
21

الخط األمامي
العدد     56    ✪      1   /  2022لسان حال تيار اليسار الثوري في سوريا

☭ تحرر الكادحين من صنع الكادحين أنفسهم

الخط األمامي
عام جديد، 

من التحديات
والكفاح

✪ سوريا : النظام يحول الناس الى رعية متفاوتة وفق نظام
بطاقات ذكية... ص3

✪ ينهش السوريين وسط معارك وهمية يقودها رأس نظام
الطغمة ..ص4

✪ دولة اإلحتالل الصهيوني تقصف ميناء الالذقية للمرة
الثانية خالل شهر ...ص5

✪ نظام الطغمة السوري يضع سوريا في مصيدة
اإلمبريالية الصينية...ص8

✪ نظام الطغمة السوري يضع سوريا في مصيدة
اإلمبريالية الصينية...ص8

✪ عن الحدث الكازاخي؛
(حول بيان حزب العمال الشيوعي الروسي)...ص19

✪ المرأة ضحية نظام اجتماعي سائد مولد للعنف
والتمييز...ص18

✪ انتصار لليسار في تشيلي.. إلى أي مدى يمكن أن
يحدث تغيير اآلن؟...ص13

✪ لماذا سقط االتحاد السوفييتي قبل 30 عاًما؟...ص14

✪ قراءة تجارب الحراك الثوري العربي عبر مدرسة الثورة
السودانية ...ص11



اإلفتتاحية

العدد 56 ✪ 1 / 22022

 

الخط األمامي
عام جديد، من التحديات والكفاح

 
في مثل هذا الشهر، قبل عشرة أعوام، صدر العدد األول من جريدتنا هذه؛ "الخط األمامي"، وشارك فيها خالل مدة

معقولة، العديد من المثقفين والكتاب المناضلين، من خارج منظمتنا، في فترة طغى عليها الطابع الثوري للحراك.
 

ولكن، مع تبدي نمو قوى الثورة المضادة، وسيطرة القوى الرجعية المسلحة منها، والسياسية، على المشهد السياسي،
وتجلي النتائج المرعبة، للوحشية الفظيعة، لعنف النظام، بحق المناطق الثائرة، ودمار البنى التحتية، والتهجير الواسع
للسكان. وربما أيضا، الستمرارنا بخطابنا اليساري الجذري، خفت، ولم تنقطع، مشاركة األصدقاء، من خارج تنظيمنا.
وهو ما اسفنا له حقا، ألننا كنا، ومازلنا، نعتبر جريدتنا، كجريدة ليست حكرا لمنظمتنا فحسب، بل هي ساحة، لكل

المثقفين، والمناضلين االشتراكيين. ويتلخص موقف منظمتنا، في الجريدة، في االفتتاحية، أساسا.
 

على الصعيد التقني، عانينا من قضيتين؛ األولى كان تفاوت المستوى الفني، فقد تغير ماكيت الجريدة مرات عديدة،
وسيتغير، حتى يتوصل فريقنا اإلعالمي، إلى قرار بأنه الشكل المناسب. كما عانينا وما زلنا من استسهال النسخة
اإللكترونية، على حساب النسخة المطبوعة، فتوزيع األولى أسهل، ويماشي تقنيات العصر، وهو أكثر أمانا،  ولكن
المطبوعة يمكنها أن تصل لقطاع أوسع،  قطاع ال يملك أغلبه إمكانية شراء خط انترنت، أو اقتناء حاسوب، اي

الطبقات الشعبية.
 

ورغم محاوالتنا، طبع عدد أكبر من الجريدة، فإمكانيات الطباعة وانقطاع الكهرباء المزمن، اعاقنا في هذا السبيل، وهو
ما سنعمل على تالفيه، وسنعير الجريدة الورقية اهتماما أكبر هذا العام.

فالجريدة ليست مجرد أداة للتعبير عن آرائنا، إنها وسيلة للدعاية،  والتحريض وهي أيضا منظم. لذلك على
الرفاق، والرفيقات، وضع توزيع الجريدة، ونقاش محتوياتها، مع الوسط االجتماعي المحيط، ورفدها باألخبار،
والنشاطات الشعبية، بكل صورها؛ الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، واجب على الجميع، ويرتبط بذلك
بعد آخر شديد االهمية، وهو أن الجريدة أداة تنظيمية مركزية؛ فتوزيعها، ونقاشها، وترويجها، مع الوسط االجتماعي

المحيط، يشكل محورا أساسيا، لعملنا، في العام الجديد.
 

 يولي تيار اليسار الثوري واحدة من مهامه المركزية أهمية قصوى، وهي تلك التي أطلقنا عليها في وثيقتنا التنظيمية
الداخلية، قبل سنوات قليلة مصطلح " االنغراس االجتماعي"، فلتحقيق هذا االنغراس االجتماعي ال بد لنا، من ربط
 دور الجريدة، بالنشاطات المتعددة األشكال، والمستويات، في االوساط؛ الشعبية، واالجتماعية، والثقافية، والنقابية،

والسياسية.
 

هذا الترابط في المستويات النضالية المتعددة المستويات، لتحقيق االنغراس االجتماعي، لتيار اليسار الثوري، هو
نفسه الدينامية الالزمة، لبناء الحزب العمالي الثوري. الذي ثبت عبر تاريخ الثورات، ومنها، في سوريا والمنطقة، أن

غيابه يجعل،  من انتصار الثورات، أمرا مستحيال،  أو غير دائم.
 

لجنة العمل المركزي
تيار اليسار الثوري ك٢/يناير 2022



قد حقن جسد الطفل بمادة األسيد
وعذبه لمدة يومين، وخنقه بيده حتى
وفاته؛ والسبب خالف مع زوجته حول
بيع مصاغها الذهبي، ليخطف بعد ذلك
الطفل ويعذبه. وقد قام بتوثيق جريمته
بالفيديو، مرسال مقاطع مصورة لزوجته،
تظهر الطفل وهو يلفظ أنفاسه األخيرة".

 
ويظهر في فظاعة التسجيل المصور
الطفل، وهو يلتقط أنفاسه األخيرة،
حيث وضع القاتل يده حول عنقه،
وصفعه على وجهه، معلقا على ما يرتكب

من جرم بأعصاب باردة.
                                        

وكاالت _ الخط األمامي
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بعد سنوات طويلة من حمالت االحتجاج واالدانة التي عبر
عنها جرحى جيش النظام وميليشياته وعائالتهم، عن
المعاملة الحقيرة التي عاملهم بها النظام والتي قامت على
اهمالهم او توزيع فتات عليهم  بشكل مهين. نتيجة هذه
االحتجاجات والتململ المتزايد لدى الناس في مناطق
النظام، وفي محاولة منه المتصاص النقمة المتزايدة عليه ،
اعلن النظام عن اطالق مشروع "جريح الوطن" عبر

"بطاقات ذكية" خاصة بجرحى الحرب السورية.
 

وتباهت وسائل اعالم النظام بذلك واشارت الى أنطالق
مشروع "جريح الوطن" الذي طرح بطاقة تحت مسمى
"جريح الوطن" خاصة بجرحى العمليات الحربية المصابين

بنسب عجز 40% وما فوق.
وتشمل هذه البطاقة الجرحى العسكريين أو جرحى قوات
الدفاع الوطني(شبه العسكرية)، ويبدأ المشروع بإصدار
البطاقة لشريحة الجرحى بنسب عجز 60 في المئة وما

فوق.
وكانت قد اعلنت "وزارة الشؤون االجتماعية والعمل" في
حكومة نظام الطغمة في تشرين الثاني 2020 إنها تعتزم
إصدار بطاقة "جريح الوطن" التي تمنح لجرحى قوات
نظام األسد في الجيش والشرطة و"القوات الرديفة" ممن
تتجاوز نسبة العجز عندهم 40 في المئة، وذلك عمالً
بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2019 المتضمن منح
بطاقة تكريم للمصابين من قوات النظام في الجيش
والشرطة و"كل من قاتل بإمرة الجيش العربي السوري"

بحسب تعبيرها. إضافة إلى بعض المزايا األخرى.
 

يستمر نظام الطغمة في احتقار السوريين وسحق كرامتهم
بشكل ممنهج بعد أن نهب ثروات الشعب واقتسمها مع
داعميه ، يلقي الُفتات للشعب ويحاول امتصاص النقمة
الشعبية  المتزايدة لشعب انهكه القتل والتهجير واالعتقال.
يسقط نظام الطغمة واالحتالالت. كل السلطة والثروة

للشعب.
 

محرر األخبار _ الخط األمامي

وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفروج.
مدير الشؤون الصحية في "محافظة
دمشق" شادي خلوف قال إن ارتفاع
أسعار الفروج، شجع بعض الباعة على
جرم عظام الفروج وطحنها وبيعها
للمواطنين بأسعار أقل، الفتًا إلى أّن
هذا األمر مخالف وخاصة أنه يتضمن

مواد غير صالحة لالستهالك البشري
 

وشهدت أسعار الفروج في مناطق
سيطرة النظام، ارتفاعات غير
مسبوقة، إذ وصل سعر الفروج إلى

8900 ليرة سورية.
 

محرر األخبار _ الخط األمامي

بسبب الغالء في دمشق...
أهالي يشترون عظام فروج مطحونة

الستخدامها في الطبخ
 

يلجأ أهالي بعض المناطق الواقعة تحت
سيطرة نظام الطغمة في سوريا، إلى
شراء عظام فروج مطحونة الستخدامها

في الطبخ، 
 

أقدم عنصر في قوات نظام الطغمة
على قتل طفل، يبلغ من العمر أحد عشر
عامًا، بشكل متوحش في ريف حماة

الغربي، موثقا جريمته بالفيديو.
 

وقال ناشطون وصفحات محلية عبر
مواقع التواصل االجتماعي: (إن القاتل
محمد خالد الشيخ من قرية الشير
التابعة لناحية محردة بريف حماة وهو
من عناصر، ميليشيا الدفاع الوطني،
التابعة للنظام، قد قام بتعذيب الطفل؛
بسبب خالف مع زوجته، والدة الطفل)
وبحسب ناشطين، فإن المدعو محمد

خالد الشيخ
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الفقر ينهش السوريين وسط معارك وهمية يقودها
رأس نظام الطغمة

 
ارتفعت تكاليف معيشة األسرة السورية
خالل الشهرين األخيرين بنحو 560 ألف ليرة
لتصل بحسب مركز “قاسيون” في دمشق
إلى نحو 1.8 مليون ليرة شهريًا، أي ما

يساوي نحو 509 دوالرات.
 

وهذا االرتفاع، يأتي إثر ارتفاع أسعار الطاقة
والمنتجات الغذائية بنحو 30 في المائة
واستمرار تهاوي العملة المحلية، لتصل الليرة
إلى 3600 مقابل الدوالر، أما الراتب الشهري

فمتوسطه ال يزيد عن 72 ألف ليرة سورية.
ووفق ما ورد في تقرير نشره موقع “العربي
الجديد”، يلجأ كثيرون إلى التهريب والسوق
السوداء لسد الفجوة ما بين الدخل واإلنفاق
األسري، بعد بيع ما تبقى من ممتلكات، أما

من اختاروا درب الجريمة فيتزايدون.
 

ووصل عدد الجرائم في مناطق سيطرة نظام
األسد حتى بداية الربع الثالث من العام
الجاري، إلى 366 جريمة قتل و3663 حالة
سرقة، بحسب مدير األمن الجنائي التابع

لنظام األسد، حسين جمعة.
وقال “جمعة” إن قسم اإلحصاء سجل أيضًا
120 حالة تزوير للعملة، إضافة إلى 2531
جريمة معلوماتية، لتتصدر سورية قائمة
الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة،
وتحتل المرتبة التاسعة عالميًا للعام 2021،
بحسب موقع “نامبو كرايم أندكس”

المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.
وتضاعفت األسعار في سوريا خالل السنوات
الماضية أضعافًا عدة، في الوقت الذي يعاني
فيه األهالي والسكان في مناطق سيطرة
النظام من أوضاع معيشية صعبة، في ظل
استشراء الفساد، وانهيار قيمة الليرة
السورية، ومحدودية الدخل الشهري، وغالء

األسعار الفاحش. 

 
اعتقلت جهة أمنية مجهولة الشاب نورس
تيسير بو زين الدين، قرب كراجات
العباسيين في دمشق، يوم

األحد19/12/2021.
 

نورس من أبناء مدينة شهبا في محافظة
السويداء، مواليد 1997، شاب وحيد ألمه

بينما األب قد توفَي. 
يقول أحد المقربين إليه: إنه كان متوجهًا
إلى محافظة حمص بنية السفر إلى لبنان،
قبل أن يتم اعتقاله في العاصمة دمشق

من جهة أمنية.
 

مضيفًا أن نورس ال يمكنه السفر بطريقة
قانونية بسبب وجود مذكرات بحث
باسمه، على خلفية مشاركته بمظاهرات
سلمية خالل السنوات الماضية، طالبت
بالتغيير السياسي وتحسين الظروف

المعيشية.
 

ناشطون تداولوا صورًا لنورس خالل
مشاركته في احتجاجات “بدنا نعيش”
مطالبين الجهات األمنية بكشف مصيره
وإطالق سراحه. فيما حملت عائلته تلك
الجهات، المسؤولية؛ في حال إصابته بأي

مكروه.
 

نورس ليس وحده.. ويحتاج تضامننا
جميًعا معه، مثلما يحتاج عشرات اآلالف
من المعتقلين السياسيين في سجون نظام

الطغمة للتضامن أيًضا.
 

