المصيدة الدموية بعد اتفاق وقف الحرب مع
ألمانيا رغم التنازالت القاسية التي قدمها البالشفة لنيل

السلم...والتمهيد لتأسيس األممية الثالثة عام 1919.
 

▫حرب جديدة في سياق عالمي مأزوم
 

▪في ضوء هذه الخبرة الثورية في مناهضة االستعمار، ترى كيف
ينبغي أن يتحرك اليسار ضد الحرب وضد الفظاعات المتوقعة جراء
الغزو الروسي ألوكرانيا، وتنامي النزعة العسكرية بين الرساميل

الدولية في سياق موسوم بتفاقم أزمة بنيوية مركبة؟
١. أزمة الديمقراطية التمثيلية الناتجة عن عصر األنوار وصعود
الطبقة البرجوازية، وعجزها البين عن تمثيل الحد األدنى من

مصالح من هم في أسفل الهرم االجتماعي.
 ٢.معالم اندالع أزمة اقتصادية وطاقية غير مسبوقة في سياق

النتائج الوخيمة التي خلفتها الحالة الوبائية المستمرة.
 ٣.أزمة اجتماعية وصحية خانقة (غالء أسعار، بطالة واسعة، انهيار
الخدمات العمومية وتراجعها حتى في البلدان الرأسمالية الكبرى
كفرنسا وغيرها...) يزيد من تفاقهما مواصلة فرض النموذج
النيوليبرالي القائم على تعميق التفاوتات الطبقية، وتدعيم أسس

الدولة البوليسية!
 ٤.أزمة بيئية معقدة وغير مسبوقة (تغيرات مناخية عميقة، ندرة

المياه...).
 ٥.ضعف كبير لقوى اليسار في ظل وجود تنظيمات شبه أممية

مشتتة ال تكاد ترى بالعين المجردة في ميزان القوى العالمي!

▫أي موقف لليسار األممي!
 

▪في نظري، على أقسام كبيرة من اليسار أن تعود إلى جادة الصواب
األممي (رفض الحرب، والدعوة إلى تعزيز اإلخاء بين عمال العالم
وشعوبه المضطهدة...) وذلك بالتأكيد على أن بوادر الحرب "الدولية"
الحالية، تمثل تعبيرا صريحا عن احتدام التنافس بين الرساميل
اإلمبريالية، ال سيما بين المعسكر األمريكي األوربي والمعسكر
الصيني- الروسي وحلفائه، وليست تعبيرا عن بروز أقطاب جديدة،
يستدعي، كما تقول تيارات اليسار الستاليني، الوقوف مع العدو األقل

شراسة!
 

▪إنها حرب على أرضية األزمة الرأسمالية، وعلى أرضية السباق على
التسلح وعلى السيطرة على مناطق النفوذ ومصادر الطاقة...إنها
حرب، أيضا، لتحديث األسلحة االستراتيجية وتجريب أسلحة
جديدة...إنها حرب الشركات الكبرى المستثمرة في الصناعات الحربية
ضد الحياة اإلنسانية، إنها حرب اقتصادية بامتياز بين الصين

وأمريكا.
 

▪لكن تظل الحرب رغم فظاعتها فرصة لتصويب الوجهة، والوقوف
حيث ينبغي أن يقف أي مناضل أممي: مصالح الطبقة العاملة

والشعوب المضطهدة ضد اإلمبريالية سواء كانت غربية أو شرقية!
 

▫عودة إلى الخبرة الثورية: روزا لوكسمبورغ والحرب!
 

▪كم كانت روزا لوكسومبورغ صادقة حينما كتبت على إثر اندالع
الحرب العالمية األولى، منذ قرن ونيف من الزمان: "سيتوقف الجنون
وصناعة الجحيم فقط عندما يستيقظ عمال ألمانيا وفرنسا وبريطانيا
وروسيا من هيجانهم، وعندما يمدون يد الصداقة إلى بعضهم البعض،
ويسقطون جوقة الضباع اإلمبريالية المتوحشة صارخين ذلك الهتاف

المدوي للحركة العمالية الحديثة: “يا عمال العالم اتحدوا!"
 

