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2021أكتوبر  /تشرين األول 54العدد      سوريا  حال تيار اليسار الثوري في  لسان     
 تحرر الكادحين من صنع الكادحين أنفسهم

الذكرى العاشرة  
لتأسيس تيار اليسار  
الثوري في سوريا  
 الواقع والتحديات

 :اإلفتتاحية

5ص ..لألمام تدوير األزمات والهروبسوريا سياسات بتصدير المواشي من السماح   

 7ص ..الزورالجورة والقصور في دير مجزرة الثالثاء األسود السوريون يتذكرون 

4ص ..أبنائهميستثني ال عنف عسكر نظام الطغمة   

4ص ..األسدالكرملين يستدعي   

 9ص .. اإلسرائيلي وقف بيع منتجاتها في دولة اإلحتاللقررت (  Nikeنايك)شركة 

 10ص ..الطاقةلن تحل الرأسمالية أزمة  

 13ص ..المتخلفةالعربية البرجوازية  إرثالعبودية واالقطاع 

 3ص ..الطغمة محاوالت حثيثة بقيادة أردنية إلعادة تأهيل نظام
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 الذكرى العاشرة لتأسيس تيار اليسار الثوري في سوريا 

والتحديات الواقع  

 البالد يعم   الذي والخراب الثورة هزيمةِ   ِبرغمِ  الذي .سوريا في الثوري اليسار تيار لتأسيس العاشرة الذكرى الشهر هذا يشهد

 الشيوعية للحركة تنتمي ال والوحيدة، المنظمة الثورية الماركسية المجموعة بقي   وضعفها، عموما الديمقراطية القوى وتشتت

 المتغيرات وفق ونشاطها هيكليتها تكييف واستطاعت ، ونشاطها بقائها على حافظت والتي انشطاراتها، بكل الرسمية

 واستقالليتها والفكري المبدأي بالحزم التمسك على نفسه، الوقت في حرصت، .السوري للوضع والصعبة السريعة والمنعطفات

 والنضال العمل ساحات كل في ومازال، المتواضعة، الذاتية امكانياته رغم الثوري اليسار تيار انخرط كما .والسياسية التنظيمية

 .والشعبي السياسي

 اشتراكية منظمة لكونه ايضا بل الفكرية، المرجعية صعيد على فقط ليس االخرين، عن الثوري اليسار لتيار التمايز هذا يأتي

 الثورة دموية رغم النضال، ساحات كل في  متواضعا، يبقى الذي ، بنشاطها وتقوم .شعبية ثورة خضم في تاسست نضالية

 اخرى، يسارية تجمعات من عدد فعلت كما وليس، .الدماء من بحر في الشعبي الحراك وهزيمة االطراف المتعددة المضادة

 التفاوض وهيئة االئتالف وبعده الوطني المجلس مثل ودولية إقليمية لدول تابعة بهياكل االلتحاق أو الكالمية، بالثرثرة االكتفاء

 المستقل نشاطها شلل الى واما  واالندثار التفتت إلى اما األمر بها انتهى األخيرة اليسارية المجموعات تلك .الدستورية واللجنة

 .دولية أو إقليمية لدول تابعة رسمية لمنصات وتذيلها

 

 في فعال منغرسة و تنظيما افضل ثورية منظمة إلى التحول ضرورة هو الثوري اليسار تيار في علينا يطرح الذي المباشر التحدي

 المجاالت كل في وفعالياته نشاطاته دائرة وتوسيع اليه، ات/الثوريين ات/المناضلين افضل كسب وكذلك وفعالة، الشعبية الطبقات

 .مرأية أكثر وجعلها

 

 من السوري الشعب نصف وتشريد ، حد أقصى إلى وقهره بافقاره شعبه على بانتصاره يتبجح الذي الطغمة نظام قام ومؤخرا

 القرن من الثمانينات في تصارع الذي هذا الطاغية، عم سوريا، الى األسد رفعت بعودة بالسماح قام وخارجها، البالد داخل دياره

 في النظام يستمر حين في يكن، لم شيئا وكأن ونهبهم، السوريين قتل في بوحشية وساهم السلطة على شقيقه مع  الماضي

 .ممتلكاتهم وسلب المعارضين مالحقة

 

 أشكال أشنع فيها تمارس بالدنا، تاريخ في ودموية سوداء حقبة ابشع تشكل قرن نصف من أكثر منذ الحاكمة األسدية العائلة هذه

 هذه بقاء يزال ما .المواالة على المحسوبة األوساط ومنها الناس لمشاعر كامل وباستهتار شعبنا، بحق والنهب والقمع القهر

 .منها والخالص صفحتها طي من يد ال شعبنا، تاريخ في عار وصمة الطغمة

 حل) ما تغيير على المراهنين آفاق وانسداد ودولية، إقليمية دول قبل من والنهب القتلة نظام تعويم إعادة محاوالت مقابل وفي

 في المتدخلة للدول رهينة اداة سوى ليستا األخيرتين هاتين أن تبين ألنه الدستورية، اللجنة أو التفاوض هيئة عبر (سياسي

 اضطر أو غادر، الذي فاغلبها، .وتتشتت خياراتها في الديمقراطية التجمعات تتوه .النظام لصالح والمماطلة الوقت لتقطيع سوريا

 السنوات وخالل ، (كذا) يوحدها ”مؤتمر ” عقد على العمل مقولة يتبنى المكرسة، الرسمية السياسية الهياكل  من، الخروج إلى

 مجرد إلى األمر حقيقة في تسعى هي انما لها، االعداد يتم التي تلك وبعض جرت، التي المؤتمرات تلك جميع أن ثبت الماضية

 . أمامها والتسول األجنبية والوزارات السفارات أبواب طرق مهمتها أشخاص عدة من لجنة منها تبزع لكي جديدة، منصة تشكيل

 .سنوات منذ المماثلة التجارب كل في نظره وقصر وضرره فشله ثبت ما وهذا

 

 برنامج ويمتلك تبعية، أو وصاية اي عن مستقل ولكن واسع ديمقراطي تحالف بناء في الملحة الضرورة اطالقا، ينفي، ال ذلك

 مصالح وتحقيق التعبير هي الوحيدة بوصلته حقيقية، ديمقراطية أسس على هيكليته في ويقوم عملية، ألهداف مباشر عمل

 .فحسب  دبلوماسي، وفد لتشكيل وليس للسوريين، كفاحي إطار في .واستقاللها وتحررها السورية  الجماهير

 

 لقوى متحدة جبهة بناء إلى نفسه، هو يحتاج ربما بل يتعارض، ال وكفاحي، مستقل ديمقراطي تحالف بناء صعيد على العمل هذا

 من أكثر دور وإعادة .بالدنا تواجهها التي الهائلة التحديات لمواجهة . وواضح محدد عمل برنامج على تقوم السوري، اليسار

 .أفضل مستقبل أجل من الطويل شعبنا كفاح في لليسار ضروري

 اليسار تيار في أنفسنا على نطرحها التي المهام أهم من هي اليه، التحول أو الثوري، العمالي الحزب بناء مهمة تزال ما ،واخيرا

 .إليه االنضمام عليه باالشتراكية ة/معني وكل سوريا، في الجذري لليسار حربة رأس انه والفعل بالقول أثبت الذي الثوري،

 

 سورياتيار اليسار الثوري في 

 2021أكتوبر /تشرين األولمنتصف 
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 محلّيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأهيل إلعادة أردنية بقيادة حثيثة محاوالت

 الطغمة نظام
 

 الخطوط أعلنت الطغمة نظام تأهيل إعادة محاوالت سياق في

 دمشق# مطار إلى المباشرة رحالتها استئناف األردنية الجوية

 .سنوات 10 لنحو تعليقها بعد 3/10 األحد من اعتبارا  

 الحدودي ”جابر“ معبر بفتح رسمي أردني قرار أمس وصدر

 .29/9 األربعاء يوم من اعتبارا   سوريا، مع

 

 جويل سوريا إلى السابق األمريكي المبعوث تساءل وقد

 األردنية الحدود فتح إعادة على المترتبة النتائج حول رايبرن،

 المناطق داخل المخدرات تجارة تفشي ظل في سوريا، مع

 .السوري النظام لسيطرة الخاضعة

 

 يرسل األسد بشار السوري النظام رئيس أن وأوضح،

 تغريدة في وأضاف الخليج، ودول األردن إلى ”الكبتاغون“

 فتح األردن قرار عواقب ستكون ماذا :”تويتر“ في حسابه عبر

 التابعة الرابعة الفرقة على األسهل من يصبح ألن الحدود؟

 ألن األردن؟ (عبر أو) إلى الكبتاغون تهريب األسد لماهر

 وفق ،”األردن؟ إلى أخرى مرة السجائر األسد ماهر يهرب

 .قوله

 