يعقوب عبد المجيد _ الخط األمامي
 

ويعيش تحت خط الفقر في سوريا أكثر من %90
من السوريين، بحسب ما أكدت منظمة الصحة

العالمية في وقت سابق.
وأكد تقرير غربي أن النظام السوري دخل في مرحلة
يائسة جديدة وهي "البحث عن المال بأي طريق"
من أجل البقاء، وسط اشتداد األزمة االقتصادية في

سوريا.
وقال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" األمريكية،
إن النظام يشن حملة لم تستثِن أحدًا، بما فيها
الشركات التي كانت داعمة له لالستيالء عليها،
مشيرًا إلى أن شركة اتصاالت "إم تي إن" كانت

ضمن حملته هذه.
 

وتساءل أين تذهب األموال التي دفعتها الشركة،
فيما أجاب مسؤول في الشركة طلب عدم الكشف
عن هويته، "ال أحد يعرف أين تذهب هذه األموال".

 
وأشار التقرير إلى أن نظام األسد استولى طوال
العامين الماضيين، على أصول عشرات الشركات، بما
فيها الشركات األجنبية والشركات التي تملكها

عائالت سورية.
وتابع أن بعض رجال األعمال الداعمين للنظام
احُتجزوا وُضغط عليهم لدفع تبرعات لجمعيات
خيرية مفترضة يعتقد أن أموالها تذهب لألسد،
حيث وصف أحد المسؤوليين السوريين في دبي ما
يحدث بـ" االستيالء على األموال على طريقة

المافيا".
 

وبّين التقرير، أن نظام األسد يحتاج للمال لدفع
رواتب األجهزة العسكرية واألمنية، وتوفير الوقود
والغذاء للمناطق التي تخضع لسيطرته، ومكافأة
بعض النخب السورية التي ظلت موالية له خالل
الحرب، فيما صور األسد حملته هذه على أنها جزء

من معركته ضد الفساد.
 

إن نظام الطغمة مستمر بدفع فاتورة بقاءه من
جيوب السوريين لكن الطبقات العاملة والشعبية
التي تدفع فاتورة بقاء هذا النظام من لحمها الحي
والتي تشكل غالبية السوريين بعد أن انهارت أمامها
أوهام الحلول الخارجية  واتضحت مآالت الصراع
اإلمبريالي على مناطق النفوذ لم يبقى أمامها إال
التنظيم الذاتي في سبيل مقاومة نظام الطغمة وكل
اإلحتالالت الخارجية  فبدون تغيير متالزم
ديمقراطي واجتماعي عميق في سوريا، ستبقى
الطبقات الشعبية، ضحية لوحشية ونهب واستغالل
أقلية ضيقة من البرجوازيين ونظام الطغمة وأمراء

الحرب الطائفيين.
 

داني حنا _ الخط األمامي



للمرة الثانية، خالل شهر، تقوم دولة االحتالل
الصهيوني بقصف ميناء الالذقية، في الوقت
الذي أعلنت فيه زيادة مشروعها االستيطاني،

في الجوالن المحتل.
قد آن الوقت لندرك، أن نظام الطغمة، أوال،
وكافة القوى المضادة للثورة، قد أودت

بشعبنا، وبالدنا الى كارثة حقيقية، 
 

ولكننا، نرى ان شعبنا المكافح، من أجل
حريته، وتحرره يتمسك ببوصلة واضحة، هي
أن الدولة الصهيونية، بال ريب، عدو لشعبنا
وتحرره، وأن القضية الفلسطينية، في قلب
النضال التحرري لشعوب المنطقة، وندين في
الوقت نفسه، األصوات الوضيعة االنتهازية
التي رحبت، باالعتداءات اإلسرائيلية
المتكررة، على بالدنا، ونعتبرها شريكة لقوى
الثورة المضادة وعدوة لمصالح الشعب

السوري. 
 

عاش كفاح الشعب السوري التحرري، وعاش
كفاح الشعب الفلسطيني، ضد ظولة
االستيطان، والتمييز العنصري،ضد السلطة
العميلة، وعاش كفاح شعوب المنطقة، ضد
االستبداد، واالحتالل، والعنصرية،

واالستغالل.  
عاش كفاح العمال، والكادحين، والمضطهدين،
في كل مكان، من أجل الخبز، والحرية،

واالشتراكية.
 

المحرر السياسي _ الخط األمامي
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وصل سعر شجرة الميالد لهذا العام في أسواق
دمشق إلى أكثر من مليون ليرة، وذلك مع

اقتراب موسم أعياد الميالد ورأس السنة.
 

ونقلت صحيفة (الوطن) الموالية عن أحد
أصحاب المحال في مدينة دمشق أن إقبال
المواطنين على شراء أشجار الميالد والزينة
ضعيف جدًا مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى
أن السبب يعود إلى ارتفاع أسعارها عن العام

الماضي.
 

وأشار إلى أن سعر الشجرة المتوسطة دون أي
زينة يتراوح بين 850 و900 ألف ليرة سورية،
مضيفًا أن "هذه األسعار تعد رخيصة ألن
البضاعة قديمة، وال يمكن أن نزيد األسعار أكثر
من ذلك، فالمواطن ال يكاد يقوى على تأمين
حاجاته اليومية األساسية، فكيف سيستطيع

شراء زينة".
 

أسعار شجرة عيد الميالد في سوريا
وكانت صحيفة (تشرين) الموالية ذكرت قبل
أيام أن "أسعار أشجار الميالد تتراوح بين 350
ألفًا ومليوني ليرة سورية، وذلك حسب ارتفاعها
ونوعيتها وبلد المنشأ، فأقلها سعرًا (350 ألفًا)
وهي صينية الصنع، وال يزيد طولها على متر".

 
أما الشجرة من المنشأ التايلندي فسعرها يتراوح
بين مليون إلى مليوني ليرة سورية، وأيضًا
حسب طولها (مترين وأكثر) والنوعية (الكشمير
الصناعي). كما انخفض بيع أشجار الميالد من

70 إلى عدة شجرات أسبوعيًا.
 

مع اقتراب األعياد.. السوريون ما يزالون
غارقين بأزماتهم المعيشية

ومنذ عشر سنوات ال تزال التحضيرات
لالحتفال بأعياد الميالد في سوريا تعصف
بأجوائها متواليات ومنظومات متكاملة من
الفقر، وارتفاع األسعار، والغياب شبه الكامل
للكهرباء وما إلى ذلك من تداعيات معيشية
متزامنة (منذ عامين) مع كورونا بمتحوراتها

ومخاوفها.
ويقول مواطنون في حمص إن العقد المنصرم
أنتج واقعًا ال تنفع معه المساحيق وبعيدًا كليًا
عن احتفاالت الميالد وفرحه، بل حتى
الصلوات والقداديس تأثرت بما فرضته
كورونا، أما االحتفاالت فلم نعد نراها إال ما
ندر، بموسيقاها وقرع طبولها التي يطغى
عليها هدير أصوات المولدات لبعض
الميسورين، فالسوريون ال يزالون غارقين منذ
عقد وحتى اآلن بأزماتهم المعيشية من
كهرباء ومياه وغاز ومازوت وبنزين، وبضرب
األخماس باألسداس للتكيف مع الغالء دونما

جدوى".
 

ويحاول اآلباء واألمهات (في الحد األدنى)
عدم حرمان أوالدهم من وهج وفرح العيد
سواء باالقتصار على أشجار صغيرة وقديمة
وربما متوارثة، أو بزينة يدوية متواضعة أو
بهدايا "بابا نويل" التي ال تقل تواضعًا،
فانقطاع الكهرباء واشتعال األسعار فرضا زينة
شاحبة حيث غابت زينة الميالد تقريبًا عن

أحياء بعينها في حمص.
 

محرر األخبار _ الخط األمامي
 

سعر شجرة الميالد يصل إلى مليون ليرة في أسواق دمشق
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اضطرت المؤسسات المحلية العاملة، في
مناطق سيطرة  االحتالل التركي، ومرتزقته،
في ما يسمى "الجيش الوطني السوري" إلى
زيادة، رواتب الموظفين، لديها اعتبارًا من

مطلع العام المقبل.
 

وقالت مصادر محلية أن "مقدار الزيادًة قدرها
40% على الرواتب لجميع الموّظفين في جميع
القطاعات والمؤسسات التي تقع تحت سيطرة
االحتالل التركي ومرتزقته ، وسُتطّبقه اعتباًرا

من بداية الشهر القادم".
 

وكانت قد أعلنت ما تدعى، بمديرية التربية
والتعليم في مناطق االحتالل التركي في
شمال حلب، عن زيادة رواتب جميع العاملين
في المديرية، وتراوحت الزيادة بين 200 إلى

400 ليرة تركية؛ حسب المنصب الوظيفي.
 

وذلك بعد أن أعلن عشرات المعلمين العاملين،
في ريف حلب الشمالي، إضرابهم عن الدوام؛
احتجاًجا على ضعف الرواتب، مع انخفاض
قيمة الليرة التركية، وتدهور الوضع المعيشي،
في الشمال السوري، وتردي العملية التعليمية. 

    
نضال الجماهير الشعبية؛ المنظم، والواعي، هو
وحده القادر، على مواجهة؛ كل قوى الثورة

المضادة، المتعددة االطراف، واالحتالالت.
 

مراسل الخط األمامي

 بمحطة الزارة
ً
 سابقا

ً
نظام الطغمة يعتقل مديرا

بتهمة وهن نفسية األمة عبر منشوراته
 

بيان من قوى وأحزاب وطنية سورية حول معبر "سيمالكا
الحدودي"

 
مضت ثالث أسابيع على قرار إغالق معبر
"سيمالكا" الحدودي الذي اتخذته سلطات إقليم
كردستان العراق بعد سلسلة من اإلشكاالت التي
ال عالقة لها بإدارة المعبر من الطرفين، تخللها
مؤخرًا اندفاعات وتوترات، نجم عنها اختالل

في سير عمل المعبر.
 

لقد شكل هذا المعبر منذ عام ٢٠١٢ أحد أهم
المنافذ الحيوية لمناطق شمال وشرق سوريا
نتيجة للحصار الجائر، حيث تم تشغيله
ألغراض إنسانية بدرجة أساسية "مرضى
السرطان والحاالت المرضية المستعصية
كالحروق وغيرها من األمراض المزمنة" وإذ
كانت المنظمات الدولية المعنية بالشأن
اإلنساني واإلغاثي تستخدمه لتقديم خدماتها
لسكان المنطقة، إضافة إلى أن المعبر كان الصلة
الوحيدة بين سكان شمال شرق سوريا وأبناء
جلدتهم في مخيمات الالجئين في إقليم
كردستان العراق، وهو المنفذ الوحيد لتوريد
بعض االحتياجات الغذائية األساسية للحياة

اليومية للمنطقة.
 

إن إغالق هذا المعبر في هذه الظروف
الحساسة والصعبة يزيد من المعاناة اإلنسانية
للسوريين، خاصة مع تفشي جائحة كورونا،
ويهدد قطاعات حيوية عديدة بالشلل في وقٍت
ال تزال فيه مناطق شمال وشرق سوريا تتعرض
لتهديدات إرهابية وضغوط عسكرية وأمنية
واقتصادية من عدة جهات إقليمية معادية

لتطلعات الشعب السوري بالكرامة والحرية.

إننا كأحزاب سياسية وقوى وطنية سورية،
ندعو سلطات إقليم كردستان العراق للعدول عن
قرارها وإعادة فتح المعبر وتخفيف حدة
اإلجراءات البيروقراطية التي كانت تشكل عبئًا
إضافيًا على كاهل مواطني شمال وشرق سوريا،
ونؤكد بأن حكومة إقليم كردستان وبرلمانها
كانت لهم مواقف إيجابية تجاه المعاناة
اإلنسانية في سوريا، وندعوها لمراجعة قراراتها
األخيرة خدمًة لمبادئ حسن الجوار وندعوها
للعمل على دعم إرادة شعب شمال وشرق سوريا

في الحياة الحرة والكريمة.
 

األحزاب والقوى الموقعة على البيان :
 

- هيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير
الديمقراطي

     - حركة اإلصالح – سوريا
- الحزب الديمقراطي الكردي السوري

- التيار السوري االصالحي
- تيار اليسار الثوري في سوريا

- الهيئة الوطنية العربية
- حركة التجديد الكردستاني-سوريا

- حزب روچ الديمقراطي الكردي في سوريا
- حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني

- حزب المحافظين
- حزب االتحاد السرياني

- الپأرتي الديمقراطي الكردستاني..سوريا
- حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري

- حزب سوريا المستقبل
- حزب الخضر الديمقراطي

- تيار المستقبل الكردستاني
 

10/1/2022

 اعتقلت سلطات نظام الطغمة في سوريا، بتاريخ
11/1/2022 مدير التشغيل السابق بمحطة "الزارة"
الكهربائية، عبدو األسعد، بتهمة ارتكاب "جريمة إلكترونية".

حيث أكد مراسلنا هناك، أن مخفر سلحب بريف حماة وسط سوريا، اعتقل األسعد بتهمة "إضعاف
الشعور أو وهن العزيمة"، مضيفًا أن األسعد تحدث عن "تخريب" محطة بانياس وغيرها وعن

صيانتها "الكاذبة"، فتم اسكاته بطرق العصابات التي ينتهجها النظام في إسكات الشعب.
 

ندين في الخط األمامي االعتقاالت التعسفية ونطالب باإلفراج عنه وعن كل المعتقلين السياسيين
في أقبية نظام الطغمة.
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وثق موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي، مقتل ثمانية
وثالثين شخصًا، بينهم امرأتان، واعتقال تسعة عشر
آخرين، في محافظة درعا جنوبي سوريا، خالل شهر

كانون األول (ديسمبر) الماضي.
 

وقال مكتب التوثيق التابع للموقع: إن بين القتلى، خمسة
أشخاص، قتلوا تحت التعذيب، في معتقالت النظام
السوري، كما قتل شابان من درعا خارجها، إضافة إلى

خمسة عناصر من قوات النظام، بينهم أربعة ضباط.
 