▪وبحس رؤيوي ال مثيل له أضافت روزا لوكسمبورغ: "المجتمع
البرجوازي يواجه معضلة، إما التحول إلى االشتراكية، أو العودة إلى
الهمجية… نحن نواجه خيارا: إما انتصار اإلمبريالية وتراجع كل
الحضارة، كما كان الحال في روما القديمة، نحو اإلبادة والتدمير
واالنحطاط؛ نحو مقبرة رتيبة، أو انتصار االشتراكية؛ انتصار الطبقة
العاملة األممية الواعية على اإلمبريالية المتوحشة وأداتها: الحرب.
هذه هي معضلة تاريخ العالم، أو أن سيف الطبقة العاملة الواعية

يكون قد سبق عذله."
 

▫ما العمل؟
▪وحدها األخوة العمالية قادرة على وقف الحرب، وحدها اإلضرابات
العمالية الواسعة والمتجذرة في موسكو وكييف وواشنطن وبرلين
وباريس ولندن قادرة على إنقاذ أرواح األبرياء، حتى ال تضيف

الهمجية اإلمبريالة قبور جديدة بال اسم!
ال موسكو ال واشطن وحلف شمالها األطلسي:

 تسقط اإلمبريالية في كل مكان!
 الحرية والسلم للشعوب!

محمد بوالطيب اشتراكي ثوري
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محاربة التشويه الستاليني لالشتراكية
 

▪في الجزء الثاني من سلسلة مقاالت تراث تروتسكي ،يحلل
“جون مولينو” وعن كثب النضال ضد الثورة المضادة في روسيا.

 
▪بعد مرور ست سنوات على الثورة الروسية، تحديدًا في عام
1923 قاد “ليون تروتسكي” النضال ضد الثورة المضادة بزعامة
“جوزيف ستالين”. وبحلول عام 1927 استطاع ستالين أن يحقق
نصرًا حاسمًا، و طرد تروتسكي من الحزب الشيوعي، ثم اقتيد عام
1928 إلى منفى داخلي في منطقة “ألما آتا” بالقرب من الحدود

الصينية، وفي عام 1929 تم ترحيله نهائيًا من روسيا.
 

▪كانت هناك ثالثة قضايا رئيسية في هذا الصراع:
 

أوالً: ديمقراطية العمال:
 

▪حاول تروتسكي وأنصاره، المعارضة اليسارية، الدفاع عن
ديمقراطية الطبقة العاملة داخل الحزب الشيوعي وفي أرجاء

الدولة السوفيتية.
▪وعلى النقيض من ذلك، بذل ستالين قصارى جهده لتعزيز سلطة

الطبقة البيروقراطية المتنامية آنذاك والتي كان يتزعمها.
 

ثانيًا: السياسات االقتصادية:
 

▪شدد تروتسكي على ضرورة العمل وفقًا لبرنامج تصنيعي قوي،
والذي من شأنه تعزيز الوضع االقتصادي واالجتماعي للطبقة
العاملة، حيث كانت الصناعة الروسية قد دمرت تمامًا بسبب
الحرب األهلية الدامية التي اندلعت في السنوات األولى للثورة

دفاعًا عنها.
 

▪وكان أول ما فعله ستالين هو أنه فرض حظرًا على الصناعة، ثم
في عام 1928 وبعد تخلصه من المعارضة اليسارية، بدأ في تنفيذ
خطة للتصنيع بسرعة قياسية عن طريق االستغالل المكثف للعمال.

 

 
ثالثًا: االشتراكية في بلد واحد:

 
▪رأى كل من كارل ماركس وفريدريك إنجلز، أن
النضال من أجل تحقيق االشتراكية هو نضال أممي

بطبيعته.
 