 الداود، محمد األردنية، الشاحنات أصحاب نقابة رئيس وقال

 جميع على ”إيجابية“ نتائج له المعبر فتح إعادة إن االثنين،

 خالل من المتوسط البحر إلى الوصول ويسهل اإلنتاج، حلقات

 .السورية الموانئ

 

 على التكاليف سيخفض المعبر من الشاحنات عبور أن وأوضح

 البضائع أن مضيفا   المدة، ويقلص يوميا ، شاحنة 150 من أكثر

 72 خالل األردن إلى وستصل السورية الموانئ من ستحّمل

 .”المملكة“ موقع وفق أقل، أو ساعة

 

 النظام لصالح التجاري الميزان كفة ترجح أن توقع الداود ولكن

 الصادرات على سيؤثر السورية الليرة هبوط ألن السوري،

 في المستهلك على عالية ستكون البضائع وأسعار األردنية

 .سوريا

 

 

 السابق في كانت سوريا إلى األردن صادرات أن إلى وأشار

 الشتوي الموسم في الخضار من يوميا   شاحنة 100 نحو

 شاحنة 150 بمعدل أي شاحنة، 50 بنحو مختلفة وبضائع

 .يوميا   شاحنة 15 لبنان وإلى يوميا ،

 

 لبنان خطي على شاحنة 1500 ستعمل الداود، وبحسب

 لتحميل قريبا   دمشق في مكتب افتتاح سيتم كما وسوريا،

 .بحمولة العودة في يرغب لمن األردنية الشاحنات

 

 بقرار الكباريتي نائل األردن تجارة غرفة رئيس نوه بدوره،

 وحركة التجارية الحركة ينشط ألنه ،”جابر“ معبر فتح

 تصدير إلى إضافة الجوار، دول إلى األردن من ”الترانزيت“

 .ولبنان أوروبا دول إلى األردنية والمنتجات السلع

 

 من وزراء بين اجتماع مع بالتزامن القرارات هذه صدرت وقد

 فيما عّمان، في األردنيين نظرائهم مع الطغمة نظام حكومة

 عدة، ملفات في والتعاون التجاري التبادل لتعزيز“ عنه قالوا

 .”والمياه الكهرباء بينها

 

 علي، مها والتموين والتجارة الصناعة وزيرة وقالت

 وحركة التجاري التبادل ملفات بحثا الجانبين إن ،27/9االثنين

 السورية -األردنية الحرة المنطقة وفتح الشاحنات نقل

 .الزراعة والمياه الكهرباء ملفات إلى إضافة المشتركة،

 

 تفاهمات إلى التوصل“ إلى يتطلع األردن أن علي، وأضافت

  قناة وفق ،”والبلدين الشعبين بمصلحة يصب بما التعاون لتأطير

 .األردنية ”المملكة“

 

 والتبادل التعاون تعزيز“ على ركزا الوفدين أن إلى وأشارت

  وجود إلى الفتة ،”والصناعية الزراعية السلع بجانب التجاري

 وستجرى البلدين، بين التجاري للتبادل معتمدة حاليا   قوائم“

 .”القوائم هذه وبحث دراسة

 

 تُعلن وأن الجانبين بين االجتماعات تستكمل أن المقرر ومن

 على المقبلة بالفترات تتواصل أن على ،28/9 اليوم نتائجها،

 .علي وفق والفني، الوزارة المستويين

 

 النقل وزير عن نقلت قد ،(بترا) األردنية األنباء وكالة وكانت

 نظام عودة على سيركز االجتماع أن العزايزة، وجيه األردني

 سيتم كما التبادلي، النقل من بدال   ”للباب الباب من“ الشحن

 .الشاحنات على المفروضة الرسوم مشكلة عن الحديث

 

 وأدواتها الدولية االمبرياليات بها تقوم وحثيثة عديدة محاوالت

 للمجتمع تقديمه وإعادة الطغمة نظام جريمة لغسل اإلقليمية

 لنظام المشتركة المصالح ضغط تحت .ما لحل كمفتاح الدولي

 في االستعمار أنشئها التي البرجوازية األنظمة مع الطغمة

 تنهب ضخمة رأسمالية آلة مصالح في هذا كل ليصب المنطقة

 للمصالح الخاضعة القلة بيد وتحتكرها المنطقة خيرات

 .الخارجية

 

 تيار اليسار الثوري في سوريا_ الخط األمامي 

 وكاالت: المصدر
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 محلّيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسد يستدعي الكرملين

 

 السياسية األوضاع بوتين، فالديمير الروسي الرئيس بحث

 الطغمة نظام رئيس مع سوريا، في واالقتصادية والعسكرية

 في ،13/9 االثنين مساء موسكو إلى وصل الذي األسد، بشار

 .معلنة غير زيارة

 

 سرديات  فيه يردد الثالثاء، صباح بيانا  الكرملين واصدر

 :فيه جاء ما بين من له، دعمه عن ويعبر  الطغمة نظام

 المعارضين مع حوار إلقامة الكثير يفعل“ األسد أن

 .”السياسيين

 

 موجودة األجنبية القوات أن في تكمن الرئيسية المشكلة أن

 المتحدة األمم من قرار دون سوريا من معينة مناطق في

 .النظام موافقة ودون

 

 الدولي القانون مع واضح بشكل يتعارض هذا أن ورأى

 والمضي البالد وحدة لتعزيز الجهود بذل من النظام ويمنع

 .إعمارها إعادة في

 

 التجاري التبادل زيادة على لألسد شكر البيان ختام في وجاء

 من األول النصف في مرة 3.5 بمقدار وسوريا روسيا بين

 .السورية الصناعة حساب على الجاري، العام

  أن بعد بوتين بلقاء سعادته عن األسد أعرب جانبه، من

 ست نحو سوريا في الروسي العسكري التدخل على مضى“

 وإعادة أراض على السيطرة تحقيق تم حيث سنوات،

 العملية إطالق إلى إضافة وقراهم، مدنهم إلى الالجئين

 .قوله وفق ،”وجنيف وأستانا سوتشي في سواء السياسية

 

 ومنها جنيف، محادثات أمام عوائق وجود إلى األسد وأشار

 أن في مصلحة لها وليس ”اإلرهابيين“ تدعم دوال   هناك أن

 سوريا، في االستقرار يحقق باالتجاه العملية هذه تستمر

 .(سانا) النظام أنباء وكالة بحسب

 

 ال بأنها سوريا على المفروضة العقوبات األسد  وصف وقد

 وروسيا سوريا جيشي أن إلى وأشار شرعية، وال إنسانية

 .اإلرهاب على القضاء في ملموسة نجاحات حققا

 

 في بالده مساعدتها على لروسيا امتنانه عن األسد أعرب كما

 بما أخرى، مساعدات وتقديم كورونا فيروس تفشي مكافحة

 .الغذائية للمواد إمدادات ذلك في

 

 على السيطرة إعادة على مصمم النظام أن الطاغية وأكد

  عملية في بالتوازي والسير عليها، يسيطر ال التي األراضي

 معتبرا   السياسي، الحوار عملية وفي األراضي ”تحرير“

 .النقطتين هاتين في للنقاش مهمة فرصة الزيارة

 

 اإلمبرياليات توازنات حلقة يكون أن الطغمة نظام اختار لقد

 حفاظا البداية منذ سوريا في ومصالحها  والدولية االقليمية

 وهنالك الكفاية، فيه بما هشة التوازنات هذه لكن بقاءه، على

 جهودها لتوحيد السورية الديمقراطية للقوى فسحة

 من الخروج في تساهم مشتركة، وأهداف عمل برنامج  حول

 وانتزاع برمته، السوري الوضع يعانيه الذي الزجاجة عنق

 نظام وبناء بحرية مصيره تقرير في السوري الشعب حق

 يداه تلطخت من كل ومحاسبة ديمقراطي، واجتماعي سياسي

 فوق رزحت التي والقتل النهب عملية ووقف السوري بالدم

 .لعقود السوريين كاهل

 

 الخط األمامي_ محرر األخبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبنائهم عنف عسكر نظام الطغمة ال يستثني  

 

 الخميس يوم صباح التاسعة الساعة تمام في

 الى 86 المزة سكان من  مجد الطفل نقل  .16/9/2021

 للضرب تعرضه بعد مدرسته إدارة قبل من دمشق مشفى

 نظام جيش في عسكري يعمل الذي والده يد على والتعنيف

 . (د_ر) والده وزوجة   الطغمة

 الى باالبالغ وقامت الجنائي األمن فرع من دورية حضرت

 وهو عسكري طرف لوجود بالقابون العسكرية الشرطة فرع

 التوجيه شارع في عمله مكان من األب توقيف تم األب

 فرع في وإيداعهم المنزل من زوجته وتوقيف بكفرسوسة

 بالحادثة التحقيق الستكمال بالقابون العسكرية الشرطة

 .العسكري للقضاء المجرمين وتقديم

  طرطوس محافظة في المقيمة والدته إلى الطفل تسليم سيتم

 الستكمال بطرطوس الوطني المشفى إلى تحويله بعد.