وأضاف أن درعا قد شهدت خالل الفترة المشمولة
بالتقرير، ثالثة وعشرين عملية اغتيال، أسفرت، عن مقتل
تسعة عشر شخصًا، وإصابة ثمانية آخرين، بينما نجا اثنان
من محاولتي اغتيالهما، وُسجلت جميعها ضد مجهول،

بينما يتهم األهالي أجهزة النظام األمنية بتنفيذها.
 

كما أحصى التقرير اعتقال قوات النظام تسعة عشر
شخصًا، بينهم طفالن، ُأفرج عن خمسة منهم، خالل الشهر

ذاته.
وسّجل كذلك حالتا اختطاف خالل الشهر الماضي، مشيرًا،
إلى دفع فدية مالية كبيرة، للجهة الخاطفة، مقابل

اإلفراج، عن إحداهما.
وتعتبر أعداد المعتقلين، في محافظة درعا، أكبر من الرقم
الموثق، نظرًا المتناع العديد، من أهالي المعتقلين، عن

اإلدالء بمعلومات، عن أبنائهم لتخوفات أمنية.
 

إن محاوالت نظام الطغمة بسط سيطرته، على المناطق
بالقوة، والعنف، لن تجدي نفعا، ولن تستطيع أن تفرض

حاالت مستقرة أمنيا.
وذلك بسبب التناقضات البنيوية، في هذا النظام، وبسبب
توحشه، في مراكمة الثروة، بكل الطرق المتاحة، بينما
االستقرار األمني مرتبط بالتوزيع العادل، للثروة، في

عموم البالد.
يسقط االستبداد، تسقط الرأسمالية، يسقط نظام الطغمة

المجرم.
فريق تحرير الخط األمامي

يستمر نظام الطغمة في نهج قمع
األصوات المعارضة باالعتقال، والتنكيل،
لكن بسبب ضعف إمكانيات جهازه
المخابراتي فمن الطبيعي، أن يلجأ لتلقي
الدعم من شركاء االستبداد، والقمع في

إيران.
 

علمت الخط األمامي من مصادر خاصة
عن إنشاء غرف أمن المعلومات بإشراف
قيادات إيرانية، وبعض الكوادر التقنية،
حيث تم في  13/2/2021  البدأ بإنشاء
ما يسمى بغرف أمن المعلومات، وهي
غرف تستخدم لمالحقة أهداف معينة
على اإلنترنت،  وكان هدفها الرئيسي،
مالحقة معارضين سوريين في الداخل.

 
 وضعت الغرف ضمن نطاق العمل في
27/6/2021 وكانت تتضمن ثالثة غرف
في كل من دمشق والالذقية يشرف
عليها المدعو "الحاج رضا"، وهو لقب
وهمي تستعمله إحدى قيادات االحتالل

اإليراني الموجودة في سوريا.
 

وفي 3/7/2021 تم اعتقال أحد الشباب
الناشطين المعارضين للنظام السوري عن
طريق اختراق حساب فيسبوك وهمي
يمتلكه، ويقوم بالكتابة عليه، وتم
تحديد موقعه، واعتقاله، ثم تتالت
العمليات حتى تم تسجيل سبع حاالت

اعتقال، لم نستطع الوصول ألسمائهم.

غرف قرصنة إيرانية؛ لقمع المعارضة، في الداخل السوري.

وأكد مصدرنا، أن سبب إعالن شركة
mtn لالتصاالت في سوريا عن رغبتها
في بيع أسهمها في البلد، هو فرض
النظام السوري طلبات تتيح لهذه الغرف
اإلشراف األمني والسيطرة على الشبكة
بشكل كامل فهذه الغرف تمددت في
كامل الشبكة السورية (على اإلنترنت

وشبكات االتصال الخليوي).

 فبعد تفتت ما يسمى (الجيش السوري
اإللكتروني) الذي انهار، بسبب هرب بعض
أعضائه، وإلقاء القبض على آخرين
بالخارج، بينما تمت تصفية البقية،
ظهرت هذه الغرفة التي تشكل خطرا
كبيرا على الناشطين الحقوقيين،
والمعارضين للنظام السوري المتواجدين

في مناطق سيطرة النظام السوري.

لذا نوصي جميع الناشطات، والناشطين
المتواجدين في مناطق النظام بالحذر
وأخذ االحتياطات األمنية الالزمة من
برامج VPN و no IP وااللتزام
بالتطبيقات الرسمية لوسائل التواصل
االجتماعي، وعدم استعمال المتصفح،
واالمتناع عن إعطاء أي معلومات مهمة
عبر المسنجر، أو الواتساب، واستعمال
سيجنال، أو تيليغرام للمحادثات السرية.

يسقط نظام الطغمة، وغرفه األمنية.

فريق تحرير الخط األمامي
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ينظر البعض إلى األموال الصينية بنظرة إيجابية ويكاد يخبرنا بأنها
مجانية، إال أن هذه القروض باهظة الثمن اقتصاديا، و تعمل على
تقييد  الدول "المدينة" بسبب عالقاتها باالقتصاد الصيني، وبالتالي

رهن مستقبلها للشركات اإلحتكارية الصينية.
 

من خالل العمل على مشروع اقتصادي توسعي ُيعرف باسم “الحزام
والطريق” إلعتصار المزيد من فائض القيمة. و تريد من خالله مد
نفوذها إلى مناطق جديدة في منطقة القارة اآلسيوية للهيمنة على

بلدان عدة. 
 

الصين  تضم سوريا رسميا لمبادرة "الحزام والطريق"
 

وقعت الصين،  األربعاء 12/1/2022، مذكرة اتفاق مع حكومة نظام
الطغمة، بموجبها ُأدرجت سوريا في خطة “الحزام والطريق” الصينية

، بعد سنوات من بدء المحادثات بشأن هذه العضوية.
وبحسب وكالة األنباء السورية “سانا”، وقع االتفاق في دمشق، رئيس
هيئة التخطيط والتعاون الدولي، فادي الخليل، ونيابة بكين كان

السفير الصين في سوريا، فنغ بياو.
 

وتهدف مبادرة “الحزام االقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير
البحري”، إلى ربط الصين ببقية العالم وتسليم بضائعها بأسرع وقت
ممكن إلى جميع القارات عبر الطرق البرية والبحرية. وتستند إلى

تطوير البنية التحتية، بالتعاون مع أكثر من 68 دولة.
 

وقال أستاذ الدراسات الدولية في جامعة “صن يات سين” الصينية،
الدكتور شاهر إسماعيل الشاهر، أنه “تم إعادة الروح النضمام سوريا
إلى هذه المبادرة عند زيارة المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية،
بثينة شعبان، إلى الصين في العام 2017. وكذلك زيارة وزير
الخارجية السوري السابق، وليد المعلم، إلى بكين في العام 2019.
وخالل هذه السنوات كانت سوريا مشاركة وحاضرة في كل الفعاليات

التي تقيمها الحكومة الصينية والمتعلقة بهذه المبادرة”.
 

ووفقا لتقرير لمعهد “نيو الينز لالستراتيجية والسياسة” األمريكي،
سعت بكين إلى دمج دمشق بمبادرة “الحزام والطريق”. وحاولت
االستفادة من احتياجات إعادة اإلعمار الملحة في البالد. لتأسيس
موطئ قدم في قلب بالد الشام، ولتعزيز نفوذها في الشرق األوسط.

هل وقعت دمشق في فخ الديون الصينية؟
 

يوضح الخبير االقتصادي، الدكتور عبد الحكيم المصري، أن
الصين قررت منذ عدة أشهر ربط الخط من إيران إلى العراق ثم
إلى سوريا، والهدف هو التدخل في سوريا اقتصاديا ليس على

المنظور القريب إنما على المدى البعيد.
ماليزيا إحدى الدول التي فهمت اللعبة وابتعدت، ففي وقت
سابق، قال رئيس الوزراء الماليزي السابق، محمد مهاتير، لمضيفه
الصيني، لي كه تشيانغ، قبل بضع سنوات في بكين: “ال نريد
نسخة جديدة من االستعمار”. وأبلغه أن بكين تنفق الكثير من
المال، لكن كوااللمبور غير قادرة على دفعها. وألغى حينها ثالثة

مشاريع اقتصادية عمالقة كانت ستمولها الصين.
 

ولكن على العكس، فموقع سريالنكا االستراتيجي على أكثر
خطوط الشحن ازدحاما بين شرق آسيا والشرق األوسط وأوروبا
جعلها جائزة كبيرة للصين. التي منحت هذه الدولة الصغيرة ما
يقرب من ثمانية مليارات دوالر بمعدل فائدة 6.3 في المئة.
ونتيجة لذلك، حصلت الصين على 85 بالمئة من ملكية ميناء
هامبانتونتا الرئيسي بعقد إيجار لمدة 99 عاما. باإلضافة إلى

حوالي 15000 فدان بالقرب من الميناء كمنطقة صناعية.
 

وأيضا، اضطرت كينيا إلى رهن أكبر وأهم ميناء في مومباسا
للحكومة الصينية بسبب الديون المتراكمة التي تزيد عن 5.5
مليار دوالر، مما يضع كينيا من بين الدول األكثر عرضة لفقدان

أصولها لمصلحة بكين.
 

ووفقا لمعهد البحوث األميركي “سنتر فور غلوبال ديفيلبمنت”،
فإن برنامج “الحزام والطريق”. الذي يشير إليه البعض على أنه
الحلم الصيني، يزيد بشكل كبير من مخاطر زعزعة استقرار حالة
ثماني دول مثقلة بالديون: منغوليا، والوس، وجزر المالديف،
والجبل األسود، وباكستان، وجيبوتي، وطاجكستان
وقرغيزستان. وها هو نظام الطغمة يسلم سوريا اإلمبريالية
الصينية لتكون الدولة التاسعة في سلسلة جرائم الهيمنة

الصينية.
 

الحل نت _ الخط األمامي

نظام الطغمة يضع سوريا في مصيدة اإلمبريالية الصينية
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✪ هواش انتصار جديد ضد الكيان الصهيوني
 

▪بعد (141) يوما من اإلضراب عن الطعام، علَّق األسير؛ هشام أبو
هواش إضرابه عن الطعام، يوم الثالثاء الماضي، بعد أن انتزع حريته
من االعتقال اإلداري بالسجون الصهيونية، بقرار عدم تمديد فترة

اعتقاله واإلفراج عنه في السادس والعشرين من فبراير القادم. 
 

▪كان أبو هواش، البالغ من العمر أربعين عاًما، من بلدة دوار جنوب
الخليل، يعاني حالًة صحية مأساوية إثر إضرابه البطولي عن الطعام،
واستمر في اإلضراب رغم ما لحق به من هزال واضح، وانخفاض حاد
في الوزن، واألوجاع الحادة في أنحاء جسده، السيما، األطراف
السفلية، حيث صار ال يشعر بها، عالوة على ذلك، كان أبو هواش بالكاد
يستطيع الكالم، ويعجز عن الوقوف على قدميه، ويتنقل على كرسي

متحرك. 
 

▪كانت سلطات االحتالل قد اعتقلت األسير؛ أبو هواش عدة مرات،
منذ 27 أكتوبر 2020، وبمجرد اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري

دتها سلطات االحتالل عدة مرات.  لمدة ستة أشهر، جدَّ
 

ل اإلفراج عن هشام أبو هواش، على إثر إضرابه الطويل عن ▪يمثِّ
الطعام، أول انتصار لشكل من أشكال المقاومة ضد الكيان الصهيوني
في العام الجديد، استكماًال لنضاالت متواصلة تصاعدت العام الماضي. 

 
▪كان العام الماضي عاًما من النضال، الذي اتخذ أشكاًال مختلفة ضد
االستيطان، واألسر والتطبيع، على الرغم من أن 2020 شهدت موجًة
من التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي قادها الرئيس األمريكي
السابق؛ دونالد ترامب، وبدأتها اإلمارات في أغسطس 2020 ثم
البحرين فى سبتمبر، ثم السودان في أكتوبر، وآخرها المغرب فى
ديسمبر لتكون سادس دولة عربية تطبع العالقات مع الكيان الصهيوني،

منذ بدء التطبيع مع مصر 1979 ثم األردن 1994. 
 

▪إال أن القضية الفلسطينية في 2021 عادت لتتصدر المشهد من قلب
أحياء القدس المحتلة، من حي الشيخ جراح، وبلدة سلوان، واتسعت
إلى مظاهرات الضفة، وإطالق الصواريخ من غزة، بعد انتفاض أهل
الشيخ جراح، وسلوان؛ للدفاع عن أرضهم في مايو الماضي، لتتبعها

انتفاضة تكاتف فيها كل أهل فلسطين من النهر إلى البحر. 
 

كريم خالد _ االشتراكيون الثوريون 

اإلفراج عن رامي شعث بعد إجباره على التنازل
عن الجنسية المصرية

 
أفرجت السلطات المصرية عن الناشط السياسي المصري
الفلسطيني رامي شعث، وفًقا لبيان نشرته عائلته، اليوم السبت،
بعد عامين ونصف من الحبس. وحصل رامي على حريته بعد
إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية كشرط مسبق لإلفراج

عنه.
 

ُولد رامي وترعرع في مصر من أم مصرية وأب فلسطيني هو
نبيل شعث، القيادي في السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي
يوليو 2019، تم إلقاء القبض عليه، وترحيل زوجته، بسبب
نشاطه السياسي السلمي، حيث عمل كمنسق عام للحملة
الشعبية المصرية لمقاطعة الكيان الصهيوني (BDS) كما شارك
في تأسيسها، وله مواقف صلبة ضد سياسات التطبيع مع
الكيان الصهيوني على مدار حياته فضًال عن مواقفه السياسية
المعلنة المؤيدة لمقاومة العدو الصهيوني ودعم النضال

الفلسطيني نحو التحّرر.
 

