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تعويم النظام وسياسات المعارضة البرجوازية 
 
 

تزایدت في الآونة الأخیرة المعطیات التي تشیر إلی أن سیاسات العدید من الدول الإقلیمیة بدأت تمیل إلی إعادة تعویم النظام، وبعضها یشترط بعض التغییرات في سلوکه ،
وآخر یسعی الی دعوته لدمج بعض المعارضة المحسوبة علیها في صفوفه.

وعلی هذه الحال، فإن حتی الدول الأکثر عدائیة للنظام مع بدایة الثورة لم تکن تسعی فعلا إلی إسقاطه بقدر دعوتها لما أسمته " انتقال منظم" ، إضافة إلی رغبة عدد منها
تدمیر القدرات الاقتصادیة والبشریة لسوریا.

 
یترافق هذا القبول، النسبي، لهذه الدول ببقاء النظام واستمراره، طردا مع انعطافات متوالیة، إن لم یکن  تخبطا في أغلب الاحیان، في مواقف وسیاسات کل الأطراف المعارضة
التقلیدیة والمکّرسة البرجوازیة، العلمانیة والإسلامیة. التي رهنت، غالبّیتها، نفسها بالفعل منذ بدایة الثورة بسیاسات دول إقلیمیة ودولیة وبمصالح الأخیرة، وتحولت عملیا إلی

مجرد أوراق تلعب بها کما تشاء، والعشر سنوات الفائتة ملیئة بالأدلة علی ذلك. 
عموما، هنالك عناد لدى هذه الأطراف السیاسیة " المعارضة"،  بحصر العمل السیاسي المعارض لنظام الطغمة في سیاق هیئة التفاوض واللجنة الدستوریة، وبعضها الآخر بالدعوة
لحوار، وأحیانا یسّمونه تفاوض، مع النظام مباشرة. وفي سبیل ذلك، أي في سبیل ما یسّمونه " الحل السیاسي" فإنهم احترفوا السفر ومحاولة لقاء سفارات ومسؤولي الدول
الکبرى والفاعلة، بل وحتی الأقل فاعلیة، في الوضع السوري. أي أن السیاق الوحید تقریبا لنشاطها هو حصر العمل السیاسي " المعارض" بإطار التواصل الدبلوماسي. لتتحول هذه
الکیانات " المعارضة" إلی ما یشبه السفارات، لا تعبر عن واقع مادي حقیقي، ولا عن مصالح الشعب السوري بالحریة والتحرر والسیادة،  بقدر ما أّنها تأتي تلبیة لمطالب دول

إقلیمیة ودولیة.
 

یفقد بذلك العمل السیاسي عموما، والمعارض منه بشکل اخص، معناه الحقیقي وساحة تواجده الفعلیة، وهو التفاعل والعمل مع الناس والواقع، مهما کانت الظروف صعبة وقاسیة،
والعمل علی تغییره عبر سیاسات ونشاطات تقوم علی توعیة الناس وتنظیمها حول مطالب وأهداف مشترکة، وسیاسات واستراتیجیات واضحة لتحقیق هذه الاهداف. 

هذا الاقتصار علی العمل الدبلوماسي، لا یقصي هکذا معارضات، لأنها لیست معارضة واحدة فقط، من فاعلیتها، بل یفاقم  من حالة الإحباط الشائعة بین الناس ومن قرف الناس
من هکذا معارضة ومن العمل السیاسي عموما. ومن جهة أخرى، لأّنه یحول العمل السیاسي إلی حالة من العطالة ومجال للإرتزاق والفساد، والسمسرة والفهلوة.

دون الحاجة إلی  تکرار وصف واقع الحال السوري، والتجربة تثبت ذاك، إلی حد الفجاجة  فإّن نظام الطغمة  غیر قابل للإصلاح وأن هکذا معارضة تشارکه الحال. ولا خیر
یرتجی منهما. کل منهما یرى الآخر في المرآة، هو نفسه.

 
للخروج من هذا الهراء السیاسي المعمم، فإنّنا نعتقد أّنه علی التجمعات الجدیة التي لم تتلوث بعد بهذه الانتهازیة المزریة،  من القوى الدیمقراطیة والیساریة الجذریة أن تتفق
بدایة علی أّن مجال نشاطها وعملها هو خارج هذا الوباء المقرف الذي جاء تتویجا لانتصار الثورة المضادة المتعددة الاطراف.  وأن  ساحتي فعلها هما العمل علی توحید نشاطها
علی أساس برنامج عمل واضح علی قضایا محددة یفرضها الوضع السوري والدفاع عن مصالح الجماهیر الشعبیة، والأهم من ذلك، هو الانخراط في صفوف الناس وتنظیمها ورفع
سویة وعیها، في مواجهة کل من النظام ومعارضته البرجوازیة والاحتلالات. علی هذه الأسس یمکن حینها تحشید وبناء التحالفات فیما بینها، تحالفات واضحة ودیمقراطیة

وکفاحیة.
 

علی ذلك، لا زلنا نرى ضرورة توحید جهود الیسار المناضل في جبهة متحدة لأّن صوته المستقل هام وضروري في کفاح شعبنا،  ولأّن ذلك یسمح له بحضور أبرز ودور أکبر
ومرکزي وضامن  في التحالفات الدیمقراطیة الجذریة الضروریة لمواجهة هذا التعّفن العام الذي یصیب بلادنا علی کاّفة الّصعد: السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،

وأیضا علی صعید استقلال البلاد ووحدتها.
 

لا شك بأّن ضعف الیسار الجذري، رغم حضورنا ونشاطنا من التأسیس قبل عشر سنوات، شکل أحد العوامل التي سمحت للمعارضة البرجوازیة المتهافتة أن تحتل المشهد
المعارض  بدعم من دول إقلیمیة ودولیة.

 
لذا، فإنّنا نرّکز في سیاساتنا علی أهمیة العمل علی أن یستعید الیسار الجذري المناضل دوره ونشاطه البارز، فهذا ما یحتاجه شعبنا وبلادنا. وهذا ما فتئنا ندعو إلیه عبر تشکیل

جبهة متحدة للیسار المناضل السوري.
 في الوقت الذي یتمّسك فیه تیار الیسار الثوري ببوصلته وهدفه في العمل السیاسي والتنظیمي والکفاحي، ویولیه أهمّیة قصوى ومرکزیة هو بناء الحزب العمالي الجماهیري

الجذري. 

 
 تیار الیسار الثوري
تشرین الثاني/نوفمبر 2021 
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کشف مسؤول في حکومة النظام السوري، عن وجود فوضی في
تسعیر الأدویة، وتفاوت بأجور المعاینة لدى العیادات الطبیة،
رغم مطالبة وزارة الصحة بفرض رقابة علی الصیدلیات

والعیادات.
 

وقال رئیس جمعیة حمایة المستهلك عبد العزیز معقالي، إن
بعض الصیدلیات تتلاعب بأسعار الأدویة من خلال شطب السعر

القدیم المدون علی علبة الدواء ووضع سعر جدید.
 

وأضاف معقالي أن تسعیرة الکشف عن المریض تختلف بین
طبیب وآخر وتتراوح بین 18 ألفًا إلی 25 ألف لیرة سوریة،

بحسب صحیفة "الوطن" المقربة من النظام.
 

وکشف وزیر الصحة في الحکومة السوریة “حسن
الغباش” قبل أشهر، عن دراسة لرفع أجور المعاینة
لدى الأطباء في سوریا، لیتم تحدید هذا الأمر بما
یرضي الطبیب ویناسب المواطن قدر الإمکان، علی حد

تعبیره.
وتصل نسبة الأطباء الذین غادروا سوریا منذ 2011،
إلی 40% من إجمالي أعدادهم، ونسبة الهجرة من
الأطباء الجدد لا تقل عن 80%، بحسب تصریحات
صادرة عن «الهیئة السوریة للاختصاصات الطبیة»

التابعة للسلطات السوریة.
وأشار عضو مجلس محافظة دمشق “محمد زند
الحدید” في تصریحات نشرتها وسائل إعلام مؤخرًا
إلی أن  الأطباء في سوریا “تمادوا” برفع أجور
کشفیتهم، والخدمات التي یقدمونها “من دون أي
رادع”، وأنه «دفع أجور معاینة لطبیب ١٢ ألفًا وعندما

دخل إلی غرفة الطبیب دفع ١٨ ألفًا أجور تخطیط».
 

وکانت وزارة الصحة بحکومة النظام، رفعت قبل أشهر،
أسعار أکثر من 11 صنف دوائي بنسبة تراوحت بین
40 إلی 50%، تماشیًا مع مطالب أصحاب المعامل

الدوائیة لارتفاع تکلفة الإنتاج.
یذکر أن معظم السوریین یعانون من تدهور مستوى
المعیشة حیث یبلغ متوسط الدخل نحو 20 دولار
شهریًا، في حین تصل تکلفة معیشة أسرة مکونة من 5
أفراد، وسطیًا إلی 200 دولار أمریکي، وسط تجاهل
کلي من قبل نظام الطغمة لیسقط نظام الافقار

والاستبداد والتبعیة
یعقوب عبد المجید _ الخط الأمامي

وأشار إلی أن الجمعیة رفعت مذکرة لوزارة الصحة
طالبت فیها بوجود رقابة علی الصیادلة لتفادي الفوضی في
أسعار الأدویة، وتحدید تسعیرة محددة منصفة للطبیب

والمواطن ووضعها بمکان مرئي للمریض في العیادة.
 

ألمح نقیب الأطباء في سوریا إلی ضرورة رفع أجور
معاینة الطبیب إلی نحو 50 ألف لیرة، أي ما یعادل ثلثي

أجور الموظف شهریًا.
 

نقیب الأطباء في سوریا “یوسف مصطفی” إن «الطبیب
الذي کان یتقاضی 700 لیرة قبل الحرب في 2011،
یجب أن یتقاضی 45 ألف لیرة وفق أسعار الصرف

الحالیة».
 

وأضاف أنه «أعلی أجر طبیب بطرطوس لا یتعدى 10
آلاف لیرة وبمعظمهم 5 آلاف لیرة أي علی الطبیب أن
یکشف علی 9 مرضی لیتقاضی أجر مریض واحد قبل

الحرب»، علی حد قوله.
 