 . العالج

 النظام أيديولوجيا رسختها البالد تسود التي العنف ثقافة ان

 الناس ضد العنف استخدام استسهال على القائمة وطبقته

 الثقافة هذه شديد، باحتقار معهم والتعامل ومطالبهم، عموما

 إلى المدرسة من الناس يتشّربها للبشر والمحتقرة العنفية

 أجهزته أعماق في تنغرس أنها واألهم النظام، إعالم وسائل

 .والميليشيات واألمن الجيش :القمعية

 واجتماعية سياسية  جذرية عميقة ثورة إلى بالدنا تحتاج  

 .وثقافية

 الخط األمامي_ محرر األخبار 
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 محلّيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا، الخارجية والتجارة االقتصاد وزارة أعلنت  السماح عن مؤخر 

 تشرين نهاية حتى حصرا   الجبلي والماعز األغنام ذكور بتصدير

 وبوزن مصّدر، لكل رأس 1,000 يتجاوز ال وبما ،2021 األول

 .الواحد للرأس غرام كيلو 38 عن يقل ال

 رأس كل مقابل دوالر 500 بإعادة المصّدر القرار وألزم

 واستيراد مصّدر رأس كل عن دوالر 300 إعادة أو مصّدر،

 وفق القطع تعهد إلعادة وفقا   وذلك صّدره، رأس كل مقابل رأس

 مصادر أوردته حسبما المركزي، سورية مصرف تعليمات

 .الحكومة من مقربة إعالمية

 الناجم القطع من %50 المركزي فسيرصد القرار، يقتضي وكما

 للموسم الزراعي اإلنتاج مستلزمات استيراد لصالح التصدير عن

 أولويات المركزي ويحدد الزراعة، وزارة أولويات وفق القادم،

 .التصدير عن الناجم القطع من المتبقية النسبة استخدام

 ،”كارثي“ الجبلي والماعز األغنام بتصدير السماح قرار إن

 سلبية تأثيرات وسيحمل ،”وفرة من ال قلة من تصدير“ أنه حيث

 محاولة في فترة بعد الحيوانية المنتجات وقطاع القطيع، عدد على

 األسعار ارتفاع من جديدة موجة لتأجيل

 رأس، كل مقابل دوالر 500 بإعادة المصّدر إلزام شرط أن كما

 سوريا في الواحد الخروف سعر متوسط يبلغ إذ .جدا مجحف

 حوالي إلى الخارج في سعره يصل قد بينما دوالر، 100 حوالي

 .دوالر ألف

 كافة في األهالي على مباشر بشكل الصادرات حجم وينعكس

 قلة تدفع إذ الحكومة، سيطرة تحت التي السورية المحافظات

 .أسعارها رفع إلى المادة توفر

 المواد في مسبوقة غير غالء موجة النظام مناطق شهدت وقد

 في المستهلك حماية جمعية دفع مما الماضي، آذار في الغذائية

 .سوريا من الغذائية المواد تصدير بوقف المطالبة إلى دمشق

 الطغمة نظام المعالم واضحة أقتصادية خطة أي غياب وسط

 فقط السلطة في بقاءه تخدم واقتصادية تجارية بصفقات مستمر

 نتيجة السوريين على بظاللها تلقي التي الكارثية اآلثار متجاهال

 .واإلجرام التوحش في الموغلة قراراته

 

وكاالت _ األمامي الخط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتجاجات عدة اغسطس/اب الماضي الشهر منتصف شهد

 يعتبرها والتي سيطرته، مناطق في النظام سياسات ضد شعبية

 محافظة في يحمور منطقة في األهالي قام حيث له، حاضنة

 على احتجاجا   صافيتا، إلى المؤدي األوتوستراد بقطع طرطوس،

 .المنطقة في الجوفية اآلبار تسمم إلى أدت بيئية كارثة

 يؤثر  المنطقة في للنفايات مكب وجود“ على احتجاجا   جاء وذلك

 .”الشرب ومياه الجوفية المياه على مباشر بشكل

 والمنية والزرقات يحمور قرى أهالي من العشرات فيها وشارك

 المجاورة، القرى من وعدد اليازدية، وقلع المعزة وخربة

 طرطوس -صافيتا أوتوستراد الغاضبة الجماهير وقطعت

 .المشتعلة باإلطارات

 العمل إيقاف عدم“ بسبب جاءت االحتجاجات هذه أن وعرف

 الساحل في بيئية كارثة أكبر يعتبر الذي الهدة وادي بمكب

 مياه مؤسسة آبار وتسمم الجوفية اآلبار تسمم إلى وأدى السوري،

 .النفايات بسبب طرطوس

 لطاقته وصل النفايات مكب أن إلى المعلومات وأشارت

 نقل إيقاف المقرر من وكان ،2017 عام منذ العظمى االستيعابية

 بشكل مستمر القمامة نقل أن إال أعوام، منذ إليه الواردة القمامة

 . يومي

 أن الحالي، الشهر مطلع لها، تقرير في ذكرت قد االنباء وكانت

 يحمور قرى في والزراعة للشرب مخصصة بئر 100 من أكثر

 وغير ملوثة باتت المعزة وخربة واليازدية والمنية والزرقات

 .مناطقهم في الجوفية المياه تلوث بسبب للشرب، صالحة

 في ديرين قرية أهالي قطع  من أيام بعد االحتجاجات هذه وتأتي

 اإلطارات، وإشعال الطرقات من عدد الالذقية، بريف جبلة

 من مخصصاتهم على الحصول األهالي قدرة عدم على احتجاجا  

 .” الذكية البطاقة“ بسبب الخبز

 من الخامس صباح مصياف مدينة شهدت فقد  ذلك على عالوة

 نوعها، من شعبية احتجاجات أول ايضا، الفائت اغسطس/ اب

 مرددين الوراقة، دوار من بالقرب المواطنين مئات بتجمع تمثلت

 .”نعيش بدنا“ هتاف

 االحتجاجات هذه تتطور أن كادت وردتنا، التي المعلومات ووفق

 الوجهاء، بعض تدخل لوال األمنية القوى بعض مع صدام إلى

 باالستجابة الوعود لهم تقدم بالمحتجين حماه محافظ اتصل حيث

 وتقديم به لاللتقاء مجموعة تشكيل منهم وطلب  لمطالبهم

 :  المطالب تلك وشملت مطالبهم،

 .رابعة درجة كمواطنين مصياف سكان معاملة عن الكف :أوال  

 عدم رغم النظام، بدأه الذي (الهدم) عمليات عن التوقف :ثانيا  

 .المازوت\الديزل مادة توفر

 ..المناطق كباقي الكهرباء تأمين :ثالثا  

 .يحتمل يعد لم الذي المعيشي الوضع تحسين :رابعا  

 ومطلبية احتجاجية تحركات عدة النظام سيطرة مناطق تشهد

 الغضب وتيرة ارتفاع إلى يشير ما الماضيين الشهرين خالل

 التي والقمع األفواه وتكميم التجويع سياسات على الشعبي

 التذمر  وضع انتقال  بإمكانية تنذر وهي الطغمة، نظام يمارسها

 تلك في سيما وال  الفعل، حالة إلى الكمون حالة من الشعبي

 .”حاضنته“ أنها النظام يدعي التي المناطق

اننا، في تيار اليسار الثوري، نعير اهتماما كبيرا بالتحركات 

الشعبية، وحتى المطلبية والمعيشية منها، وندعوا إلى دعمها 

واالنخراط فيها والعمل على نموها وتنظيمها وتوسيعها، ورفع 

 .سقف مطالبها، ووعي الجماهير المشاركة فيها

     

تيار اليسار الثوري في سوريا_ الخط األمامي    
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  بنسبة المعتمدين لدى الخبز مادة سعر دمشق، محافظة رفعت

 المباعة الربطة سعر ليصل ،”نفقات بدل“ مسمى تحت 25%

 .سورية ليرة 250 إلى (الذكية) اإللكترونية البطاقة عبر

 

 ليرة 50 قدرها عمولة باستيفاء قرارا   دمشق، محافظة وأصدرت

 نفقات منها ليرة 25 للمعتمدين، المباعة الخبز ربطة على سورية

 الخبز مادة بيع معتمدي لصالح خدمات بدل ليرة 25و النقل،

 .للمخابز السورية للمؤسسة التابعة واألكشاك أصوال   المرخصين

 