▪والحزب البلشفي الذي قاد ثورة أكتوبر، أكد على
إمكانية بقاء الثورة الروسية على قيد الحياة، فقط في
حالة التمكن من نشر الثورة في بلدان أخرى، خاصة

ألمانيا.
 

▪في عام 1924، تخلى ستالين عن هذه الفكرة لصالح
سياسة بناء االشتراكية في روسيا وحدها. بينما عارض
تروتسكي وأنصاره سياسة ستالين الجديدة وأعتبروها

بمثابة خيانة للماركسية واألممية.
 

▪عادة ما تصور كتب التاريخ التقليدية معركة
تروتسكي مع ستالين على أنها صراع شخصي على
السلطة، أو خالف بين شخصين ذوي أمزجة وأفكار
مختلفة. ولكن في الحقيقة، كان هذا صراعًا بين قوى
اجتماعية مختلفة. ظهر فيه تروتسكي ممثالً لما تبقى
من سلطة العمال التي نشأت عام 1917، بينما جسد
ستالين لطبقة من البيروقراطيين المشغولين بتحويل

أنفسهم إلى طبقة حاكمة جديدة.
 

▪وانتصار ستالين لم يرجع إلى تفوق شخصي، أو بسب
اعتماده أساليب ملتوية في الصراع، بل ألن الطبقة
العاملة الروسية في ذلك الوقت كانت مستنفذة تمامًا.
فتمكن ستالين من إحراز النصر ببساطة ألنه كان ممثالً

للطبقة االجتماعية األقوى في الصراع الطبقي حينها.
 

▪إن خوض تروتسكي للنضال ضد الثورة الستالينية
المضادة، وبالرغم من الهزيمة، له أهميته التاريخية
الكبرى .. لقد أنقذ شرف الماركسية، وساهم في الحفاظ
على جوهر االشتراكية ومعناها السامي كمجتمع قائم
على الحرية والديمقراطية والمساواة. بدالً من أن تصبح
االشتراكية مرادفًا لمجتمع من الطغيان قائم على

الديكتاتورية البيروقراطية الشمولية.
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▪وشهدت ثالثينيات القرن العشرين أقصى مراحل التوحش
للديكتاتورية الستالينية، حيث سيق الماليين من العمال

والفالحين إلى الموت داخل معسكرات االعتقال في سيبيريا.
 

▪وفي موسكو أقام ستالين المحاكمات الصورية المهلكة، حيث
أجبر العديد من قدامى البالشفة والذين خالفوا نظامه، على
االعتراف بارتكابهم لجرائم مثل العمالة للفاشية أو تخريب
المصانع. وهكذا تالشت تقريبُا كل األفكار الثورية الرائدة الباقية

من ثورة أكتوبر.
 

▪في عام 1936، شن تروتسكي هجومًا شديدًاً على الستالينية
ووجه إليها نقدًا حادًا في كتابه “الثورة المغدورة”. بّين
تروتسكي في كتابه أن النظام الستاليني كان قائمًا على ملكية
الدولة، وليس الملكية الخاصة، ولكن استغالل العمال، كانت
ظاهرة جديدة لم يتمكن تروتسكي من تحليلها، من وجهة نظري،

بالقدر الكافي.
 

▪كان تروتسكي ال يزال يعتقد بأن روسيا هي “دولة عمالية”،
وإن كانت وبهذا الشكل تعتبر نموذجًا فاسدًا ومنحطًا للدولة
العمالية، ولكن في حقيقة األمر إن روسيا وفي ظل الستالينية
كانت قد تحولت بالفعل إلى شكل جديد من أشكال الرأسمالية –

رأسمالية الدولة.
 

▪وبالرغم من إعتقاد تروتسكي بأن روسيا الزالت دولة عمالية، إال
إنه رفض تمامًا اعتبارها دولة اشتراكية، مؤكدًا أن الستالينية لم تكن
أبدًا استمرارًا لللينينية أو البلشفية، بل على النقيض تمامًا، كانت
الستالينية هي الثورة المضادة العكسية. وقال إن هناك “نهرًا من
الدم” بين البلشفية والستالينية، فالستالينية لم تكن هي النتيجة

المنطقية أو الحتمية للماركسية أوالثورة.
 

