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نضال السوريين 
واالحتجاجات المطلبية



نضال السوريين واالحتجاجات المطلبية
 

▪تنطلق مواقف قطاعات ليبرالية من المعارضات السورية في تحليلها إلى استنتاج مفاده، أن أي حل في سوريا لم يعد بتاتا بأيدي السوريين،
بل الدول المتدخلة على األرض السورية، وإن كان هذا االستنتاج جزئيا صحيح، لكنه ال يأخذ بعين االعتبار العوامل الداخلية، الشعبية
والسياسية السورية، التي تنطلق وتعمل على الحق السوري بتقرير مصيره بحرية وإن كانت ضعيفة وفق موازين القوى الراهنة، والمتبدلة
دوما، كما أنه يهمل حقيقة أنه حتى وإن توافقت هذه الدول على حل فيما يينها، يضمن مصالحها، لكنها بحاجة إلى هيئات سورية تشرعن ذلك،
ومن هذه الحاجة خرجت على المأل  منصات سورية عديدة كمنصة موسكو، والقاهرة، و االئتالف وهيئة التفاوض، والدستورية، وغيرها من

المشاريع التي همها الوحيد هو تسويق نفسها عند هذه الدولة النافذة أو تلك.
 

▪ منطق هؤالء، أصحاب القول، بخروج الوضع السوري من يد السوريين كليا، يصل بهم إلى استنتاج اخر ال يقل سوءا ووهما عن األول، هو
دعوتهم إلى وضع سوريا تحت الوصاية الدولية، وتحت البند السابع لمجلس األمن،  وهنا يصل أصحاب هذه المواقف من أفراد وتجمعات في
المعارضات الليبرالية التعسة، إلى درك ال نهاية له من االنحطاط السياسي، اذ انهم رغم جعجعتهم الكالمية عن الديمقراطية، والمعارضة،
يشطبون بمواقفهم هذه أي معنى للعمل السياسي، والشعبي المنظم، والصبور مهما كان عليه سوء األوضاع الراهنة؛ لتصبح ساحة الفعل
الوحيدة الفعلية "للعمل السياسي" لديهم، هي تسويق أنفسهم كشماعات سورية للحلول التي يعتقدون أن الدول المتدخلة في بالدنا قد
تتوصل إليها؛ وليكونوا وكالءها، وبذلك يمثل أصحاب هذه المواقف، واحًدا من أكثر أقسام " المعارضة"  انتهازية وبؤسا، حيث أن نشاطهم
يقوم على بحثهم الالهث عن "لحسة  أصبع من كل صحن"، ما يجعل من مواقفهم اآلنية تجاه هذا الحدث أو ذاك ال قيمة، وال مصداقية، فعلية

له. 
 

▪القول بأنه لم يعد اطالقا للسوريين يد في تقرير مصير بالدهم، هو في أحسن أحواله، بمثابة استقالة عن العمل السياسي بشكل عام، أو انه
يقتصر على نطاق الترويج ألنفسهم لدى الدول اإلقليمية، والدولية؛  بينما تمسك بعضهم  بذلك وترويجه، وفي نفس الوقت متابعة االدعاء
بالعمل الديمقراطي المعارض، فهو إنما  يشير إلى مدى انتهازيتهم الكبيرة، والحال في تفنيد ادعاءات هؤالء "التصفويين"، ما تشهده سوريا
المقسمة من تزايد االحتجاجات الشعبية المطلبية والمباشرة، وال سيما في مناطق االحتالل التركي، والنصرة االرهابية في شمال غرب سوريا،

وكذلك في مناطق نظام الطغمة أيضا.
 

▪وآخرها االحتجاجات المتواصلة في محافظة السويداء، تبدو هذه االحتجاجات الشعبية المطلبية حتى اآلن، بوصفها احتجاجات على  
السلطات المسيطرة في مناطقها، ولم تكتسب بعد طابعها الوطني العام، هذه االحتجاجات الشعبية بطابعها المحلي والمطلبي، يعكس بعمق
الوضع العام في سوريا، فمن جهة تقسمت البالد إلى ثالث مناطق بسلطات سياسية، وسياسات اقتصادية، واجتماعية وسياسية مختلفة، كما
أن طابعها المطلبي المباشر يعبر عن ضعف حضور القوى السياسية الديمقراطية واليسارية في صفوف الطبقات الشعبية، مثلما أنه يعبر، في

المقابل،  عن نهوض جديد للحركة الشعبية االحتجاجية، وإن كان بصورته المطلبية المباشرة.
 

▪ هذا النهوض الجديد له أهمية قصوى؛ باألخص لكونه يأتي بعد عقد من حرب مدمرة للبنى االقتصادية، واالجتماعية في بالدنا، وعلى
أرضية كارثية إنسانية مهولة؛ لذا، فإن هذه التحركات الشعبية المطلبية تتطلب منا كل دعم وتضامن، والعمل في صفوفها، وتحسين تنظيمها

وشعاراتها، ونقل التجارب فيها، وتوحيدها على الصعيد الوطني. 
 

▪فهي بشائر شديد االهمية للنهوض الجماهيري مجددا؛ ولكي تتطور، وال تتبدد. يستدعي ذلك العمل بجدية؛ لبناء قيادة سياسية ثورية
وطنية، ترتكز على مشروع اإلدارة الذاتية الديمقراطية، لها برنامج ديمقراطي واجتماعي وطني عام ولها قاعدة جماهيرية، وتكون قادرة على

تنظيم، وقيادة كفاح الشعب السوري؛ من أجل السالم واالستقالل، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، والعدالة االجتماعية.
 

▪في هذا الصراع الكبير، والتحدي المصيري، ما زلنا نشدد على أننا في تيار اليسار الثوري، ومن خالل اندراجنا في النضاالت الديمقراطية،  
واالجتماعية، نضع نصب أعيننا مهمة بناء الحزب الثوري العمالي الجماهيري في سوريا؛  ككتلة أساسية في هذا الصراع الطبقي الطويل األمد،

والذي ال يقتصر على بالدنا، واإلقليم؛ بل يشمل العالم.
 

لجنة العمل المركزي تيار اليسار الثوري
 شباط/فبراير 2022

اإلفتتاحية
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▪انتفض ريف السويداء أمس بوجه نظام الطغمة على وقع الرفع
التدريجي للدعم عن شرائح واسعة من الطبقات العاملة، والشعبية،
رفع المحتجون الفتات تطالب بالحرية، والعدالة، والمساواة، ورددت
الجماهير شعارات، تطالب بتحسين األوضاع المعيشية، وتحميل
المسؤولية لنظام الطغمة في دمشق منادين "سوريا لينا وماهي

لبيت األسد"
 

▪اتسعت مع ساعات الصباح رقعة االحتجاجات في محافظة
السويداء، لتشمل مناطق جديدة، كان أبرزها في مركز المدينة،
حيث شهد مظاهرة بسقف مطالب أعلى، ولجأ محتجون إلى قطع

الطرق، فرعية؛ ورئيسية، في مناطق عدة.
قطع األهالي الطرق لعدة ساعات، شمال شرقي المحافظة، في شّقا،
وأم ضبيب، ونمرة حيث شهدت األخيرة تجمعًا ملفتًا ألهالي البلدة
الذين طالبوا بإسقاط الحكومة، وتحسين الظروف المعيشية. كذلك
قطع محتجون طريق دمشق السويداء عند قريتي حزم وخلخلة في
الريف الغربي أيضًا على طريق مجادل – شهبا، ولمدة ساعة كاملة،
أغلق العشرات في بلدة القرّيا جنوب المحافظة الطريق المؤدي
لمدينة السويداء، ولم ُيسمح بالمرور إال لطالب المدارس

والجامعات، والحاالت اإلسعافية.
 

▪لّبت المدينة النداء فورا حيث تجمع العشرات عند مقام عين
الزمان، ورفع المحتجون الفتات تندد بفساد السلطة وهدر المال
العام، رافضة أي تواجد أجنبي على األراضي السورية “ال شرقية وال
غربية بدنا سوريا بدون تبعية”، وهناك من رفع رايات دينية للتعبير

عن وقوف المتدينين إلى جانب الحراك الشعبي، ومطالبه.
 

▪قرر البعض قطع ساحات رئيسية داخل المدينة باإلطارات
المشتعلة، بينما توجه آخرون تلساحة السير التي تحيطها المراكز
الحكومية؛ ليتحول االحتجاج إلى مظاهرة نددت بالسلطة الحاكمة،
بما تضمنت من هتافات حملت عبق ثورة 2011 الرافضة للذل،

والظلم.

 
▪ومع تزايد األعداد، دفع نظام الطغمة بتعزيزات ميليشياته األمنية
حراس سلطته البرجوازية، حيث اعتلت عناصرها أسطح المباني
مستفزة األهالي بمظاهرهم التشبيحية السلطوية، فيما انفجر غضب
األهالي الذين عّبروا بطرق مختلفة عن حالة الفقر التي يعيشونها بما

فيها من انعدام األمن الغذائي.
 

▪في ساعات الظهيرة، انفضت االحتجاجات تلقائيًا، وانتشرت
دعوات لتجديدها، اليوم، االثنين، حيث اجتمع عشرات المحتجين
في ساحة السير في مركز المدينة، مغلقين الطرقات فيها، وسط
هتافات تندد بالسياسات الحكومية الفاشلة، وقد تجاوب موظفي

البلدية، والنافذة الواحدة بالمغادرة، وإيقاف الدوام تضامنا معهم.
 

▪تنفجر أزمة اجتماعية أخرى في السويداء على وقع احتدام
الصراع الطبقي؛ فنظام الطغمة مستمر في مراكمة الثروة عبر
أجهزته األمنية، واالقتصادية على حساب كرامة السوريينن ومصالح
األغلبية الساحقة من الطبقات العاملة، والشعبية بينما تغرق الهياكل
التنظيمية لقوى الثورة المضادة بندوات، ومؤتمرات منفصلة عن
الواقع السوري، وفي سياق أجندات استعمارية في ظل انكفاء القوى
التغييرية تتقدم الجماهير بعفوية رافضة كل أشكال الظلم

واالضطهاد، والالعدالة في توزيع ثروات البالد.
 

▪كل التضامن والدعم للرفيقات، والرفاق، واألهل في السويداء في
انتفاضتهم ضد نظام الطغمة، وأدواته الحكومية، واألمنية التي
تشرف على انتهاك كرامة السوريين، وسحقهم؛ حتى لم يبق للفقير

شيء يذكر.
 

الخط األمامي
 

حرية؛ عدالة؛ مساواة؛
 السويداء، صرخة طبقية بوجه نظام الطغمة
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ورثة النظام السوري على الئحة العقوبات
 

▪تخّوف االّتحاد األوروبي من تدّفق أصول المتوفي
محمد مخلوف، خال رئيس النظام السوري بّشار األسد،
«مباشرًة إلى سيطرة النظام السوري ودعم أنشطته»، ما
دفع االّتحاد إلى فرض عقوباٍت جديدة على ورثة

مخلوف الخمسة، أمس االثنين.
 

▪تشمل العقوبات تجميد أصول وحظر سفر هال طريف
الماغوط وغادة أديب مهّنا، أرملَتي محمد مخلوف،
إضافًة إلى بناته، شهالء وكندا وسارة. وكان مخلوف
قد دخل الئحة العقوبات عام 2011، لتقّربه من بشار
وماهر األسد ولكونه والد رجل األعمال رامي مخلوف. 

 
▪يذكر أنَّ محمد مخلوف ونجله رامي كانا قد هيمنا
على قطاع االّتصاالت والنفط والتبغ في سوريا، وكانا
ذراع األسد األيمن، إلى أّن قّرر األخير ضبط نشاطات
رامي مخلوف السياسّية واالقتصادية، عام 2020، في
محاولٍة من أسماء األسد للسيطرة على نفوذ آل

مخلوف. 
ميغافون

األستانا، منصة عسكرية بصبغة سياسية 
لتنسيق مصالح ما يسمى "الضامنين"

 
▪قال المنسق العام لتيار اليسار الثوري في سوريا الدكتور غياث
نعيسة في حديث لوكالة أنباء هاوار: "أصبح واضًحا، أن مسار أستانا
جاء لترتيب عالقات ونفوذ كل من روسيا، وإيران وتركيا في سوريا،
وما جرى ويجري بينها في هذا اإلطار هو نوع من سياسة المقايضة
فيما بينها، وبالتأكيد فإن مصالح هذه الدول ال غير، هو ما يحكم إطار

أستانا، وليس إطالًقا حاجة ومصالح الشعب السوري".
 