 سعر إلى ستضاف القيمة تلك أن دمشق محافظة وأوضحت

 التجارة وزارة قبل من سورية ليرة 200 بـ المحدد الربطة

 .النظام بحكومة المستهلك وحماية الداخلية

 

 الشعب لغالبية الحياة مقومات من األدنى الحد توفير أصبح

 و الغذائية المواد كافة فغالء المنال، وصعبة شاقة مهمة السوري

 لمنحى مجاال يترك ال االجور، وانخفاض النقل اجور ارتفاع

 سوى وتفاقمه المعمم الخراب هذا لمنع السورية للجماهير آخر

 ..والواعي المنظم الجماهيري للنضال جديد نهوض في

 

 وكاالت_ الخط األمامي 

 محلّيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوريا، غربي الالذقية محافظة في الطغمة نظام سلطات ضبطت

 غير“ بطريقة الهجرة محاولتهم أثناء في السوريين عشرات

 .البحر عبر ”شرعية

 

 بعد على مواطنا   74 للنظام التابعة األمنية األجهزة وأوقفت

 كانوا حيث الالذقية، بريف جبلة مدينة شاطئ من أمتار بضعة

 إف شام“ إذاعة بحسب ،”شرعية غير“ بطريقة الهجرة يحاولون

 .الموالية ”إم

 

 األمامي، للخط جبلة، في المعتقلين من مقرب محلي مصدر وقال

 لفت جبلة ميناء من بالقرب األشخاص عشرات تجمهر إن“

 .”شخصا   47 نحو لتعتقل تحركت التي الموانئ شرطة أنظار

 نظام أمن أجهزة داخل مصادر من علموا أنهم المصدر وأضاف

 .”األمني ملفهم من التأكد حال سيتم سبيلهم إخالء ” بأن  الطغمة

 

 المعيشي، بالوضع كبيرا ترديا   النظام سيطرة مناطق وتشهد

 تمركز بسبب البطالة، بنسبة وارتفاعا   اقتصاديا ، وتدهورا  

 وفرض الطغمة نظام من المقربين الحروب تجار بيد الثروات

 الحديث وسط الصناعي القطاع على مجحفة وضرائب غرامات

 .البالد خارج إلى مؤخرا   والصناعيين السوريين مئات هجرة عن

 

وكاالت _ األمامي الخط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالجئ قضاء السوري النظام سجون من عنه مفرج أكد

 في وشوهد السورية، السجون في ”المدني ماجد“ الفلسطيني

 بعد وذلك ،(27) المنطقة فرع في 2014 عام من الثامن الشهر

 اليرموك مخيم بوابة على اإلغاثية المساعدات توزيع أثناء اعتقاله

 .بدمشق

 

 أن إلى سوريا فلسطينيي أجل من العمل مجموعة وتشير هذا

 أكثر بلغت السوري النظام سجون في التعذيب ضحايا حصيلة

 .وأطفال نساء بينهم فلسطينيا   الجئا   (620) من

 

 الخط األمامي 
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 لمجزرة التاسعة الذكرى أيلول، من 25 السبت، اليوم يصادف

 عليها أطلق والتي الزور، دير في والقصور، الجورة حيي

 .”األسود الثالثاء“ اسم حينها محليون ناشطون

 

 المجزرة االجتماعي التواصل وسائل عبر السوريون ويستذكر

 أيام، لثالثة واستمرت ،2012 عام من أيلول من 25 في بدأت التي

 علي العقيد بقيادة ،”الجمهوري الحرس”لـ تابعة مجموعات ونفذتها

 وإشراف ،2012 عام األول تشرين من 6 في قتل الذي خزام

 في قتل الذي جامع، جامع حينها، العسكري األمن فرع رئيس

 .2013 عام األول تشرين

 

 المسلحة، المظاهر من خالي ا كان الذي الجورة حي واستهدفت

ا وكان  إلى السوري، بالنظام مندد سلمي شعبي لحراك مسرح 

 لتبدأ السورية، الثورة عايشت التي المدينة من أخرى أحياء جانب

 .”الجورة“ في بهم والتنكيل المدنيين اعتقال المجموعات تلك

 

 

 التي ”الخاصة المهام“ كتائب اجتاحت للمجزرة األول اليوم وفي

 وطوقته محاور، ثالثة من الجورة حيي خزام، علي يقودها

 .المدنيين من كبير عدد واعتقال المنازل مداهمة قبل بالكامل،

 

 ناشطون نشرها قاسية، مشاهد ذات مصورة تسجيالت ووثقت

 إلى الجورة، حي في رجل 100 من أكثر إعدام حينها، إعالميون

 المجاور القصور حي في بالكامل عائالت وتصفية إعدام جانب

 .”الجورة”لـ

 

 الجثث عشرات على عثر أيام، لثالثة استمرت التي المجزرة وبعد

 جانب إلى القصور، حي في المنازل أحد أقبية في األهالي قبل من

 أخبار كانت أن بعد النوامير، منطقة في المتفحمة الجثث عشرات

 .الكتمان طي المجزرة

 

 األفرع من لعدد تجمع وسط القصور، وحي الجورة حي ويقع

 ومعسكر الدولة، أمن وفرع العسكري، األمن فرع) األمنية

 تحت وإبقائهما بالحيين للتمسك النظام قوات دفع ما ،(الطالئع

 مقاتلي تمكن رغم المدينة، في االحتجاجات بدء منذ السيطرة

 ريف مع المدينة أحياء معظم على السيطرة من المعارضة

 .المحافظة

 

 احتوت التي والبغيلية هرابش أحياء جانب إلى الحيان، وشهد

ا نسمة، مليون ربع نحو بمجموعها  الدولة“ تنظيم قبل من حصار 

 النظام بسيطرة وانتهى ،2014 عام منتصف منذ ،”اإلسالمية

ا  المحافظة، أجزاء معظم على واإليرانيين، الروس بحلفائه مدعوم 

  عام حتى استمرت ”اإلسالمية الدولة“ تنظيم مع معارك بعد

2017. 

 

 السورية، بالثورة المنطقة أبناء بأذهان الجورة حي اسم وارتبط

 للداللة ”الذئاب وادي“ اسم الحي في الموجود الوادي حمل كما

 السلمي للحراك انضموا الذين األهالي وخشونة صالبة على

 .الثورة مطلع منذ السوري للنظام المناهض

 

 الخط األمامي_ المحرر السياسي 

 محلّيات

 

 

 

 

 

 

 مباشر بشكل عليها النار إطالق بعد زوجها، يد على امرأة قُتلت

 .سوريا جنوبي دمشق ريف في عائلي خالف إثر

 

 في الحياة فارقت امرأة إن النظام، بحكومة الداخلية وزارة وقالت

 تعرضت ناري طلق جراء إسعافها بعد بدمشق، ”المجتهد“ مشفى

 أحد إلى والدته مرافقة رفضها بسبب زوجها، قبل من له

 أن عيان شهود أفاد بينما دمشق، بريف ببيال بلدة في األعراس

 .مجهول قبل من الشوارع أحد في ناري لطلق تعرضت المرأة

 

  إلى وتهدف ،”مزورة“ الشهود إفادة أن الداخلية وزارة وأوضحت

 منزل في قُتلت الضحية أن مؤكدة ،”المتهم صديقهم على التستر“

 أنه بعد فيما اعترف الزوج وأن حربية، بندقية بواسطة زوجها

 زفاف حفل إلى الذهاب عن امتنعت بعدما زوجته على النار أطلق

 .بينهما قديمة خالفات وجود إلى مشيرا   والدته، مع

 

 استبدال وبينها األدلة إزالة على أقدم أنه أيضا   الزوج واعترف

 قصة وتلفيق أصدقائه مع زوجته إسعاف محاولة بعد الغرفة، باب

 .النظام داخلية رواية وفق معهم، باالتفاق الحادثة حول مغايرة

 

 النظام، سيطرة مناطق في القتل جرائم ارتكاب أساليب تخطت

 إلى ووصلت حادة، أدوات أو الفردية األسلحة رصاص استخدام

 تكون ”عائلية خالفات“ بسبب يقال باآلخرين، يدوية قنابل تفجير

 األمني االنفالت تصاعد يعكس بما ، النساء من ضحاياها غالبا

 الذي الممنهج للعنف انعكاسا والعنف الجريمة معدالت وتزايد

 نمط و والمهمشة الشعبية الطبقات بحق الطغمة نظام يرتكبه

 وسط والخوف والسيطرة الخضوع على القائمة الفوقية العالقات

 .السالح انتشار ظاهرة إنهاء عن حكومي عجز

 