ًا کبیرًا وبات الذهاب إلی عیادات الأطباء في سوریا همَّ
یؤرق الکثیر من السوریین، في ظل الأجور المرتفعة التي
یحددها کل طبیب مهما کان اختصاصه، إلی جانب
ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفیات بالتوازي مع
تضاعف أسعار الأدویة، بحسب تقریر نشره (الحل نت)

الشهر الماضي.
 

وذکرت الرئاسة السوریة، في بیان، أن الجانب السوري
والوفد الإماراتي بحثا "العلاقات الثنائیة بین البلدین
الشقیقین، وتطویر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات
الاهتمام المشترك، وتکثیف الجهود لاستکشاف آفاق

جدیدة لهذا التعاون".
 

وأضاف البیان أن الرئیس الأسد أکد علی قوة العلاقات بین
البلدین ونوه بـ "المواقف الموضوعیة والصائبة التي تتخذها
الإمارات، مشددا علی أن الإمارات وقفت دائما إلی جانب

الشعب السوري".
 

کان لافتًا الصمت الذي ابدته وسائل إعلام الممانعة حیال
الزیارة التي یقوم بها وزیر خارجیة الامارات العربیة المتحدة
عبدالله بن زاید الی دمشق مع ما یمثله بن زاید من رأس
حربة تمتین علاقة دول الخلیج مع إسرائیل التي تعمقت

في الأشهر الأخیرة. 

واللافت أیضًا أن الزیارة سبقتها غارات اسرائیلیة علی
دمشق لکن ایضًا سبقتها حملة من قبل وسائل إعلام

الممانعة علی دول الخلیج بعد قطع علاقاتها مع لبنان. 
في مقابل هذا الصمت الممانع تلوح معادلة عقاب لبنان
من قبل دول الخلیج بسبب نفوذ حزب الله المدعوم من
إیران فیه مع العلم أن نفوذ الحزب في سوریا لا یقل عن
نفوذه في لبنان ودور طهران هنا یوازي دورها في بیروت. 

 
فأي سیاسة تلك التي تعتمدها الامارات التي ترید معاقبة
جماعة الحوثي ولبنان بسبب نفوذ طهران لکنها تتسامح مع
نظام الطغمة في دمشق وتبادر لإعادة العلاقات بعد عشر

سنوات من القطیعة؟
 

داني حنا _ الخط الأمامي

استقبل رئیس نظام الطغمة، بشار الأسد، الثلاثاء 9 من نوڤمبر/
تشرین الثاني، وزیر الخارجیة والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله
بن زاید آل نهیان، في أول زیارة لمسؤول إماراتي رفیع منذ بدء

الأزمة السوریة قبل أکثر من 10 سنوات.
 

وضم الوفد الإماراتي عددا من المسؤولین من بینهم، علي محمد
الشامسي، رئیس الهیئة الاتحادیة للهویة والجنسیة والجمارك

وأمن المنافذ.



وهکذا تستمر سلطة الطغمة الحاکمة، رغم
سیاسة التقنین الشدیدة في الکهرباء
وغیرها من مستلزمات الخیاة،  في سیاسة
استنزاف أخر ما تبقی من قدرات للشعب
السوري المفقر والمعذب والمضطهد.
ولکن صمته علی الظلم لن یدوم طویلا،
وسینهض من جدید ضد الطغاة والناهبین
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 طالب بیان صدر في الثاني من ت٢/نوفمبر في مدینة "رأس
العین-سري کانیه" شمال الحسکة بإقالة المجلس المحلي
للمدینة التابع للاحتلال الترکي بعد القمع الذي تعرضت له
مظاهرة شعبیة یوم الأول من نوفمبر /ت٢ احتجاجا علی تدهور

الأوضاع المعیشیة ورفع سعر الخبز .
 

وجاء في البیان ان الناس خرجت  في مظاهرة  قرب "دوار
الجوزة" أمس احتجاجا علی الأوضاع المعیشیة السیئة ورفعت
شعارات تحمل مطالب محقة...حول الواقع الذي یزداد سوءا
بعد قرار المجلس المحلي رفع سعر الخبز إلی الضعف، لکن
الشرطة (التابعة للاحتلال الترکي) بإشراف قائدها ومترجم الوالي

الترکي اعتدت بالضرب المبرح علیهم.
وطالب البیان بمساءلة الوالي المسؤول (القائم مقام) برأس
العین-سري کانیه عن سوء الأوضاع المعیشیة وطرد المترجم
"مصطفی أقصوي"، إضافة لإقالة المجلس المحلي وانتخاب آخر
قادر علی تحسین الأوضاع في المدینة وتقدیم مشاریع تحسن

الوضع الخدمي مع زیادة الدعم الإنساني للأهالي.
 

وفي هذا السیاق، استقال عضو المجلس المحلي "رجب الحسین"
مسؤول شؤون القرى نتیجة اعتداء عناصر الشرطة لمرتزقة
الاحتلال الترکي علی المتظاهرین احتجاجًا علی الوضع المعیشي
المتدهور وارتفاع سعر الخبز وسط کیل الشتائم للمطالبین

بمحاسبة اعضاء المجلس الفاسدین .
کما قدمت المهندستان "رابحة الأحمد" مدیرة المیاه و"شمسة
الأحمد" مدیرة الإعمار برأس العین استقالتهما أیضا، بعد
سلسلة استقالات 3 أعضاء في المجلس بسبب الفساد

المستشري في الدوائر التابعة للاحتلال الترکي.
وکانت دعوات للتظاهر یوم الأول من الشهر قد انتشرت في
جمیع بلدات "رأس العین" الخاضعة للاحتلال  الترکي ومرتزقته
فیما یسمی بالجیش الوطني السوري للمطالبة بتحسین الوضع
المعیشي ودعم الزراعة واحتجاجا علی غلاء الخبز، قابلها
الاحتلال الترکي بالتهدید والوعید، والقمع، وهو مافعله. عاش
کفاح الجماهیر السوریة ضد الاحتلال والاستبداد والاستغلال .

عاش کفاحها من أجل الخبز والحریة.
محرر الأخبار_ الخط الأمامي

أصدرت وزارة الکهرباء لنظام الطغمة قرارَا رفعت
من خلاله أسعار الکهرباء في معظم الشرائح
المستهلکة لها المنزلیة والتجاریة والصناعیة
والزراعیة ، علی أن یبدأ التطبیق اعتبارَا من بدایة

الشهر الجاري.
 

وقال المدیر المالي للمؤسسة العامة لنقل وتوزیع
الکهرباء، ماهر الزراد، في تصریح لقناة "الاخباریة"
السوریة، إن سعر الکیلوواط الواحد في الشریحة
الأولی للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاکها بـ600
کیلوواط ساعي خلال دورة الشهرین) ارتفعت من
لیرة سوریة إلی لیرتین، وفي الشریحة الثانیة (بین

601 وألف کیلوواط ساعي) من 3 إلی 6 لیرات.
 

کما ارتفع سعر الکیلوواط في الشریحة الثالثة (بین
ألف وألف و500 کیلوواط ساعي) من 6 إلی 20
لیرة، وفي الرابعة من 10 إلی 90 لیرة، وفي الشریحة

الأخیرة من 125 إلی 150 لیرة.
 

و ارتفع سعر الکیلوواط الواحد من الکهرباء
المستخدمة لأغراض الري من 12 إلی 40 لیرة،
ولضخ میاه الشرب إلی 120 لیرة، ولأعمال الأسمنت
والحدید من 30 إلی 110 لیرة،  وتجاریة وحرفیة
من 33 إلی 100 لیرة، وللاستهلاك الزائد من 34

ونصف إلی 100 لیرة سوریة. 
 

سامي الحلو _الخط الأمامي
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◾لقاء للمعارضة الدیمقراطیة السوریة في کولن ألمانیا 
بدعوة من آمارجي

 
▪انعقد لقاء للمعارضة السوریة الدیمقراطیة بدعوة من
أمارجي _ لجان الدیمقراطیة السوریة في کولن ألمانیا وذلك

في الیوم الثاني والثالث من شهر تشرین الأول الجاري. 
 

▪ حضر اللقاء مجموعة من الشخصیات والقوى الدیمقراطیة
السوریة وجاء هذا اللقاء ضمن نشاط آمارجي في عقد سلسلة
من حوارات الطاولة المستدیرة، وشکل هذا الحوار الجلسة

الرابعة من تلك السلسلة.
 

▪تخلل اللقاء مداخلات ومناقشات متنوعة وصفت المشهد
السوري بتصور عام وشکلت مدخل أولي للتطرق للمواضیع
العملیة حول ما یمکن فعله والأخطاء والقصور خلال السنوات

الماضیة 
 

▪وأیضا  جادلت في المخارج الممکنة للخروج من عنق
الزجاجة. وتناول أیضا سیاسات الإفقار الممنهجة للشعب

السوري وما یعانیه من تفکك وانهیار اجتماعي
 

▪ واکدت المداخلات علی ضعف العمل المعارض علی وجه
العموم والعمل الدیمقراطي المعارض  علی وجه الخصوص
 فقد أثبت فشل وقصر نظر وخفة في التعامل مع القضایا

الکبرى للشعب السوري.
 

 ▪ودعی اللقاء إلی المصارحة بنقد هذه التجربة واستخلاص
الدروس منها وتجاوز حالة الإحباط العام نحو البناء والتأسیس

لدور فاعل للقوى الدیمقراطیة.
 

31/10/2021
آمارجي _ لجان الدیمقراطیة السوریة

 

 تقرير عن األوضاع االقتصادية االجتماعية في سوريا

 
أشار تقریر للأمم المتحدة یرصد الآثار الکارثیة للصراع المسلح في سوریا، إلی أن أکثر من ثلث سکان البلاد

قد فروا إلی الدول المجاورة، وإلی أن أکثر من نصفهم یعیشون في حالة فقر.
 