كانت محكمة النقض قد أصدرت، يوليو الماضي، حكًما بإدراج
رامي نبيل شعث وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وآخرين على
قوائم اإلرهاب لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة بخلية
"األمل". وتقدر المنظمات الحقوقية أن هناك حوالى 60 ألف

سجين رأي في مصر.
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كل التضامن مع موظفي، وعمال بنك الخرطوم في
قضيتهم العادلة. 

الثورة ضد كل أشكال القهر، والظلم. 
 

ال تنفصل الثورة ضد ظلم الكيزان، وبطش العساكر،
وضنك المعيشة، عن الثورة ضد ظلم، وتعسف

أرباب العمل. 

ففي حين يقتات الماليين من السودانيين بالعمل

المأجور؛ يعيش معظمهم ذات الظروف المتعلقة

بشروط، وقوانين العمل التي سنها الكيزان، وأبرزها

قانون العمل لسنة 1996 والذي يتيح لرب العمل

اإلستغناء عن العمال، والموظفين بدون سبب.

 
ومما زاد الطين بلة؛ هو تطبيق سياسات التقشف

التي آكلت األجور الضعيفة، وخفضتها بعد تعويم

الجنيه إىل حد أدنى لألجور يقدر بسبعة دوالرات (3

ألف جنيه سوداني) شهريا في ظل غالء لألسعار

منقطع النظير.

سياسات سنتها الحكومة، ويشجعها أرباب العمل،

ويرفضها كل العاملين بأجر؛ سياسات تعمل لصالح

األقلية ضد األغلبية.

 
ما هو بنك الخرطوم؟ ومن أجل من؟ ولماذا؟

 
 هو أول بنك تأسس في السودان عام 1913 ويعد
أكبر مجموعة مصرفية من حيث رأس المال بأصول
كلية بلغت 256,065,861,000 جنيه سوداني،

بحسب تقرير البنك المالي الصادر 2020. يعود

السواد األعظم من حصص البنك (81%) لرأس

المال الخليجي كبنك دبي االسالمي (المساهم

األكبر)، والبنك االسالمي للتنمية بجدة، وبنك أبوظبي

االسالمي، وبنك الشارقة االسالمي، إلخ، بينما تعود

بقية الحصص بحسب موقع البنك الرسمي إىل

"أسر ملكية" مهمة باالقليم، وإىل مستثمرين
سودانيين.

 

قامت حكومة السودان ببيع أسهمها في
البنك عام 2010 وأصبح مملوًكا  بنسبة

100٪ للقطاع الخاص. 
قامت لجنة ازالة التمكين في ديسمبر 2020
بمصادرة كل األصول، والممتلكات،
والعقارات المملوكة ل "فضل محمد خير" -
مالك أكبر مطحن غالل "بيتا" في السودان -
لصالح حكومة السودان، ومنها أسهمه في
بنك الخرطوم والتي شكلت قرابة ال %23

من أسهم البنك الكلية في 2018.
يبلغ عدد الموظفين في البنك قرابة ال3000
موظف، في 150 فرًعا، وأكثر من 325 جهاز
صراف آلي، وتعد بذلك أكبر شبكة فروع،

وأجهزة صراف آلي في السودان.
بلغت الميزانية العمومية لبنك الخرطوم 2
مليار دوالر (أي األصول وااللتزامات وحقوق
المساهمين فيه)، بينما بلغت عائدات البنك
الكلية 5,410,353,000 جنيه سوداني في

 .2020

إن جميع العاملين بأجر هم في صف الثورة
موضوعيا وعلى الثورة، وقيادتها التضامن
معهم، وكسبهم لصفها لتأكيد شعار الثورة

حول العدالة.
في معركتهم الحالية يمثل العاملون ببنك
الخرطوم ماليين السودانيين ممن
ينتظرهم ذات المصير حال قيامهم بنفس
االحتجاج، لذلك فهذه المعركة ليست بين
إدارة البنك، والعاملين فيه، بل هي معركة
كل العاملين بأجر ضد أرباب العمل من
شاكلة إدارة بنك الخرطوم، والقوانين التي

تساندهم. 
عاش نضال العاملين ببنك الخرطوم.

نعلن تضامننا التام غير المشروط  مع
العاملين ببنك الخرطوم.

قّدام

 
دخل العاملون ببنك الخرطوم يوم االربعاء
29 ديسمبر 2021 في اضراب عن العمل

كانت مطالبه؛
 ⁃ إرجاع زمالئهم المفصولين من الخدمة.

 ⁃ تحسين أجورهم (زيادة المرتبات).
بينما واصلت اإلدارة تعنتها، وقامت برصد
الناشطين في اإلضراب وفصلتهم عن العمل.
يحاصر رأس المال العاملين بأجر من
جهتين، فبينما تقوم الحكومة بإطالق يد
السوق (ال رقابة على األسعار وتعويم سعر
د الحد األدنى صرف العملة الوطنية) وُتجمِّ
م اإلضراب؛ يشهر لألجور، وتسن قوانين تجرِّ
رب العمل التهديد بالفصل، أو الفصل فعليا
ضد من  يطالبون بأجور عادلة تكفل لهم

حياة كريمة. 
لقد بلغ سعر السلة الغذائية األقل تكلفة
والتي تسد احتياج الفرد الواحد 14,940
جنيه سوداني بحسب مسح أجرته "قّدام"
نهاية سبتمبر 2021، وأصبح بذلك الحد
األدنى من األجور غير كاٍف لشراء كيلوين
من اللحم في الشهر، أو خمسة كيلوات من

الطماطم!

قامت قوات الدولة باستخدام العنف المفرط
-كعادتها- في التعامل مع موكب ١٩ ديسمبر،
فإطالق الغاز المسيل للدموع بكثافة،
ومحاوالت الدهس بالسيارات، وإطالق
الرصاص الحي، والقتل، واالغتصاب جميعها
أدوات عند الدولة، ولطالما استخدمتها ضد
الناس. تواترت أنباء عن وجود حاالت
اغتصاب وتعدي على النساء، وذلك في ظل
نضال متصاعد تقوده النساء لتأكيد

جدارتهن في الفضاء العام.
 

تستخدم الدولة العنف عمومًا بهدف إخراج
الناس من المجال العام، وإخراس أصواتهم،
حتى يتم احتكار القرار السياسي في يد قلة
داخل الغرف المغلقة. وتستخدم العنف
الجنسي ضد النساء كسالح سياسي من
أجل كسر عزيمتهن، وإرهابهن، وإبقائهن
خارج المجال العام، وبعد النساء يحين دور

الفئات األخرى.
إن قضية النساء هي قضية كل ثورة،
وقضية كل ثورية وثوري، فلنعمل جميعًا
كثوريات وثوريين على تعزيز نضاالت

النساء والتضامن معها.
 

حركة  قّدام
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شاركت ككثيرين لألسف في عدم إيالء الحدث الثوري
المتطور في السودان حقه من التركيز واالهتمام،
بالمتابعة والتحليل، واألهم من ذلك التعلم، وإذ أكتب
اليوم عنه في اختزاٍل مخٍل، فلست أنطلق من رغبٍة في
«التطهر» أو «التكفير عن خطيئٍة» (وفي اإلغفال نقيصٌة
ترقى لتلك االستعارات العقائدية في الحقيقة) لكن
الستدراٍك واجب وتصحيح مساٍر يحتمه أي تناوٍل أو
ادعاٍء باالهتمام الجاد بقضايا التحرر والديمقراطية

والعدالة االجتماعية.
 

ولما كنا نعيش في عالٍم يسيطر عليه رأس المال، ولما
كان يملك القنوات الفضائية ومساحات اإلعالم، فإن
أصحاب المصلحة في ذلك االنقالب الرديء في
السودان، قد نجحوا إلى حٍد بعيد في صرف األنظار عن
الرؤية العميقة والحقيقية للواقع السوداني المعقد،
شديد الثراء بما يموج به من قوى وتحالفاٍت وتناقضاٍت،
واألهم من هذا وذاك دروس ثورية مدهشٌة بقدر ما هي
رائدة؛ وإني ألسأل نفسي، لَِم تولي بلدان شرق المتوسط
اهتمامًا أكبر من السودان الكبير، المركب جدًا، والثري
بشريًا وثقافيًا إلى أقصى الحدود، وكمصريين فإن
روحنا، النيل، يأتينا من هناك مع ما فرضته وصاغته
وحدة الوادي من عالقاٍت ووشائج ضاربٍة في عمق

التاريخ.
 

في تاريٍخ ليس بالبعيد تمامًا، سبعينيات القرن الماضي،
قامت بعض الدول الطرفية بدور «المختبر» للوصفة
النيوليبرالية، ول،عل مثاالً ال يحضر للذهن بقدر تشيلي
التي قفز بينوشيه إلى السلطة فيها عبر انقالٍب وحشٍي
دموٍي ذهب ضحيته عشرات اآلالف على رأسهم الرئيس
الراحل أليندي، مدشنًا حقبًة من اإلصالحات االقتصادية
التي عصفت بكل مشاريع التنمية والدعم، ما أدى إلى
الخراب واالنهيار االقتصادي ومن ثم إزاحته في نهاية

المطاف. كذلك الحال في السودان، 

 النتيجة أن االستبداد لم يؤد فقط لإلفقار، بل وإلى العنف الهمجي والمزيد من التمزق
االجتماعي والوطني المتسارع، الذي وصل إلى انسالخ الجنوب؛ كما نجد في السودان
أيضًا نجد القوى اإلقليمية نفسها، بلدان النفط، وعلى رأسها اإلمارات بفوائضها المالية
وشح مائها ومن ثم مساحات األرض المزروعة تستثمر هناك، بل تمول االستيالء على
األراضي الزراعية، وها هي اآلن تدعم االنقالب والثورة المضادة في الدول التي
شهدت حراكاٍت ثورية. بيد أنه على قدر الهمجية والتوحش للرأسمالية اإلقليمية، التي
لم يزدها االنفتاح على السوق العالمي إال توحشًا وسعارًا، يأتي قدر الدروس الثورية

من حيث تسارعها وشموليتها وعمقها.
 

لم نر ثورة، أي أن الحراك الثوري جدًا لم ُيكلل أو يصل الستبدال الدولة والنظام
بأخرى تعبر عن الطبقات الثائرة ومصالحها، على األقل حتى اآلن

 
بدايًة كانت هناك المعطيات، الوضع الثوري من احتدام األزمات والتناقضات لنظاٍم
شائٍخ مترهٍل، أسهم في السلب والتدمير والتطهير العرقي، هو نظام البشير الذي
قامت عليه ثورٌة شعبيٌة عظيمة، لتتصدى لها القوى السياسية التقليدية والقوى
والتجمعات اإلصالحية، التي دفعتها األحداث إلى الصدارة، لنصل بعد إزاحة البشير
وبعض رجاالته إلى تعايٍش قلق، سخيٍف ماسٍخ وسمج بين بعض اإلصالحيين وممثلي
أجهزة األمن، الذين يمثلون فعليًا االمتداد الحقيقي لدولة البشير ونظامه، وليس هناك
ما هو أبلغ من البرهان، الذي يمثل المؤسسة العسكرية الرسمية التقليدية وحميدتي
الذي ال أراه إال تجسيدًا أو مجسمًا، فرانكشتاين، الحتدام التناقضات واالنزالق اللولبي
نحو القاع، في عينة قاطعي الطريق والسماسرة الذين لجأ إليهم البشير للقفز والهروب
من األزمات والتناقضات؛ وإذا بنا عقب أزمٍة في السلع نعيش انقالبًا في إعادة إنتاٍج

كالسيكٍي تمامًا النقالبات الثورة المضادة.
 

المالحظ بشدة في الموجة األولى والثانية للثورة السودانية، تلك المقدرة المدهشة
للحشد والتعبئة والبسالة منقطعة النظير والفدائية الالمتناهية لجماهير وقوى
وتجمعاٍت مهنية، وطبقة عاملة باألخص تسبق في وعيها وحسها الغريزي النابع من
أحشائها بما ُيرتب وُيدبر من مؤامراٍت لالنقضاض عليها وسلبها من ثورتها ومبادرتها
تلك، تسبق النخب األوسع التي حاولت، إما ركوب حركتها أو لجمها (إن لم يكونا
االثنين معا) وثنيها عن الوصول إلى تغييٍر ثورٍي حقيقي ال يكتفي بإزاحة بعض
رجاالت البشير، لكن دولته ونظامه بكل التحالف الطبقي الذي يقف وراءها، وتعبر عنه

وعن مصالحه المحلية واإلقليمية والعالمية. 