 النظام بمناطق جرائم اربع الماضية، القليلة األسابيع وسجلت

 جرائم إلى إضافة عائلية، خالفات إلنهاء القنابل فيهما استخدمت

 .أسلحة فيها استخدمت أخرى

 

األمامي الخط  
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 إقليمي

 للجمعة البحرين في للتطبيع الرافضة المظاهرات استمرار

   التوالي على الثانية

 على الثانية للجمعة أمس، المنامة البحرينية العاصمة شهدت

 وإنهاء االحتالل سفارة بغلق تطالب مظاهرات   التوالي،

 األمن قوات هاجمت وقد .الصهيوني الكيان مع التطبيع

   .الخرطوش وطلقات الغاز بالقنابل المتظاهرين

 وزراء رئيس بها قام التي الزيارة خلفية على المظاهرات تأتي

 االحتالل سفارة الفتتاح سبتمبر 30 الخميس االحتالل

   .البحرين في الصهيوني

 من مجموعة الماضي العام خالل البحرين وشهدت

 الكيان مع التطبيع اتفاقية توقيع بعد التطبيع ضد االحتجاجات

   .الماضي العام من سبتمبر 11 في الصهيوني

خالد كريم :بقلم التقرير *  

  سجن فى 2020 لسنة 1056 قضية لمعتقلي يومى تعذيب

 مصر في الزقازيق

 من كل   األربعاء اليوم قام والحرية، العيش حزب عن نقال  

 الناصر وعبد الحميد، عبد وخليل كمال، ورشاد وليد، محمد

  قضية معتقلي من وآخرين حسنين، ربيع وغريب محمد، أحمد

 للتعذيب بتعرضهم المحكمة بإبالغ ،2020 لسنة 1056

 إال الحمام بدخول لهم السماح وعدم بالعصي والضرب اليومى

 سجن إدارة يد على فقط، دقائق ثالث لمدة واحدة لمرة

   .الزقازيق

 وطلبوا إليه يتعرضون لما حياتهم على خوفهم عن أعربوا وقد

 من ونقلهم ضدهم االنتهاكات لوقف التحرك المحكمة هيئة من

 .السجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكردستاني العمال حزب تأسس 1978 نوفمبر 27 في

 في اجتماعا   عقدوا أوجالن، هللا عبد بينهم عضوا   22 بمشاركة

 هو التأسيسي االجتماع اعتبر حيث آمد بوالية فيس قرية

 وفي اللينيني، الماركسي التوجه ليتبنى للحزب األول المؤتمر

 شمال في جديد تاريخ ُسطر أغسطس/أب من عشر الخامس

 اي ،”جديدة حياة انبعاث“ يوم عليه أطلق حيث كردستان،

 قرر والرأسماليين، الطغاة وقمع ظلم ضد الكردي الشعب كفاح

 ضد المسلح الكفاح بدء الثاني مؤتمره في 1982 عام الحزب

 الطلقة حينها قورقماز معصوم الرفيق أطلق التركية، الدولة

 ما بدأت وبذلك آروه، عملية خالل التركية الدولة على األولى

 28 بعد جاءت والتي أغسطس،/آب 15 بمرحلة يعرف

 .وإسكاتها قمعها جرى كردية انتفاضة

 
 في والصمود االستمرار من الكردستاني العمال حزب تمكن

 العسكري االنقالب مع بالتزامن ترحم ال استثنائية ظروف ظل

 الكوادر على وحشي عنف مارس الذي تركيا في الفاشي

 ولبنان سوريا بين ما متنقال   .الحزب مع والمتعاطفين والقواعد

 العمال حزب صفوف تعزيز في أوجالن عبدهللا نجح

 الفلسطينية الثورة بمخيمات وايديولوجيا   عسكريا   الكردستاني

 بيروت اجتياح على الصهيونية القوات أقدمت حين لبنان، في

 من رفاقهم جانب إلى الكردستاني العمال حزب مقاتلو قاتل

 في بالفلسطينية الكردية الدماء واختلطت الفلسطينية المقاومة

 .الشعبين قضية عن الدفاع سبيل

 
 مؤامرة عبر كينيا في أوجالن عبدهللا اعتقال تم 1999 عام في

 مع بالتعاون األمريكية المخابرات إشراف تحت دولية

 تركيا، إلى سلمته إقليمية دول وعدة اإلسرائيلية اإلستخبارت

 سجن في مشددة عزلة عليه التركية السلطات تفرض ومنذئذ

 يتتم واليوم مشروعه، من والنيل عليه الضغط بهدف إمرالي

 .العزلة و المعتقل في والعشرين الثالث عامه

 
 ألخوة يدعو الكردي، للشعب التحرري للكفاح بارز قائد انه

 .بالصراعات الملتهبة منطقتنا في الشعوب،
   

 
 العالم في السياسيين المعتقلين ولجميع اوجالن لعبدهللا لحرية
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 دولي

 

 

 

 

 

وقف بيع منتجاتها في دولة قررت (  Nikeنايك)شركة 

 اإلسرائيلي اإلحتالل
 

 لتقليل الشركة سياسية إطار في يأتي القرار أن من وبالرغم

 للدولة جديدة قوية ضربة يمثل أنه إال العالم حول متاجرها

 إعالن بعد واجهتها التي األزمة عقب وذلك االحتالل،

 منتجاتها تصدير وقف ”جيري آند بن“ األمريكية المثلجات  شركة

 تلك بكون االعتراف من انطالقا   اإلسرائيلية، للمستوطنات

 .شرعية غير المستوطنات

 

 اآليس النتاج (جيري آند بن) شركة قرار من اسابيع بعد وذلك

 المحتلة، األراضي في التعامل وقف (يونيليفر األم وشركتها) كريم

 داعمي من الشركة على شرسة حملة في تسبب الذي القرار وهو

  واليات دعم سحب في تمثل أمريكا# في خصوصا االحتالل

  و نيويورك واليات من وتهديدات فلوريدا و أريزونا و نيوجيرسي

 (لالحتالل المقاطعة الشركات قوائم في ادراجها بعد) إلينوي

 

 

 puma# بوما شركة بإن نذكر أن يجب الخطوات هذه وبمناسبة
 رفضت وقد االحتالل دولة في الكرة التحاد الرسمي الراعي هي

 أندية يضم الذي االحتالل التحاد رعايتها بسحب المطالبات مئات

 .المستوطنات

األمامي الخط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبتمبر/أيلول 30 الخميس أمس يوم العشرات تظاهر

 البنك سياسات ضد الصداقة قاعة أمام الخرطوم في

 ديفيد الدولي الصندوق مدير مخاطبة أثناء الدولي

 من عاما خمسين بعد السودان زايارته لدي مالباس

 المحتجين بطرد الشرطة قوات قامت وقد االنقطاع

 .بالقوة

 

 في مالباس ديفيد الدولي البنك مجموعة رئيس ودعا

 الكلمة متابعة إلى اليوم، تويتر في حسابه على تغريدة

 .بالخرطوم الصداقة قاعة في اليوم سيلقيها التي

 

 السودان جهود دعم في يرغب البنك أن فيها أّكد التي

 ُمستوى وتحسين االقتصادي النمو ودعم الفقر لخفض

 .السودانيين لجميع المعيشة

 

 تغرق التي هي االستدانة ألن تماما، مختلف الواقع لكن

 وبالتالي الخارج من قيادتها وتسهل الديون في البلد

 والشركات األخرى للدول فقط استهالكي لسوق تحولها

 استمرار يعني مما اإلنتاج فرص وتنعدم .الكبرى

 .االقتصادي التدهور

 

 وصندوق الدولي البنك يمارسها التي الضغوط أيضا

 وخصخصة المواطنين عن الدعم رفع فرضت النقد

 ال وقهر ضغط شكلت وبالتي القطاعات من الكثير

 العمالية الطبقات سميا وال المواطنين كافة على يطاق

 .والمزراعين

 

 سياق في النقد وصندوق الدولي البنك سياسات وتأتي

 البالد ترهن ألنها السودان، في الثوري الحراك تقوض

 في األمريكية للسياسات الخضوع على وتجبره للخارج

 مع اإلجباري التطبيع عملية وخصوصا المنطقة

 ديسمبر ثورة شعارات تنتفي وبالتالي إسرائيل

 .والعدالة والسالم الحرية في المتمثلة السودانية

 

 

 

السودان في األمامي الخط مراسل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصناعية المنطقة في عمالية تظاهرات