ویدرس التقریر المعنون، "الحرب علی التنمیة، تأثیر المؤشرات والتطورات الاجتماعیة والاقتصادیة"، في الفترة
من نیسان/أبریل إلی حزیران/یونیو من العام الجاري، حیاة وسبل معیشة الشعب السوري الذي یعاني من
صراع دخل عامه الثالث.وتطرق التقریر إلی وضع اللاجئین الفلسطینیین في سوریا، وأشار إلی أن نصف

اللاجئین الفلسطینیین المسجلین في سوریا قد شردوا سواء داخل البلاد أو في الدول المجاورة.
 

وعن الآثار الاقتصادیة، فقد زاد الأثر الاقتصادي للأزمة من معاناة الأشخاص، إذ یشیر التقریر إلی أن قرابة
نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل، وتراجعت فرص الوظائف حیث فقد قرابة الملیوني وظیفة، کما انخفضت

قدرة سوریا الصناعیة.
 

وتمثل الزراعة الآن نحو خمسین في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. وقدرت خسائر القطاع الاقتصادي بنحو
ملیار دولار أمریکي منذ آذار/مارس 2011.کما تناول التقریر تأثیر الأزمة السوریة علی عرقلة التنمیة البشریة،
حیث توقف نصف إجمالي عدد الأطفال ممن هم في سن الدراسة عن الذهاب إلی المدرسة کما تم إغلاق
العدید من المدارس نتیجة للعنف وعدم الاستقرار. وأورد التقریر أن النظام الصحي علی وشك الانهیار، فأربعون
في المائة من المستشفیات العامة خارج الخدمة، ونحو ستین في المائة منها قد تعرض للتلف، وتم إغلاق أکثر

من نصف المراکز الصحیة التابعة للأونروا.
 

یشار إلی أن التقریر قد أصدرته وکالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین، الأونروا، بالشراکة مع برنامج الأمم
المتحدة الانمائي والمرکز السوري للبحوث السیاسیة  وبدعم مهم من الاتحاد الأوروبي، ویعد الاصدار الثاني من

تقاریر الرصد الاجتماعي والاقتصادي بشأن الوضع الکارثي في سوریا. 
 

 بدون تغییر متلازم دیمقراطي واجتماعي عمیق في سوریا، ستبقی الطبقات الشعبیة، اي غالبیة الشعب السوري،
ضحیة لوحشیة ونهب واستغلال أقلیة ضیقة من البرجوازیین ونظام الطغمة وأمراء الحرب الطائفیین.
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ذكرى اإلنقالب األسود
▪في مثل هذا الیوم, 16 نوفمبر/تشرین الثاني
1970،  قام الجنرال حافظ الأسد بانقلاب عسکري
أرسی من خلاله نظام طغمة عائلیة نهبت البلاد
وافقرت الشعب واهانته ومارست ابشع أنواع الهمجیة

بالجماهیر السوریة، وما تزال تمارس وحشیتها.
 یجب إسقاط نظام الطغمة لآل الأسد

انتقد خط الغاز 

 
وسط مخاوف من تسلیمه للنظام السوري.. المخابرات
الأردنیة اعتقلت الصحفي السوري إبراهیم عواد،
وصادرت معداته الصحفیة وقامت بترحیله إلی مخیم

الأزرق.
 

عواد یدرس الإعلام في الجامعة العربیة المفتوحة، وکان
له نشاط إعلامي خلال حملة النظام وحلفائه علی درعا،
وعمل سابقا کإعلامي مع الفیلق الأول، إلی حین إصابته

حیث غادر إلی الأردن للعلاج.
 

السلطات الأردنیة لم تخطر عواد مسبقا بضرورة مغادرة
الأراضي الأردنیة أو أنه سیتم ترحیله.

قبل فترة قدم أوراقه بشکل مباشر إلی السفارة الفرنسیة
بغیة السفر إلی هناك، لکن مساعیه لم تنجح.

 
تم استدعاؤه سابقا للتحقیق علی خلفیة حدیثه عن خط

الغاز العربي.
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بيان االشتراكيين الثوريين: 

أحكام جائرة للتنكيل بالمعارضين.. أفرجوا عن معتقلي "األمل" 

 
في ظل الوعود الزائفة من جانب النظام بـ"إستراتیجیة لحقوق الإنسان"، والإنهاء الوهمي لحالة الطوارئ، وسراب
"الانفراجة الدیمقراطیة" الموعودة، أصدرت أمس الأربعاء محکمة جنح أمن الدولة العلیا طوارئ أحکاًما جائرًة أخرى
بالسجن علی المعتقلین زیاد العلیمي (5 سنوات مع الشغل)، وهشام فؤاد (4 سنوات)، وحسام مؤنس (4 سنوات)،

ومحمد بهنسي، وحسام عبد الناصر، بخلاف المحکوم علیهم غیابًیا. 
جاءت هذه الأحکام، التي یقصد بها النظام المزید من ترهیب المعارضین، في القضیة رقم 957 لسنة 2021، بتهٍم غیر
دة لا تلیق إلا بدیکتاتوریة باطشة، وهي نشر أخبار کاذبة من خلال مقالات رأي معارضة للنظام. یدأب النظام في محدَّ
توظیف الأحکام القضائیة في خدمة قمع المعارضین، في حملٍة انتقامیة یشنها منذ سنوات عدیدة علی المعارضین، من
سیاسیین وصحفیین ونقابیین وکل من یعبر عن رأٍي یعارض النظام، بل حتی فقط لا یتسق مع اتجاهات النظام وأهدافه. 

 
کانت هذه القضیة في الأصل اشتقاًقا من القضیة رقم 930 لسنة 2019 أمن الدولة العلیا، والمعروفة باسم "قضیة تحالف
الأمل". وقد قضی هؤلاء المعتقلون، ومعظمهم من تیارات سیاسیة مختلفة، زهاء عامین ونصف من الحبس الاحتیاطي
ر قانونًا للحبس الاحتیاطي (سنتان فقط). واستخدم النظام القضیة الجدیدة، التي هي علی ذمتها، بالمخالفة لما هو مقرَّ
منسوخة في الأصل من قضیة "الأمل" وُملحقة بها، بغرض ضمان بقاء هؤلاء المعتقلین في السجون، في تحایل فج علی
دة. وهو أسلوب اعتاد علیه النظام في السنوات الأخیرة، في ما ُیعَرف بـ"تدویر" قانون الحبس الاحتیاطي، لمدٍد غیر محدَّ

المعتقلین في قضایا جدیدة بغرض التنکیل بهم. 
 

وعلاوة علی ذلك، یتعرَّض معتقلو "الأمل" لظروٍف بالغة القسوة في السجن؛ من الحرمان من التریض والزیارة، إلی غیاب
الرعایة الصحیة والإهمال الطبي، بینما یعاني العلیمي من الربو وضغط الدم، فضًلا عن إصابته بارتشاح في القلب أثناء

فترة احتجازه، ویعاني فؤاد من آلام الغضروف والظهر. 
 

تکشف هذه الأحکام بما لا یدع مجالًا للشك زیف الإجراءات الشکلیة التي اتخذها النظام في الأشهر القلیلة الماضیة،
وتدل علی أن "إستراتیجیة حقوق الإنسان" وإنهاء حالة الطوارئ وغیر ذلك لم یکن إلا لتحسین صورة النظام بالخارج

ودرء انتقادات حقوق الإنسان الموجهة له من دول عدة. 
إننا إذ ندین هذه الأحکام الظالمة، وندین محاکمات قضایا الرأي التي تخلو من أدنی ضمانات العدالة، ونطالب بالإفراج
الفوري عن معتقلین قضیة الأمل، فإننا نتضامن مع کافة المعتقلین في سجون النظام، الذي یمعن في التنکیل بهم

وحرمانهم من حقوقهم. 
 

 الاشتراکیون الثوریون
نوفمبر 2021 18

عززت التصریحات الروسیة حول الغارات الإسرائیلیة
المتواصلة علی الأراضي السوریة، التسریبات حول تفاهم تل
أبیب وموسکو مؤخراً، بشأن منح إسرائیل مجالات أوسع

للتحرك في سوریا.
 

ورأت صحیفة "الشرق الأوسط" في تقریر، الجمعة، أن
تصریحات المبعوث الرئاسي الروسي إلی سوریا ألکسندر
لافرنتییف، التي تعمد إطلاقها من دمشق بعد محادثات مع

رئیس النظام بشار الأسد، تؤکد هذا التفاهم.
 

وأشارت إلی أن لافرنتییف استخدم صیغة لافتة في تندیده،
إذ وصف تحرکات إسرائیل بأنها "أعمال لا إنسانیة" مؤکدًا

أنها "غیر مقبولة بشکل قاطع".
 

وأوضحت أن دلالات حصر الغارات المتواصلة بأنها "أعمال لا
إنسانیة" یعکس عدم تعامل موسکو مع الملف بصفته

موضوعًا سیاسیًا وعسکریًا بالغ الأهمیة.
 

کما کان الشق الثاني من حدیث لافرنتییف لافتًا أیضًا، إذ
رفض فکرة الرد العسکري علی الغارات الإسرائیلیة، وقال إنه
"في هذا السیاق سیکون الرد باستخدام القوة غیر بناء لأنه لا

أحد یحتاج إلی حرب جدیدة علی الأرض السوریة".
 

ودعا إلی "التواصل مع الطرف الإسرائیلي علی جمیع
المستویات حول ضرورة احترام سیادة سوریا ووحدة أراضیها
ووقف عملیات القصف"، من دون أن یوضح ما إذا کان
المقصود أن تتواصل موسکو مع الجانب الإسرائیلي أم أن

الدعوة موجهة للنظام لفتح قنوات اتصال معه.
 

محرر لأخبار _ لخط الأامي
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ملف العدد: السودان

یعیش السودان لحظات حرجة وسط تعتیم اعلامي وقطع
للانترنت فیما یبدو انقضاض من الجیش أو المکون
العسکري علی السلطة في السودان إذ تم اعتقال عدد

من المسؤولین وقیادات قوى الحریة والتغییر. 
 

وأفادت تقاریر بأنه تم وضع رئیس الوزراء عبدالله
حمدوك تحت الإقامة الجبریة. حمدوك ناشد السودانیین

بالنزول الی الشوارع للدفاع عن ثورتهم السلمیة.
 