حيث نرى رأس المال ونهم التراكم وتركيز السلطة والثروة، يحكمان ال خريطة
التحالفات بتغيراتها وتقلباتها فحسب، وإنما الخريطة الجغرافية في حد ذاتها، نرى
سوقًا تعمل وفق «دعه يعمل دعه يمر» األكثر بدائيًة وفظاظًة، حيث التدافع على
مصادر الثروة من محاصيل زراعية إلى نفٍط إلى ذهب، حتى التجارة في البشر، الذين
يرسلون ليحاربوا في اليمن وليبيا، أي أننا نرى تسليع وبيع كل ما من شأنه أن يجد
مشتريا. نرى مشاكل الفقر والتفاوت بين المركز واألطراف (خاصًة في بلٍد ضخٍم
ممتد) في الخدمات والثروة تحكم طبيعة التحالفات التي تعكس وتلخص مسيرة
دول ما بعد االستقالل الوطنية، فنجد النميري الذي يحاكي جيرانه في الشمال، في
مصر، من الضباط في محاولٍة لالستثمار في الجنوب، ال يلبث أن يداعب اإلسالميين،
ثم يأتي انقالب البشير الحقًا تكريسًا لذلك التعاون، الذي يستمد شرعيته من جبة
الدين، وكلما تأزمت األمور، جراء فشل سياسات النظام نجده ينزلق أكثر فأكثر في
نوعية من يستعين بهم ونوعية األزمات التي يصطنعها، ليتخلص من أزماته المركزية،
كالتضخم والغالء وسخط مهمشي األطراف (وهؤالء بالماليين) حتى وصلنا إلى
حميدتي تاجر اإلبل، وقائد الميليشيا ومعارك اإلبادة العرقية في دارفور، التي كانت

في جزٍء منها نهبًا لألراضي والموارد.
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وصلت القوات الروسية على متن طائرة،
لدعم حملة القمع، التي تشنها قوات

األمن الكازاخستانية.
أمر رئيس كازاخستان القوات بـ "إطالق
النار على المتظاهرين دون سابق إنذار
،بعد أيام من المظاهرات، وأضاف: إن
أولئك الذين لم يستسلموا سيتم

"تدميرهم".
قاسم جومارت توكاييف مدعوم من
القوات الروسية التي وصلت على متن
الطائرات، وذلك بعد أسبوع من
االحتجاج، والقمع في الدولة الواقعة في

آسيا الوسطى.
ال يزال من الممكن سماع دوي إطالق نار
متقطع في المقر الرئاسي في مدينة
ألماتي الرئيسية، صباح الجمعة، حتى
عندما زعم توكاييف، أنه تم استعادة
المقر الرئاسي، وأعلن أن "عملية مكافحة
اإلرهاب ستستمر حتى التدمير الكامل

للمسلحين".
تدفق المظليين الروس إلى البالد، بينما
واصلت قوات األمن الكازاخستانية قمع

االنتفاضة. 
زعم توكاييف، أن ألماتي تعرضت لهجوم
من قبل عشرين ألف من قطاع الطرق،
 كما أعرب عن "شكره الخاص" للرئيس
الروسي؛ فالديمير بوتين، وقالت وزارة
الدفاع الروسية: إن مظليين وعسكريين
آخرين يتم نقلهم إلى كازاخستان "على
مدار الساعة" باستخدام خمس وسبعين

طائرة.
واندلعت االضطرابات بسبب الزيادة
الحادة في أسعار غاز البترول المسال
(LPG)، وهو الوقود المفضل للسيارات

في المناطق الغربية من كازاخستان. 
 

في أكتاو ، عاصمة منطقة مانجيستاو،
تم تجهيز معظم السيارات بخزان غاز
البترول المسال إضافي والمعروف أن
غاز البترول المسال أرخص بكثير من

البنزين في المنطقة.

لقد رأينا في السودان (كما في سائر الدول العربية) طاقًة
نضاليًة ثورية، وعمالً ثوريًا يستخدم سالح الثورة
األمضى، الحشد واإلضراب، إال أننا لم نر ثورة، أي أن
الحراك الثوري جدًا لم ُيكلل أو يصل الستبدال الدولة
والنظام بأخرى تعبر عن الطبقات الثائرة ومصالحها، على
األقل حتى اآلن. تلك في رأيي المشكلة الجوهرية، علة
العلل، لما لحق بالحراكات الثورية العربية والحالة
السودانية ربما هي النموذج األنصع: حراٌك ثوري دافق بل
ووعٌي ثوري يتعمق بقدر ما يتسع لم يجد تنظيمًا ثوريًا
بحق يلتحم به ناصحًا مرشدًا وقائدًا أحيانًا ليوفر خالصة
معرفته المستقاة من دراسة النظرية الثورية وتجارب
التاريخ الثورية بدروسها، التي قد تكون مؤلمة لثوراٍت
ُغدرت (الثورة األلمانية مثاالً) ولئن بحثنا ومحصنا لنجدن
في العمق أيضًا وراء ذلك، أنه طيلة الوقت، ولعقود
عديدة، لعبت الدولة والطبقة الحاكمة دورًا منحطًا في
حقيقة األمر لعرقلة تطور أي عمٍل ثوري أو حراك إلى
ثورٍة حقيقية العبًة بورقة المماهاة بين «النظام» وبعض
األشخاص، في مقدمتهم رأس النظام، مرسخًة الوعي
الزائف عن طبيعة التداخل بين النظام والطبقة، وهي
لألسف منطقة ملتبسة لدى بعض المثقفين، ومن ثم
يجري التالعب بها، عن جهٍل أو تجهيل (كما هي الحال
مع بعض التنظيمات اليسارية) لوأد الثورات أو ابتسارها
عن طريق تصوير إزاحة رأس النظام، على كونه نجاحًا

وإنجازًا للثورة.
 

قبول الحمدوك بالعودة تحت ضغٍط دولي هو الخطوة
المتوقعة والمنطقية والمتسقة تمامًا لما يمثله، فتلك
حدود اإلصالحية، لكن يتبقى لنا أن نؤكد أنه إذا كنا اآلن
نرى تدافعًا رأسماليًا متوحشًا في السودان، وسائر العالم،
وثوراٍت مضادة، فإن ذلك لم يعد االعتبار للتاريخ
فحسب، بل إلى درٍس عظيم األهمية من تراث الثورة
الروسية، نرى الطبقة العاملة السودانية تبرهن عليه اآلن:
إنها وحدها في الدول التي تشكل الحلقات األضعف من
سلسة الرأسمالية، وفي ظل تشرذم ما تبقى من الطبقة
الوسطى الضعيفة من األصل، والمسكونة بأوهاٍم
إصالحية أثبتت اليأس من عالجها، هي القادرة على
إنجاز «الثورتين» أو المهمتين: الديمقراطية والعدالة
االجتماعية. كما أثبتت األحداث أن الذين (شعوبًا أو
أفرادًا) تنطلي عليهم حيلة أو أطروحة التضحية بالحرية

من أجل الخبز ينتهي بهم المطاف دون ا،الثنين.
 

إن الحراك الثوري في السودان هو المدرسة أو األكاديمية
بالمعنى اليوناني الكالسيكي، الذي ينبغي علينا اآلن
التركيز معه ومالحقته والتعلم منه، متخلصين من أي
أوهاٍم في اإلصالح، أو أي رواسب من تعاٍل أو إهماٍل، ال

ولم يوجد لهما أي مبررات في أي وقٍت من األوقات.
 

يحيى مصطفى كامل

دفع ارتفاع األسعار الناس إلى ساحات
بلدة زاناوزن النفطية األحد واالثنين
الماضيين، حيث ألقى نورالن نوجاييف،
الحاكم المحلي ووزير الطاقة السابق،
كلمة في االحتجاج، وعد فيها بمراجعة

ارتفاع األسعار. 
 

بعد سنوات من قمع االحتجاجات،
والنقابات، كانت المظاهرات نادرة. 

لكن األوان كان قد فات، ألن الغضب
انتشر عبر الساحات في جميع أنحاء
البالد، ليس فقط بشأن سعر النفط ولكن

حول كيفية إدارة كازاخستان.
نزل الناس، يوم الثالثاء الماضي، إلى
الشوارع في ألماتي، أكبر مدن البالد، في
العاصمة نور سلطان (استاذنا) وكاراغاندا

وتاراز وغيرها من مراكز المدن. 
 

وأفادت التقارير الواردة من حقل تنكيز
النفطي أن العمال قد أضربوا تضامنا مع

االحتجاجات.
وانتشر االالف من رجال الشرطة
والقوات الخاصة أثناء تجمع الحشود،
وتظاهر ما ال يقل عن خمسين ألف
شخص، يوم الثالثاء، في أنحاء

كازاخستان.
 

بحلول يوم األربعاء، اجتاح المتظاهرون
اإلدارات المدينة، والمطار، والمقر
الرئاسي في ألماتي، مما دفع السلطات

إلى إعالن حالة الطوارئ الوطنية. 
قال أحد المتظاهرين في مقطع فيديو تم
تداوله على وسائل التواصل االجتماعي:
"عمري ثالثون عاًما، وال أريد أن أعيش

ثالثين عاًما أخرى كعبد".
في بعض األماكن تم اقتحام أقسام
الشرطة، وفي أكتوبي، المدينة
الكازاخستانية بالقرب من حدود البالد
مع روسيا، ُيعتقد أن قسم شرطة بأكمله
قد انحاز إلى المحتجين، وأظهر مقطع
فيديو محتجين يهتفون، وهم يرحبون
بالضباط عند خروجهم من مركز للشرطة

لالنضمام إلى الحشد.
 

كان المتظاهرون يرددون "اخرج أيها
الرجل العجوز" في إشارة إلى نور سلطان
نزارباييف، استقال الرجل البالغ من العمر
81 عاًما من منصبه كرئيس في عام
2019 بعد ثالثة عقود في المنصب، لكنه

يحتفظ بلقب إلباسي أو زعيم األمة. 



العدد 56 ✪ 1 / 2022 13

خرج مئات اآلالف من الناس إلى شوارع تشيلي، يوم األحد،
لالحتفال بفوز المرشح الرئاسي اليساري جابرييل بوريتش
وهزيمة اليميني المتطرف أنطونيو كاست. فاز بوريتش بنسبة
56% من األصوات مقابل 44%. صعد اسم بوريتش بقيادته
لالحتجاجات المعارضة لخصخصة التعليم في 2011، وأصبح
ثاني رئيس في تاريخ تشيلي يحصل على أكثر من 4 ماليين

صوت. 
جاءت هذه االنتخابات بعد احتجاجات جماهيرية قوية في 2019 ضد
السياسات النيوليبرالية والالمساواة. وكانت إعادة كتابة الدستور الذي
يعود لحقبة الديكتاتور بينوشيه، منذ عام 1973، هي أحد أهم المطالب

الرئيسية التي فرضتها االحتجاجات على السلطة.
 

كان فوز كاست سيعطي دفعًة كبيرًة لليمين المتطرف. كان والده جندًيا
نازًيا هرب إلى تشيلي بعد الحرب العالمية الثانية بهويٍة مزيفة. ويعارض
أنطونيو كاست حق اإلجهاض وزواج المثليين وأراد إلغاء وزارة المرأة
والمساواة بين الجنسين. واعتبر كاست الرئيس البرازيلي جايير
ح بتأييده لـ "اإلرث االقتصادي" لبينوشيه.  بولسونارو من مؤيديه، وصرَّ

ت لصالح بوريتش العديد من غير المتحمسين له من أجل التخلص صوَّ
من كاست بسبب برنامجه. ووعد بوريتش بإعادة هيكلة اقتصاد السوق
الحر، وتغييرات في نظام التقاعد، عالوة على حماية حقوق اإلنسان

للسكان األصليين ومجتمع الميم.
 

يتوقع الكثير من العمال والفقراء أن يحدث تغيير اآلن، ولكن هناك
حدود لراديكالية بوريتش. كان بوريتش حريًصا أثناء حملته االنتخابية
على كسب تأييد الجناح اليميني، ولذلك طالب باتخاذ إجراءات ضد
المتهمين بـ "الحرق والنهب" أثناء احتجاجات أكتوبر 2019، مع تجاهل
الطريقة التي وجهت بها الشرطة االتهامات وتعاملها الوحشي مع
المتظاهرين. ويرفض بوريتش المطالبة بالعفو عن المسجونين بموجب
قانون "منع المتاريس"، والذي رفع عقوبة السجن على من ينصب
المتاريس. وكان دور بوريتش محورًيا في "اتفاق السالم" في نوفمبر
2019 والذي أنقذ الرئيس السابق سيباستيان بينيرا ومنع اتخاذ أي
إجراءات ضد من قادوا قمع االحتجاجات. وأعلن التزامه باتباع المعايير

التقشفية في ميزانية 2022 وتنفيذ "المسئولية المالية".
 

م بوريتش تحالًفا سياسًيا يشمل حركة الجبهة الواسعة والحزب يتزعَّ
الشيوعي التشيلي، ولكن اليمين واليسار يملكون عدد مقاعد متقارب
في البرلمان، مما يزيد من الصعوبات التي ستواجهه إلحداث تغييرات

بالطرق الشائعة.
خذلت حكوماٌت متعاقبة، من اليمين واليسار، العمال منذ سقوط
ديكتاتورية بينوشيه في 1990. كان هذا سبب االحتجاجات الشعبية
في أكتوبر 2019 ضد الفقر والالمساواة، ولكن القوى اليسارية التقليدية
خذلتهم بتحويل ثورة متفجرة إلى انتخابات فقط. سيتطلَّب األمر
حركة في الشوارع ومواقع العمل، وليس البرلمان، إلجبار بوريتش على

الوفاء بتعهداته والذهاب أبعد من ذلك.

 المقال بقلم صوفي سكواير - صحيفة "العامل االشتراكي" البريطانية *
ترجمة: مصطفى عبد الغني *

قامت حشود يوم األربعاء في تالديكورغان، وهي بلدة في جنوب
كازاخستان، بإسقاط تمثال نصب على شرفه في عام 2016.

ولم ُير نزارباييف منذ بدء االحتجاجات، وسط أنباء عن استعداده
للسفر إلى الخارج "لتلقي العالج الطبي". وغادرت بالفعل قرابة اثنتا
عشرة طائرة خاصة كازاخستان في األيام القليلة الماضية ، وتوجه

معظمها إلى أوروبا أو دبي.
واشتبك متظاهرون يوم الخميس مع قوات األمن لليوم الثاني على
التوالي، حيث هبطت القوات الروسية الستعادة المطار، في حين
توغلت ناقالت الجند المدرعة في اتجاه الساحة الرئيسية حيث

أطلقت القوات الكازاخستانية النار على الحشود.
وزعمت وزارة الداخلية الكازاخستانية أن ستة وعشرين متظاهرا
قتلوا خالل االضطرابات، وأصيب ثمانية عشر آخرين ، واعتقل أكثر
من 3000 شخص. وقتل ثمانية عشر ضابطا من ضباط إنفاذ القانون.