 الخرطوم في 
 

 الخرطوم، في الصناعية المنطقة في العمال من العشرات تظاهر

 من انتزاعه تم العمال اَصابات لطوارئ مبنى حول نزاع بسبب

 .هناك البرجوازية السلطات قبل

 14 والثانية سبتمبر 12 األحد يوم واحدة تظاهرتين العمال نظم

 .العمال حق في االجحاف هذا على لالحتجاج سبتمبر

 الدولة مافيات بوجه الصناعية المنطقة عمال مع متضامنون

 .ومؤسساتها

 

األمامي الخط  
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 بيئة دولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بروملي سايمون السياسي االقتصادي أسماه ما هي الطاقة

 في تتحكم التي الدولة فإن ، أخرى بعبارة .”استراتيجية سلعة“

 يفكر بروملي كان .األخرى الدول على سلطة لها مصادرها

ا الواضح من لكن ، النفط في أساسي بشكل  الطبيعي الغاز أن جد 

 .استراتيجية سلعة األيام هذه في

 
 في الدهشة يثير ما أكثر وكان – بسرعة يرتفع سعره كان لقد

 .الماضية القليلة األشهر في أضعاف خمسة ارتفع حيث ، أوروبا

 في والصناعة والمستهلكون الطاقة شركات تعاني هنا ومن

 .شديدة ضغوط من بريطانيا

 
 من العالمي االقتصاد تعافي أدى حيث .عالمية المشكلة لكن

 .العرض من أعلى الطلب دفع إلى الوباء أحدثه الذي الركود
 الخطوة لكن ، التقلص في آخذ األحفوري الوقود في الستثمارا  

 ضعيفة المتجددة الطاقة مصادر نحو

 .المخزونات استنفد مخيب وصيف بارد شتاء ، األثناء هذه في

 بنسبة الغاز على اآلسيوي الطلب ارتفع ،و الطويل المدى على

 الحكومة بخطوات مدفوع وهذا .الماضي العقد في المائة في 50

 حيث.الفحم على االقتصاد اعتماد تقليص نحو المترددة الصينية

 من المائة في 70 بالفحم تعمل التي الطاقة محطات تولد

 .الصين في الكهرباء

 
 عرض

 
 المتزايد اعتمادها بسبب خاص بشكل للخطر معرضة أوروبا

 مع الخطر، هذا في بريطانيا وتشترك .المستورد الغاز على

 هنا الطاقة أسواق تحرير لكن .الطاقة من احتياطياتها تراجع

 للخطر عرضة أكثر جعلها

 
 إلغاء أن Financial Times في Alphaville عمود يوضح

 تكاليف إلى بالنسبة المستهلك أسعار انخفاض“ إلى أدى التنظيم

 الحاليين Big Six العبي من المنافسة زيادة خالل من الجملة

 .”مؤسسة 70 إلى يصل ما إلى

 
 سعداء الجدد المزودين هؤالء من العديد كان“ :ويضيف

 المنافسين إضعاف خالل من السوق في حصة على بالحصول

 من العديد كان“ .”للمستهلكين التكلفة منخفضة صفقات وتقديم

ا الشركات  لديها يكن لم األصول خفيفة أعمال عن عبارة أيض 

 كان .أخرى كبيرة ميزة يمنحها مما ، بها خاصة تحتية بنية

ا أقل اآلخرون  السوق على القائم التعرض من للتحوط استعداد 

 .“ خبرة األكثر المشغلين من

 
 عقود خالل من اإلمدادات تأمين أو االحتياطيات تكوين من بدال  

 السوق على الطاقة شركات من العديد اعتمدت ، األجل طويلة

 على االتفاق عند السائد بالسعر توفيره يتم هنا .لغازها الفورية

 .الشراء

 
 

 من العديد دفع الذي الفوري السعر في الحاد االرتفاع إنه

 تحول .ninepins مثل االنهيار إلى البريطانية الطاقة شركات

ا األوروبي االتحاد  في الفورية السوق من الغاز شراء إلى أيض 

 .األخيرة السنوات

 
 فإن ، الطبيعي الغاز أسعار انفجار بسبب أوروبا ضعفت إذا

 يوم األسعار تأرجحت .ستتعزز ، الرئيسي موردها ، روسيا

 ثم حاد بشكل أوال   ارتفعت – الماضي األسبوع من األربعاء

 إن بوتين فالديمير الرئيس قال عندما أخرى مرة تراجعت

 .أوروبا إلى الغاز إمدادات تحسين في تساعد أن يمكن روسيا

 
 .الغاز من يكفي ما روسيا لدى كان إذا ما حول الخبراء يختلف

 .عالي بسعر فسيأتي ، ذلك حدث إذا ولكن

 
 مساعدتهم بأن قوية تلميحات آخرون روس مسؤولون ألقى

 على األوروبي االتحاد في المنظمون وافق إذا بسرعة ستأتي

 الغاز إلرسال 2 ستريم نورد مشروع على السرعة وجه

 يشن حيث ، أوكرانيا الجديد األنابيب خط يتجاوز .غرب ا الروسي

 .الزمان من عقد يقارب ما منذ الحدة منخفضة حرب ا بوتين

 
ا باعتباره 2 ستريم نورد المتحدة الواليات شجبت  استسالم 

 عن الحق وقت في تخلى بايدن جو أن من الرغم على ، لبوتين

 .لطيف ا األوروبي االتحاد على للحفاظ معارضته

 
 الواليات فإن ، العالم في الطبيعي للغاز منتج أكبر اآلن أنها بما

 أسعار لكن .الحالية الطاقة لضغوط عرضة أقل نفسها المتحدة

 .تتضاعف زالت ما الغاز

 
 تايمز الفاينانشيال في العمود كاتب ، أرمسترونج روبرت يشير

 األحفوري الوقود استخراج في الرأسمالي االستثمار أن إلى ،

 جزء يعود“ :يكتب .2010 عام منتصف منذ االنخفاض في آخذ

 إزالة لكن .الكربون انبعاثات لتقليل المبذولة الجهود إلى هذا من

 ذلك من آخر جزء .التوريد قصة من جزء سوى ليست الكربون

 ويريد ، المساهمين إلى تستمع الطاقة شركات إدارة أن هو

 في االستثمار من بدال   ، إليهم المال رأس إعادة المساهمون

 .“ جديدة مشاريع

 
 ، االنكماش في آخذ األحفوري الوقود في االستثمار فإن لذا

 الغاز ثورة من يستفيدون المستثمرين أن إلى جزئي ا ذلك ويرجع

 التي الضعيفة الخطوات فإن ، نفسه الوقت وفي .الصخري

 ال المتجددة الطاقة مصادر تطوير نحو الحكومات اتخذتها

 هذه يجعل أن الحالي للضغط يمكن .الناتجة الفجوة سد يمكنها

 .المعاكس االتجاه في تسير الجهود
 

 
 اإلنتاج بزيادة الفحم منتجي الحكومة أمرت ، الصين في وهكذا

 والذي ، األسترالي الفحم باستيراد سمحت .جديدة مناجم وبناء

 .قبل من منعته قد كان

 
 كما ، وموثوقة آمنة طاقة توفير األحفورية الرأسمالية تستطيع ال

 بها تقبل لن أنها

كالينيكوس أليكس بقلم  

األمامي الخط ترجمة _ اإلشتراكي العامل مجلة عن  
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 .األميركي الخليج ساحل عبر الذعر من حالة ”ايدا“ إعصار نشر

 وأمطارا الساعة في ميال 150 سرعتها تبلغ رياح ضربت حيث

 .األمريكية لويزيانا والية غزيرة

 في إعصار الى لتتحول عاصفة تشتد أن النادر من كان لقد

 .فحسب ساعات ست غضون

 العملية جعل الحراري االحتباس أن كما .حدث ما هذا لكن

 .وتكرارا فتكا أكثر-1 السريع التعمق– باسم المعروفة

 

 الذي األساسي العنصر هو البحر حرارة درجات ارتفاع ان

 اتخاذ الى حاجاتنا سبب على أخرى دالة انها .التحول الى يؤدي

 .المناخية التغيرات من المزيد لوقف صرامة اكثر إجراءات

 

 مستوى من إعصار انه على ”ايدا“ االعصار تصنيف تم لقد

 .مستوى أعلى دون واحدة فئة أي .الرابعة الفئة

 شدة ووصلت .للصحافة االشتراكيين العمال أحد به توجه ما وهذا

 لقد .”كاترين“ إعصار شدة نفس الى األحيان بعض في االعصار

 أورلينز نيو مدينة من كبير جزء تدمير الى االعصار ذلك أدى

 .قتيل 1800 الى الضحايا أعداد وصلت حيث .2005 عام في

 