هذا الوضع دفع بالعشرات للنزول الی شوارع الخرطوم
والاحتجاج وإحراق إطارات، کما تم نشر قوات الدعم

السریع في شوارع العاصمة. 
 

انتشرت عدة دعوات حثت المواطنین علی النزول إلی
الشوارع لإعلان إضراب عام في الساعات المقبلة،
معتبرین ما حصل انقلاب عسکري کامل. تعیش السودان
منذ أسابیع أزمة سیاسیة حادة بین قوى الحریة والتغییر
والمکون العسکري في مجلس السیادة، الذي یتقاسم

السلطة. 
 

هذا البلد کان شهد ثورة عام 2019 اطاحت بحکم عمر
البشیر الذي امتد لثلاثین عامًا وخاضت مسارا عسیرًا في

سیاق تشکیل سلطة جدیدة. 

الیوم یهدد السودان مصیر ما شهدته دول عربیة أخرى
أطاحت انقلابات عسکریة فیها بمکتسبات الثورة مثل
مصر في حین أن دول ثورات اخرى مثل سوریا ولیبیا مع
هزیمة الثورة ،شهدت حروبا بین قوى الثورة المضادة

إضافة إلی تدخلات عسکریة إمبریالیة.
 

الجماهير الثائرة تتصدى إلنقالب العسكر

باإلضراب العام 

 
یعیش السودان لحظات حرجة وسط تعتیم اعلامي وقطع
للانترنت فیما یعد انقضاض من الجیش أو المکون
العسکري علی السلطة في السودان إذ تم اعتقال عدد من

المسؤولین وقیادات قوى الحریة والتغییر. 
 

وقد أصدرت حرکة قدام الإشتراکیة الثوریة في بیان لها
مساء الیوم جاء فیه

ما وقع في الساعات الأولی من صباح هذا الیوم ٢٥
أکتوبر ٢٠٢١ انقلاب عسکري أطاح فیه الفریق البرهان
وکبار الضباط في صفه، في القوات المسلحة والدعم
السریع، بأحد أضلع الحکومة الانتقالیة، القوى المؤتلفة
تحت رایة الحریة والتغییر، في حلف مع الضلع الآخر،
قادة الحرکات المسلحة الرئیسة الموقعة علی اتفاق سلام

جوبا.

 أعلن الجنرال البرهان في کلمة انقلابه حل مجلسي السیادة
والوزراء بعد أن اعتقل معظم أعضاء المجلسین من مرشحي
قوى الحریة والتغییر وأعلن حالة الطوارئ وعلق العمل ببنود من
الوثیقة الدستوریة منها البند الخاص بلجنة تفکیك نظام الثلاثین

من یونیو والبند الخاص بالتحقیق في مجزرة الثالث من یونیو. 
 

یرید البرهان بانقلابه أن یحسم التنافس علی قسمة السلطة بین
هذه الأطراف الثلاثة بضربة واحدة قاضیة، تطیح کذلك
بالحریات العامة والحقوق السیاسیة التي استعادتها الجماهیر
الثائرة منذ انطلاق ثورة دیسمبر في ٢٠١٨ عنوة واقتدارا. وها
هي الجماهیر الثائرة تتصدى لسلاحه المرتجف في الشوارع

بالآلاف.
 

لم یتجرأ البرهان علی هذه الخطوة إلا بنصرة إقلیمیة ودولیة،
فالبرهان وکیل لمحور إقلیمي معلوم أبرز أطرافه مصر
والسعودیة والإمارات وإسرائیل ترعاه الولایات المتحدة

الأمیرکیة. 
 

لکن، لن یستطیع البرهان أن یحطم إرادة الحریة والحیاة، بل
فتح انقلابه الطریق لمرحلة جدیدة في تطور الثورة السودانیة
ستطیح به وبرهاناته وتفتح الطریق لتعزیز قیادة الثورة في ید
الجیل الصاعد من المناضلات والمناضلین في لجان المقاومة وفي
التکوینات النقابیة والفئویة الدیمقراطیة التي نشأت في مجرى

ثورة دیسمبر في المدن وفي الریف. 
 

یبدو حتی الآن أن القوى الدیمقراطیة و الیساریة الإصلاحیة و
الیساریة الثوریة تحشد وتعبئ في مواجهة الانقلاب ولکن المطلب
و الهدف، غیر واضح. فرفض الانقلاب لیس هدفا بذاته. و العودة
إلی "الشراکة" ومسارها!! ؟ بات عبثیة بعد تکشف مآلات هذه

الشراکة.
لذا علی الاشتراکیین الثوریین  أن یدفعوا باتجاه أن یکون الهدف
المعلن والمطلوب إنجازه: إبعاد الجیش عن السیاسة. بشکل

واضح لا لبس فیه. وهذا في ذاته ثورة ویتطلب ثورة.
فلن یوقف دبابات العسکر واستبدادهم ویکسر شوکتهم إلا أن
تفتح الطبقة العاملة السودانیة "دفتر الحضور الثوري" مرة أخرى
وتعلن الإضراب العام. لقد فعلوها من قبل فکانوا للشعوب إلهاما
ونبراسا . ولن یسمحوا لأحدا أن یکسر إضرابهم مرة ثانیة کما

فعلوا من قبل بدعاوى "ضرورة الشراکة مع العسکر".
إن الإضراب السیاسي العام سلاح فعال لإسقاط الإنقلاب.

وهذه أسماء ، بعض من التکوینات الفئویة و النقابیة التي
إنضمت للإضراب السیاسي العام  حتی تاریخ تحریر هذا المقال:

 
اللجنة التسییریة  لإتحاد الطیارین السودانیین.

الهیئة النقابیة  لأساتذة لجامعة الخرطوم
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في اليوم الخامس على اإلنقالب في
السودان: عنف العسكر والنضال الطبقي

كرافعة لعملية التحرر الديمقراطي
 

الغضب السوداني تأّجج فقطع محتجون طرقات
رئیسیة وأشعلوا الإطارات، إلا أن قوات مشترکة من
الجیش والشرطة وقوات الدعم السریع تصّدت لهم
مستخدمة الغاز المسیل للدموع والرصاص المطاطي،
ما أدى إلی وقوع إصابات وسط المتظاهرین. ولم
یقف الأمر هنا، إذ ذکرت شبکة "بي بي سي" أن
عنف القوى الأمنیة أمس وصل إلی "جلد المتظاهرین
بالسیاط وحلق رؤوس الشباب بعد إنزالهم من

المرکبات العامة وإساءة معاملتهم".
وکان رد الطبقة العاملة بتصعید کفاحها نحو ترکیع

سلطة کبار الضباط! 
▪ العاملون في مناطق إنتاج النفط ینضمون

للإضراب السیاسي الشامل رفضًا للإنقلاب العسکري.
 

▪ واصلت الطبقة العاملة خطواتها التصعیدیة، و نفذ
العمال بشرکة تو بي اوبکو إضرابًا شاملًا بحقلي النفط
الاستراتیجین في هجلیج و بامبو في جنوب کردفان

مما یعني توقف إنتاج النفط في الحقلین.
▪کما إنضمت بالأمس، اللجنة التسییریة لعمال
شرکة سودابت للإضراب الشامل. و دعت اللجنة
التمهیدیة لعمال شرکة بترو إنرجي کل العاملین في
حقول النفط و في مقار الشرکة لمقاومة الانقلاب

بوسائل الإضراب السلمیة. 
 وانضم أیضا اللجنة التسییریة لإتحاد الطیارین

السودانیین.

جمع اختصاصي الانتاج الحیواني.
تجمع المصرفیین السودانیین.

نقابة العاملین بشرکات الخدمات المصرفیة الالکترونیة .
لجنة صیادلة السودان المرکزیة.

 
لجنة التمهیدیة لنقابة صیادلة ولایة الخرطوم.
 تجمع مهنیي وأساتذة جامعة الإمام المهدي.

لجنة تسییر نقابة البنك الزراعي.
 اللجنة التسیریة لاتحاد الطیارین السودانیین.

تجمع مهندسي جامعة الخرطوم.
لجنة تسییر  نقابة العاملین ببنك السودان المرکزي.

 نقابة تکنولوجیا المعلومات.
 اتحاد المهندسین السودانیین ومکتب التنسیق الموحد

للمهندسین.
 تجمع المصرفیین السودانیین.

  لجنه تسییر نقابه العاملین ببنك السودان المرکزي.
 المکتب الموحد للأطباء (لجنة الأطباء ،والنقابة

الشرعیة).
اللجنة التسییریة لنقابة العاملین بضرائب ولابة الخرطوم.
اتحاد المهندسین السودانیین و مکتب التنسیق الموحد

للمهندسین.
اللجنة التسییریة لنقابة العاملین بالهیئة السودانیة

للمواصفات و المقاییس.
  ونحن في تیار الیسار الثوري في سوریا نعلن موقفنا
المناهض للانقلابات العسکریة وحکم العسکر، المعادیة
للثورات والحراك الشعبي، کما نعبر مجددا عن تضامننا
الرفاقي مع کل القوى التحرریة الثوریة في السودان،
 قوى التغییر والحریة والمساواة والعدل الاجتماعي. کل

السلطة والثروة للشعب، في السودان وکل البلدان.

الهیئة النقابیة  لأساتذة لجامعة الخرطوم
تجمع اختصاصي الانتاج الحیواني.

نقابة العاملین  بشرکات الخدمات المصرفیة الالکترونیة .
لجنة صیادلة السودان المرکزیة.

لجنة التمهیدیة لنقابة صیادلة ولایة الخرطوم.

 تجمع مهنیي وأساتذة جامعة الإمام المهدي.
لجنة تسییر نقابة البنك الزراعي.

 اللجنة التسیریة لاتحاد الطیارین السودانیین.
تجمع مهندسي جامعة الخرطوم.

لجنة تسییر  نقابة العاملین ببنك السودان المرکزي.
 نقابة تکنولوجیا المعلومات.

 اتحاد المهندسین السودانیین ومکتب التنسیق الموحد
للمهندسین.