▪وأضاف: " إن أستانا، منصة تنسيق عسكرية، وسياسية بين الدول
الثالث، روسيا؛ وإيران؛ وتركيا يعمل على رسم سياساتها، وتوافقاتها
داخل سوريا، وبالتالي طالما بقيت هذه المنصة، فإن ذلك يعني، إلى حد
كبير، أن ما تقوم به كل منها في سوريا يحظى بموافقة اآلخرين، وأيًضا
فإن اتفاق أستانا، يعمل على تقليص الخالفات بين هذه الدول، أو

باألحرى إدارتها".
 

◾مسار يهدد كل طرف سوري مستقل عن إرادة هذه الدول.
 

وحول ما جلبه هذا المسار للشعب السوري، قال نعيسة: "مثل هذا
المسار لم يجلب، ولن يجلب أي شيء إيجابي للشعب السوري، وال
لمستقبله، وال لمستقبل األرض السورية نفسها؛ ألن مسار أستانا هو
أقرب إلى هيئة أركان مشتركة بين الدول الثالث. ولذلك فليس مستغربًا
أن تخرج بيانات اجتماعات أستانا لتهديد أو التنديد بأي طرف سوري

مستقل عن إراداتها، وليس تابعًا ألحد دولها".
 

▪وحول أسباب تهديد هذه الدول لإلدارة الذاتية، قال: "ألن اإلدارة
الذاتية تتميز بطابعها الوطني السوري، أي أنها نتاج كفاح قطاعات من
السوريين، وبأهداف سورية تسعى إلى استعادة وحدة البالد على
أساس قيام نظام ديمقراطي، ال مركزي في سوريا، مستقل بإرادته؛
لذلك نرى هذا التهجم المتواصل على مشروع اإلدارة الذاتية؛ ألنها ما
تبقى من إرادة شعبية مستقلة للشعب السوري على األرض السورية،

وألنها مشروع مستقبلي وطني وديمقراطي لعموم السوريين".

◾الجوالت القادمة لن تنتج جديدًا والحل بتعميق اإلدارة الذاتية
شعبيًا وديمقراطيًا

 
▪وحول الجولة المقبلة، قال نعيسة: "لن يكون هناك جديد  من
اجتماعات أستانا المتواصلة سوى المزيد من ترتيب مصالح روسيا،
وتركيا، وإيران على حساب الشعب السوري، إال إذا اصطدمت
مصالحها فيما بينها في سوريا في لحظة ما من تطور الوقائع، وما
يمكن أن يعجل من هذا التناقض، هو االحتضان الوطني لمشروع
االدارة الذاتية، وتحولها إلى حاضنة لكفاح كل السوريين من أجل
االستقالل، والتحرر من االستبداد، واالحتالالت، والعدل

االجتماعي".
 

▪وبشأن ما هو مطلوب لمواجهة مخططات وأطماع هذه الدول،
قال المعارض السوري غياث نعيسة: "إن بروز دور القوى
الديمقراطية السورية ذات اإلرادة المستقلة الحاملة لمشروع التحرر
الديمقراطي، واالجتماعي، والمستندة على تعميق اإلدارة الذاتية
ا هو القادر على إخراج شعبنا من براثن الغزاة، ا وديمقراطي� شعبي�

والطغاة بكل أنواعهم".
 

▫حوار أجراه الصحفي يحيى الحبيب لصالح وكالة أنباء هاوار مع
المنسق العام لتيار اليسار الثوري في سوريا الرفيق غياث نعيسة.
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▫ صفحة اللجنة النقابية لشركة توليد بانياس، تحذف منشورها

عن اختفاء "جهاد إبراهيم".
 

▪ وقد صرح مدير التشغيل السابق لمحطة توليد الزارة، عبدو
األسعد، أن زميله المهندس، جهاد إبراهيم، والذي يوصف بأنه

عبقري الهندسة الميكانيكية، موقوف لدى الجهات المختصة.
 

▪ وأضاف األسعد خالل منشور له عبر فيسبوك، إن حدث توقيفه
شخصًيا قبل مدة لم يكن عاديا له أو لزمالئه المهندسين، وقد
وصلته عروض من عشرات المحامين للدفاع عنه مجانا، إال أنه لم
يلّق من نقابة المهندسين التي ينتمي إليها أي دعم، أو سؤال عنه،
قائال: اليوم زميلنا المهندس جهاد ابراهيم التابع لنقابة المهندسين
في طرطوس  في وضع مطابق لوضعي فهل ستكررون المشهد!
معتبرا النقابة التي ال تدافع عن أعضائها في الشدائد وعند الحاجة،

هي عبء عليهم وليست سندا لهم.
 

▪ وبالعودة إلى صفحة عبير يونس والتي هي زوجة المهندس،
جهاد إبراهيم، فإنها لم تذكر شيئا عن توقيفه، إال أنها شاركت
منشور “األسعد”، كذلك منشورا آخر للصحفية لمى عباس، قالت
فيه األخيرة، إن جهاد إبراهيم، وكنان وقاف، ويونس سليمان،
ليسوا خونة أو عمالء، بل هم أصحاب كلمة حرة انتقدوا الفساد،
ودافعوا عن الحق من داخل الوطن، ليس من خارجه؛ فهم وطنيون

شرفاء، بالكاد يجدون أقوات يومهم، مطالبة باإلفراج عنهم فورًا.
 

▪الالفت في قضية توقيف المهندس، إبراهيم، هو أن صفحة
اللجنة النقابية لمحطة بانياس الحرارية التي يعمل بها جهاد
إبراهيم، كانت قد نشرت صباح يوم السبت الفائت، وهو يوم انقطاع
االتصال بالمهندس، خبرا عن فقدانه وصفت خالله إبراهيم بأنه من

المهندسين المميزين في الشركة؛ لتعود وتحذف منشورها الحقًا.

 
▪يذكر أن إبراهيم كان في طريقه من قريته في مشتى الحلو إلى
طرطوس؛ حين فقد االتصال به في ظروف غامضة، وهو واحد من
أهم مهندسي الميكانيك في سوريا ال سيما في مجال صيانة

محطات التوليد.
 

▪ تلعب النقابات الصفراء التابعة لنظام الطغمة دورا فاعًال في قمع
العمال، والكادحين، وتقابل بالصمت عمليات اعتقالهم وتعذيبهم، بل

تشرف على أغلب عمليات االعتقال والبطش األمني.
 

▪من هنا تنشأ ضرورة بناء نقابات عمالية، ومهنية مستقلة عن
أجهزة النظام؛ لتكون سندا حقيقًيا للعمال والمهنيين، وعموم
الطبقات الكادحة، والشعبية؛ لتعيد الدور الفاعل للنقابات في

حمايتنا، وتنظيم جهودنا لمواجهة بطش النظام، وأدواته القمعية.
 

▪في حين يبقى السؤال المطروح إلى متى ستصمد هياكل رماد
المؤسسات، والنقابات، والوزرات، والنظام بشكل عام! إلى متى
سيبقى المواطن السوري موهوما بوجود دولة مؤسسات، ونقابات

على ارضه! ألم يدفع الشعب السوري بعد فاتورة خالصه! 
 

▫نعلن في الخط األمامي تضامننا المبدأي، والال مشروط مع
المهندس جهاد ابراهيم.

▫الحرية لجهاد ابراهيم، ولجميع معتقلي الرأي في سجون نظام
الطغمة.

▫الحرية للشعب السوري داخل المعتقالت وخارجها.
 

الخط األمامي
 

▫جهاد ابراهيم،
 ينضم لقافلة معتقلي الرأي لدى أجهزة األمن

بالتواطئ مع نقابته
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يصادف العشرون من كانون الثاني؛ الذكرى السنوية الرابعة
لبدء العدوان التركي على مدينة عفرين وريفها، العدوان الذي
انتهى باحتالل المدينة، وكامل المناطق التابعة لها بعد مقاومة
تاريخية لالحتالل الذي استخدم كافة األسلحة؛ لكسر إرادة
السكان المحليين الذين يديرون شؤونهم بشكل ذاتي، وبعد
احتالل منطقة عفرين من قبل الجيش التركي والفصائل التابعة
له، مرت هذه المنطقة بأخطر مراحلها، وشكل احتالل المدينة

منعطفًا خطيرًا في تاريخ األزمة السورية.
 

واستكمل مسلسل التهديدات المتواصلة لوحدة التراب السوري،
والسيادة السورية، وذلك استنادا لجملة سياسات التتريك
الممنهج، وسلسلة الجرائم، واالنتهاكات التركية تجاه السكان
األصليين في عفرين، حيث اليزال عنوان المأساة القتل،
والتعذيب، واالختطاف، والنهب، واالستيالء على الممتلكات

داخل عفرين.
 

وفي مناطق الشهباء على تخوم عفرين ال تزال مكابدة الحياة
مستمرة في مخيمات النازحين في وضٍع إنساني قاٍس ال يهدأ
قساوته سوى آمال العودة، وحتى اآلن لم تشمل برامج األمم
المتحدة مخيمات النازحين في مناطق الشهباء، رغم أن
االنتهاكات المرتكبة في عفرين على نحو ممنهج، تصل إلى
مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، فضالً عن سياسة
التغيير الديموغرافي الممنهجة ضد سكانها األصليين من الُكـرد

وفق ما وثقته منظمات، ولجان حقوق اإلنسان.

بيان إلى الرأي العام
الذكرى السنوية الرابعة لبدء العدوان

التركي على مدينة عفرين وريفها

إن مجلس سوريا الديمقراطية إذ يدعو المجتمع الدولي والدول العربية
لمناهضة السياسة التوسعية التركية التي ال يقتصر خطرها على سيادة
سوريا، ووحدة أراضيها، وإبداء المسؤولية تجاه األوضاع اإلنسانية
الصعبة داخل عفرين وريفها، كما أن المجلس يؤكد على ضرورة
التحقيق في الجرائم، واالنتهاكات التي تحصل بغطاء من النظام
التركي، ورفض السياسات التركية التي هدفت القتطاع أجزاء من
سوريا، واستهداف البنية السياسية، والثقافية للمجتمع السوري عبر
فرض اللغة، والرموز التركية، كما يدعو المجلس جميع القوى
الديمقراطية السورية إلى التعاون من أجل إنهاء االحتالل التركي
لعفرين، وباقي المناطق السورية، وإخراج الفصائل السلفية والجهادية،
والمرتزقة التي شكلتها تركية تحت مسمى “المعارضة” وتقديمهم

للمحاكم الدولية، وإعالن تركيا دولة احتالل.
 

 ويجدد المجلس دعوته لكافة السوريين؛ ألجل العمل على انجاح مسار
الحوار الوطني، وتعزيز الجبهة الداخلية؛ وصوالً إلى مقاربات وطنية
تشمل العمل؛ إلنهاء االحتالل والقضاء على اإلرهاب؛ من أجل بناء
سوريا حديثة وفق أسس حضارية، ال تمت لالستبداد، وتحترم التعددية

وفق نظام ِحكٍم ديمقراطٍي المركزٍي.
 

كانون الثاني 2022 19
مجلس سوريا الديمقراطية

▪أعلن مصرف “سوريا” المركزي، مساء،األحد 30/1 إطالق
منظومة الدفع اإللكتروني، وذلك ضمن حفل عشاء في فندق
“شيراتون دمشق”، تم برعاية رئيس الحكومة، حسين عرنوس،
وبمشاركة غرفة صناعة “دمشق” وريفها، كما ذكرت الغرفة عبر

صفحتها الرسمية في فيسبوك.
 

▪حفل العشاء إلطالق منظومة الدفع اإللكتروني، استفز كثير
من السوريين عبر السوشيل ميديا، خصوصا أن هذا البزخ
تزامن مع خطة حكومة جديدة تقضي برفع الدعم عن أكثر من
500 ألف عائلة سورية، مستذكرين حديثا لوزير التجارة
الداخلية، وحماية المستهلك، عمرو سالم كان قد قال خالله: إن
القادر على تسديد مبلغ ٥٠ أو ٧٥ الف ليرة لوجبة طعام واحدة

في مطعم ال يستحّق الدعم.
 

▪نظام العصابة يراكم أرباح خيالية من حق السوريين،
وكدحهم، باإلضافة إلى تحويل بلدنا لمركز تصنيع مخدرات
عالمي، في حين تتنعم حاشية الطاغية بخيراتنا، بينما نحن
غارقون بالفقر، ومكبلون بالقمع، ومسجونون كما لو كنا

ارهابيين.
الخط األمامي

رفع الدعم عن 500 ألف عائلة سورية
مصحوبا باحتفال حكومي في الشيراتون
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▪بحزن بالغ ننعي إليكم وفاة المناضل الصلب أكثم نعيسة الرجل الذي
استمر باإليمان الدائم بالقيم الديمقراطية. و هو الممثل الوقور للتيار

الديمقراطي في سوريا الذي التزم به منذ أكثر من خمسين عام.
 