 المحاولة مع السريعة الطرق توقف تزامن .األثناء تلك في

 .االخالء أوامر الى لالستجابة األشخاص ألالف اليائسة

 السوداء البشرة ذوي واألشخاص الفقراء يكون األوقات هذه في

 .وحياتهم منازلهم فقدان لخطر عرضة أكثر هم

 سكان من %60 حوالي أفريقية أصول من األمريكيون يشكل

 تكون ان المتوقع من كانت التي .األمريكية أورلينز نيو والية

 .تضررا األكثر

 األجيال

 

 عدد أضعاف ستة هناك أن اليوم، ”العنصرية من أجيال“ وتعني

 باألسر مقارنة فقر في تعيش التي األفريقية األمريكية األسر

 للبطالة عرضة أكثر أفريقية أصول من األمريكيين ان .البيضاء

 اجالء كيفية حول مزمن قلق ويوجد .البيض من مرات بثالث

 .إعالميا تغطيتها تمت بالكاد الناس أفقر محنة ولكن الناس هؤالء

 

 كارثة) ”ايدا“ االعصار ان-بايدن جو– األميركي الرئيس صرح

 برنامج أين ولكن .شامل دمار من وحذر .وصفه كما (كبرى

 التي اإلجراءات أوائل من كان الفيدرالي؟ الحكومي اإلنقاذ

 .النهب لمكافحة إجراءات عن اإلعالن .السلطات اتخذتها

 

 فقدوا الذين أولئك ان سيضمن من .التالية واألسابيع األيام في

 ومستلزمات والغذاء المأوى بأساسيات المساعدة يتلقون منازلهم

 ؟والكهرباء الصحي الصرف

 

 الرئيسية اإلخفاقات بعض هذه كانت .عاما 16 حوالي منذ

 الناس من الكثير يتساءل .”كاترينا“ إعصار أعقاب في للحكومة

 .المستفادة الدروس عن االن

 تماما الكهرباء انقطعت .الماضي األحد يوم من متأخر وقت في

 على معتمدين .الظالم في يعانون االالف ترك مما .المدينة عن

 .تكاليفها تحمل بإمكانهم كان اذا .المولدات

 

 مصدر لها ليس التي الصحي الصرف مياه ضخ محطات توقفت

 شرب مياه وجود عدم يعني مما .العمل عن احتياطي طاقة

 .المراحيض لغسل مياه وال صحية

 

 الطاقة

 

 على القدرة عدم من مخاوف الى الكهربائي التيار انقطاع دفع

 .الفيضانات مياه تزيل ان المفترض من التي المضخات تشغيل

 

 ومصانع نوويتين طاقة محطتي بشأن مخاوف هنالك أن كما

 .ذاتها الوالية في مختلفة كيميائية

 

 .19 كوفيد فيروس وهو جديد بعد أيضا هنالك المرة وهذه

 

 2400 من بأكثر لويزيانا والية في المستشفيات امتألت لقد

 بأن الحاكم أقر حيث .كورونا بفيروس مصاب مريض

 .للغاية خطرة بمرحلة تمر الوالية مستشفيات

 

 االعصار من تضررت التي تلك حتى المستشفيات اخالء يكن لم

 في كافية سعة ذات مرافق توجد ال ألنه .االطالق على بالخيار

 .أخرى أماكن

 

 الرعاية مجال في العاملين من المئات قرر .ذلك من وبدال

 المستشفى في سينامون العاصفة من الفرار من بدال أنهم الصحية

 .مرضاهم رعاية أجل من

 

 فقدوا الذين أولئك يضطر ان المرجح من .ذاته الوقت وفي

 الى يؤدي قد مما قريبة مناطق في معا االحتماء الى منازلهم

 .أكبر بشكل اإلصابة معدالت ارتفاع

 

 في للفيروس السريع االنتشار بأن المجال في العاملون ويقول

 عن الناجم المساكن نقص بسبب تفاقم قد /تشارلز اليك/ مدينة

 .2020 عام في ”لورا“ االعصار

 

 اصدقائهم مع ويقيمون نازحين السكان اليزال .العام قرابة بعد

 .الفيروس ينتشر أن يمكن حيث

 

 بأن وحشي تذكير بمثابة 2005 عام في ”كاترينا“ إعصار كان

 ستنجو كنت اذا ما يحدد ان يمكن اليها تنتمي التي الفئة و العرق

 .ال أم المناخية األزمة من

 

 .به اإلطاحة الى للنظام المتكررة اإلخفاقات تدفعنا أن يجب

 

سكوير لصوفي مقال  

ترجمة فريق التحرير_ مجلة العامل اإلشتراكي عن   

تيار اليسار الثوري في سوريا_ الخط األمامي   
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 أكتوبر 6مولد 
 

 

 عجب   من فليس لذا، طويلة، بفترة   73 أكتوبر حرب بعد أولد لم

 تتعقد أن قبل خاصة   األولى، عمري سنوات في بقوة   حضورها

 مع السالم معاهدة المصري النظام أبرم إذ الحيرة، فتنشأ األمور

 أشقاء البارحة حتى كانوا من مصر فيقاطع الصهيوني، الكيان

 وفي بلدانهم، في وسطهم وفي معهم المصريين من كثير   يعيش

 مع مختلفة ودرجات   بصور   «التطبيع» من مرحلة   تبدأ المقابل

 ومن الحظ لحسن يزل لم ربما) كان الذي الصهيوني، الكيان

 لنا يكيد الذي المغتصب العدو (الطوية سالمة من تبقى ما باب

 من وتترسخ وتتوطد تزداد كما المستويات، كل وعلى وأبدا   دائما  

 حتى وآذانا آلمنا الذي عدونا دعمت التي أمريكا مع عالقاتنا ثم

 .الحربي والعتاد بالمال األمس،
 العظيم االنتصار «ظاهرة» تنامي ورأيت عاصرت

 وصيغه بمشتقاته اسمها وأطلق بانوراما لها فُشيدت األسطوري،

 من «رمضان حرب» تقول كأن واإلفرنجية، العربية المختلفة،

 أحياء   وعلى مصر في األطول هو جسر   على مثال ، التنويع باب

 فأصبح والفواكه، الخضروات أسواق وحتى جديدة، ومدن  

 اإلعالمي الصعيد على أما .عجيبة ضخمة   مؤسسة   النصر

 هذه تتناول التي واألعمال األفالم عن ال حرج، وال فحدث

 على بل ومتوقع، عادي أمر   وهو فيها، تظهر أو الحرب،

 في بقائها على عام   كل تؤكد التي واالحتفاالت المهرجانات

 .واحتفاال   احتفاء   التقديس، مصاف
 

 ..لكن عظيمة   حرب  

 

 اطالعي وازدياد إدراكي نمو واكبها أيضا   السنوات هذه أن بيد

 هذه عن المكتوبة والتحليالت والمذكرات الشهادات على

 لها حصر ال ساعات   عبر المسجلة تلك إلى باإلضافة الحرب،

 الطرفين من العسكرية القيادات مع التلفزيونية اللقاءات من

 طرفا   كانت سوريا بأن التذكير لزم أجل،) والسوري المصري

 على تتناثر فبدأت (الحرب هذه في لمصر أساسيا   وشريكا  

 «الثغرة» عينة من مزعجة، وعبارات   كلمات   وعيي صفحة

 الذي السادات «السويس حصار«و «المحاصر الثالث الجيش«و

 أخبر إذ خطيرا ، عسكريا   سرا   الجمسي المشير حسب أفشى

 ما عند ستقف مصر أن كيسنجر إلى (أدق كلمة   ربما سّرب) 

 فيه فُقد وما «الهجوم تطوير» ثم الهجوم، تطور ولن إليه وصلت

 قلبية   بأزمة   أصيب الذي الجيوش أحد وقائد الدبابات مئات من

 الحصار إلى تحيل ومعان   كلمات   من غيرها إلى ذلك، جراء

 إلى وصولهم حتى القناة غرب اإلسرائيلي والوجود واألزمة

 أن أي الجوي، الدفاع صواريخ بطاريات بعض األقداس، قدس

 إذا بكثير ذلك من أبعد بل تماما ، يرام ما على تكن لم األمور

 إطالق وقف إلى وصوال   الفكرية، الجسارة وامتلكنا الدقة، شئنا

 مع التفاوض ثم ومن أكتوبر، من األولى العشرينيات في النار

 مصر، بر في السويس، طريق على 101 الكيلو في العدو

 واالحتياجات والزاد الماء إليصال األمريكية الضمانات وطلب

 ثمة أن أعتقد ولست .للمحاصرين والعتاد السالح دون األساسية،

 المقاومة من الرغم على تلك، بأن شعوري عن أعرب إذ غرابة

 أن غير ومحيرة؛ بل مزعجة جد تفاصيل البطوليين، والتصدي

 وإبراهيم فهمي إسماعيل أن إذ الحد ذلك عند يتوقف ال األمر

 قبل استقاال اللذين السابقين المصرية الخارجية وزيرا) كامل

 كتبوا ما في غالي وبطرس (العدو الجانب مع التفاوض وأثناء

 التي التنازالت أوردوا ما كثيرا   المفاوضات، تلك عن وقالوا

 األضعف الجانب كانت كونها مصر جانب من قُبلت أو فُرضت

 وربما التوقف إلى ذلك كل يدفع أال محتلة، أرضها تزل ولم

 االنتصار ذلك وماهية طبيعة عن التساؤل ثم ومن التمحيص،

 الهزيمة؟ شكل وما التعادل يكون فكيف ؟«الساحق»