  لجنه تسییر نقابه العاملین ببنك السودان المرکزي.
 المکتب الموحد للأطباء (لجنة الأطباء ،والنقابة الشرعیة).
اللجنة التسییریة لنقابة العاملین بضرائب ولابة الخرطوم.

اتحاد المهندسین السودانیین و مکتب التنسیق الموحد
للمهندسین.

لیکون النضال الطبقي الرافع الأقوى والأکثر فاعلیة في عملیة
التحرر الدیمقراطي

وقد دعت القوى الثوریة بالإضافة للإضراب العام إلی مظاهرة
ملیونیة السبت المقبل وقد جاء في الدعوة التي نشرتها

مجموعة قدام الاشتراکیة الثوریة: 
لتکن #ملیونیة_30_اکتوبر  دفاعا عن  سلطة مدنیة کاملة
لصالح فقراء الریف و المدن وصغار الضباط والجنود،  لا لصالح

کبار الضباط والرأسمالیین.
هذا صوت الیسار الثوري السوداني!! صوت واضح جدا.

في هذه الموجة الثانیة للثورة السودانیة یعلو صوت تشکل
وتکّون في الموجة الأولی: صوت الیسار الثوري السوداني.

 
یسار منبت الصلة بالستالینیة والإصلاحیة وأفکار الشراکة مع
العسکر والانبطاح دائمًا تحت أقدام مصالح الرأسمالیین

"الوطنیین" سواء کانوا "مدنیین" أو عسکر.
یسار ثوري بوصلته أن الجماهیر تحرر نفسها بأیادیها.

إن تشکل وبروز مثل هذا الیسار احد امارات نضج الوعي
الجمعي للطبقات الکادحة السودانیة بعد تجربة الموجة الثوریة
الأولی وتجربة "الشراکة"، أي بعد الجهود الجماهیریة الثوریة

وإضاعتها وتبدیدها علی ید الإصلاحیین.
 

وهذا هو أهم ما في الأمر: الوعي الجماهیري والممارسة النضالیة
تتأخذ أساسًا لها ومنطلقًا التجارب النضالیة للموجة السابقة.
الموجة السابقة انتهت بذروة الإضراب العام السیاسي للطبقة

العاملة السودانیة، وهذه الموجة تبدأ بها!!
 کل الدعم لرفاقنا في قدام أحد أبرز أصوات الیسار الثوري

السوداني!!
 قلوبنا وآمالنا معکم علی المتاریس یا أبطال.

الخط الأمامي
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في اجتماٍع مغلٍق مفترض السریة نوعًا ما، لم یلبث أن سرب
الحضور مضمونه، صارح السیسي قادة الأحزاب الرسمیة، أي
تلك المسموح لها بالتواجد الشکلي المحض، والمکبلة تمامًا من
الناحیة الفعلیة، بأنه سیتم في عهده کل ما کان ینبغي القیام به
طیلة الأربعین عامًا الماضیة؛ سبق ذلك الاجتماُع التعویَم، ومن
ثم التملص الفظ من کل الالتزامات والضمانات، التي تعهدت
بها الدولة (أو علی الأقل ادعت ذلك) بنسٍب متفاوتة منذ

تأسس نظام یولیو.
 

کان واضحًا تمامًا ما یعنیه، إذ في حواراٍت سابقة، لم یخف
إعجابه بالسادات، الذي وصفه بالشجاعة، ولم یخف نیته
الحصول علی مقابٍل مادي بالأسعار العالمیة لکل الخدمات، التي
إما وفرتها الدولة في ما قبل بأسعاٍر زهیدة، أو مدعومة، وإما

من المفترض أن توفرها من أموال الضرائب.
 

أجل لم یخف نیته ولم یواربها في وضع یده علی کل قرٍش
یستطیع الحصول علیه لبناء مصر، أي ذلك البلد المثالي
الموجود في خیاله، الذي یبدو أنه لا یرى في واقعه بشعبه
المفقر المرهق سوى عبٍء تتعین إزاحته والتخلص منه بأي
ثمن، لکنه أخفی انحیازاته الاجتماعیة جیداً. لقد أخفی الهدف

من انقلابه علی الرغم من وعیه به جیداً.
 

في هذا السیاق، وکتمهیٍد لا محیص عنه، یلزم لفت النظر إلی
ملمحین شدیدي الأهمیة في الواقع والتعامل معه؛ من ناحیٍة
لما کان هذا الواقع حّمال أوجٍه بامتیاز، فمن الممکن النظر إلیه
من زوایا متعددة، وتفسیر الوقائع الخام وفقًا للانحیاز الاجتماعي
المسبق، بل هذا هو ما یحدث دائمًا وبصورٍة مستمرة، غالبًا
بدون إدراك أغلب الفاعلین علی مسرح الواقع وفي مجرى

الحیاة،

 وعلی ذلك ففي حین یرى البعض في تسلسل الأحداث
وعلاقات الفاعلین الواقع المؤکد للصراع الطبقي، فإن طرفًا أو
أطرافًا أخرى قد لا ترى سوى مجرد مصادفاٍت وأشیاء تحدث

بالتوازي والتزامن، بدون خطٍة أو علاقة سببیٍة مباشرة. 
 

ما یمیز الأولین عن الآخرین، مقداٌر من الوعي والتربیة
السیاسیة. من ناحیٍة أخرى فإن أغلبنا إذ یسمع عن صراع
الطبقات، أو الهجمة أو الحرب الطبقیة فإنه رغمًا عنه یستدعي
من مخیلته وذاکرته صورًا لدباباٍت وجنوٍد في ساحة معرکٍة
یزحفون، وأعلاٍم تخفق من أفلاٍم لا حصر لها مقررٍة علینا،
فشببنا علی مشاهدها في کل المناسبات «الوطنیة» آخرها

احتفالات حرب أکتوبر.
 

بید أن الصراع الطبقي أو الاحتراب الطبقي (ما لم یصل إلی
مرحلة الحرب الأهلیة) ُیخاض بطرٍق وأسالیب مختلفة، وعلی
ُصعٍد ومستویاٍت شتی، قبل أن یصل إلی العنف الصریح، إلی

الرصاص الحي؛ 
 

في أغلب الأحیان، یکفي أن تزمجر الدولة، ذلك التشکیل
العصابي بامتیاز في بلٍد کمصر في عهد السیسي، أو تلّوح
بالعصا معلنًة نیتها استخدامها. یومًا بعد آخر وحدثًا تلو أخیه
أو شبیهه، تؤکد لي جمیعًا أن أبسط تأمٍل لها ومن ثم الربط
البسیط لمفرداتها یبرهن علی کیف شن ولم یزل هجمًة طبقیًة
مضادة لم تلبث أن تحولت إلی حرب. یقینًا أن مبارك لم
یسقط لمجرد أن أحرق البوعزیزي نفسه لیفجر وجوده تنفیسًا
عن غضٍب مستعٍر دفین؛ لا لم یکن سقوطه حدثًا عابرًا أو أثرًا
من «خفقة جناح فراشة»، ولکن لأن ذلك المحفز الحاد أو
الشرارة أصابت کالنار قشًا متراکمًا هو دول ما بعد الاستقلال

العربیة، الفاشلة في المجمل وإن بدرجاٍت متفاوتة. 

في مصر کان لدینا دیکتاتور مسن متبلد رابٌض بثقل الجثة
علی نظاٍم مترهٍل بلید، یسیر بالقصور الذاتي وبدون مبادرٍة
حقیقیة لتغییره من قبل الجمهور العریض. المهم في الأمر أن
ذلك النظام کان قد أثبت فشلًا مدهشًا في الوفاء بالتزاماته،
رغم تغییرها من حقبٍة لأخرى، کما أن الثابت أیضًا أنه إذ
اقتفی ذیل کل نظریٍة اقتصادیٍة جدیدة في تتابع الحقب،
بهدف الخروج من أزماته الاقتصادیة المزمنة، لم یبق لدیه
غیر ثابٍت واحد: عدم المساس بالأثریاء والتنصل من تعهداٍت
تجاه الشعب، في التعلیم والصحة إلخ، ورغم کل التغییرات،
ظل الأکید أیضًا تغیر البوصلة نهائیًا، من انحیاٍز نسبي تجاه
البورجوازیة الصغیرة والطبقات الدنیا في زمن عبد الناصر نحو
الاثریاء، الذین انبهر بهم السادات، ولم یحاول إخفاء ولعه بهم

(الشاه أقرب مثال).
 

بذا، ُضربت رویداً رویداً الصیغة الحاکمة للعلاقة منذ یولیو 52:
الخدمات من قبل النظام مقابل السکوت والرضا علی مصادرة
المجال العام، وسحق النشاط السیاسي المستقل بعیدًا عن
تنظیمات الدولة المتعاقبة أیًا کانت أسامیها أو صبغاتها
السیاسیة، والقمع السیاسي العمیق العمیم الکثیف، مشمولٌة
جمیعها بالاکتفاء بالتصفیق والتهلیل للقائد الأوحد، وإذ لم
یمتلك مبارك الشجاعة، أو لنقل امتلك من الحکمة ما یکفي
لیتجنب الانسحاب الصریح الصفیق الحاد القاطع من تلك

الالتزامات، فقد اکتفی بتفریغها من مضمونها، 
 

وترکها لعوامل التعریة والتعفن البطيء، ولم یحتج ولم یوقف
تسلل من تطوعوا بشبکة خدماٍت موازیة: الإخوان المسلمون،
علی الأقل في الجانب الاجتماعي الخدمي. ثم جاء ینایر
المجید، جاء نتیجًة لغیاب وانهیار الخدمات والخلل في توزیع
الثروة والفرص التي تذهب للواصلین، ولکبار السن في بلٍد جله
دون الأربعین، وغیاب الحقوق السیاسیة، واحتجاجًا صارخًا علی
قمع وإهانات المنظومة الأمنیة، هذا في مقدمة أسباٍب عدیدة.
اختارت قیادات الجیش لأسباٍب عدیدة (سابقة علی الثورة
وفق العدید من الشواهد) التخلي عن مبارك، وحاولت تحسس
طریقها لکنها أخفقت، وخذلت الناس في مواطن عدیدة، ما
عّبر عن نفسه في انهیار شعبیة المؤسسة حتی مجيء الإخوان،
الذي أرى فیه لحٍد بعید مناورًة وانحناًء للعاصفة، بغرض شراء

الوقت.