▫هو أحد المؤسسين للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
اإلنسان في سوريا (CDF) المنشأة عام 1989

 
▪يعتبر الكثيرين في العالم العربي هذا التاريخ بداية انطالق الحركة
الحديثة لحقوق اإلنسان في سوريا. و قد شارك أيضا أكثم نعيسة في
نشر قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان و خالل كل هذه السنوات قام
بكتابة العديد من المؤلفات كما اعتلى بشجاعة منابر المؤتمرات الوطنية
و اإلقليمية و الدولية في مجال حقوق اإلنسان. و قد أوقف ست مرات
علي التوالي بسبب مطالبته باحترام حقوق اإلنسان كما تم حبسه

انفراديا و تعذيبه.

ترجل الفارس األبيض ورحل المدافع االكثر صالبة 
وجذرية عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان في

سوريا لتمضي روحك بسالم أكثم نعيسة

▪ولد أكثم يوم 28 ديسمبر 1951 في مدينة الالذقية في سوريا
ودرس في مصر، هو رئيس منظمة جمعيات الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتي شارك بتأسيسها في سنة

 .1989
 

▫ويشغل حاليا وظيفة المنسق السياسي ل آمارجي _ لجان
الديمقراطية السورية

 
▪أعتقل عدة مرات من قبل النظام الطغمة في سوريا، أولها كان
في شباط/فبراير 1982 ألربعة أشهر حيث عذب فيها، في سنة
1989 أنشأ إذاعة صوت الديمقراطية السرية، ونادى بإقامة
انتخابات حرة، أعتقل مرة أخرى في ديسمبر 1991، وحكم عليه

بالسجن 9 سنوات في سجن صيدنايا. 
 

▪أطلق سراحه في يوليو 1998 وحرم من ممارسة مهنة المحاماة
بعد ذلك، شارك في تظاهرات 2004 المناوئة لتمديد حالة الطوارئ
أمام البرلمان السوري، في أبريل 2004 أعتقل مرة أخرى وأرسل
مرة أخرى إلى سجن صيدنايا وسجن ألربعة شهور تحت التعذيب
أدت إلصابته بالجلطة والشلل الجزئي.في أكتوبر 2004 فاز بجائزة
لودوفيك ترايرو الدولية لحقوق اإلنسان في بروكسل وفي 2005
فاز بجائزة مارتن إينالس للمدافين عن حقوق اإلنسان. وسافر

بعدها بفترة إلى فرنسا.
 

▪أسس مع نخبة من الشخصيات الديمقراطية السورية "آمارجي"
لجان الديمقراطية السورية عام 2020 وشغل وظيفة منسقها العام
وعمل من خاللها على توحيد جهود القوى والشخصيات
الديمقراطية السورية عبر طاولة مستديرة واحدة ،بغية المساهمة
الفعلية في حشد وتجميع القوى الديمقراطية السورية، على أهداف

مشتركة ومحددة تسمح بإخراج الشعب والبالد من محنتيهما.
 
 

▪إذ غادرنا صبيحة هذا اليوم في أحد مشافي فرنسا بعد صراع
شديد مع المرض ، المناضل الديمقراطي والشخصية الثورية أكثم
نعيسة نعزي أنفسنا في أسرة تحرير الخط األمامي على رحيلك ،

كما نعزي أسرته الصغيرة، و الكبيرة سوريا بهذا المصاب األليم. 
▫لروحه السالم و السكينة و لمحبيه و أصدقائه و رفاقه وأسرته

خالص العزاء .
فريق التحرير
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▪كنت أظّنك تهذي حالمًا بالعودة إلى ما تبقى من الوطن، بعد أن
كشف لك المنفى، بمحطتيه التركية والفرنسية، ما كان األباء

يرمونه في وجهنا مثالً: الحجر في مكانه قنطار. 
 

▪آباؤنا أيضًا هم أبناء منفى ما، فقد جاء بعضهم الجئًا إلى
سوريا، وترك بعضهم مدنهم البعيدة، ليعملوا موظفين صغارًا في

العاصمة، مع أحالم دائمة بالعودة إلى المكان األول. 
 

▪سألت إحدى مضيفاتنا في لقاء كولن عن تناولك الطعام من
دون ملح، وأجابتني بأنك ممن زرعوا كلية، بعد أن تعّطلت
كليتيك، ومشهد تناولك الطعام بال ملح كان مألوفًا لدي، فقد كان
أخي الذي سرقه السرطان قبل سنوات وسنوات ممن زرعوا كلية،
وكانت حياته، تقريبًا كّلها بال ملح، فالمرض ينتزع الكثير من بهجة
الحياة، وأحيانًا كّلها، لكن لم تكن أنت إال واحدًا ممن أصروا أن
يكونوا مبتسمين سخرية، ليس فقط في وجه المرض، بل في
وجه االعتقاالت المتعّددة، والفقر األخالقي لكثر من رفاق األمس. 

 
▪ رغم كل شيء، مّددت لسانك ساخرًا من سنينك السبعين، شابًا
يفكر ويخطط لما سيبدأه هناك: رحلة كفاح جديدة من أجل
الديمقراطية، تلك التي أخذت منك أحلى وأرشق سنين شبابك،
ولم تمنحك سوى لقب المناضل، اللقب الذي لم يعد ربما يحتاجه

اليوم أحد.
 

▪كانت خّطتك السوريالية تقتضي بعودة جميع الديمقراطيين
على متن طائرة واحدة، تأخذهم معًا إلى دمشق، لتحرج النظام،

وأي نظام ذاك الذي يحرج!
 

▪أنت تعرف مثلي، مثلنا، وربما أكثر، بأن ما نسميه خطًا في
أدبياتنا النظام هو شيء آخر، وأنه منذ أن عرفناه ال يصيبه الحرج،
فالحرج سمة من يمتلك قليالً من الخجل، واألنظمة كنظامنا ولدت

منزوع منها جين الخجل.
 

 
▪طوال وجودك في المشفى، في إقامتك ما قبل األخيرة، حيث
ال زيارات وال وجوه من تحب، كنت أفّكر في خّطتك السوريالية،
في رغبتك أن تعود، وكنت أخشى أن يحصل ما حصل: أن تغدر
بنا عائدًا لتحجز مكانك في بسنادا، هناك حيث تراب الطفولة

وذكرياتها وما تبقى من أهل. 
 

▪أخيرًا استعادك الوطن في نعش، بعد أن أرسلك في خريف
العمر منفيًا، أم أّنك عدت بإرادتك، ولو في نعش، فالعودة
تستحق، والوطن يستحق، وإأل ما معنى أن يكون المرء مناضالً!

 
▪هل سنعود مثلك في نعش، لنقول إننا ال نقوى على الموت
تحت تراب ال يعرفنا، ال موتى أعزاء يجاوروننا، أم إننا لن نجد
من حولنا من يهتم كما اهّتم بجسدك المسجى أقارب وأحبة

ورفاق؟
 

▪كنت أفكر في كتابة نّص أطول من هذا، لكنني ال أقوى، ليس
ألن استحضارك جلب أحزان العالم كّلها إلى كلماتي، ودموعه كّلها
إلى عيني، بل ألن االستمرار في الكتابة يتطّلب وعدًا ال أجدني

قادرًا عليه.
 

▪هناك بين هضبتي بسنادا، وعين الماء المتدفقة من كهٍف قديم،
نم قرير العين، قريبًا من هواء البحر، أما نحن فسنبقى عالقون

في الفخ،  بين حياتنا في المنفى وبين حلم العودة. 
 

▫لقد غدرت بنا يا أكثم.
 

حسام ميرو

لقد غدرت بنا يا أكثم
 (إلى أكثم نعيسة) 



وقفة تضامنية في
إدلب مع احتجاجات
مدينة السويداء . 9

شباط

محتجون في قرية صما
البلدان في ريف السويداء
يسلمون البطاقات الذكية

للبلدية احتجاجات على رفع
الدعم. 10 شباط
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قطع عدة طرق فرعية في شهبا
وريف السويداء احتجاجا على

قرارات رفع الدعم. 3 شباط

صرخة من مدينة السويداء:
والدنا ماتت من الجوع والبرد.

 6 شباط

محتجون يحرقون
بطاقات "تكامل"!!

6 شباط 

احتجاجات في ساحة السير
في مدينة السويداء مطالبة
بالحرية والعدالة والمساواة

 7 شباط

تجدد اإلحتجاجات في ساحة
السير بالتزامن مع قطع

طرقات فرعية في مدينة
السويداء 8 شباط

 تجدد الوقفة االحتجاجية، في
ساحة السير، تنديدًا بسياسات

السلطة التي أدت لتدهور
األوضاع المعيشية واالقتصادية.

9 شباط

معلمون في ادلب يعلنون
إضرابًا مفتوحًا حتى تحقيق

مطالبهم بدعم الكوادر
التعليمية التي تعمل بشكل

تطوعي . 9 شباط

محتجون أمام مقام عين
الزمان، في مدينة

السويداء، تلبية لدعوى
أطلقها نشطاء الحراك

الشعبي. 11 شباط
تظاهر عشرات األشخاص
في مخيم أطمة احتجاجا
على مقتل امرأة برصاص

هيئة تحرير الشام.
 11 شباط

أهالي وسكان إدلب
يتضامنون مع الحراك الشعبي

في السويداء. 15 شباط
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▪رفضت جمعية القضاة التونسيين خطوة الرئيس قيس سعيد
بحّل المجلس األعلى للقضاء، داعيًة إلى التعليق التام للعمل بكافة
محاكم تونس، يومي األربعاء والخميس. وفيما أغلقت الشرطة
التونسية أبواب المجلس بأقفاٍل حديدية، أمس اإلثنين، أّكد
أعضاء المجلس أّنهم سيواصلون عملهم بشكٍل عادي من دون مقّر.

 
▪وقد اعتبر سعّيد، األحد الفائت، أّن حّل المجلس «بات ضروريًا،
وحان الوقت لوضع حدٍّ للمهازل التي تحصل»، مّتهمًا المجلس بأّنه
تلّكأ ولم يبّت في أي من قضايا االغتيال التي حدثت خالل

السنوات األخيرة.
 

▪وبضربه السلطة القضائّية، يكون سعّيد قد حصر كاّفة السلطات
بيده، مقّربًا نفسه خطّوًة من ديكتاتورّيته الموعودة، بعدما أصدر
في 22 أيلول الفائت أمرًا رئاسيًا توّلى بموجبه السلطَتين

التنفيذية والتشريعية.
 

▪بغض النظر عن الموقف من المجلس األعلى للقضاء ومن
القضاء بشكل عام، يجب التصدي للمسار االنقالبي. المطروح
اليوم ليس الدفاع عن استقاللية القضاء في المطلق... نحن ال
نختار السياق بل الظروف تفرض علينا  معارك واشتباكات مع

سلطة االنقالب.
 

▪التصدي لتطويع القضاء هي معركة من أجل الديمقراطية.
سلطة االنقالب تسعى لتوظف القضاء في خدمة االستبداد وأي

قوة سياسية ديمقراطية ال يمكن إال أن تقف ضده. 
جوهر المعركة هو النضال من أجل الديمقراطية وحق الشعب في

تقرير مصيره.
 

▫أي موقف متردد، موقف من أجل طريق ثالث أو تعويم لطبيعة
جريمة الرئيس االنقالبي يصب في مصلحة سلطة االنقالب.

 
▪لن توجد السيادة الوطنية وال العدالة وال الحرية طالما ال يختار
الشعب من يمثله في السلطة وال يقرر ديمقراطيا ماذا ينتج وكيف

ينتج وكيف توزع الثروة لتلبية حاجياته.
 

الخط األمامي _ يساريون ضد اإلنقالب

▪شارك اآلالف في احتجاجاٍت واسعة مستمرة منذ عدة أيام في عدد من
المدن التركية في أنحاء البالد احتجاًجا على ارتفاع تكلفة المعيشة، بعد
االرتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الكهرباء والطاقة منذ مطلع العام الجاري،

ومستوى التضخم غير المسبوق الذي وصلت إليه البالد.
 

▪واحتج المتظاهرون على االرتفاع الكبير في فواتير الكهرباء والغاز
الطبيعي وبالتالي زيادة تكلفة التدفئة على المواطنين في ظل درجات
الحرارة المنخفضة في الوقت الحالي، باإلضافة إلى ارتفاع رسوم الطرق منذ
بداية هذا العام. واحتج المتظاهرون على مستويات التضخم القياسية

وارتفاع األسعار الذي تشهده البالد.
 