تريد كل من روسيا والصين جاًرا مستقًرا، ومن الواضح أن روسيا
حريصة على ضمان بقاء النظام في مكانه بأكبر قدر من القوة حسب
الحاجة، كما يريد الغرب االستقرار ألرباح النفط، حيث ظلت الطبقة
الحاكمة البريطانية تتودد إلى األوليغارشية، والديكتاتوريين في

المنطقة هناك منذ سنوات.
تصاعدت حدة التمرد من احتجاج على الوقود إلى حركة هزت
حكومة قمعية وحشية، وأطلقت شرارة غزو إمبراطوري، لذا يجب

على االشتراكيين دعم المقاومة ومعارضة الغزو الروسي.
 

أصدقاء توني بلير، واألمير أندرو 
تقع كازاخستان بين الصين وروسيا، وهي تاسع أكبر دولة في العالم
من حيث المساحة ولكن يبلغ عدد سكانها تسعة عشر مليون نسمة

فقط.
تمتلك كازاخستان، أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في منطقة بحر
قزوين، وتنتج حوالي 1.1 مليون برميل يومًيا من النفط الخام، وقد
ضخت إكسون موبيل وشيفرون عشرات المليارات من الدوالرات في

حقول نفط بغرب كازاخستان، حيث اندلعت االحتجاجات. 
Chevron أنفق كونسورتيوم وهو تحالف شركات كبير تقوده شركة
ما يقدر بنحو ثالثين مليار جنيه إسترليني على مشروع لتعزيز اإلنتاج

في حقل Tengiz النفطي،  وانضم العمال هناك إلى االحتجاجات.
في عام 2019 ، صادرت الوكالة الوطنية للجريمة ثالثة عقارات في
لندن تبلغ قيمتها ثمانين مليون جنيه إسترليني تخص ابنة نزارباييف

وحفيده.
اشترى صهر نزارباييف، تيمور كوليباييف، قصًرا في أسكوت من عائلة
األمير أندرو مقابل خمسة عشر مليون جنيه إسترليني في عام 2007
، بزيادة ثالثة ماليين جنيه إسترليني عن السعر المطلوب، في حين

 لم يكن هناك مزايدين آخرين.
قدم توني بلير استشارات ل نزارباييف حول حملة قمع ضد عمال
النفط المضربين في 2011 أسفرت عن مقتل أربعة عشر عامال على

األقل. 
وطالب بلير ، الذي حصل على لقب فارس، منذ ذلك الحين، بمبلغ

خمسة ماليين جنيه إسترليني، كأجر لهذه االستشارات.

بقلم سايمون باسكتر _العامل االشتراكي
ترجمة الخط األمامي

انتصار اليسار في تشيلي إلى أي مدى يمكن أن يحدث
تغيير اآلن؟
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لم يكن انهيار االتحاد السوفييتي منذ ثالثين عاًما هزيمًة
لالشتراكيين، بل أن الدروس المستفادة مهمة لالشتراكيين اليوم في

كفاحهم من أجل "اشتراكية حقيقية". 

قبل ثالثين عاًما ُأخِفَض علم الشيوعية األحمر للمرة األخيرة فوق
مبنى الكرملين في موسكو عقب انهيار االتحاد السوفييتي في
الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1991. رأي معظم اليساريون
األمر على أنه نهايٌة لالشتراكية. لكن صحيفة "العامل االشتراكي"
البريطانية كان لها رأٌي آخر، إذ رأت أن االنهيار هو "حقيقة يجب أن
يسعد بها كلُّ اشتراكي". احتفلت الصفحة األولى بانقسام االتحاد
رًة: "انهارت الشيوعية، حان وقت الكفاح من أجل السوفييتي معبِّ

االشتراكية الحقيقية". 

على أنقاض الثورة 
في الحقيقة، كان االتحاد السوفييتي والدول التابعة له في أوروبا
الشرقية مجتمعات "رأسمالية الدولة"، ليس للعمال فيها أي تحكم.
أنشأ الديكتاتور جوزيف ستالين وخلفاؤه نظاًما ديكتاتورًيا وحشًيا
قائًما على االستغالل واالضطهاد. لكن هذه النتيجة لم تكن حتمية
للثورة الروسية، بل أن العمال قد أظهروا إمكانية تسيير المجتمع

دون أصحاب عمل ومصرفيين وإقطاعيين. 

في أكتوبر 1917، استحوذت الطبقة العاملة على السلطة بالتحالف
مع الفالحين. كان حجر األساس، األكثر ديمقراطيًة منه في النظام
الرأسمالي، قائًما على مجالس العمال أو السوفييتات، التي تعني
َم العمال في أماكن العمل الرئيسية بينما مجلس بالروسية. تحكَّ
ُفكِّكت أراضي اإلقطاعيين وُسلَِّمت للفالحين. ألغت روسيا تجريم
المثلية الجنسية تماًما وقتذاك، قبل عقوٍد من اإلصالحات المعتدلة
التي أدخلتها الغالبية العظمى من الدول الرأسمالية مثل بريطانيا.
هن في الطالق واإلجهاض عند وكفلت روسيا الثورة للنساء حقَّ

الطلب.

كان على الثورة، التي حمل لواءها فالديمير لينين والحزب البلشفي،
أن تنتشر على المستوى الدولي كي ُيكَتب لها البقاء. لكن لألسف،
فشلت موجة التمرد التي أطلقت الثورة عنانها. في الوقت ذاته،
اجتاحت 14 قوى إمبريالية األراضي الروسية وقاتلوا بجانب
الجيش األبيض، المناهض للثورة، الذي أراد استعادة النظام

القيصري القديم.
 

تصدى الجيش األحمر بقيادة ليون تروتسكي للغزاة وأطاحوا
بالجيوش البيضاء بحلول عام 1922. لكن كان للحرب األهلية
ر، فقد قضت على الطبقة العاملة. وجد الحزب الروسية تأثيٌر مدمِّ
البلشفي نفسه يتولَّى إدارة الدولة التي نما حجمها وسلطتها خالل
عشرينيات القرن، في ظل وجود ستالين كأميٍن عام للحزب. وفي
انسالٍخ تام عن البالشفة، اختلق ستالين فكرة "االشتراكية في دولة
واحدة" ُمدعًيا أنه تحت قيادته يمكن تحقيق االشتراكية بدون ثورة
ل عالمية. وبحلول نهاية العقد كانت بيروقراطية الدولة قيد التحوُّ

إلى طبقة حاكمة جديدة. 
 

في 1928 دفعت مجموعٌة من الضغوطات اإلمبريالية واألزمات
الداخلية ستالين إلى تبني أول "خطة خمسية" هدفت إلى تسريع
عمليات التصنيع عن طريق الضغط على الطبقة العاملة واعتصارها.
ومن أجل ذلك أطلق ستالين ثورًة مضادة وحشية أغرقت مكاسب
عام 1917 في الدم. كانت الخطة الخمسية تحوًال فاصًال إلى

"رأسمالية الدولة البيروقراطية".
 

االتحاد السوفييتي.. رأسمالية دولة 
ز كارل ماركس الرأسمالية بانقسامين. االنقسام األول بين العمال ميَّ
والرأسماليين المالكين والمتحكمين بـ"وسائل اإلنتاج"، كالمصانع
والماكينات. يستغل الرأسماليون العمال لدرِّ األرباح، لكن الطمع ليس
حافزهم الوحيد. وهنا يأتي االنقسام الثاني، وهو االنقسام بين
الرأسماليين أنفسهم، إذ تجبر المنافسة الشركات على إعادة استثمار
أرباحها في صناعاٍت جديدة واعتصار المزيد من األرباح من العمال
من أجل التفوق على المنافسين في السوق. وهذا ما يؤدي إلى نظام
"التراكم من أجل التراكم، واإلنتاج من أجل اإلنتاج"، وفًقا لماركس. 

 
اتسم االتحاد السوفييتي باالنقسام األول بين العمال ووسائل
اإلنتاج. وكان إخضاع الطبقة العاملة هو جوهر قوانين العمل التي
أقرها ستالين. أوضح أحد القرارات التي أصدرتها اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي في سبتمبر 1929 أن أوامر المدراء "ُملِزمة بدون
شرٍط أو قيد على الموظفين اإلداريين التابعين لهم وعلى جميع

العمال". 
 

لكن ماذا عن االنقسام الثاني؟ بالنظر داخل االتحاد السوفييتي
وحده لم يكن لالنقسام الثاني وجود في ظل غياب فكرة المنافسة
في سوق االقتصادات التابعة لستالين. لكن هذه النظرة تختلف في
سياق التنافس اإلمبريالي العالمي حيث وجد االتحاد السوفييتي
نفسه محاصًرا في سباق عسكري واقتصادي مع دول الغرب
الرأسمالية. في ظل هذه المنافسة لم تختلف إدارة البالد عن أسلوب
إدارة شركة رأسمالية، إذ بات الهدف هو الربح وتراكم رأس المال

من خالل استغالل جهود العمال. 

لماذا سقط اإلتحاد السوفيتي قبل 30
؟

ً
عاما
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بعد الحرب العالمية الثانية، فرض االتحاد السوفييتي نموذج رأسمالية
الدولة على أوروبا الشرقية، كما استقت منه أيًضا دول "اشتراكية"
أخرى، مثل الصين وكوبا، هذا النموذج. اشتدت المنافسة اإلمبريالية
.خالل الحرب الباردة

مع حلول وقت وفاة ستالين في 1953، كان حكام االتحاد السوفييتي
والكتلة الشرقية أمام أزمة. نجحت السلطة البيروقراطية بالفعل في
بناء صناعات ثقيلة في الثالثينيات. جرى ذلك من خالل زيادة
"إنتاجية العمل" -المزيد من اعتصار العمال- عن طريق القمع الوحشي.
لكن االعتماد على الترهيب من أجل زيادة اإلنتاجية قد وصل ألقصى
حدوده. إذ تتطلَّب التنمية الرأسمالية الحديثة قوًة عاملة ذات تعليم

وصحة جيدين لكي تتجاوز المرحلة األولية من التطور الصناعي.

َبت األزمة انقساًما بين أتباع ستالين بعد موته. وفي نهاية المطاف سبَّ
نجح نيكيتا خروتشوف في انتزاع المنصب األعلى واعًدا بإجراء
إصالحات. شنَّ خروتشوف هجوًما واسًعا على تقديس ستالين في
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي في عام 1956. ومن أجل زيادة
إنتاجية العمال، عمل خروتشوف بمبدأ العصا والجزرة، حيث وعد برفع
األجور وزيادة السلع االستهالكية، لكنه لم يكن ليعدل عن اللجوء للقمع

عند خوفه على استقرار الحكم. 

صراع طبقي 
لكونها هي األخرى مجتمعات طبقية، شهد االتحاد السوفييتي ودول
الكتلة الشرقية من الصراع الطبقي كما هو الحال في الغرب. في 1953،
انتفض العمال في تشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية بالفعل ضد
االنتهاكات بحق مستوى المعيشة. وبعد أن تسبَّب خطاب خروتشوف
في اضطراٍب أيديولوجي في الدول الستالينية، بدأ عامة الشعب في
د. إعادة التفكير بشأن حكامهم. أخذ العمال في بولندا والمجر في التمرُّ
وماذا كان رد فعل "اإلصالحي" خروتشوف؟ أرَسَل دبابات لسحق ثورة

العمال المجريين. 

شهد االتحاد السوفييتي معدالت نمو مذهلة خالل الخمسينيات
والستينيات، لكن النمو الداخلي لم يكن كافًيا للتغلب على الضغوطات
المستمرة من أجل زيادة تراكم رأس المال. استمر النمو الداخلي في
االصطدام بحدود تراكم رأس المال الذي حدده االقتصاد الوطني. وكان
ر االتحاد السوفييتي يعني أن سباق التسلُّح كان بمثابة عبٍء ثقيٍل تأخُّ

بشكٍل خاص على اقتصاده. 

فشلت إصالحات خروتشوف في زيادة كفاءة رأسمالية الدولة، وُأطيَح
به في عام 1964 على يد ليونيد بريجنيف الذي بدوره لم يحل
المشكالت األساسية هو اآلخر. وبحلول السبعينيات، كان االتحاد
السوفييتي يعاني من ركوٍد عميق، األمر الذي دفع إلى انقسام بين

"اإلصالحيين" و"المحافظين". 

أراد الفريق األول إدخال إصالحات لجعل رأسمالية الدولة أكثر
س الفريق اآلخر من أن أي تغيير قد يهدد نظام كفاءة، بينما توجَّ
البيروقراطية الحاكمة. اعتراًفا باألزمة، أصبح ميخائيل
جورباتشوف حاكًما لالتحاد السوفييتي في 1984، وبدأ بتطبيق
برنامج االنفتاح (جالسنوست) واإلصالح (بيريسترويكا). لكن
محاوالت اإلصالح كانت ضئيلة جًدا ومتأخرة للغاية، ما أثار
مزيًدا من االنقسام جراء الفشل في حل األزمات، وظهرت قوى

في قاعدة المجتمع بدأت تتشكَّك في الحكم بشكل علني. 

وفي 1989 انطلقت موجة ثورية أطاحت باألنظمة الستالينية
الديكتاتورية في أوروبا الشرقية. وفي 1991 انهار االتحاد
السوفييتي نفسه بعد فشل أطراف محافظة من داخل

البيروقراطية في محاولة االنقالب ضد جورباتشوف. 

لكن الطبقة الحاكمة القديمة بذلت قصارى جهدها للتمسك
ر المشهد السياسي، لكن الروابط االجتماعية بسلطتها الطبقية. تغيَّ
ر. أصبح السياسيون الشيوعيون بين الرؤساء والعمال لم تتغيَّ
ساسة "ديمقراطيين". أصبح مديرو الشركات المملوكة للدولة

مديرين وأحياًنا مالًكا للشركات الُمخصَخصة حديًثا.