بوادر وعٍي طبقي لدى الجمهور المصري الواسع، الذي بدأ
یدرك طبیعة الحرب التي ُتخاض ضده وضد مصالحه من قبل
طاغیٍة فٍظ ودمویم ظهر السیسي علی مسرح الأحداث، لا
بشخصه، ولکن تعبیرًا عن ردة فعٍل طبقیة من البورجوازیة
المصریة، وقیادات مؤسسٍة عسکریة نهمة، طمعت في النصیب
الأوفر من الکعکة،لما تبین لها کم السرقات والأموال التي کانت

تتناقلها الأیدي زمن مبارك. 
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 وإتمام تحقیق الحلم الخیالي بالانعزال المکاني عن شعٍب یرونه
من الغوغاء في عاصمٍة جدیدة، وترك القاهرة، بل مصر التاریخیة
لقدرها ونصیبها، ولتتعفن إذا لم تنُج.کل ذلك یتم إما تحت
تهدید السلاح أو باستخدامه بالفعل، وقد بات ذلك مکررًا
ومبتذلًا، وفي سبیل ذلك یوظف النظام هیمنته علی کل
المؤسسات التي تفقد (أو فقدت بالفعل) استقلالیتها کالقانون
والقضاء، وبتغییر القوانین والمحاکمات تتخفی تلك الحرب الطبقیة
الشرسة تحت غلالة من الحیادیة. قد ُیضطر إلی المناورة في
بعض الأحیان، وکأي حرٍب ربما التراجع، إذا ما وقفت في وجهه
أعداٌد لا بأس بها، کما هي الحال مع َمخرج التصالح في قانون
المخالفات الأخیر (وربما کان الأمر حیلًة للوصول والقبول بهذه
النتیجة منذ البدایة)، إلا أن ذلك لا ینفي أنها حرٌب ولن یتورع
عن استخدام الرصاص الحي، وسفك الدماء متی دعت الحاجة،
وقد یذهب ضحیة هذه الحاجة أشخاص عابرون عارضون تمامًا،
یحضرني في ذلك الخمسة الذین   بدٍم بارد للتغطیة علی مقتل
جولیو ریجیني والشهید البطل عویس الراوي في الأیام الماضیة،
علی سبیل المثال الُمِخل. ثمة ملمٌح إیجابي في کل ذلك وهو
بوادر وعٍي طبقي بازغة لدى الجمهور الواسع، الذي نشأ یدرك
طبیعة الحرب التي ُتخاض ضده وضد مصالحه من قبل طاغیٍة
فٍظ ودموي. یومًا ما لیس بالبعید، سینظر الناس وراءهم إلی
حقبة السیسي، وسیشعرون بخجٍل عمیق من أن شخصًا محدود
الذکاء والقدرات مثله ضحك علیهم، وحکم مصر، کما سیشعرون
بالذنب عن کل الدم المسفوك والأعمار التي ضاعت في السجون.
کل ما أرجوه أن لا تسحق فاتورة إصلاحات ما أفسده عامة

الأجیال المقبلة.

جاء السیسي هجمًة طبقیًة مضادة، ولم یعدموا (بفرض أنهم
لیسوا جمیعًا جمهرًة من الأنذال) أن یجدوا حلًة وطنیًة غیورة
کالخوف من التفریط لقطر ومدنیة الدولة إلخ، لیقنعوا أنفسهم
بانقلابهم، ومن یعلم فربما اقتنعوا بالفعل فلهذه الدرجة کانت

رغبتهم في الاقتناع والتصدیق.
 

لکن النظرة الثاقبة لن تحتاج إلی وقٍت ولا بذل مجهوٍد لترى
جلیًا أن السیسي کان تعبیراً واستجابًة لحاجٍة ورغبٍة عمیقة بقدر
ما هي حادة ومتجذرة للتعامل العنیف من خلال ثورٍة مضادة،
تقطع الطریق علی مسیرة نضج الثورة المصریة، من قبل
بورجوازیة لم تخِف رأیها في أن مبارکًا لم یکن عنیفًا ولا حاسمًا،
بما فیه الکفایة طیلة عهده، خاصًة مع بدایة 25 ینایر وترى
النموذج في ما فعله بشار ونظامه، الذي لم تهادن ولم تتنازل

کوادره الأمنیة.
 

لقد جاء انقلاب السیسي علی أرٍض معدٍة وممهدٍة جیدًا بأزمات
الطاقة والکهرباء، وقد لعب بأوراقه جیدًا في البدایة إذ تملق
بورجوازیًة صغیرة مسکونة بالخوف والطموح لاحتیاجه لدعمها،
ثم لم یلبث أن أبرز انحیازاته وألوانه الحقیقیة؛ وبالفعل لم یجد
النظام والبورجوازیة المصریة أفضل من ظرف ثورٍة مضادة،
لتمریر ما کانت تطمح وتشتاق إلیه منذ عهود، إذ في ظل
الاستجابة لدعواٍت قدیمة للإصلاح الهیکلي، تم التخلص حتی من
بواقي الدعم الهزیلة والشکلیة، أي تحمیل عامة الشعب من ذوي
الدخول الثابتة والبورجوازیة الصغیرة (التي حملت انقلابه) فاتورة
الفشل الاقتصادي، والحماقات والمشاریع الفاشلة عدیمة الجدوى،

قد جاء انقالب
السيسي على أرٍض
معدٍة وممهدٍة جيدًا

بأزمات الطاقة
والكهرباء، وقد لعب
بأوراقه جيدًا في

البداية إذ تملق
بورجوازيًة صغيرة
مسكونة بالخوف

والطموح الحتياجه
لدعمها،
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في مثل هذا اليوم | 7 نوفمبر 2009: وفاة المناضل االشتراكي الثوري

البريطاني كريس هارمان 

 
كريس هارمان.. ستبقى ذكراك ملهمة

 
لعلها لم تكن مصادفة أن يختتم حياته في القاهرة، أثناء مشاركته في

“مؤتمر أيام اشتراكية - 2009”، ألنه في كل األحوال لم يكن رفيقنا يكل أو
يمل من دعم أو مساندة المناضلين من أجل الحرية واالشتراكية، في أي

مكان عىل وجه األرض، إن لم تكن النهاية في القاهرة فإنها ستكون في

جنوب إفريقيا أو اليونان، أو اليابان، أو باكستان، وغيرها من الدول، التي

ظل يجوبها من شرقها إىل غربها ومن شمالها لجنوبها، حامال أفكاره التي

ظل مخلًصا لها حتى أخر لحظات عمره، ظل مؤمًنا بتحقيقها.

 
إنه المؤرخ والمفكر االقتصادي الماركسي البريطاني كريس هارمان، الذي
فارق الحياة في فجر السابع من نوفمبر 2009 في القاهرة، عن عمر يناهز

67 عاًما، قبل يوم ميالده بيومين، الذي لم يسعفه القدر االحتفال به نتيجة
األزمة القلبية التي داهمته.

 
Watford ولد هارمان في نوفمبر 1942 ألسرة عمالية في مدينة

Leeds البريطانية، والتحق بالمدرسة في نفس المدينة. وثم التحق بجامعة

في الفترة من 1962 إىل 1965، وخاللها ارتبط بمجموعة اشتراكية، وفي

،London School of Economics العام 1965 قرر هارمان االلتحاق بـ

لنيل رسالة الدكتورة في االقتصاد، وظل يدرس فيها حتى عام 1968،

وكانت تلك الجامعة مركز الحركة الطالبية في النصف الثاني من

الستينات، ولعب دوًرا قياديًا في الحركة جعله يغير مجرى حياته، فترك

الدكتوراه والدراسة األكاديمية وتفرغ للسياسة منذ بداية السبعينيات.

 

رغم تخلي هارمان عن دراسته االكاديمية، فإنه لم يرجعه خطوة واحدة

للخلف، بل ظل المثقف الثوري، الذي يوظف ثقافته، ومطالعاته

المتعددة من أجل خدمة قضية انتصار الطبقة العاملة، واالشتراكية.

 
هكذا انضم هارمان لتيار االشتراكيين األمميين، الذي تأسس في

أوائل الخمسينيات استنادا إىل تحليل المفكر الماركسي توني كليف،

لتجربة االتحاد السوفييتي، وغيرها من الدول التي كانت تسمى

اشتراكية باعتبارها “رأسمالية دولة بيروقراطية”. هذا التيار صاحب

الفضل في استمرار الماركسية كتراث ثوري حي قادر عىل إلهام

المضطهدين.

 
توىل كريس هارمان رئاسة تحرير جريدة “Socialist worker - العامل

االشتراكي” األسبوعية في عام 1975 حتى عام 2004.

 
في سلسلة من الكتابات التي ألفها هارمان كان أبرزها كتاب “الصراع

الطبقي في أوربا الشرقية”، في عام 1974 ، وخالله قدم تحليل عميق

للطبيعة الطبقية للبيروقراطيات الحاكمة والتناقضات الداخلية

لرأسمالية الدولة في االتحاد السوفييتي وأوربا الشرقية.

 
كتب هارمان في الثمانينات عدد من الكتابات التاريخية أهمها كتاب”

الثورة المفقودة”، وهو كتاب عن الثورة األلمانية في سنوات 1918-
1923، أما كتابه “The Fire Last Time 1968” الذي أصدره في عام
1988 كان أيًضا من أهم الكتب التي قدمت تحليال لثورة مايو عام
1968، فاستطاع هارمان من خالله اإللمام بأحداث الحركة في فرنسا
وبقدر أوسع عن أوربا من منظور أممي، وإذا كان هذان الكتابان اصبحا

من كالسكيات التأريخ الماركسي ألحداث بعينها

 
في عام 1999 قدم هارمان كتاب بالغ الطموح يحلل فيه تاريخ العالم

ككل من منظور ماركسي هو “التاريخ الشعبي للعالم”، ويعتبر كتاب

ضخم يحوي كم هائل من المعلومات التاريخية، لكن واألهم وهو

التحليل الماركسي الذي قدمه هارمان لمراحل التاريخ البشري، من

فترة ما قبل الزراعة وحتى القرن العشرين مستنًدا إىل أهم الكتب
والمصادر التاريخية الحديثة. وأُعيَد نشر الكتاب في عام 2006، ويعد

هذا الكتاب من أكثر كتبه شهرة.