▪وتشهد تركيا احتجاجات واسعة منذ عدة أيام، كان آخرها باألمس، عندما
خرج اآلالف إلى الشوارع رافعين فواتير الكهرباء والغاز، قبل أن يقوموا
بإحراقها احتجاًجا على االرتفاع الكبير والذي وصلت إليه أسعارها، حيث
ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة وصلت إلى 177% منذ بداية العام وأسعار الغاز
الطبيعي إلى ما يقرب من الضعف. وقامت قوات الشرطة التركية بالقبض
على عدد من المتظاهرين، األحد الماضي، بعد اعتداء قوات األمن على

المظاهرات في محاولة لتفريقها.
 

▪ونظم آالف األتراك العاملين بقطاع الصحة إضراًبا ليوم واحد، الثالثاء
الماضي، للمطالبة بتحسين األجور وظروف العمل. وشارك أعضاء في النقابة
الطبية التركية ونقابات أخرى في احتجاجات في أنقرة وإسطنبول، مطالبين
بزيادة األجور، وساعات عمل أقصر واتخاذ إجراءات لحمايتهم من
االعتداءات المتزايدة، والحماية من عدوى كورونا في صفوف العاملين

بالصحة.
 

▪ويعاني األتراك من أوضاع اقتصادية صعبة منذ نهاية العام الماضي، حيث
انخفضت قيمة الليرة التركية بحوالي 37% أمام الدوالر. ومع بداية العام
الحالي أعلنت الحكومة التركية زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي ورسوم
الطرق. وارتفعت األسعار بشكل كبير الشهر الماضي حيث وصل معدل
التضخم إلى حوالي 49% في يناير الماضي وهو أعلى مستوى تشهده تركيا

منذ ما يقرب من 20 عاًما.
 

بقلم: مصطفى عبد الغني االشتراكيون الثوريون 

أعلن قضاة تونس اإلضراب ردا على قرار االنقالبي
قيس سعيد حل المجلس األعلى للقضاء

احتجاجات في تركيا ضد ارتفاع أسعار الكهرباء
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▪ كل دولٍة هي قمعيٌة، كان يقول لينين في كتابه الدولة
و الثورة. يجب إضافة أمٍر أساسي، أال وهو أن الطابع
السياسّي للدولة محدٌد أيضا بالطبقة التي تقمعها الدولة.
في فترة االنتقال نحو الشيوعية، تقمع الدولة االشتراكيُة
البرجوازيَة والثورَة المضادة؛ وبالتالي فإن دولًة تقمع
الطبقَة العاملَة المحتجة من أجل مطالب اقتصادية دولٌة

بعيدٌة عن أن تكون اشتراكية. 
 

▪ سّرعت أيام يوليو/ تموز 2021 أزمًة سياسية في كوبا
تمثُل انعطافا في تاريخها.  اصطدمت الجموع الجائعة،
التي خرجـت من األحياء الطرفية كي تطالب بأدوية
وأغذية  وتحسينات اجتماعية واقتصادية بوجه عام،
بنظام سياسي  يحتفظ أكثر فأكثر بما هو ثوري  في
الخطاب دون سواه. ال يمكن التفكير بطريقة الشعب إال
بالعيش كما يعيش الشعب. إن البيروقراطية التي فاقمت
االزمة االقتصادية بفرض الخطة الحكومية بشأن األجور
و"تحيين" األسعار  "Tarea Ordenamiento" هي قطاع

المجتمع  األقل تضررا بعواقب تلك االجراءات. 
 

ر آالف العمال والعامالت في ▪ إبان إيام يوليو/ تموز، عبَّ
الشارع عن استيائهم المشروع، دون أن ُتصغي اليهم
البيروقراطية. وليس انفجار 11 يوليو/تموز مجرَد  نتاج
 لألزمة االقتصادية الكوبية األعمِق منذ 30 سنة، ولتكثيف
الحصار االمبريالي. لقد كانت أيضا أيام يوليو/ تموز نتاج
استياء متراكم طيلة حقبة مديدة من االهمال االجتماعي
في معظم األحياء الشعبية: شوارع متهدمة، وإنارة
عمومية و أنظمة صرف صحي هّشتان، وسياسات ثقافية
ناقصة  تروم االستجابة للحاجات الروحية  لقطاعات

هشة اقتصاديا وتفاوتات اقتصادية-اجتماعية عميقة. 
 

▪ ماذا يمكن للطبقة العاملة الكوبية أن تفعل إزاء هذا،
 عندما ال تصغي إليها البيروقراطية؛  وعندما ُيطعن
سياسيا في مثقفيها الشباب  فور اقدامهم على االنتقاد؛
ضتها وعندما تكون النقابات بعيدة عن  النهوض بما فوَّ
 الطبقة العاملة وتكون هذه  بعيدة من ممارسة السلطة؟
 لم يكن 11 يوليو/ تموز غير  تعبير يائس من الطبقة

العاملة  الكوبية.

▪ثمة، حسب تقرير  منشور يوم 25 يناير في موقع مكتب  المدعي العام لجمهورية كوبا، ما ال
يقل  عن 790 شخص جرى اعتقالهم لمشاركتهم مظاهرات 11  يوليو/ تموز أو ألنه تم ربطهم
بكفية أو أخرى بالمظاهرات.  هذا رقم  يكشف الطابع الجماهيري لمظاهرات 11 يوليو/تموز إذ ان

معظم المتظاهرين لم يعتقلوا. 
 

▪لم يسبق قط منذ انتصار الثورة الكوبية في العام 1959 أن قام آالف األشخاص- في كل مدن
البلد الكبرى تقريبا- بالتظاهر في الشوارع للمطالبة بتحسينات اجتماعية واقتصادية.  وبالتالي
فإن ما قد يبدو عددا مألوفا في سائر العالم هو حدث سياسي فريد في كوبا.  إن من يقللون، في
ا جرى خالل المظاهرات وبعدها غير صف اليسار، شأن أحداث 11 يوليو/تموز ويتصاممون عمَّ
مدركين  لواقع الطبقة العاملة الكوبية.  وإن من عبروا، في صف اليسار،  عن تضامنهم مع
المتظاهرين – أو باألقل اهتموا عن كثب بمظاهرات 11 يوليو/ تموز- يحترمون بذلك التزامهم
االشتراكي بالوقوف في صف الطبقة العاملة.  ولنتذكر  ليون تروتسكي  الذي كان يقول إن

مماثلة الثورة مع البيروقراطية الحاكمة  و ليس مع الطبقة العاملة خيانة لها. 
 

▪ وفي اآلن ذاته، يوضح تيار °شيوعيون° أن مناداتنا بالتضامن ليس مع العاملين لصالح
الواليات المتحدة األمريكية والساعين إلى فرض ديكتاتورية  رأسمالية  موالية لإلمبريالية
ومعادية للشيوعية في كوبا. ال ننادي بالتضامن مع دانيال فيرر ومن معه.  كما أننا ال ننضم إلى
الحمالت االعالمية التي تطلقها وسائل االعالم اليمينية وممثلو االمبريالية.  مناداتنا بالتضامن
هو مع الطبقة العاملة، وليس مع من يتآمرون لفرض نظام  ُيخضع الطبقة العاملة لالستغالل

االمبريالي.  ونقدنا للبيروقراطية ليس تحالفا مع اليمين و ال مع الثورة المضادة. 
 

▪ومن جهة أخرى، يتضح أن مزاعم الحكومة بشأن طابع البروليتاريا الرثة المميز للمتظاهرين  
متهافت حيث تكشف نفس األرقام الواردة في تقرير المدعي العام المشار اليه أن 21% فقط من

المعتقلين لهم سوابق جنائية. 
 

▪يوجد 115 من المعتقلين في فئة األعمار بين 16 و 20 سنة، و55% منهم يقل عمرهم عن 18
سنة.  ولم يوضح مكتب المدعي العام عقوبات 55 مواطنا أعمارهم بين 16 و 18 سنة. نحن تيار
°شيوعيون° نطالب بالعفو على هؤالء الشباب الذي لم يبلغوا حتى العشرين -   بقدر ما أنهم لم
يعتدوا على حياة الناس أو كان ذلك دفاعا مشروعا عن النفس.  إن كون 115 من معتقي 11
يوليو/ تموز من شباب أقل من 20 سنة أمر شاهد على الحضور الكثيف للشباب في المظاهرات.

 وهذا الدور المتقدم للشباب في مظاهرات 11 يوليو/ تموز دليُل أزمة سياسية في كوبا. 
 

▪نحن تيار °شيوعيون° نعتبُر قمع السلطات للمتظاهرين غير مقبول، وهو قمع مستمر اليوم
 عبر مختلف المحاكمات الجارية ذات الدوافع السياسية الجلية. وقد جرى إصدار عقوبات قاسية
لتكون عبرة بقصد منع حدوث ـ11 يوليو/ تموز آخر محتمل.  لم تعد  الحجة والفكرة الثورية
 أداة االقناع بل الخوف  كمنطق  إخضاع  ألجل الغلبة.  إن مكيافيلي   هو أساس استراتيجية

 الحزب الشيوعي الكوبي  في مواجهة مظاهرات 11 يوليو/تموز وليس  كارل ماركس. 
يمثل  تجريم ممارسة الحقوق أمارًة أخرى دالًة على المسافة الفاصلة بين الحكومية الكوبية
والقاعدة العمالية.   بوجه أحداث 11 يوليو/ تموز   يتعين األخذ بتحذير  الشيوعية روزا
لوكسمبورغ للبالشفة الذي مفاده أن " الحرية لمن يساندون الحكومة وحدهم، وألعضاء الحزب
(مهما كانوا ُكثرا) ليس هو الحرية. الحرية هي دوما  وحصرا  الحرية لمن يفكرون بنحو مغاير".  

 
▪ بيد أن المواطنين الذين ضربوا المتظاهرين، رغم أنهم لم يكونوا  من قوات الشرطة، وكانوا
محميين من الحكومة، يحظون بإفالت  تام من العقاب، أو باألقل ال إشارة من السلطات  بشأنهم.
يجب إنزال ثقل القانون على هؤالء المواطنين أيضا. وال ُيعرف كذلك ما إن ُعوقب رجال الشرطة

  الذين مارسوا  العنف  ظلما  بحق المتظاهرين. 
 

▪ نحن  تيار °شيوعيون° نندد بالقمع الذي انهال على المتظاهرين المطالبين بتحسينات
 اقتصادية واجتماعية  بالمشاركة في مظاهرات 11 يوليو/ تموز. ونرفض العقوبات المغالية بحق
العديد من األشخاص المعتقلين إبان مظاهرات 11 يوليو/ تموز. كما نطالب بالعفو على األشخاص
الذين تقل أعمارهم عن  20 سنة ممن لم يعتدوا على حياة الناس – أو مارسوا حق الدفاع
المشروع عن النفس.  كما نطالب بإطالق سراح كل الذين تعرضوا لمحاكمة غير منصفة.  ونطالب
بتوضيح  من السلطات  ألحداث 11 يوليو/تموز. ونطالب بالمصادقة الفورية على قانون حق
التظاهر  كي ال يكون حق التعبير في الشارع غير قانوني، وكي ال يستمر تجريم الذين  يمارسون

حق االحتجاج  وال الطعن فيهم سياسيا. 
25 يناير 2022

ترجمة عن الفرنسية : المناضل-ة 

كوبا : بيان  تيار كومينيستاس (شيوعيون)

بصدد محاكمات متظاهري 11 تموز/يوليو 2021
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▪ليس عجيبًا على اإلطالق حين ينقض نظاٌم انقالبي على ثورٍة، بكل
إشكالياتها، فيمعن في تشويهها واغتيالها، منطلقاٍت وشخوصًا، معنويًا
بعد أن نجح في إزاحة ما نتج عنها من نظام حكم، أو حتى مجرد
حكومة مهما كانت شكلية، بل لعل ذلك هو التحرك المنطقي الوحيد،
وإال فما المبرر وراء تحرك غالبًا ما يكون عنيفًا يسيل أثناءه وبعده كثيٌر

من الدماء؟
 

▪من المنطلق نفسه أيضًا، ليس ثمة ما يدهش حين ينقلب كثيٌر من
الناس على الحراك الثوري، خاصًة في ظل حالٍة عامة من انعدام
التسييس وضمور االهتمام بالشأن العام، بل حتى غياب مجرد مفهوم
المجال العام، عقب عقوٍد من التجهيل والقمع واإلقصاء وتشويه الوعي
المنهجي، وحين ينظرون حولهم، يحصون شهداءهم وخسائرهم
وجرحاهم، يتفقدون ما خسروه جراء الغالء والتضخم، ويبحثون عن
مكاسب في تحسن مستوى المعيشة، فال يجدون شيئًا، أو أقل القليل؛
حينذاك يسألون أنفسهم: ما الذي جنيناه من هذا الصداع؟ ليتلقفهم
إعالٌم ينهال على رؤوسهم كمئات الشالالت، مؤكدًا أن الحراك الثوري لم
يكن إال مؤامرًة كونية يتصدرها كل األعداء التقليديين كإسرائيل

وأمريكا.
 