▪وأوضح أن صعود الستالينية كان نتاجًا لعزلة الثورة الروسية
وفشلها في االنتشار إلى بلدان أخرى، وأيضًا بسبب ضعف القوة

العاملة الروسية في هذا الوقت.
 

▪إن تحليل تروتسكي ونقده للستالينية إنما يعد مساهمة جليلة
منه للمستقبل، فإلى اآلن ال زلنا في حاجة إليه، حيث يواصل حكامنا
اليوم القول بأن مجريات األمور في روسيا قدمت دليل كاف على أن
االشتراكية ال تجدي نفعًا، وإنها ال تؤدي في النهاية إال إلى ترسيخ

االستبداد.
 

▪وفي منفاه واصل تروتسكي النضال واستمر في التأكيد على أن
الثورة العمالية األممية هي السبيل الوحيد لضمان مستقبل البشرية.

 
جريدة العامل االشتراكي (يصدرها حزب العمال االشتراكي

البريطاني)، العدد 2234، 15 يناير 2011 
 ترجمة ضي رحمة

 

▫ احتجاجات ومطالبات بالتعويض عن فترة
العبودية تزامنًا مع زيارة األمير ويليام وزوجته

لجمايكا
 

▪وصل األمير البريطاني ويليام وزوجته كيت إلى جامايكا،
الثالثاء 22 مارس/آذار 2022، ضمن جولة في دول منطقة
الكاريبي، وواجهت الزيارة احتجاج النشطاء للمطالبة
بتعويضات من بريطانيا؛ عن حقبة العبودية التي عانت منها

جامايكا بسبب بريطانيا. 
 

▪وتتزايد مراجعة الجامايكيين لإلرث االستعماري
لإلمبراطورية البريطانية، بما في ذلك بدء جامايكا إجراءات

إزالة الملكة البريطانية كرأس للدولة.

▪كان في استقبال األمير ويليام وزوجته كيت مجموعة من
المسؤولين الحكوميين، قبل التوجه للقاء الحاكم العام باتريك

ألين، ممثل التاج البريطاني. 
 

▪هذا وقد، تجمع العشرات من األشخاص خارج المفوضية
السامية البريطانية، والتي تشكل البعثة الدبلوماسية البريطانية
في جامايكا، مطالبين بريطانيا باالعتذار عن التاريخ االستعماري. 

 
▪قال المحتجون أن "هناك أخطاء تاريخية يجب معالجتها"،

وقاموا بتالوة 60 سببًا للمطالبة بتعويضات من بريطانيا. 
 

▪وأعلنت الحكومة الجامايكية، العام الماضي، أنها تخطط
لمطالبة بريطانيا بتعويضات عن النقل القسري، والذي جرى على
مئات آالف األفارقة للعمل في مزارع قصب السكر والموز، مما

كون ثروات للبريطانيين من أصحاب العبيد. 
 

▪أحد اقتراحات المشرعين المطالبة بتعويضات تبلغ قيمتها 10
مليارات دوالر، وهو مستقى من قرار تعويض بريطاني تاريخي،
حصل عام 1837، وقضى بتعويض أصحاب العبيد في
المستعمرات البريطانية، بعد إعالن تحرير العبيد بسبب إلغاء

الرق عام 1833.
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مات ماركس اليوم
 

▪ في مثل هذا اليوم 14 آذار / مارس 1883 أرسل إنجلز برقية إلى
فريدريك سورج قال فيها ثالث كلمات "مات ماركس اليوم!".

▪ توفي كارل ماركس في لندن ، عن عمر يناهز 64 عاًما.  وقد ألقى
فريدريك إنجلز خطبه رائعة نقدم لكم ترجمة حديثة لها.