 
كان هارمان منذ عام 2004 حتى وفاته رئيسا لتحرير مجلة نظرية

تصدر كل 3 أشهر عن حزب العمال االشتراكي في بريطانيا، هي

“International Socialism - االشتراكية األممية”، ومن أهم
المقاالت التي قام بنشرها في هذه المجلة “قبل العاصفة” و “العاصفة

تهب”، وتناول خاللهما انهيار االتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية.

 
رغم كل المهارات واإلمكانيات التي تمتع بها هارمان من ثقافة وخبرة

في جميع المجاالت، ظل يتقاضى متوسط أجر العامل كمحترف في

حزب العمال االشتراكي، ونتيجة لذلك كان مسكنه شديد التواضع في

حي عمالي في لندن هو حي هاكني.
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استغالل العمال السودانيين في مصر 

عشرات العمال السودانيين يضربون عن

العمل في شركة "المتميز" لألمن والحراسة 

 
نظم اليوم عشرات السودانيين العاملين

بشركة "المتميز" لألمن والحراسة إضرابًا عن

العمل، احتجاًجا عىل تأخر صرف مرتبات

الشهر الحالي والمقرر لها يوم أمس. 

 
يأتي إضراب السودانيين هذا الشهر بعد تكرار

تأخر الشركة عن صرف المرتبات. ومن جانبه

هدد مالك الشركة ورئيس مجلس إدارتها

بضرب كل من يشارك في اإلضراب. 

 
كان السودانيون قد نظموا إضرابًا الشهر

الماضي واحتجزوا العميد مدير العمليات

بالشركة وسط مناوشات ليجبروا الشركة عىل

صرف المرتبات. 

 
يُذكر أنه في العاشر من الشهر الجاري، تقدم

االتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة لوزيرة

التخطيط والتنمية االقتصادية الستثناء 8

قطاعات من قرار تطبيق الحد األدنى لألجور

الصادر عن المجلس القومى لألجور، بسبب

كثافة حجم العمالة أو ظروف العملية اإلنتاجية.
وجاءت الشركات الخاصه بخدمات األمن

والحراسة، كواحدة من هذه القطاعات

باإلضافة إىل قطاعات إلحاق العمالة بالخارج،

والقطاع الطبي، وقطاع المقاوالت ومواد

البناء، وقطاع الجمعيات األهلية، وقطاع

الصيدلة، وقطاع التعليم بحسب بيان صادر

عن اتحاد الغرف التجارية.

 
* الصورة من صفحة الشركة عىل فيسبوك

كرَّس هارمان حياته بالكامل لالحتراف

السياسي دون النظر للشهرة، أو توظيف كتاباته

لتغيير وضعه االجتماعي، عىل الرغم من أن أي

من كتاباته العديدة في التاريخ أو االقتصاد

تصلح لنيل درجة الدكتورة أو لنيل منصب

أكاديمي مرموق، بمرتب مغري، لكن هذا

اإلنسان المتواضع البسيط ظل مخلًصا

لقضيته، عاش من أجلها، وحتى الرمق األخير.

 
لم يقتصر هارمان عىل الكتابات التاريخية

فحسب، بل أن كتابته االقتصادية ذات أهمية

بالغة. وحرًصا منه عىل توظيف المعرفة في

خدمة قضية الثورة االشتراكية، حرص عىل

الكتابة بلغة بسيطة، في متناول القارئ العادي،
والعامل.

 
فساهم هارمان في تبسيط االقتصاد الماركسي

بكتابات بسيطة ولكن بتحليل عميق، بداية من

شرح فائض القيمة، وصوًال إىل تحليل األزمات

الدورية للرأسمالية.

 
من أهم كتاباته في هذا المجال كتاب “تفسير

األزمة” الذي صدر في منتصف الثمانينيات

متناوًال فيه تحليل لألزمة الرأسمالية، التي

شهدها العالم في بداية السبعينيات. وتال هذا

الكتاب سلسلة متنوعة من المقاالت التي

نشرتها مجلة “االشتراكية األممية”.

 
عاد هارمان في منتصف التسعينيات بكتاب
“االقتصاد المجنون”، ورفض من خالله
االتجاهات االقتصادية، التي فرضها النظام

الرأسمالي مثل الليبرالية الجديدة، وكذلك

“الكنزية”، والتي تتيح تدخًال أكبر للدولة في
االقتصاد. واستطاع ربط السياسات الجديدة

باألزمة الرأسمالية التي حدثت في منتصف

التسعينيات.

 
لم يكن هارمان مجرد مثقف يؤلف المجلدات

ويحضر المؤتمرات، بل كان يزداد إيمانه بأفكاره

يوم بعد يوم بمشاركته في األحداث التي تجري
حوله حتى ولو كانت في آخر بالد العالم.

 
ودليل عىل ذلك أنه كان من أبرز القياديين في

حركة “ضد الحرب” في إنجلترا، التي خرجت في
مظاهرات كبيرة تضامنية مع العراق ضد

االستعمار األمريكي في مارس 2003.

 

وظهرت مواقف هارمان من القضية

الفلسطينية أو الصراع العربي الصهيوني،

وأبرزها في عدد من المقاالت منها مقالة

“ماهية الصهيونية والمسألة اليهودية”.
 

كتب هارمان كتابه “انتصار المقاومة” بعد

حرب حزب هللا وإسرائيل في عام 2006،

وكان له موقف واضح معاد للصهيونية

ومؤيد لكافة أشكال المقاومة ضد الوجود

الصهيوني مقدًما تحليًال للعدوان

الصهيوني، وقدرة المقاومة عىل صده

وتحليل للجيش اإلسرائيلي، في الوقت

الذي أدانت فيه جميع األنظمة الحكومية

حزب هللا، وجميع أشكال المقاومة.

 
اهتم كريس هارمان بتحليل الحركات

اإلسالمية من خالل كتابه “النبي

والبروليتاريا” الذي صدر في عام 1994،
وتحدث فيه عن الثورة اإليرانية، وكان

بمثابة دراسة لإلسالم السياسي من وجهة

نظر ماركسية.

 
اختتم كريس هارمان حياته بكتاب

”Zombie Capitalism - رأسمالية األزمة”
الذي صدر عام 2009، استطاع هارمان من

خالله وضع األزمة الرأسمالية الحالية في

سياق تاريخ النظام الرأسمالي ككل وربطها

بأزماته المتعددة. 

 
ودع كريس هارمان رفاقه وزمالئه في مصر،
ممن صادف التعرف عليهم، وكانوا

ينتظرونه من السنة إىل سنة، لكن هذه

المرة دون تلويح، دون وعود بالعودة من

جديد، تارًكا أفكاًرا آمن بها طوال حياته في

كتبه ومقاالته لتراها أجيال تطوق لرفع راية
االشتراكية الثورية، مستكملة طريق هارمان

وغيره من المناضلين من أجل الثورة

االشتراكية.

 
االشتراكيون الثوريون 
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هذا ما حصل مع اللاعبة الإیرانیة "زهرة قدي" التي تلعب في
المنتخب الإیراني للنساء لکرة القدم، بعدما شکك الاتحاد
الأردني بأن تکون أنثی. فوجدت نفسها حبیسة المجتمع
التقلیدي الذکوري الذي یصنف النساء بحسب شکلهن ویوزع
علیهن بالإجبار أدوارًا اجتماعیة ومظهرًا محددًا ُیمنع الخروج
عنه. زهرة التي تنافس لتکون لاعبة محترفة وجدت نفسها
مضطرة للاجابة عن تساؤلات حول مظهرها ولیس حول لعبها

وانجازها الریاضي.
شقیق الملك عبد الله، الأمیر علي بن الحسین وهو رئیس
اتحاد کرة القدم بالأردن، دعا إلی التحقق من جنس اللاعبة
الإیرانیة، التي کانت سببًا في خسارة منتخب الأردن للنساء
وعدم تأهله في بطولة أمم آسیا 2022. وکان لافتًا حجم
الحملة والتقاریر الصحفیة التي نقبت في شکل اللاعبة وملبسها

وما إذا کانت امرأة أم لا.
وأثار هذا الطلب جدلًا علی مواقع التواصل الاجتماعي خلال
الیومین الماضیین، وشن ضدها رواد هذه المواقع حملًة تشکك
في جنسها وتنشر صورها وتنتقد شکلها فقط لأنه لا یتناسب

مع معاییر المجتمع الأبوي الذي نعیش وسطه.
واستمرت هذه الحملة علی الرغم من کشف مواقع إخباریة
إیرانیة أن زهرة سیدة تبلغ من العمر 32 عامًا وهي من أبرز
المدافعات عن المساواة بین الرجال والنساء والمطالبات

باهتماٍم أکبر بالمنتخب النسائي.
وهي تلعب في نادي “ذوب آهن أصفهان”، وأصبحت
حارسة مرمی المنتخب الإیراني للسیدات لکرة القدم خلال

التصفیات المؤهلة لبطولة أمم آسیا لعام 2022.
وکانت زهرة عبرت سابقًا عن حزنها الشدید من التنمر الذي
تواجهه تعلیقًا علی شکلها وملامحها، لکن ذلك لم یحمها من
التعرض لحملٍة ذکوریة صب أصحابها اهتمامهم علی مدى
توافق شکلها مع معاییرهم بدلًا من الترکیز علیها کلاعبة

صاحبة إنجازات ریاضیة.
مجددًا تمارس شریحة واسعة من المعلقین ووسائل الإعلام
نفس المقاربة الذکوریة العقیمة التي تقسم الأدوار والمواقع

الاجتماعیة وفقًا للمظهر.
دینا حداد - الخط الأمامي

 

في ضرورة مجلة للمارکسیین الیوم
المعـــول والجبـــل

نبارك للرفاق في الحزب الشیوعي السوري المکتب السیاسي وحزب
العمل الشیوعي صدور العدد الأول من مجلة حوارات وهذا ما ورد