▪كل ذلك طبيعي ومتوقع في ظل ثورٍة مضادة تسعى لترسيخ
وجودها، خاصًة في أعقاب حراٍك لم تتصوره مطلقًا، فلئن كان النظام
أيام مبارك قمعيًا من دون شك، إال أنه كان يستخف كليًة بالعامة،
“الشعب”، ولم يكن يرى خطرًا حقيقيًا سوى في التنظيمات اإلسالمية
المسلحة، وربما بدرجٍة ما جماعة اإلخوان المسلمين، الذين كانت تربطه
بهم عالقٌة معقدة، حيث كان يلعب معها ويضربها بالتتابع، وأحيانًا
بالتوازي، فتارًة يعتقل أعضاءها أو قياداتها، وتارًة يلجأ لهم ولم يزل

يعتمد عليهم دائمًا في ضبط الشارع وتخفيف االحتقان. 
 

▪واألكيد أن ذلك القمع غير المسبوق في تاريخ مصر المعاصر، قد أتى
بالنتائج المرجوة نوعًا ما، فأي مخايل لمعارضة منظمة تم سحقها تمامًا،
وأودع عشرات اآلالف السجون. لكن ما نشهده من سعاٍر مجنوٍن في
مالحقة المعارضين، أو حتى كل من سولت له نفسه مجرد التباسط على
أي وسيلٍة كانت من وسائل التواصل االجتماعي، والتفتيش في هواتف
الناس المحمولة، يتخطى مجرد السياسة المنهجية إلى ما هو أعمق من
ذلك، مقترنًا بحديث السيسي عن البحث عن غيره، إن لم يكن مرضيًا

للناس (على سخافة هذا الهراء) يفضح توترًا عميقًا متأصالً، بل هلعًا.

▪رغم كل مظاهر السيطرة والمنعة، فإن النظام بات مسكونًا
بالخوف والقلق، فلربما يحدس رجاله إن كانوا ال يدركون أن ذلك
الذي يحاربونه، ليس شيئًا متجسدًا ملموسًا في صورة معارضين
ساخطين فحسب، بل هو ذلك التغير السيكولوجي الذي تحدث عنه
تروتسكي، بأن األمور لم يعد من الممكن أن تستمر على ما هي عليه،
وأن تغييرًا يتحتم أن يحدث، وبأن الكيل قد فاض. كان ذلك الشعور
والتوق للتغيير والتحرر والغد األفضل، قد تمكن من الناس، إذ
خرجوا في يناير/كانون الثاني بما هدد مصالح الطبقة الحاكمة،
فجاءت الثورة المضادة بقيادة السيسي، لتضع حدًا الحتماالت أي
تغييٍر حقيقي، تنتقم وتنكل. لكن ذلك الحدس نفسه الذي ينبئهم
بالتغير لدى الناس، يشعرهم بأنه ما لم تتحسن أوضاع الناس، فإنه ال

يمكن االطمئنان إلى أن هبًة أخرى مستحيلة. 
 

▪كما يدرك الكثير أن اإلنشاءات الملموسة في صورة جسوٍر
وطرقات تمولها القروض، قد تداعب مشاعر الناس، وتخلب
أبصارهم لفترٍة زمنيٍة محدودة، ثم لن يلبثوا ان يسأموا، ما لم يترجم
ذلك إلى مكاسب مادية محسوسة منعكسة في مستوى معيشة
الناس، وهو أمٌر غير وارٍد في الزمن القريب. هم يدركون أن الفقاقيع
والوعود ستفقد بريقها ومقدرتها بعد قليل، وحينذاك سيعود ذلك
الشبح، شبح يناير، منبعثًا من مرقده في الطرقات واألزقة، يشعل

األرض تحتهم.
 

▪كما أن بعضًا منهم لعله يدرك أن أي حدٍث كبير في التاريخ، مهما
شُوه وُشيطن، فإن إعادة تقييمه الحقًا، هو من طبيعة النظرة
التاريخية التي كثيرًا ما أعادت االعتبار ألحداٍث وثورات وخسفت
األرض بما كان ممجدًا، لذا، فمهما بلغت بشاعة ما يكال ليناير من
اتهاماٍت وتشويه، فإن إبراء ساحة هذا الحراك الثوري آتيٌة ال محالة.

 
▪لذا، وإلى أن تتغير األمور، سيظل شبح يناير وذكراه يقض مضاجع
السلطة الحاكمة كلما حل من كل عام ولن تنجح أي محاولة في
طمسه. ثورة 25 يناير قد حدثت، خرجت إلى حيز الوجود، مكتسبًا

في تاريخ الشعب المصري، ولن يتمكن أي شيٍء من تغيير هذا.
 

يحيى مصطفى كامل _ كاتب اشتراكي ثوري 

يناير العائد… يناير الباقي 

▫  مهما بلغت بشاعة ما يكال ليناير من
اتهاماٍت وتشويه، فإن إبراء ساحة هذا

 ال محالة
ٌ

الحراك الثوري آتية
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 أنظمة التخلف العربي؛ تكريس للعبودية الحديثة.
 

▪مما الشك فيه؛ أن األنظمة السياسية واالقتصادية دأبت على
استعباد الشعوب منذ القدم، وبأشكال مختلفة من منطقة ألخرى،
وقد ساعد على هذا األمر األديان، ورجاالتها، بأن يجعلوا العبودية
شيئا مقدسا كي تصبح الشعوب مؤمنة؛ البد من القبول بعبوديتها
للملك، أو السلطان؛ ليفوزو برضا الرب، وهذا تم عبر أغلب الديانات
عبر التاريخ انتهاء بآخر دين ابراهيمي كاالسالم، والذي كرس
العبودية، والجواري، والسبي؛ بتشريعه المقدس بالقرآن، والسنة

النبوية.
 

▪وكان طرق ملكية العبيد تقريبًا متعارف عليها كقوانين إجرائية،
وعرفية متشابهة إلى حد ما في أغلب مناطق العالم مثل صك
العبودية، والوسم، وطرق لباس العبيد، وحياتهم االجتماعية
واالقتصادية، أيضا متشابهة إلى حد ما في العالم، وكان العبد يتبع
ملكيته إلى سيد من عالية القوم، وله الحق في تشغيله بما يناسب
مالكه، وله تتبع ملكية كل ما ينجب العبد من أطفال أيضا يصبح
ملكا لذاك المالك، وله الحق تبعا للقوانين السائدة حينها أن يبيعهم،
أو يبقيهم وهو مسؤول عن اطعامهم، وكسوتهم، وعالجهم؛
ليستمروا في خدمة سيدهم بأفضل وجه، ولكن هذه القوانين التي
كانت تبيح العبودية، وملكية الجواري للخدمة، والنكاح تم توقيف
العمل بها، واعتبارها جريمة إنسانية من قبل القوانين التي أصدرتها
األمم المتحدة في القرن العشرين جعل استمرار العبودية على
الشكل القديم مستحيال، ولكن سرعان ماتم إيجاد طرق بديلة تؤدي

إلى استعباد البشر بشكل مقنع، وغير معلن.
 

▪فمثالً حين يطبق الحاكم من خالل هيمنته السلطوية الواسعة،
واستبداده وديكتاتوريته على الشعب، وافقاره، واستغالله،
وتجويعه، ووضع القوانين التي تسلبه حريته، وحقه بالتعبير عن
ظلمه هذا من المؤكد، هو عبودية بكل معنى الكلمة، ومما يجعل
العبودية مقننة، وبشكل مقنع في ظل األنظمة المتخلفة، وكأنه
استبدل بصك العبودية القديم للعبد التي كان معموال بها، بطاقات

ممغنطة بعدما سادت التقنية اإللكترونية، 

وفرضت المعلوماتية، ومنابرها وجودها تم فرض هذه البطاقات من قبل
تلك األنظمة المتمثلة بالبرجوازية المتخلفة، والتي يسود في ثقافتها
تلك األشكال االقطاعية التي تتالت من رحم هذا النظام االقتصادي
اإلقطاعي المتخلف، ولكن عملت على محاولة تقليد البرجوازية الغربية،
التي حكمت هذه المناطق عسكريا مباشرة، ولكنها استبدلت بحكمها
المباشر، تولية الطبقة االقطاعية المتبرجزة في ظل التحوالت في العصر
الحديث؛ لتصبح طبقة برجوازية تابعة للبرجوازية المهيمنة اقتصاديا،
وسياسيًا على المنطقة عموًما، كما ُمنحت كل اإلمكانيات كي تهيمن على
شعوب المنطقة من خالل ما يناسب كل دولة على حدة، إلى جانب
خصوصية كل حاكم، ونظام حكمه، وعلى هذا المنوال، تم استنباط
الطرق والقوانين، واألساليب التي تكفل هيمنة هذه األنظمة المتخلفة
على شعوب عموم المنطقة ومن أحدث تلك األساليب؛ أحداث هذه
البطاقات الممغنطة، والتي من خاللها يتم التحكم بكل مجريات الحياة
من طعام، وشراب، ومواصالت، وتدفئة، وكل وسائل متاحة الستمرار
الحياة يصبح متوقًفا على هذه البطاقات والتي تحكمها األنظمة الحاكمة
وبموجبها تستطيع هذه النظم أن تحرم الشعوب أو تعطي اذالال متى
شاءت وأيضًا من أساليب العبودية هو أنه بعد أن يتم تجويع الشعب
يتم تعويده على المعونات والتي هي شكل من إطباق الهيمنة واالذالل

لتلك الشعوب
 

▪ولهذا نجد أن األساليب فقط هي التي تغيرت ولكن بالحقيقة بقيت
نظم العبودية بل على أشكال أشد واعنف فقد يستطيع أي من هذه
األنظمة العفنة أن يخطف أو يمارس القتل أو السجن ألي أحد من
الشعب دون أي رادع وبقوة قوانينه التي وضعها لتكريس سلطته
المطلقة بل تستطيع هذه األنظمة البرجوازية المتخلفة والتابعة لسيدتها
اإلمبريالية العالمية أن تمارس اإلبادة الجماعية أو تجويعهم لتلك الفئة
من الشعب أو تلك بحسب ما يناسب تلك األنظمة ألجل بقائها ولهذا نجد
أن العبودية واستعباد الشعوب مستمر بشكله المقنع والبشع بما يتناسب
مع تقاليد العصر وتقنياته وقوانينه الحاكمة عالميا ومحليا تبعا لهذه
األنظمة المتخلفة واستمرار بقائها ما امكن ألجل خدمة الرأسمالية
العالمية المتوحشة وهيمنتها على الشعوب وعلى مقدراتها االقتصادية
ولن يكون هناك سبيل من الخالص من هذه العبودية المفروضة من قبل
هذه األنظمة العفنة، إال بالوعي، ونشر الوعي االقتصادي، والسياسي،
والحقوقي؛ لقيام اتحاد بين مصالح الطبقات المسحوقة، والمستعبدة
من خالل أحزاب ثورية، وفكر ثوري يعمل على تغيير هذه النظم؛ من
أجل الحرية، والعدالة االجتماعية، واالقتصادية، وبناء التنمية البشرية
على أساس علماني ثوري، تتطور من خالله القوى الشعبية؛ لقيادة
مستقبلها، ونيل حريتها، واسترداد كرامتها التي سلبت في ظل هذه
األنظمة المتخلفة، وهيمنة اإلمبريالية عليها وعلى مقدرات، وثروات
شعوب هذه المنطقة بأسرها فال سبيل، وال مناص، لهذه الشعوب
وطبقاتها الكادحة إال بالوعي الثوري، والثقافة السياسية الثورية؛ كي
تتخلص من عبوديتها، وتصبح حرة سيدة في أوطانها، مالكة وسائل
اإلنتاج االقتصادي، والثروات االقتصادية الوطنية دون منازع حينها
فقط يصبح الوطن وطنا مستقال، والمواطن له، كرامة وطنية؛ وحرية

مجتمعية؛ تمارس بشكل واقعي، وفعلي.
 

ابو غيفارا _ الخط األمامي 
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أمازيغ الجزائر.. ربيٍع متجدد ضد اإلقصاء الثقافي وتهميش اللغة
 

“إذ مثل هذه األمة المشتملة على أمم وعوالم مألت جانب
األرض، ال تكون منتقلة، من جانب آخر وقطر محصور، البربر
معروفون في بالدهم وأقاليمهم، متحيزون بشعارهم من األمم
منذ األحقاب المتطاولة قبل اإلسالم، فما الذي يحوجنا إلى
التعليق بهذه الترهات في شأن أوليتهم.. والحق الذي ال ينبغي
التعويل على غيره في شأنهم، أنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح

وأن اسم أبيهم أمازيغ”.
 