في بعض الدول الستالينية، باتت حركات المعارضة جزًءا من
النظام الجديد مع الوافدين الجدد من الرأسماليين. وسواًء ُحكمت
الدول الجديدة من ِقبل ستالينيين إصالحيين أو ديمقراطيين
ليبراليين أو مزيٍج من االثنين، تقبلت جميع الحكومات منطق

الرأسمالية العالمية، واتبعت سياسات السوق الحر الفاسدة.

هذا ال يعني أن على االشتراكيين التحسر على سقوط االتحاد
السوفييتي. المطلوب هي تلك الروح األصلية للثورة االشتراكية

ر الطبقة العاملة في 1917 قبل أن تدفنهما الستالينية. وتحرُّ

المقال بقلم: توماس تينجلي إيفانز - صحيفة "العامل *
االشتراكي" البريطانية ترجمة االشتراكيون الثوريون
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كان ستيف بيكو ، المولود هذا الشهر قبل 75 عاًما ،
أحد أهم النشطاء والمفكرين في جنوب إفريقيا.

ومع ذلك ، بالكاد ورد ذكره في كتابات المؤرخين.
 

 تشارلي كيمبر يلقي نظرة على حياة بيكو
وسياسته.

 
ما هي السياسة التي سيطرت على المعركة ضد

نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ؟
 

الجواب التلقائي هو نيلسون مانديال والمؤتمر
الوطني األفريقي .

 
ولكن لمدة عقد في الستينيات والسبعينيات من
القرن الماضي ، كانت القوة األقوى واألكثر نشاًطا

هي الوعي األسود ، بقيادة ستيف بيكو.
 

سمع معظم الناس اسمه فقط في أغنية لبيتر
غابرييل ، أو في فيلم Cry Freedom. إنه يركز على
صداقته مع الصحفي الليبرالي األبيض دونالد وودز

- ويصبح وودز هو البطل.
 

لكن بيكو كان أكثر أهمية من ذلك بكثير. كانت أفكار
الوعي األسود مهمة بين المشاركين في ثورة طالب

مدرسة سويتو التاريخية في عام 1976.
 

مانديال نفسه قال إن حركة الوعي األسود كانت
"الشرارة التي أشعلت حريًقا في جميع أنحاء جنوب

إفريقيا".

قتلت دولة الفصل العنصري بيكو عام 1977 عندما كان يبلغ من العمر 30 عاًما فقط.
 

لكن مجموعات من النشطاء ، الذين خاب أملهم من فساد حكومة حزب المؤتمر
الوطني األفريقي وفشلها في إحداث التغيير ، يعيدون اليوم فحص أفكاره.

 
ولد بيكو لعائلة فقيرة في الكاب الشرقية. كان والده شرطًيا ثم كاتًبا ، وكانت والدته

عاملة منزلية لدى العائالت البيضاء.
 

تزامنت طفولته مع إضفاء الطابع الرسمي الصارم على الفصل العنصري. لقد حرم
السود من جميع الحقوق السياسية ومعظم الحقوق االقتصادية.

 
وصنفتهم من خالل اختبارات عنصرية مهينة ، وأخبرتهم أين يمكنهم العيش ،

وجرى ضربهم وسجنهم وقتلهم إذا قاوموا.
 

حكم البيض ، واحد من كل سبعة من السكان األصليين.
 

برز بيكو كأول رئيس لمنظمة طالب جنوب إفريقيا (ساسو) في منتصف الستينيات.
 

كانت معركة خاسرة للمقاومة. بقتل المتظاهرين في شاربفيل والنجا في 21 مارس
1960 ، حيث أظهرت الحكومة أنها ستواجه االحتجاجات بقمع دموي.

 
وأعقب ذلك حظر حزب المؤتمر الوطني األفريقي والكونغرس األفريقي .

 
لقد تطلب األمر شجاعة كبيرة للتميز والحث على المقاومة. لكنه كان يعني أيًضا

وجود مساحة لألفكار الجديدة.
 

كانت إحدى القضايا المركزية لساسو هي ما إذا كان يجب على الطالب السود تنظيم
أنفسهم بشكل منفصل عن البيض ، وخاصة الليبراليين البيض.

 
كانت منظمة الطالب الوطنية في البالد ، Nusas ، مفتوحة للطالب من جميع الفئات
العرقية. ولكن على الرغم من عضويتها المتعددة األعراق ، إال أنها كانت تخضع
لسيطرة الطالب البيض. كتب بيكو ، "إن دور الليبرالي األبيض في تاريخ الرجل

األسود في جنوب إفريقيا هو دور مثير للفضول.
 

"عدد قليل جًدا من المنظمات السوداء لم تكن تحت إشراف البيض. ووفًقا
لصورتهم ، كان الليبراليون البيض يعرفون دائًما ما هو جيد للسود ويخبرونهم بذلك

."
 

في المقابل ، قام ساسو بتقييد العضوية لجميع الشرائح السوداء من السكان ، والتي
شملت تلك المصنفة في فئات الفصل العنصري من "األفريقيين" و "الملونين" و

"الهندية".
 

تكمن جذور هذه الحركة في إفريقيا ، وهي أيديولوجية تطورت حول شخصيات
مثل أنطون ليمبيدي في األربعينيات. وقال إن أفريقيا كانت "بلد الرجل األسود"

وليس للبيض دور في النضال من أجل التحرير.
 

كان هذا اختالًفا حاًدا عن تقاليد حزب المؤتمر الوطني األفريقي التي شددت على
التعددية العرقية ، والجمع بين الناس من جميع الطبقات واألعراق.

 



العدد 56 ✪ 1 / 2022 17

لكن في الوقت نفسه اتفق ليمبيدي مع حزب المؤتمر الوطني
األفريقي على أن نضال التحرير ال يتعلق بمواجهة الرأسمالية.

كانت نسخة بيكو من األفارقة أكثر راديكالية. لقد تأثرت بالثورة
العالمية عام 1968 - بما في ذلك في إفريقيا - والحركات في
الواليات المتحدة. كانت دعوة ستوكلي كارمايكل من أجل "القوة
السوداء" ومطالبة مالكولم إكس باستخدام "أي وسيلة ضرورية"

ذات أهمية خاصة.
 

استعار نشطاء الوعي األسود أيًضا من كتابات فرانتس فانون.
فقال بيكو: "أقوى سالح في يد الظالم هو عقل المظلوم".

أراد أن يفخر السود وال يشعروا بأنهم مضطرون للتراجع. كان من
الضروري تدمير الفكرة السائدة بأن "األسود هو انحراف عن"

الطبيعي "وهو األبيض".
أشاع بيكو شعار " األسود جميل ". لكنه أصر ، "يجب أن أصرح

بشكل قاطع أنه ال يوجد شيء اسمه شرطي أسود.
"أي رجل أسود يدعم النظام بشكل فعال فقد الحق في أن ُيعتبر

جزًءا من المجتمع األسود. إنهم امتداد للعدو في صفوفنا ".
كونك أسود يعني التعرف على مصدر االضطهاد وامتالك اإلرادة

لتحطيمه.
كانت القوة العظيمة ألفكار بيكو هي أنها استفادت من الشعور

المتزايد بالتشدد في السبعينيات.
وقد تجلى ذلك من خالل إضرابات ديربان عام 1973 - بداية
المقاومة العمالية في وقت لم تكن فيه نقابات عمالية قانونية قد

ظهرت.
تحولت اللغة التي تصف العدو من "هيكل القوة البيضاء" إلى

"النظام الرأسمالي األبيض" و "الرأسمالية العنصرية".
ثم جاء تمرد سويتو . تم تصميم تحدي بيكو الجريء باإلعتماد
على الذات. فلم يكن عليه انتظار مجموعة من الشخصيات

السياسية المنفية في حزب المؤتمر الوطني األفريقي للقتال.
اعتقدت الحكومة في البداية أن الوعي األسود قد يتناسب مع

التصنيف العرقي.
 

لكنها سرعان ما علمت أنه خطر ، وتحولت إلى القمع. تم حظر
بيكو ألول مرة من النشاط السياسي ثم شارك في محاكمة أعضاء

حركة الوعي األسود.
لكن سرعة بديهته وشخصيته المشاكسة أمام المحكمة لمدة

أسبوع اجتاحت الصحف والمناقشات العامة .
قال صديقه بن خوابا ، "بين عشية وضحاها ، أصبح ستيف من
ُنخب سويتو شيبين. أخيًرا هذا هو الصوت الحقيقي للناس ، ال
يخشى أن يقول بصراحة ما يعتقده اآلخرون عن السود ولكنهم

خائفون جًدا من قول ذلك ".
 

لكن كانت هناك نقاط ضعف في أفكار بيكو . كان هناك القليل من
التوجيه أو النقاش حول القوى التي يمكن أن تحطم النظام.

تم تخصيص المزيد من الوقت في مشاريع المساعدة الذاتية
المحلية - بناء العيادات والمدارس ومحاولة تعزيز األعمال

التجارية السوداء - بدالً من تنظيم العمال.

كان األفارقة مناهضين للشيوعية بشدة ، ورأوا األفكار الماركسية على أنها
انحراف عن وحدة السود. لم يكن هذا موقف بيكو تماًما.حيث قال: "أي
شكل من أشكال الحرية السياسية ال يمس التوزيع الصحيح للثروة لن

يكون له معنى.
 

"إذا كان لدينا مجرد تغيير في وجوه أولئك الذين يشغلون مناصب حاكمة
، فإن ما قد يحدث على األرجح هو أن السود سيظلون فقراء ، وسترى

القليل من السود يتسللون إلى ما يسمى بالبرجوازية.
"سيتم إدارة مجتمعنا بنفس الطريقة السابقة تقريبا". هذه نبوءة جيدة

حول ما حدث منذ 1994.
لكن في الوقت نفسه ، لم ير بيكو أن الصراع الطبقي محوري في القضاء

على العنصرية ، أو التشابك المنهجي للعنصرية والرأسمالية.
العامل األكثر أهمية في دحر الفصل العنصري لم يكن حزب المؤتمر
الوطني األفريقي وال تقليد الوعي األسود ، بل كان نضال العمال السود

وقوتهم الذين يضربون ويقاومون.
 

لم يكن بيكو متعلًقا بذلك مركزًيا. في بعض األحيان بدا أنه يقترح أن
الهياكل المتراكمة تدريجيًا لمنظمات المجتمع والشركات السوداء ستجبر

النظام على االستسالم لألغلبية.
ضرب قمع الدولة حركة الوعي األسود بشدة بعد عام 1976 واضطر العديد

من نشطاءها إلى اللجوء للمنفى.
لكن حزب المؤتمر الوطني األفريقي انتصر سياسًيا . فقد أقام جذوًرا

محلية أقوى وساعدهم الدعم المقدم من المنظمات الدولية.
أطلق حزب المؤتمر عالنية نداء عابر للطبقات مناشدا ليبراليي العالم

بنموذج من التعددية العرقية
كما أن لديه استراتيجية واضحة - مزيج من التعبئة الجماهيرية والكفاح

المسلح.
 

بحلول نهاية عام 1977 ، كان قد احتل موقع الريادة في معارضة الفصل
العنصري ، والتي لم يتنازل عنها أبًدا.

اعُتقل بيكو على حاجز للشرطة في أغسطس / آب 1977 ، واحُتجز لمدة
20 يوًما عاريًا ومقّيد اليدين ، ويواجه التعذيب واالستجواب الوحشي

على الرغم من إصابته بنزيف في المخ ، لم يتلق أي عالج طبي مناسب.
 

ثم ُألقي به في نهاية المطاف في سيارة الند روفر وفقد الوعي ألكثر من
12 ساعة في مستشفى السجن. ومات هناك على أرضية حجرية في

زنزانة.
 

وزعم وزير العدل والشرطة ، جيمي كروجر ، أن بيكو مات من إضراب عن
الطعام.

وصرح كروجر وهو يخاطب مؤتمر الحزب الحاكم ضاحًكا: "أنا لست حزيًنا
بوفاة بيكو . موته يمنحني الهدوء ".

لكن الناس في جنوب إفريقيا والعالم ال زالوا يتذكرون ستيف بيكو بعد
عقود من هزيمة بربرية الفصل العنصري وأتباعه.

 
ترجمة الخط األمامي عن مجلة العامل اإلشتراكي
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في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نو�مبر)،
كشف تقرير جديد صدر عن هيئة األمم المتحدة للمرأة،
مستندا على بيانات قدمت من 13 دولة منذ بداية جائحة
كورونا، أن 2 من كل 3 نساء أبلغن عن تعرضهن أو تعرض
امرأة يعرفنها لشكل من أشكال العنف، فيما قالت 1 فقط من

بين كل 10 إنها ستطلب المساعدة القانونية.
ورفعت األمم المتحدة شعار "لّون العالم برتقاليا: فلننه العنف
ضد المرأة اآلن"، واختارت اللون البرتقالي لما فيه من رمزية
لـ"مستقبل أكثر إشراقا"، في وقت تتعرض فيه ثلث نساء
العالم للعنف، ويرتفع العدد خالل األزمات اإلنسانية والصراعات

والكوارث المناخية.
 

وقالت األمم المتحدة في تقريرها إن الخطوة األولى لوقف
العنف هي تصديق الناجيات، واعتماد نهج شامل لعالج
األسباب الجذرية وتغيير األعراف االجتماعية الضارة، وإتاحة
الخدمات األساسية عبر قطاعات الشرطة والعدالة والقطاعات
االجتماعية، وإتاحة التمويل الكافي للجهود المبذولة في

المجال.
و تنتشر في هذا اليوم الكثير من الدعوات لكسر حلقة العنف
كقرار فردي مستقل يبني لحل هذه المشكلة لكن ماذا يعني
هذا؟ يعني أن بعض الرجال ، بقوة من الطبيعة ، هم من
يمارسون العنف ، وهم ينقلون ذلك إلى أبنائهم. و تشير هذه
الدعوات إلى أن العنف ال يمكن وقفه وال مفر منه - حتى يقوم

رجل أو امرأة بإيقافه.
ال أقصد هنا أن مثل هذه الحلول الفردية ال يمكن أن تحدث وال
تحدث - فالرجال والنساء يغيرون أوضاعهم لألفضل ، على

الرغم من القوى الهائلة التي تعمل ضدهم.
 