في تقدیمها:
 

یا لها من مهام صعبة نلقیها علی عاتقنا علی صفحات هذه الفصلیة!
ففي الوقت الذي یغزو فیه التردد، والیأس، وتوقع الأسوأ مفاصل
الحیاة السیاسیة في  سوریا، نُقدم علی اصدار مجلة نظریة – سیاسیة

مارکسیة نرید لها أن تکون قبسا في حلکة هذا الظلام.
تنطلق «حوارات» من ما بعد صدمة انهیار الاتحاد السوفیتي، فلقد
أحدث ذلك الزلزال ما أحدثه؛ فانهارت أفکار وأبنیة وأحزاب
وأفراد لتسقط في وهدة الیأس أوفي وهدة النیولیبرالیة المناقضة
لکل قیم العقل والتقدم والعدالة، علما ً أن هذا الزلزال أصاب الیسار
العالمي بمجمله بما فیه الیسار غیر السوفیتي أو حتی المناهض
ً من الصدمة ندرك أنه فتح للسوفییت، الیوم، وبعد ثلاثین عاما 
الباب واسعا لإعادة طرح الأسئلة عن المجتمع والتاریخ والحاضر من
منطلق مارکسي عقلاني، ثوري ومتحرر من القوالبالتي جهد
السوفییت وغیرهم لتأطیر المارکسیة فیها، ونأمل من صفحاتنا أن
نساهم في هذه الورشة الهائلة التي امتدت علی مساحة العالم بأسره،
 والتي ُتظهر حیویة المارکسیة بقدر ما تظهر الحاجة الدائمة للبحث
عن العدالة ومواجهة الإمبریالیات والدیکتاتوریات والاستغلال
والتخلف والفقر الذي یضرب اصقاع العالم، والتي تضع نصب عینها
- في نهایة الأمر - إنهاء مملکة الحاجة والعبودیة للوصول الی

مملکة الکفایة والحریة.

وستجهد «حوارات» لفتح الباب أمام أسئلة
الحاضر العربي والسوري، والخروج من مسبق
المواقف التي درجت علیها سیاسات الأحزاب
موالیة کانت أم معارضة، في محاولة لتلمس
إشکالیات الواقع الراهن لما یتجاوز المواقف
السیاسیة إلی تحلیل الواقع کما هو، ومحاولة
رؤیة التباساته وغوامضه التي طالما خفیت

عن أعیننا أو تم تجاهلها لأسباب
أیدیولوجیة، في محاولة لإنتاج فکر مطابق،
یرى الاجتماعي الکامن تحت السیاسي في

مواقفنا ورؤانا.
المهمة الثالثة التي ستسعی «حوارات»
لمواجهتها هي المسألة التنظیمیة، فلقد عانت
مختلف الأحزاب في بلدنا وعلی مدى عقود
وعقود من موضوع الانشقاقات، ولم ینج من

هذه
الآلیة إلا النادر النادر من الأحزاب، ونحن

نأمل أن یضع حزبانا، حزب العمل الشیوعي
و الحزب الشیوعي السوري – المکتب
السیاسي بیضهم في سلة الحوار، والحوار

المعمق
لتلمس جوانب الاتفاقات بیننا – وهي کثیرة –
ومناقشة الخلافات – وهي قلیلة – وذلك في
جهد یناهض آلیات الانشقاق، والذهاب –
ربما للمرة الأولی في سوریا – قدما في مسار
التقارب والتشارك والوحدة، وأمامنا لتحقیق
ذلك مهام عدة منها ما هو تنظیمي بحت،
ومنها ما هو نظري، والأقل الأقل بینها ما هو

سیاسي.
وهنا لابد من التنویه إلی أن صفحات
«حوارات» ستکون مفتوحة بالطبع لآراء

الرفاق في
الحزبین، وکذلك لآراء الرفاق المارکسیین
السوریین والعرب، لإغناء الحوار والذهاب به

الی ما ینیر الواقع  ویفّعل أداءنا.
الجبل أمامنا وفي أیدینا معول الإرادة
والإصرار، والأیام القادمة ستظهر هل سیظل
واقفا أمامنا أم سنستطیع أن نحفر فیه طریقا

یوصلنا الی الجانب الآخر.
 

هیئــــة تحریــــر حوارات
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الحقا سيعرف الناس

كلمات تشبه الشعر... للروائي علي

محمود 

************
 

الحقا سيعرف الناس مثلي..

بأن كل هذا الغيم يا حبيبة..

ليس إال كحال دمشقيا من عائلة

الحبق.

وسيشاهدون ما تبقى من عشب

يابس عىل باب قلبي.. 

وكبدي الذي توسط ملهاة الموت..

وسيشاهدون ما بقي من رقصك

المحفور عىل ماء عيني.. 

وضجيج الذكريات تحت هذه المخدة

الباردة

حينها يا غالية سأتقن رمي اللون من
نافذة بعدك.. 

وسيعذر الناس حينها دموعي....

***
الحقا سيعرف الناس 

كيف صار قلبي كمشة من قطيفة في

يدك

تضمه أصابعك المائلة

مثل آخر الجدران الباقية في بالدي

وسيعرفون بان هذا هو وقت الثرثرة

والنوافذ المفتوحة عىل مسوخ الهوية

والقصائد

وسيشاهدون بين عينيك عناقيد من

اطفال

بال كمانات او بوالين

بال معاطف او حقائب مدرسية.

وستكون أمي يا حبيبتي حارسة

الزهور األخيرة

حارسة الزيتون والمناديل التي تلوح

للملح

تميمة ألناشيد الفناء 

شاهدة األمس -اآلوان-عىل عطب

النايات وآهات العناء

***
هل ترين المارة.. الزحام..

هل ترين من عندك كل هذا الحطام

كلهم بدموعهم ورعافهم في عيني يا

حبيبة

فماذا سأفعل ولم يبق فراشة تتهجأ

الضوء وأنت بعيدة

***
هل ترين كيف تبدو دمشق بدونك يا

حبيبة

هل ترينها... إشارة مرور سوداء بين

قلبي وما يراه.

ماء فقد خبزه ولحافه.
ومن هنا... من شرفة عىل ناصية

العدم

صرخت بأمي.. 

بعيد مسقط رأسي يا أمي..

بعيد... وانت تمرين تحت تلك

القنطرة وتعلقين خرزة زرقاء لزهوري

يا أمي..
بعيد مسقط رأسي وبعيدة راحتاك 

وزهوري بعيدة كذلك. 

فكيف وقع العمر عن سطح القمر

ولم يلحظ الناس 

كل الناس دموعي.

 
فيسبوك يوقف حسابات تشبيح الكتروني لنظام الطغمة

 
أوقفت شرکة "فیسبوك" مؤخراً، حسابات مجموعات قرصنة إلکترونیة تابعة

لمخابرات النظام، استهدفت ناشطین وحقوقیین وعسکریین معارضین.
قالت وکالة “رویترز”،  الثلاثاء، إن إدارة “فیسبوك” عطلت حسابات
مجموعتین من القرصنة الإلکترونیة التابعة لـ “المخابرات الجویة” لدى نظام

الأسد، حیث استهدفت الأخیرة معارضین سوریین.
 

وبحسب الوکالة، فإن مجموعة تعرف باسم “الجیش السوري الإلکتروني”،
استهدفت، الشهر الماضي، ناشطین حقوقیین وصحفیین وغیرهم من

المعارضین لنظام الأسد.
”APT – C – 37“ وأضافت الوکالة، أن مجموعة أخرى تعرف باسم
استهدفت أشخاصًا مرتبطین بالجیش السوري الحر وعسکریین سابقین انشقوا

عن قوات النظام والتحقوا بصفوف فصائل المعارضة.
 

وأشارت إلی أن شبکة قرصنة ثالثة في سوریا، ربطتها بحکومة النظام،
استهدفت مجموعات وناشطین وأعضاء بـ “وحدات حمایة الشعب –

YPG” والدفاع المدني السوري.
وأوضحت أن هذه المجموعة استخدمت “فیسبوك” للهندسة الاجتماعیة
ومشارکة الروابط الخبیثة للمواقع التي یسیطر علیها المهاجمون والتي تحاکي
،”YPG“ التطبیقات والتحدیثات حول الأمم المتحدة والخوذ البیضاء و
وو”اتساب” المملوکة لـ “فیس بوك”، و”یوتیوب” التابع لشرکة

“ألفابیت”.
 

ونقلت الوکالة عن رئیس قسم اضطراب التهدید العالمي في “فیس بوك”،
“دیفید أغرانوفیتش”، قوله إن “قضیتي سوریا وأفغانستان أظهرت أن
مجموعات التجسس الإلکتروني تستفید من فترات عدم الیقین أثناء النزاعات

عندما یکون الناس أکثر عرضة للتلاعب”.
کما نقلت “رویترز” عن متحدثة باسم “فیسبوك”، أن الشرکة أبلغت حوالي
2000 مستخدم تضرروا من الحملات في أفغانستان وسوریا، غالبیتهم في

أفغانستان.
 

وکانت “الشبکة السوریة لحقوق الإنسان” أعلنت الشهر الماضي، تعرض
موقعها الإلکتروني لهجمات إلکترونیة هي الأعنف منذ سنوات.

قدرة نظام الطغمة علی نشر شبکات التشبیح والترهیب عبر الفضاء الإلکتروني
مستمرة وکنا في تیار الیسار الثوري في سوریا قد تعرضنا لهجمات اسقطت
موقعنا الإلکتروني وحذفت أرشیفه. وهذه القدرة أثبتت قوتها في عدة أماکن
والرهان علی مکاتب الأمان الرقمي التابعة للشرکات والمنشآت الإجتماعیة
الکبرى غیر کاف بل نراهن علی جیل الشباب الثوري المحصن بقدرات
ومعارف تقنیة اذا ما تنظمت تستطیع تأمین الحمایة المطلوبة ورد الهجمات

الإلکترونیة بفعالیة .
الخط الأمامي



الخط األمامي
لسان حال تيار اليسار الثوري في سوريا

منظمة اشتراكية ثورية تأسست في الثورة السورية عام 2011

revoleftsyria@gmail.com
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