هكذا، دحض ابن خلدون في كتابه: “العبر وديوان المبتدأ
والخبر”، دعاوى انتساب “األمازيغ” للعرب، ومحاوالت إرجاع
أصولهم إلى إبراهيم الخليل، أو أنهم من أبناء جالوت، أو نقلوا من
الشام، أو من حمير من ولد النعمان، أو من مضر من ولد قيس بن
عيالن، إلى غير ذلك من اإلدعاءات، واصًفا كل هذه اإلدعاءات

بأنها ساقطة ومن منكر القول، وحديث من الخرافات.
تصورات متعددة عن أصول األمازيغ

تعددت التصورات حول أصول األمازيغ، لكّن أضعفها التي أرادت
نسِبهم للعرب، والذي فند ابن خلدون، مبكًرا، تلك التصورات
ونقدها بشكل موضوعي، وكان تصور ابن خلدون عن انتسابهم
لولد كنعان، أحد تصورين، كانا أقربا إلى نتائج األبحاث الجينية
واالجتماعية، وثانيهما، التصور الذي يتبناه باحثين من األمازيغ،
يعتبرون أن األمازيغ من أصول محلية إفريقية، استوطنوا شمال
إفريقيا منذ قديم الزمن، ويصفون مسألة البحث عن أصول

األمازيغ، بأنها شكل من أشكال العبث.
 

أماكن انتشارهم
وينتشر األمازيغ في المغرب، شمالي البالد وفي منطقة الريف
وجبال أطلس، وفي الجزائر، بمنطقة القبائل وشرق البالد وشمال
الصحراء الكبرى، وفي تونس بـ”جربة وتطاوين وقفصة” وفي
ليبيا، بجبل نفوسة وزوارة، وفي مصر بواحة سيوة،  وفي مالي،

والنيجر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا.
 

وَتعتبر مجموعة العمل الدولية لشؤون السكان األصليين، األمازيغ
هم: السكان األصليون في الجزائر، وتونس، وتؤكد على أنه رغم
االعتراف بلغتهم  ” تامازيغت” كلغة وطنية ورسمية في الدستور
الجزائري، ولكنهم ما زالوا يعانون من اإلهمال والطمس الثقافي،
 وفي تونس يصل عدد األمازيغ لنصف مليون شخص يتحدثون
لغة التامازيغت، يتعرضون أيًضا إلى تهميش كبير، رغم احتفاظهم
بهويتهم الثقافية واللغوية المستقلة، في البلدين، بحسب

المجموعة الدولية.

أمازيغ الجزائر
الجزائر هي ثاني الدول بعد المغرب، من حيث عدد األمازيغ، حيث يعيش
فيها أكثر من 10 ماليين شخص أصولهم أمازيغية، لكنها كانت المسرح
األكثر اشتعاًال لفصول مقاومة األمازيغ ونضالهم ضد محاوالت تعريبهم

وطمس هويتهم.
 

واألمازيغ في الجزائر ينقسمون إلى عدة مجموعات متباعدة جغرافًيا
وهي: مجموعة القبائل شرق العاصمة، والشاوية في منطقة األوراس
جنوب شرق العاصمة، والمزاب في منطقة غرداية على بعد 500 كلم
جنوب العاصمة، وهي المجموعة األمازيغية الوحيدة التي تعتقد في
المذهب اإلباضي، والطوارق في أقصى جنوب البالد، والشناوة في منطقة
شرشال على بعد90 كلم غرب العاصمة، إضافة لمجموعة أمازيغية أخرى
قرب مدينة ندرومة على الحدود مع المغرب، ويتحدث األمازيغ في هذه

المناطق العديد من لهجات لغة الـ” تامازيغت”.
 

صراع الهوية واإلقصاء
الدكتورة عبير شليغم، أستاذة العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة
الجزائر تقول: إن القضية األمازيغية برزت خالل الستينيات من القرن
الماضي، وذلك في سياق التحوالت الجذرية التي عرفتها البلدان المغاربية
في القرن العشرين، ونشوء الدولة الحديثة في المنطقة نتيجة التدخل
االستعماري، مع ما رافق ذلك من تحّوالت عميقة على مختلف المستويات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، وهو ما أدى إلى بروز
سؤال الهوية أول مرة في المنطقة كتعبير عن المخاض العسير لتلك
التحّوالت، وكرّدة فعل على الخطاب الهوياتي المتبنَّى من طرف دولة
االستقالل في البلدان المغاربية، حيث يوجد نسبة مهمة من الناطقين

باللغات األمازيغية، وخاصة في المغرب والجزائر”.
 

عقب استقالل الجزائر مباشرة، شرعت السلطات الجزائرية، في تهميش
األمازيغ، وتعمدت إقصاء الثقافة األمازيغية، فرفض الرئيس أحمد بن بله،
الوجود الرسمي للثقافة األمازيغية، ولغتها، لصالح الثقافة واللغة العربية،
وأعلنها بصراحة شديدة، بعد ستة أشهر فقد من توليه الحكم، قائًال:
“التعريب ضروري، وال اشتراكية بدون تعريب، وال مستقبل لهذا البلد إال

في العروبة”.
 

واصل هواري بو مدين، بعد توليه الحكم في انقالب عسكري على بن بله
عام 1965، بشكل أعنف سياسات التعريب وإقصاء الثقافة واللغة
األمازيغية، فأصدر في 1968 قانوًنا يلزم جميع الموظفين الجزائريين بأن
يكونوا على معرفة كافية باللغة الوطنية العربية عند توظيفهم، وأصدر
في سنة 1971 قراًرا ينص على أن تكون الرسائل الرسمية السياسية
واالقتصادية والثقافية، وجميع االتصاالت والمباحثات باللغة العربية، كما
قامت الحكومة بتعريب أسماء المدن األمازيغية، ومنعت ما بين عامي

1974 و1975 تسمي األشخاص بأسماء غير عربية.
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“الربيع األمازيغي”
كان عام 1980 منطلًقا لتحويل الصراع الثقافي األمازيغي، إلى
حركة احتجاجية واسعة، بعد اندالع مظاهرات طالبية ما لبثت
أن تحولت إلى مظاهرات شعبية، فيما عرف بـ”الربيع
األمازيغي”، احتجاًجا على منع السلطات الجزائرية، الكاتب
مولود معمري المفكر األمازيغي، من إلقاء محاضرة بعنوان
“الشعر القبائلي القديم” في جامعة تيزي وزو، وحفل موسيقي
لفرقة “أمازيغن إيموال”، ورغم أن  السلطات الجزائرية قمعت
االحتجاجات بوحشية شديدة، لكنها كانت محطة محورية في
تاريخ نضال أمازيغ الجزائر ضد اإلقصاء الثقافي، وسياسات

التهميش.
 

وترى الدكتورة “شليغم” أن احتجاجات “الربيع األمازيغي”،
كانت ذات أبعاد ثقافية فقد، ترتبط باالعتراف باللغة والثقافة
األمازيغية كجزء من الهوية الوطنية، ولم تأخذ أبعاد
إيديولوجية وسياسية مرتبطة بالتعددية السياسية والحريات
وحرية التعبير وغيرها، لكون هذه المطالب لم تكن قد نضجت
بعد، لكن االحتجاجات أظهرت ما تتمتع به الحركة األمازيغية
من نشاط وتنظيم، مستفيدة من جملة من العوامل تتعلق
بالحراك المدني وحركة التنقل الكبيرة للكوادر األمازيغية  في

الخارج.
 

تحقيق بعض المطالب
وفي منتصف  التسعينيات، نظم األمازيغ في منطقة القبائل،
 إضراًبا مدرسيا احتجاًجا على قانون تعميم استخدام اللغة
العربية، في استمرار لنضالهم، وفي عام 1998 اغتالت السلطات
الجزائرية المغني األمازيغي معطوب لوناس بسبب مواقفة
المناهضة للسلطة ومطالباته بالحقوق األمازيغية، وفي أبريل
من عام 201، اندلعت أحداث ما أطلق عليه “الربيع األسود”
 بعد مصرع طالب داخل مقر الدرك الوطني، بعد اعتقاله على
خلفية مشاركته في مظاهرات إحياء ذكرى “الربيع األمازيغي”،
وكان حصيلة أحداث “الربيع األسود” حيث عمت االحتجاجات
منطقة القبائل، 123 شهيًدا ومئات المعتقلين والجرحى، كما
انسحب على أثر األحداث، حزب التجمع من أجل الثقافة

والديمقراطية، ذو الشعبية األمازيغية، من الحكومة.

 
بعدها دخل األمازيغ في مفاوضات مع الحكومة، حصلوا بموجبها على
بعض المطالب، حيث أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مرسوًما، يعترف

باللغة األمازيغية كلغة وطنية.
 

البعد االقتصادي لحراك األمازيغ
رغم أن مناطق األمازيغ لم تشهد تنمية اقتصادية كبيرة، وظلت تعاني من
أزمات اقتصادية، كانت أحد محركات االحتجاجات الشعبية، إال أن
المشكالت االقتصادية واالجتماعية لم تتصدر احتجاجات األمازيغ في أي
من الفترات التاريخية، “أو هكذا صور األمر”، وظلت المطالب الثقافية
المتمثلة في تمكين اللغة، ومجابهة محاوالت التعريب، والحفاظ على

الهوية األمازيغية، هي المهيمنة على االحتجاجات طيلة كل تلك العقود.
 

استمرار النضال
في عام 2016، ُأجري تعديل دستوري، أقر اللغة األمازيغية، لغة وطنية
ورسمية، إلى جانب اللغة العربية، إلى أن ناشطين أمازيغ، يرون أنه بعد
أربع سنوات من إقرار التعديل الدستوري، لم تتخذ الدولة إجراءات فاعلة
لتمكينها، وضرورة أن تأخذ اللغة األمازيغية، نفس مسار اللغة العربية في
التمكين، وتعميمها في كافة المرافق الحكومية وأجهزة الدولة، والبرلمان،
واإلعالم، واستخدامها في تحرير الخطابات الرسمية والوثائق، وهو ما
يجعل نضال األمازيغ، الذي حافظ على نمط حياتهم، وثقافتهم ولغتهم
وأشعارهم، وموسيقاهم وأغنياتهم، لعقود طويلة، ال يزال مستمًرا، وهو ما
تجسد في المظاهرات الغاضبة لألمازيغ في أبريل من العام الحالي في
ذكرى، “الربيع األمازيغي”، مطالبين بـ”رد االعتبار للهوية والثقافة واللغة

األمازيغية”.
 

نشر هذا المقال ألول مرة في مصر 360
أحمد خليفة _ اشتراكي ثوري



▫بوتين يحشُد القوات على حدود أوكرانيا.
 

▪أوصلْت النزاعاُت بين االمبرالّيتين، األمريكّية؛ والروسّية، أوكرانيا إلى حافة
الحرب.

 ▪وعَد وزيُر الخارجّيِة األمريكّي، أنثوني بلينكن بردٍّ سريٍع، وشديٍد، ومَوحد من
الوالياِت المتحدِة وأوروبا، إن اجتاحْت روسيا أوكرانيا.

▪وقد يرسُل الرئيُس جو بايدن ما بين ألفين إلى خمسة آالف جندٍي إلى دوٍل  
َتُحُد روسيا وأوكرانيا.

 
▪فيما قد يصل إلى خمسين ألف مدعومين بالطيراِن، والُسِفِن الحربّيِة، وفَق  
خطٍة قدمها قادٌة رفيعو الرتبة إلى الرئيس في نهاية األسبوع الماضي، وقد
استمرْت الحكومتان، األمريكّية؛ والبريطانّية، كلتاهما في شحِن األسلحِة إلى

أوكرانيا، خالل األسبوِع الماضي.
 

▪قد زعَم دومينيك راب, أحُد نواِب حزب توري، أّن ُمخِبريَن بريطانيين قد
كشفوا القناع عن مخطٍط روسيٍّ لتهييِء انقالٍب في أوكرانيا ووضِع عضٍو سابٍق

غير معروٍف في البرلمان كرئيٍس للوزراء.
 ▪قد وضَع الرئيُس الروسّي فالديمير بوتين أكثر من مئة ألف جندٍي على طول
الحدود األوكرانّية منذ تشرين الثاني من العام الماضي. بحيث أصبحْت الِفَرُق
الُمدّرعُة على مرمًى من العاصمِة كييف التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب الثالثة

ماليين شخص.
 