لكن طريقة "المسؤولية الفردية" في النظر إلى العنف ضد
المرأة تخفي مشكلة أكبر وأكثر منهجية - وهي أن المجتمع
الذي يعامل المرأة على أنها أقل من المساواة يفتح الباب أمام

سوء معاملة النساء. وهذا ما يجب مواجهته
 ويأتي القتل الحلقة األخيرة في سلسلة العنف

فقتل النساء اليحدث بمعزل. بل هو جزء من المنظومة األبوية
التي ترسخ ثقافة العنف واإلعتداء على المرأة بجعلها ملكية
لرجال األسرة والمجتمع والدولة، يملكون حق الوصاية على

حياتها والتحكم فيها وتعنيفها وقتلها إذا أرادوا.

المرأة ضحية نظام اجتماعي سائد 
مولد للعنف والتمييز 

فكان لنظام الطغمة السوري بصفته رأس هرمية القتل والعنف في سوريا
النصيب األكبر من الجرائم الممنهجة بحق المرأة

 فقد وثق تقرير حقوقي،صادر عن "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" مقتل
أكثر من 28 ألف امرأة على يد أطراف النزاع في سوريا، منذ آذار (مارس)

2011 وحتى الشهر الحالي.
 

وجاء في التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد
المرأة، أن من بين الضحايا نحو 22 ألف امرأة ُقتلن على يد قوات النظام،
بينما قتلت 1593 امرأة على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم

"داعش"، و961 بهجمات للتحالف الدولي.
كما حّمل التقرير فصائل المعارضة بما فيها "الجيش الوطني"، المسؤولية عن
مقتل 1318 امرأة، بينما ُقتلت 260 امرأة على يد "قوات سوريا
الديمقراطية" (قسد)، و83 على يد "هيئة تحرير الشام"، و1426 على يد

جهات أخرى.
ووفق المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا، فقد كان عام 2013 األسوأ من
حيث استهداف النساء، تاله عام 2012 ثم عام 2014 و2015 على التوالي.

من جميع النواحي ، ينظر مجتمعنا إلى النساء كما لو أنهن أقل قيمة من
الرجال. وال يتم التعبير عن هذه النظرة الدونية فقط في كلمات الموسيقى
أو التمييز الجنسي في الثقافة الشعبية ، ولكن في الوضع العام للمرأة ، بما
في ذلك العبء غير العادل في المنزل الذي يتوقع أن تتحمله النساء بشكل

كامل.
أضف إلى ذلك العالقات الصعبة والمتناقضة التي يمكن أن توجد بين أفراد
األسرة، والمحيط اإلجتماعي. فقد تجلب اإلحباطات غير المعلنة من العالم
الخارجي العنف إلى دوائر العالقات اإلجتماعية القريبة - وفي بعض الحاالت
، يصبح األشخاص األقرب واألقل مسؤولية عن المآسي الخارجية أهداًفا
لإلساءة والعنف. فال عجب في أن التقارير عن العنف األسري قد ازدادت بين
عائالت العسكريين ، حيث تعود أهوال الخدمة العسكرية لتطارد الجنود

الذين يهاجمون أفراد عائالتهم.
 

يكمن الرد على العنف المنزلي في تغيير مكانة المرأة في المجتمع بشكل
جذري. قد تكون الخطوة األولى هي المطالبة بالخدمات ، مثل مكان آمن
للعيش فيه ، للنساء الالتي يتعرضن لإلساءة. و القتال من أجل أجر العمل ،
حتى ال تشعر أي امرأة بالحاجة إلى البقاء مع المعتدي ألنها ال تستطيع تحمل
تكاليف المغادرة. وبالمثل ، فإن رعاية الطفل والرعاية الصحية المجانية
والتي يمكن الوصول إليها ستقطع شوًطا طويالً نحو تحرير النساء والرجال

من ضغوط وأعباء الحياة اليومية.
لن تأتي هذه األشياء بثمن ضئيل - وبالتأكيد لن يتم كسبها من خالل حث

النساء على "رفع أنفسهن من خالل أحذيتهن".
يجب أن يتم تنظيمهن والكفاح من أجلهن - من قبل النساء والرجال مًعا ،
ملتزمين بإنهاء اضطهاد المرأة من خالل ثورة اشتراكية من أسفل تقلب

هرمية المجتمع وقيمه.

إذا القتل هو نتيجة طبيعية لحق التفويض

السياسي للعنف ضد النساء العنف الذي يبدأ

من أكثر األشياء التي تحضر في حياتنا كأنها

طبيعية:

 من الوصاية والتمييز والعنف بالضرب واألذى
الذي نتعرض له داخل األسرة تحت غطاء

"المصلحة و "الحماية" و "الشرف".
 من جعل األسرة، والمجتمع، والدولة مؤسسات
هرمية يحتكر فيها الرجال السلطة ويمارسون

من خاللها العنف عىل النساء.



عن الحدث الكازاخي؛
 (حول بيان حزب العمال الشيوعي

الروسي)
 

بعد قراءة بيانهم بالتمعن الكافي، ال يمكنني أن

ً عىل موقف حزب أنفي موقفهم المتقدم قياسا

زيوغانوف الشيوعي الروسي في مسألة

التشخيص، فقد جاء في معرض تشخيصهم

لألسباب الجوهرية النتفاضة الكازاخيين الحالية

اآلتي:

 1- الهيمنة الرأسمالية مدة ثالثين عاماً، التي أدت
إىل استفحال التناقضات االجتماعية استفحاالً

هائالً.

ً إىل جنب مع  2- بذخ النخبة المسيطرة جنبا
المزيد من إفقار الجماهير العاملة.

 3- تسلط عائلة نزاربايف واغتنائها.
 وبالمناسبة، فالمذكور عضو مكتب سياسي
سابق في الحزب الشيوعي السوفييتي، وسكرتير

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في كازاخستان

السوفييتية قبل انهيار االتحاد السوفييتي، ورئيس

كازاخستان مطلق الصالحية منذ االنهيار وإىل عام

2019، وحاكمها الفعلي من وراء الستار بعد ذلك،
وراعي مافيات النهب الحكومية األكبر، وُمسخر

ثروات بالده الهائلة لصالح أسرته، وصاحب فكرة

العاصمة الجديدة (نور سلطان) المسماة عىل

اسمه في حياته.

 4- القمع الوحشي من السلطات للمتظاهرين،
وإطالق النار عليهم، وقتل العشرات من العمال،

واعتقل المئات وسجنهم أيام إضراب مدينة

جاناوزين عام 2011، إضافة إىل تنفيذ األعمال

االنتقامية الالإنسانية بحقهم فيما بعد.

 5-السلطة الحقيقية في كازاخستان بأيدي
الشركات الكبيرة.

 6-العمال األشداء خالل المعارك الطبقية في
لوا جاناوزين، الذين فصلوا من عملهم آنذاك، شكــَّ

اآلن طليعة االنتفاضة الطبقية الجديدة.

ً عند السطرين وهنا أرجو من القارئ التوقف مليا

السابقين؛ من أجل مقارنتهما بما سيأتي الحقاً

من كالم عن التنظيم والوعي.

 7-ابتدأ األمر باحتجاجات عمالية تحوَّلت إىل
إضراب غطى خالل أيام قليلة مناطق بأكملها،

ودعمه سكان المدن.

 هذه هي األسباب الموجبة للثورة هناك، كما
جاءت في البيان، أما مضاعفة أسعار الغاز في بلد

هو أحد أكبر المنتجين لهذه المادة الحيوية، فليس
أكثر من القشة التي قصمت ظهر البعير.
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أخيراً، أعتقد أنه من الضروري التأكيد

عىل أننا بحاجة ليس فقط للنظرية

االشتراكية الثورية والنسوية، ولكن أيضاً

للممارسة الثورية والنسوية في النضال

من أجل تحرير المرأة. هذه الممارسة

يجب أن تتضمن بناء حزب ثوري، ألنه

بدون حزب اشتراكي ثوري، ال يمكن أن

يكون هناك ثورة اشتراكية ناجحة.

 
عىل الرغم من أن ثورًة اشتراكية ال تحرر

المرأة تلقائياً، فإنها تخلق الظروف

المادية للقيام بذلك. ومن خالل العملية

الثورية في كل مراحلها، من البداية حتى
النهاية، فإن للثوريين، المتمسكين

بتراث الحزب البلشفي، دور حاسم في

مكافحة االضطهاد، ليس فقط من

ً داخل الطبقات األعىل، ولكن أيضا

الطبقة العاملة. ليس هناك بديل لهذه

العملية. جعل ماركس هذا واضحاً عندما

قال:

 
“إن الثورة أمر ضروري، ليس فقط ألن
الطبقة الحاكمة ال يمكن اإلطاحة بها بأي

طريقة أخرى، ولكن ألن الطبقة التي

ستطيح يمكنها فقط في قلب ثورة أن

تنجح في تخليص نفسها من كل

الحماقات القديمة لتصبح جاهزة إلقامة

المجتمع الجديد.”

 
لو كان دور الثوريين ال غنى عنه، لذا فأننا
سنكون أكثر فاعلية بعدم االستهانة

بالتحديات التي نواجهها في النضال

ضد التمييز عىل أساس الجنس داخل

الطبقة العاملة، بل من خالل االعتراف

بهذه التحديات، وعىل هذا األساس، يتم

وضع إستراتيجية تهدف إللقاء ثقل

الطبقة العاملة بأكمله وراء هدف تحرير

النساء.

 
دينا حداد _ الخط األمامي

 لكن أين هي سقطة شيوعيي حزب العمال في بيانهم!
 دعونا نقرأ معا.

 جاء في البيان بعد كل ما ُذكـِـرَ أعاله:
ً عن الوضع الثوريِّ،  إننا نرى أنَّ الوضع ال يزال بعيدا
فحتى هذه اللحظة ال يوجد لدى عمال كازاخستان

منظمة وال وعي شيوعي.

 رفاقنا هؤالء اآلتون من العصر الحجري البلشيفي ال
يرون ثورة بمعزل عن الوعي الشيوعي، وكأنَّ الثورات

حكر عىل الشيوعيين وحدهم، وكأنَّ كلَّ وعي آخر ال

يـُـعتدُّ به في الحراكات االجتماعية.

 وال تغيب عن أبصار هؤالء الرفاق الحذقين نظرية
المؤامرة، فتراهم يدرجونها في بيانهم، وكأنها ترنيمة عيد

أو الزمة أغنية، إذ يكتبون:
ه ليس سراً، أنَّ العديد من المنظمات غير  كما أنــَّ
الحكومية العاملة في أراضي الجمهوريات السوفيتية

السابقة والممولة إمبريالياً، تعمل منذ سنوات عىل

تدريب النشطاء، وبضمن ذلك في الدول األجنبية

الكبرى، فلهؤالء الناشطين مقرَّاتهم الخاصة وأموالهم

واتصاالتهم، وهم ينتظرون اللحظة المناسبة لركوب

موجة االحتجاجات؛ ليأخذوها في االتجاه الذي يريد

أسيادهم، فيستبدلون بزمرة حاكمة أخرى، لكنهم

يحافظون عىل عالقات الملكية الخاصة مصونة، بينما

أعينهم ال تغمض عن المندسين بنكهة كازاخية، إذ

يكتبون أيضاً:

 إننا ندين بشدة أفعال العناصر المندسة والمستفزين
واللصوص؛ الذين انضموا إىل االحتجاج الشعبي لتشويه

سمعة البروليتاريا متعددة الجنسيات في كازاخستان،

األمر الذي ساهم بتبرير قيام السلطات بقمع اإلضرابات،

والتجمعات، والمظاهرات بالعنف تحت ستار حماية

الشعب، أو حماية السكان من اإلرهابيين.

 هكذا، ورغم كلِّ مسوغات قيام ثورة كازاخية بعد أن
طفح كيل شعبها من ممارسات الطغمة الديكتاتورية

الحاكمة المتهتكة هناك، وهي المسوِّغات التي

استعرضها البيان ذاته، يأتي كاتبوه لينسفوا كلَّ كالمهم

بسفاسف من نمط غياب الوضع الثوري والتدخل

الخارجي، واالندساس، وهو كالم مكرور سمعناه مع كلِّ

انتفاضة في المنطقة العربية، التي يعرف شعوبها كيف

تعمل األجهزة األمنية عىل إطالق يد اللصوص والقتلة

لتخريب أي حراك شعبي، وكيف أنَّ التدخالت الخارجية

تأتي من الرجعيات المحيطة؛ للمساهمة في قمع هذه

الحراكات، ولتثبيت أركان األنظمة اآليلة إىل السقوط،

ألنَّ الخيط سُيكرُّ، ما إن يسقط أوَّل نظام متداع.

 وهذا التدخل الخارجي قد جاء سريعاً جداً هذه المرة في
المثال الكازاخي من أنظمة معاهدة األمن الجماعي

بقيادة من روسيا االتحادية زعيمة الرجعية األوراسية.
وختاما، ال يسعني القول لرفاقي سأبكي بيانهم إال اآلتي:

ينبغي أن يكون هناك ما هو أحسن في فهمكم يا رفاق،

فمقدماتكم ال تستوي ونتائجكم التي استخلصتموها.

 
خالد نعمة _نقال عن حسابه عىل "فيسبوك"
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