 
▫خطبة فريدريك إنجلز على قبر كارل ماركس، 17 مارس 1883

▪مثل اليوم، ١٤ مارس، عام ١٨٨٣، مات كارل ماركس بعد أن قضى
عمره في صراع ضد االستبداد بأنواعه، طاردته السلطات في كل
مكان ذهب إليه، وأغلقوا كل المجالت والجرائد التي أنشأها، وكان
نبراسه وهدفه خلق عالم "إنساني" حيث إنه كان يرى أن كل التاريخ
البشري حتى اآلن ما هو إلى تاريخ ال يمكن أن نسميه إنسانيا حقا.
فلن نبدأ تاريخنا الذي نستحقه، ومن ثم يستحق إطالق اسم نوعنا
عليه، إال بمحق كل أشكال االستغالل. مات ماركس عدوا لكل
السلطات. ومكروها من جميع ذوي السلطة أو الثروة أو االمتيازات.
ومن ثم ال عجب أن ١١ شخصًا فقط هم من شيعوه إلى قبره في
مدافن هايجايت في لندن، منفيا، واستمعوا إلى هذه الخطبة التي
ألقاها رفيق نضاله وحياته فريدريك إنجلز. ال أدري كيف استمع
هؤالء األحد عشر إلى هذه الخطبة، وال كيف شعروا عندما أنهاها

بعبارته النبوءة: سيبقى اسمه على مر الدهور". ولقد كان!
 

▪اليوم، ونحن نرى الرأسمالية تختنق وتخنق معها الكوكب وسكانه،
يعود ماركس، شخصًا وفكرًا وفكرًة وممارسة، إلى الصدارة، وتعود
رؤيته وتحليالته تفهمنا من أين يأتي الوباء ومن أين يأتي الخطر،

واألهم: ما العمل.
▪أرى اليوم مناسبًا لالستماع إلى إنجلز مرة أخرى وهو يودع أعظم
عقل وربما أكبر نفس في تاريخ صراع المضطهدين من أجل تحررهم.
▪"في الثالثة إال ربع عصرًا، في الرابع عشر من مارس، توقف عقل

أعظم مفكر في العالم عن التفكير.
كنا قد تركناه وحده محض دقيقتين، ولما عدنا وجدناه في كرسيه

وقد راح في سبات عميق بهدوء وسكينة - إلى األبد.
 

▪خسارة فادحة، وفاة هذا الرجل، حّلت بالطبقة العاملة المناضلة في
أوروبا وأمريكا وبدراسة التاريخ. وسرعان ما سندرك جميعا قدر

الفراغ الذي خلفته برحيلها تلك النفس العظيمة.
 

▪مثلما اكتشف داروين قانون تطور الطبيعة العضوية، اكتشف
ماركس قانون تطور التاريخ البشري: اكتشف الحقيقة البسيطة التي
ظلت إلى اآلن مخفية وراء سدائل األيديولوجيا وهي أن الجنس
البشري البّد في البداية أن يأكل ويشرب ويجد المأوى والملبس قبل
أن يكون قادرًا على ممارسة السياسة والعلم والفن والدين وغير ذلك؛
ولذا فإن إنتاج الوسائل المادية الضرورية للعيش، والتي تعتمد عليها
درجة التطور االقتصادي الذي يحرزه شعب ما أو المتحقق في حقبة
ما، يشكل األساس الذي يستند إليه تطور ما لهذا الشعب أو ذاك من
مؤسسات دولة ومفاهيم قانونية وفنون، بل وأفكار حول الدين،
والتي يجب لذا فهمها على ضوئه وليس العكس كما هو الحال إلى

اآلن.

▪ليس هذا كل ما في األمر. فقد اكتشف ماركس أيضًا قانون
الحركة الخاص الذي يحكم نمط اإلنتاج الرأسمالي المعاصر
والمجتمع البرجوازي الذي خلقه نمط اإلنتاج هذا. إن اكتشاف فائض
القيمة سّلط الضوء فجأة على المشكلة التي طالما ظل االقتصاديون
البرجوازيون والنّقاد االشتراكيون في جميع البحوث السابقة

يتخبطون في محاولة فهمها.
 