▪لقد كان بوتين يجمُع قواته منُذ تشرين الثاني من السنة الماضية في سعٍي
إلجباِر أمريكا أن تذهَب إلى طاولِة الحوار، إّنه يريُد ضماناٍت بأّن حلَف شمال

األطلسي الذي تقوده أمريكا لن يتوسَع شرقًا.
▪فبإمكان بوتين أيضًا أن يرى فرصًة وأن يستغَل االنقسامات في شباِك

اإلمبريالّيِة الغربّية.
▪قد صاحْت الواليات المتحدة بشأن خطِر اجتياٍح في مسعًى لوضَع روسيا في

موضٍع دفاعّي.
▪لكّن الدوَل الرأسمالّيَة األوروبّية، كألمانيا, تعتمُد بشدٍة على الطاقِة الروسّية  

وهيَّ أقُل رغبًة في الحرب.
▪ال تريُد روسيا وأمريكا أن تعلقا في حرٍب طويلة، لكن هذا ال يعني أّنها لن  
تندلع؛ إنَّ منطَق االمبريالّية، وهيَّ نظاٌم تحركه المنافسُة بين الدول الرأسمالّية،

يمكنه أن يدفَع الدوَل نحو مواجهٍة مباشرة.
▪يجُب على االشتراكّييَن في بريطانيا أن يبنوا معارضًة للدولتين األمريكّية
والبريطانّية اللتين تقرعاِن طبوَل الحرب، وأن يحاربوا نظاَم التنافِس االمبريالّي

الذي ُينتجها.
 

مقالة كتبها توماس تينغلي إيفانس في جريدة العامل االشتراكي ترجمة سامر
لهفان _ وحدة الترجمة
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يمثل الختان أعنف وأسوأ األدوات التي استخدمتها األبوية
للسيطرة على جنسانية النساء والتحكم في انجابيتهن وهو
باب أيضًا للتحكم في حياتهن وفرض انصياعهن للضوابط
األبوية. ويهدف لجعل المرأة وعاء للذة الرجل ومصنعًا إلنتاج
األطفال للعائلة والنظام السياسي واالقتصادي القائم.
فالحديث عن أجسادنا وما يمارس عليها من عنف هو حديث
عن قوة مادية رمزية مشرعنة ومبررة وتأخذ أشكاالً عدة
تهدف في األخير إلى تطبيع االنتهاك والعنف تجاه األجساد.
وهذا ما يجعل الممارسات التي تهدف للضبط والسيطرة
والمرتبطة بالتحكم في جنسانية النساء مثل "الختان" و
طقوس ما يسمى "بالعذرية" تفرض الصمت تجاه جنسانية
النساء وأجسادهن، عبر سلطة سياسية وتنشئة اجتماعية
تخلق بينهن وبين الجنس والجسد أزمة خوف وغربة وتهديد

وانتهاك.
 

 إن الوعي بأن عنف الختان هو ممارسة ترتبط بجذور
سياسية أبوية تراهن على العنف للسيطرة على المجتمعات،
يحتم بأن تخرج مناهضة الختان من خطاب العقابية والبحث
عن انهائها عبر مؤسسات الدولة، وعدم تصويرها كممارسات
فردية خارجة عن البنى األبوية السياسية والدينية
واالجتماعية واالقتصادية التي تفوض العنف وتستخدم
جميع األدوات لفرض السيطرة واالنصياع. لذلك يتطلب انهاء
هذه الممارسة العنيفة التي تشوه أجسادنا وتحاول فصلنا
عنها لتكون مجرد وعاًء للخدمة والرعاية، منا الحفر في
تغيير عالقات القوة داخل المجتمع التي تسمح باالنقضاض
على أجسادنا وتشريحها لتوافق متطلبات السيطرة.
والتوعية بمخاطره يجب أن تركز على تفكيكه وتتبع جذوره
وتفكيكها كضرورة ملحة لتخليصنا من الخوف واإلنتهاك
والسيطرة، والصراع مع القيم األبوية حول الجسد

والجنسانية التي تسمح به وتنشره كمسلمة.
 

نحتاج لخطاب جذري يمركز الضحايا والناجيات
واحتياجاتهن، وينظر لهن خارج سرديات اإلنقاذ البيضاء،
وبدل من ذلك بمزيد من التضامن والتنظيم الذي يحقق لهن
العدالة ويضمن لهن حق امتالك جنسانيتهن واستعادة حقهن
في اللذة. ويضمن للعديد من األجيال الحالية والقادمة حق
الحماية واآلمان، ويضمد جروح الصدمات المتناقلة عبر

األجيال.
عن منصة نحو وعي نسوي

الختان وعنف السلطة
على أجسادنا 

القوات األمريكّية على أهبة
االستعداد؛ والغرب، وروسيا،

يزيدان النزاَع على أوكرانيا.
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▪دفعْت األزمة بخصوص أوكرانيا بأوروبا أقرَب إلى
حرٍب مرعبة، وهّي في لّبها نزاٌع بين أقوى تكتٍل
امبرياليٍّ في العالم، الواليات المتحدة وحلفاؤها
األوروبيون، وروسيا التي هّي قوٌة امبريالّيٌة أضعُف
لكّنها مع ذلك شرسة. أوكرانيا مجرُد بيدٍق بالنسبِة
إلى الطرفين كليهما. ال مصلحَة ألفراِد الطبقة العاملة
في انتصاِر أّي من هذين الطرفين في هذا النزاع،
ويجُب على االشتراكّييَن في الدول المنخرطِة في
هذا الخالف أن يولوا معارضَة حكوماتهم همَّ

األهمية. 
 

▪لقد اشتعلْت هذه األزمة المعينُة بقراِر الرئيس الروسي
فالديمير بوتين أن يركَز القواِت على الحدود مع أوكرانيا. برر
هذه الحركَة التهديدّية في جزئها بلجوئه إلى الميثولوجيا
القومّية لروسيا العظيمة بشأن روابِط تاريخيٍة بين روسيا
وأوكرانيا، وفي جزئها اآلخر بتكرار أوجاعه القديمة بشأن
سياسة الواليات المتحدة بتوسيع حلف شمال األطلسي
واالتحاد األوروبي شرقًا. لقد كان يطالب على وجه الخصوص
بالتزاٍم أّن أوكرانيا لن يسمح لنا بدخول حلف شمال األطلسي

وبأّن قواته ستنسحُب من أوروبا الوسطى والشرقّية.
 

▪صحيٌح أّن توسَع حلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي  
ليشمال معظم الدول الستالينّيِة سابقًا في وسط أوروبا وشرقها
دفعته إدارتا بيل كلينتون وجورج بوش لبسِط سلطة
االمبريالّية الغربّية أعمَق في داخِل القارِة األوراسّية. حنثْت
هذه السياسُة بوعوٍد قطعها وزير الخارجّيِة األمريكي جايمس
بايكر إلى آخر رئيٍس سوفييتي، ميخائيل غورباتشيف، في ١٩٩٠
حين وافقْت موسكو أّن ألمانيا متحدة يمكنها أن تنضم لحلف

شمال األطلسي. 
 

IST

▪ليس بوتين صديقًا للطبقِة العاملِة في العالم؛ إنه يعتلي نظامًا قمعيًا
نيوليبراليًا ويلجأ إلى قومّيِة روسيا العظمى؛ ليدعم نفسه أيديولوجّيًا،
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 ٢٠٠٨ مع جورجيا، واستيالئها على
الكريميا في ٢٠١٤، وتدخلها الحديِث ضدَّ االحتجاجاِت الشعبّيِة في
كازاخستان، وفي أماكن أبعد، اسُتخدمْت قوُة روسيا العسكرية في الدفاع
عن نظام بشار األسد الوحشّي في سوريا؛ ومع ذلك، فقد كانت واشنطن
هّي التي صعدْت األزمة الحالّية، مدفوعًة من حكومِة بوريس جونسون
المتخبطة في بريطانيا؛ لقد رفضْت إدارُة جو بايدن أن تفكر جديًا
بمطالب بوتين الرئيسة، وقد صعدْت كالميًا خطر الحرب (بمعارضٍة
الحتجاجات حكومِة أوكرانيا الداعمة للغرب) وقد حركت هي، وحلفاؤها

في حلف شمال األطلسي قطعًا عسكريًة أكثر إلى قرب حدود روسيا.
 

▪إن أتت الحرب فسيكون شعُب أوكرانيا ضحيتها الرئيسة؛ لقد عانوا
معاناًة فظيعًة في القرن العشرين بسبب الحرب العالمية األولى،
والتدخالت العسكرية المناهضة للثورة ضد الثورة البلشفّية، والتنظيم
الستالينّي للزراعة جماعّيًا في ثالثينيات القرن العشرين، واالجتياح النازي
لالتحاد السوفييتي في ١٩٤١، وقد أكدوا حّقهم في تقرير مصيرهم
الوطني في عام ١٩٩١ محركين تفكك االتحاد السوفييتي، لكّنهم منذ ذلك
الوقت محكومون بعصاباٍت متنافسة من أوليغاركيين فاسدين، يميلون
تارٍة غربًا وتارة شرقًا. منذ عام ٢٠١٤ أصبحْت أجزاٌء من جنوب شرق
أوكرانيا ساحَة حرٍب بين حكومِة كييف وخصومها المدعومين من روسيا.
ال يحتاج الشعُب األوكرانيُّ إلى مزيٍد من جيوش، سواًء أكانوا من الناتو

أم من روسيا!
 

▪إّن التصعيد الغربيَّ لألزمة األوكرانّية يتعلُق بالنزاع العالمي بين
الواليات المتحدِة، والصين؛ يريُد بايدن أن يبعَث بإشارٍة إلى الرئيس
الصينّي شي جينبينغ، أّن واشنطن لن تقبل أي محاولٍة من بكين أن تدمج
التايوان قسرًا من جديٍد مع الصين، وأجاَب شي بدعمه بوتين بخصوص
أوكرانيا؛ تهدد هذه المنافسُة بتفتِت النظام الدولّي إلى تكتالٍت امبريالّيٍة
متنازعة، ما يزيد خطر حرٍب عالمّيٍة تدمُر الجنس البشري؛ نقول: ال حرَب
بشأِن أوكرانيا! فلتنسحب قوات روسيا وحلف شمال األطلسي كلتاهما! ال
دوا أوروبا من العسكر! انهوا سباق األسلحِة توسعوا الناتو — حلُّوه! جرِّ

الذي يلتهم مواردًا نحتاجها لمحاربِة الفقر وتغير المناخ.
 

▪نقتفى تراثنا السياسّي إلى االشتراكيين الثوريين الذين رفضوا
أن ينحازوا إلى جانٍب في الحرب العالمية األولى، إذ رأوا، يقودهم
فالديمير إيليتش لينين وروزا لوكسمبورغ، الثورَة االشتراكيَة
العالمّية على أّنها السبيُل الوحيدة للخروج من نظاٍم امبرياليٍّ يؤدي
فيه التراكم التنافسي لرأِس المال حتمّيًا إلى الحروب. اختار رفيُق
روزا لوكسمبورغ كارل ليبكنخت الشعار: "العدو الرئيس في

وطننا." يجُب أن تكون هذه كلمتنا اليوم.
 