▪إن اكتشافين كهاذين يكفيان في حياة أي شخص. وطوبى لمن
يمنحه القدر فرصة تحقيق واحد منهما. لكّن ماركس حّقق في كل
مجال بحث فيه – وقد بحث في العديد والعديد من الميادين ولم
يتناول أيها بسطحية- في كل ميدان، حتى الرياضيات، حقق

اكتشافات خاصة به.
▪هكذا كان ماركس العالم. إال إن ذلك لم يكن حتى نصفه! فالعلم
كان بالنسبة لماركس قوة ثورية دينامية على الصعيد التاريخي.
وكان مهما بلغ سروره بوقوع اكتشاف جديد في مجال العلوم
النظرية ربما استحال بعُد استشراف تطبيقاته العملية، فإن سعادته
كانت مختلفة تمامًا إذا ما انطوى االكتشاف على إحداث تغييرات
ثورية آنية في الصناعة، وفي التطور التاريخي بوجه عام. فعلى
سبيل المثال، كان ماركس يتابع عن كثب تطور االكتشافات
المتحققة في مجال الكهرباء وآخرها االكتشافات التي حققها

مارسيل دوبريه.
▪لقد كان ماركس قبل كل شيء ثوريًا. وكانت رسالته األولى في
حياته هي أن يساهم، بصورة أو أخرى، في اإلطاحة بالمجتمع
الرأسمالي وبمؤسسات الدولة التي خلقها هذا المجتمع؛ أن يساهم
في تحرر الطبقة العاملة الحديثة الذي كان هو أول من وّعاها
بوضعها الخاص وباحتياجاتها وبشروط تحررها. النضال كان له
أفضل ما في الحياة. وقد ناضل بعزيمة وقوة ونجاح ال ينافسه فيها
إال قليلون. نذكر عمله في جريدة "راينيش زايتونج" األولى (١٨٤٢)،
وجريدة "فورفارتز" في باريس (١٨٤٤) وجريدة "دويتش بروسلر
زايتونج" (١٨٤٧) وجريدة "نيوراينيش زايتونج" (١٨٤٨-١٨٤٩)،
وإسهاماته في جريدة "نيويورك تريبيون" (١٨٥٢-١٨٦١)، وباإلضافة
إلى ذلك نذكر العدد الكبير من المنشورات الثورية، وعمله في البناء
التنظيمي في باريس وبروكسل ولندن، وأخيرًا، وما يتوج هذا كله،
تأسيس "الرابطة الدولية للعمال"، تلك المنظمة العظيمة، التي كان
تأسيسها إنجازًا يحق لصاحبه الفخر إذا لم يكن قد أنجز غيره في

حياته.
▪وبناء على ذلك كله كان ماركس أكثر شخصية مكروهة في عصره
وأكثر من تعرض للتشهير. طردته الحكومات، المطلقة والجمهورية
على السواء، من أراضيها. وتنافس البرجوازيون، سواء المحافظين
منهم أو أقصاهم ديمقراطية، في قدحه. وهو ما نّحاه ماركس عنه
كأنه خيوط العنكبوت، وتجاهله، ولم يرد إال عندما دعته الضرورة

القصوى إلى الرد.
▪إال أّنه مات محبوبًا، مبجالً، محزونًا عليه من الماليين من العمال
الثوريين، من مناجم سيبريا إلى كاليفورنيا، في جميع أرجاء أوروبا
وأمريكا. ودعوني أقول إنه وإن كان له العديد من الخصوم فلم يكن

له عدٌو شخصٌي واحد.
 

سيبقى اسمه على مر الدهور، وستبقى أعماله."
▫فريدريك إنجلز، ١٧ مارس ١٨٨٣، مدافن هايجايت، لندن

(ترجمة جديدة - الرفيق وسيم وجدي) 
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