.هيئة تنسيق التيار االشتراكي األممي
١٦ شباط\فبراير ٢٠٢٢ 

بيان التيار االشتراكي األممي بشأن أزمة أوكرانيا
"العدو الرئيس في وطننا"
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قد يبدو تركيز جرامشي على العمال غير ذي أهمية لمن يعتقد أن
الطبقة العاملة قوة تضمحل في العالم اليوم، ولكنها تنمو عالمًيا،
وأصبحت اآلن وللمرة األولى تشمل أغلبية سكان العالم. إن الظروف
التي نجدها في مدن كساو باولو أو شانغهاي متشابهٌة مع الظروف
التي سادت في تورينو أيام جرامشي. الغالبية الساحقة من الناس
في غرب أوروبا إما تعمل، أو تدرس لتجد عمال، أو تقاعدت عن
العمل. تستمر المصانع الكبرى في اإلنتاج بأرباح طائلة، وإذا كانت
قوة العمل لديهم أقل، فإّن ذلك ُيمّكنهم من بسط سيطرة أكبر على
عملية اإلنتاج. إال أن الكثيرين منا يعملون في مراكز االتصاالت
والقطاع المالي واألسواق الضخمة والتوزيع، وغيرها من الوظائف

التي تكون بشكل عام ضعيفة األجر وغير مضمونة الدوام.
تجّمع الماليين في بريطانيا ليعارضوا الحرب على أفغانستان
والعراق في 2002 و2003، وما تاله من احتالل. فقد أدركوا أن الهّم
مشترٌك. ولكن لم ينشأ، وبسبب عدم اندالع الصراع بالقوة نفسها كما

حدث في مكان العمل، اإلحساس نفسه بالهوية الطبقية والسلطة.
وعليه ال ُيعتبر الظرف – بالمقارنة بتورينو بعد الحرب العالمية
األولى – مختلًفا كثيًرا، حيث تكالبت قوة عمل جديدة على المدينة
في طور التوسع، ثم عجزت مؤسسات الطبقة العاملة الموجودة عن
الحشد والتنظيم. رأى جرامشي أن مجالس المصانع هي األساس

في خلق قوة جديدة من الطبقة العاملة.
كانت مجالس المصانع – أو أمكان العمل باألحرى – الجنينية الحجم
تنشأ على عجلٍة مع كل صراع ثوري عظيم في القرن الذي تلي

الثورة الروسية في 1905.
اجتاحت انتفاضة ثورية بوليفيا، في مايو ويونيو لعام 2005، وقد
استولت خاللها مجالس شعبية على منظمات الطبقة العاملة،
وأسقطوا حكومة نيوليبرالية كانت تحاول بيع موارد البالد من نفط

وغاز.
ا، تعتبر الديمقراطيات الرأسمالية العادية أن لكل فرٍد صوًتا رسمي�
وبالتالي فكلنا سواسية، إال أن هذا غير صحيٍح. ففي أيدي روبرت
موردوخ ومحافظ بنك انجلترا سلطات لن تتوفر لألغلبية منا أبًدا.
هناك فصٌل ضخٌم بين السلطة السياسية واالقتصادية، مما ال يترك
لنا سوى هامٍش ضيٍق، قد يصل إلى 20%، للتدخل فيما يحدث في
المجتمع، مع استبعاد البسطاء من أقل سيطرة على باقي الـ %80
من االقتصاد أو السوق. تهدم مجالس العمال الحواجز الفاصلة بين
السلطة السياسية واالقتصادية، ويلتقي الناس ويتخذون القرارات

كمواطنين ومنتجين ومستهلكين.
إن تقسيمنا في دوائر جغرافية، بحسب النظام االنتخابي، تحجب
حقيقة أن الفصل الرئيس هو فصٌل طبقي، وليس وفق مناطق
جغرافية، وأنه ال يوجد في هذه المناطق مجتمع “طبيعي”، ولكن
تقسيمات كبيرة للثروة. َتجَمُع ديمقراطيُة مجالس العمال الناَس
على أساس النشاط الذي يهمين على حياتهم، أي عالقتهم بالعمل

واالستغالل.

بعدما ننتخب رؤساء الوزراء وأعضاء المجالس ال سلطان لنا عليهم. أما
في نظام مجالس المصانع يمكن استجواب أي ممثل وإخراجه بالتصويت.
كما أن هناك تمثيًال للعوام، ويتقاضى المندوبون نفس األجر لمن يمثلونهم،
ال أضعافه مرتين أو ثالث مرات. تبذل الديمقراطية البرلمانية قصارى
جهدها لتبعد الناس عن التدخل. ُيوحى لنا كثيًرا أن السياسة شيء ممل،
وهذا ما ينطبق فعال على مجلس العموم. وال ُيسمح لنا كثيًرا بإبداء الرأي
في أيٍّ من أمور الشرطة والجيش واإلعالم والخدمات المدنية والقضاة..

إلى غير ذلك.
م من المشاركة وتنهي ابتعاد الناس أما ديمقراطية المجالس فتعظِّ
العاديين عن عملية اتخاذ القرار. إنها ُتعطي للناس شعوًرا بحجم قدراتهم،
وُتبرهن أننا نستطيع إدارة األمور. بل وتضع حًدا لهراء السنين، الذي قادنا

لالعتقاد أننا غير قادرين على إدارة حياتنا.
تكرر تشكيل حركات العوام من الناس لمعارضة فئة المسئولين في
النقابات المهنية. وتعتمد قدرتهم على التقدم خطوة أخرى نحو تحولها
إلى مجالس مصانع على مستوى الصراع، ومستوى التعميم بداخل الطبقة
العاملة. ال يستطيع الثوار استدعاء ذلك بفعل إرادتهم، ولكنهم يستطيعون
تنمية حركة جماهيرية تحضيًرا لموقٍف تتحول فيها التقاليد التي أرسوها

لتصبح مجالس المصانع.
ال يوجد خيار انتظار هذه اللحظة أمام الثوار. فالدرس المستفاد من الفترة
الحمراء في إيطاليا هو أن على القوة الثورية أن يكون لها تواجد قبل
مجيء هذه اللحظة، أن تكون قوًة تدخل بنشاط في الصراعات اليومية
للعمال، أو أن تكون، بعبارة أخرى، حزًبا. ال بد لهذه القوة الثورية أن تكون
على صلة بجماهير العمال، الذين يتقبلون األفكار اإلصالحية، ولكن يمكن
التأثير عليهم من خالل خوض الصراع من أجل متطلبات الحياة اليومية،
فينضموا في لحظة األزمة إلى صف الثورة في النهاية. على الثوار أن
يكونوا بجانب هؤالء العمال في نقاباتهم، ولكن عليهم أن يعملوا طوال
الوقت ليتصدوا لقبضة قادة النقابات العمالية والساسة اإلصالحيين

المستغلين لنفوذهم ألجل كبح الدفع الثوري، واحتوائه.
يشير جرامشي في كراسات السجن إلى أن األحزاب المتنافسة تستقطب
الناس في لحظات األزمة، حتى وإن كان هؤالء الناس يرفضون األحزاب
بشكل مجرد. بمعنى آخر، يلتف الناس حول استراتيجيات بعينها، سواء
أكانت إصالحية أو ثورية. ولكن حسبما رأينا ال يستوي االثنان، فواحدة
تمثل “الحس المشترك” التي تشّبعنا بها منذ والدتنا، والتي يؤكد عليها
حزب العمال وقيادات النقابات المهنية وفصائل المعارضة من كل صنف،
بينما القفز تجاه مجتمٍع جديٍد يعني التغلب على كل ذلك. قد تبدأ الثورات

بشكل عفوي، إال أنها ال تنتهي أبًدا على هذا النحو.
فهم جرامشي أن مجالس العمال ال ُيخّطط لها ببساطة، وال هي عفوية
تماًما. كال العنصرين يجب أن يجتمعا بشكل فعال. واعتبر أن دور هذه
المجالس هو أن تعمل كجسر بين األقلية المنظمة في الحزب الثوري،

والكتلة الكبيرة من العمال، الذين مازال لديهم ميل لألفكار اإلصالحية.
ال يستطيع حزٌب صغيٌر بمفرده تحريَك هذه الماليين. كانت هناك في
بريطانيا منذ 30 أو 40 عاًما شبكٌة قويٌة من ممثلي النقابة المنتخبين
مباشرة، يتواجدون في مواقع العمل، مستعدين للتصرف مستقلين عن
مسئولي النقابة. رأى االشتراكيون إمكانية تنظيم هؤالء؛ ليشّكلوا حركة
جماهيرية قوية، قد تكون جسًرا لجماهير العمال، وترسي أساس مجالس

العمال.
تعدت سرعة التجذير الحادث اليوم، بسبب الحرب واإلمبريالية
والنيوليبرالية، إيقاع الصراع االقتصادي، إال أن جيال جديًدا من الثوريين
عليهم أن ينشغلوا بسؤاٍل: كيف يمكنهم إعطاء هوية لقوة العمل الموجودة

والتي لم تكتشف قدراتها بعد؟
غرامشي النظرية والممارسة
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حقائق عن االنتفاضة السورية
 

▪[فوجئ بعض سكان دمشق في إحدى أمسيات رمضان
2011 بسلل مغطاة، تحتوي علب فول وحمص، وكيسًا من
حبات التمر. لم يعرف سكان منطقة المزرعة والمالكي

والطلياني من وضعها لهم على أبواب بيوتهم.
 

▪أحدهم وضع السلة، قرع الجرس ورحل. المفاجأة كانت
موجودة أسفل مكونات السلة، منشورات تطالب بإسقاط
النظام، وأخرى تتحدث عن الدولة الديمقراطية المدنية!

 
▪في مكان آخر من دمشق، وقبل شهرين أو أقل من
واقعة السالل، كان وفد فني تشكيلي دولي يزور سورية،
للمشاركة في ملتقى للتشكيل والنحت في قلعة دمشق.
يوم الختام، وقبل مغادرة المشاركين دمشق، عائدين إلى
بالدهم، فوجئوا بوجود علب حلويات دمشقية شهيرة،
تنتظر كال منهم، هدية من طالب كلية الفنون الجميلة، كما
كتب عليها، وكانت المفاجأة حين خطر لضيف روسي، أن
يستمتع بطعم الحلويات، وهو في المطار، في انتظار
طيارته المتأخرة بعد مغادرة الجميع، أسفل البقالوة
الشامية كان (سي دي) ورسالة مكتوبة باالنكليزية
والروسية، تطلب من الفنان المشارك، أن يشاهد محتويات
السي دي، لدى عودته إلى بالده، وأن ينقل ما يشاهده إلى

الناس إن تمّكن.
 

▪كان السي دي يوثق المظاهرات السلمية، التي كانت تجابه بالرصاص
القاتل منذ أول دقيقة. ُعرف، الحقًا، أن في العلبة المخصصة لكل مشارك
كانت الرسالة نفسها باللغة االنكليزية وبلغة المشارك مرفقة بالسي دي نفسه.

▫كانت الحادثتان اثنتين من عشرات الطرق، التي استخدمها شباب دمشق
وصباياها في مرحلة نضالهم السلمي المدني.

 
▪لن ينسى سكان دمشق اآلف طابات البينغ بونغ، المخطوط عليها جملة  
(عاشت سورية ويسقط األسد)، والتي كانت تنزلق عليهم من أعلى قمة في
قاسيون. لن ينسوا ضوء الاليزر الشهير في إحدى الليالي المعتمة، وهو
يكتب على جبل قاسيون العالي كلمة: (إرحل). لن ينسوا المنطاد الهلوجيني
الذي كان حين ينفجر فوق القصر الجمهوري تمامًا، يلقي آالف المنشورات

المنددة بجرائم األسد، والمطالبة برحيله. 
 

▪لن ينسى أحد بحرات دمشق الشهيرة ومياهها مصبوغة باللون األحمر، في
إشارة إلى أن األسد أغرق سورية بالدم. لن ينسى الدمشقيون صوت إبراهيم
القاشوش، وهو يصدح فجأة في كل األماكن المزدحمة، مسببًا هلعًا
واستنفارًا لدى األمن المنتشر، وغبطة مستترة لدى الناس. كان الشباب
والصبايا يخفون آالت تسجيل صغيرة، ويشغلونها عن بعد بأغنية القاشوش.
وسيبقى اللونان، األبيض والبنفسجي، عالمتين من عالئم (زمن الثورة
الجميل)، حين كانت تتم الدعوات إلى ارتداء أحدهما، والنزول إلى شوارع
دمشق، في حركة احتجاجية حضارية، كانت تنتهي باعتقال كل من يلبس

األبيض أو البنفسجي مصادفة، أوعن سابق قصد. 
 

▪سيبقى، أيضًا، مشهد مقاعد عربات النقل العامة، وهي مغطاة بلصاقات
داعمة للثورة، ومناهضة لألسد، في ذاكرة معظم سكان دمشق، مثلما ستبقى
في ذاكرتهم حيطان دمشق التي امتألت بالغرافيتي المؤيد للثورة. كذلك
مشهد مجسم األسد مشنوقًا ومتدليًا من أعلى جسر الرئيس في وسط

دمشق إلى األسفل.
 

▪تفاصيل يومية كثيرة في النضال المدني، وتحويل المظاهرات إلى
حفالت فرح غناء ورقص ودبكة، في مكابرة على األلم والحزن والقهر على
من كانت تفقدهم سورية من شبابها كل لحظة. لم يصدف في التاريخ
البشري أن بقيت ثورة أشهر طويلة، بكل هذا الجمال، بينما تقابل بكل ما
يمكن من إجرام. لم يصدف أن تنكر العالم هكذا، بغربه وشرقه، لتفاصيل
ثورة مبتكرة وخالقة ومضحية، مثل الثورة السورية، وفي قلب عاصمتها
دمشق. هذه الثورة الراقية، والنبيلة حد األلم، والتي عمل الجميع على قتلها

وتشويهها، مثلما عملوا على قتل أبنائها وتشويههم.
 

▪هي الثورة السورية، التي لم يعد أحد يذكرها، بعد أن صار الدم هو الذاكرة
السورية الوحيدة، وبعد أن تواطأ الجميع على طمس كل ذلك الجمال، لكي ال

يبقى منه أثر، يحيي حنينًا ما إلى ذلك الزمن النبيل.]
 

▫النص لرشا عمران، في "المدن"، قبل ثالثة اعوام، في تذكيٍر بحقائق عن
االنتفاضة السورية.
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