 

 ساعات ست في

 العسكرية، المعارك مجرد عند تقف لم الحرب هذه كانت لما

 العديد عليها وبُني والمكان، الزمان ليطبق أثرها تخطى وإنما

 مبالغا   ولست بل واالجتماعية، واالقتصادية السياسية النتائج من

 الترتيبات لكل والدعامة األولى الخطوة كانت أنها أزعم إذ

 علينا تعين (بالتبعية والمنطقة) مصر في بها والمعمول الحاكمة

 كان .الساحق النصر رواية تسيد كيفية في قليال   نتمعن أن

 صوت   فيها يسعفه بارعة إذاعية   مقدرة   ذا كبيرا ، ممثال   السادات

 معاصريه من البعض رأي في مهرج وربما رخيم، عميق  

، وبعد قرب، عن عرفوه الذين ومجايليه،   من الرغم وعلى تردد 

 األمر الساسة، أحد علق كما «عظامه يسكن الحرب من خوف  »

 الحرب، خاض المسؤولية، لجسامة نظرا   عليه، ألومه ال الذي

 وما ويحتاجها، إليها يتوق كان التي اللحظة تلك على وحصل

 سيارة   ركب .المستويات كل على مصالح   تحالف من يمثله

 مجلس في فخيمة   فصيحة   كلمة   وألقى عسكري بزي   فارهة

 والعالم مصر في األضواء، كل عليه تسلطت وقد الشعب،

 بالدرع وتغنى بانتصاره، فيها زها األوسع، والعالم العربي

 اآلخذة الثغرة ذكر على يأت ولم لمصر، أصبحا اللذين والسيف

 من وربما) اللحظة تلك منذ .الدفرسوار في واالتساع التشكل في

 السادات أنجز (بالفعل بدأ قد كان كيسنجر مع فالتواصل قبلها

 وأنقذ حارب، :إلحاحا   وأكثرها أولها لنقل أو أهدافه، أهم

 الناصر عبد وزعامة يوليو نظام يتعرض لم .النظام مشروعية

 بنفسه ذلك عن عبّر وقد ،67 كهزيمة أسسه هزت وإهانة   لتحد  

 ال نظاما   إن رجاله، حضور في الشهير التنحي إبان قال حين

 .يذهب أن عليه أراضيه حماية يستطيع
 سنوات، بثالث بعدها هو مات لقد بل نظامه؛ وال يذهب، لم لكنه

 .بآلياته نظامه واستمر
 

 التناول أو التحليل سياق من أكتوبر حرب أُخرجت لقد

 أعلن كما الحروب آخر تصبح أن بذلك ليتسنى التاريخي،

 صراحة   السادات

 

 حين منه، اتساقا   أكثر وال أصدق السادات يكن لم فربما لذا،

 في والتمركز تأمين باألدق أو وتحرير، العبور بمجرد طلب

 له، الباقي وليُترك وضآلتها، مساحته تفاهة كانت أيا   شريط  

 كان إليه يحتاج أو يريده، كان ما وكل سلفا   ُمعد فمشروعه

 إهانة عنه ينفي عسكري بانتصار   وإنعاشه النظام ترسيخ

 .الهزيمة
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 اآلن، حتى أبقته قبلة   النظام، لذلك الحياة قبلة العبور كان لقد

، كل في أداءه وتدني وإخفاقاته ترهله كل على  القمع عدا شيء 

 األلصق لعله أو ذلك من واألهم المعارضة، وإخصاء

 73 انتصار عن سردية   أو رواية   صياغة بموضوعنا،

 جبارة، إعالمية   آلة   عبر بامتياز فيه نجح الذي األمر الكاسح،

 األوراق بكل ولعب العربي، المحيط في حينها األكبر كانت

 ذلك حتى بعمق   جريحة   كانت التي الوطنية، الذات تملق من

 ونعرة ونبرة المصرية، القومية الشوفينية إشعال حتى الوقت

 .الحق وقت   في العرب سائر على التعالي

 من تكتفي ذهنية   من وانطالقا   البحتة، المصلحة ألغراض

 الحقيقي التاريخ عن استُعيض بمشهد الفيلم ومن بكلمة التاريخ

 ترى وال تركز ال تمجيدية انتقائية ، احتفالية ، مختزلة ، بصورة  

 شك أدنى دون والمجيد، والفخم المدهش العبور مشهد سوى

 الحقيقة في أو االلتفات، دون الناجحة، المعارك وبعض

 رأسها وعلى المزعجة، الحقائق لكل الواعي الطمس محاولة

 أُخرجت لقد .القتال وقف لدى الطرفين قوات تمركز نقاط

 ليتسنى التاريخي، التناول أو التحليل سياق من أكتوبر حرب

 صراحة ، السادات أعلن كما الحروب آخر تصبح أن بذلك

 في الديني والهوس العقيدة حيز في أُدخلت أو وصارت

 التي كالموالد بها السنوي االحتفال فصار الجمعية، المخيلة

 بعينها أفالم   من طقوسه، له الصالحين، هللا ألولياء تُنصب

 وزيارات   حالية، أو سابقة قيادات   مع وحوارات   تتكرر

 يزفون عدة مستويات   على كثيرون ومسؤولون ألضرحة،

 ولما .الجمهورية رئيس رأسهم على كثيرين لمسؤولين التهاني

 قطاعات   لدى خوفا ، أو ضعفا   غائبة ، شبه النقدية العقلية كانت

 عطبا   ثمة أن فأزعم قليال ، أتمادى أن وأكاد شعبنا، في عديدة

 تشبث فقد عامة، بصفة   والعربية المصرية الذهنية البنية في

 يتمسكون كما المؤزر، الماحق النصر بسردية بقوة   الناس

 من والمنقذ الخالص إلى الهادي الطريق الدينية، بقناعاتهم

 والعوز القبيح التحقق عدم واقع من لتهرب والتيه، الضالل

 زائدة بجرعة   إال البتة مالمحه تسر ال الذي والمستقبل المؤلم

 .بدورها   مصيبة وهذه السيسي، أوهام احتضان من

 من أُخذ وضباطا ، جنودا   الناس، إنجاز أن المريرة المحصلة

 جنس من أفيون   وإلى سيطرة وسيلة إلى تحويله وتم أيديهم،

 مجرد أو نقد، أو لتحليل يخضع ال الذي الغيبي، اإليمان

 .تفاصيله بعض في التشكيك او به المساس

 فكانت عظيما ، مجهودا   أكتوبر حرب جسدت شك، دون

 صامدا ، ودفاعا   مقتحما   هجوما   تالها، وما العبور معركة

 في مجيدا   كفاحا   كلها شكلت وقد شعبنا، ألبناء بطوليا   نضاال  

 لم عدو مع تكون ال أن لها وينبغي األخيرة، تكون لن معركة  

 لم التاريخية، المعطيات وفق لكنها أراضينا؛ يغتصب يزل

 نحتفي أن فعلينا للعدو، كامل   اندحار   وال ساحق   بانتصار   تنته

 مشاق من تحملوه وما جنودنا وشجاعة ونضال بتضحيات

 والتدريب العلمي والتخطيط والصبر اإلعداد من سنوات   طيلة

 والتحليل النقدي العلمي بالعقل أيضا   نتشبث أن يجب لكننا ،

 إلى التاريخية الدراسة حيز من الخروج عدم على ونحرص

 .والغيبية الالهوتية القناعات مصاف

 

 كاتب اشتراكي ثوري_ يحيى مصطفى كامل 

 نشرت هذه المقالة ألول مرة في جريدة القدس العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرق نظام العربية منطقتنا في اإلسالمية الخالفة كرست

 باسرى للتصرف دينيا   شرعيا   طابعا اعطته حيث والعبودية

 سوق في يباعو أو خدما إما ليصبحوا والسبايا الحروب

 زراعة في مالكهم خدمة على يعملون عبيدا ليصيرو النخاسة

 النظام جبروت إلى أدى مما المواشي وتربية األراضي

 بهم يتصرف الذي العبيد لخدمه االقطاعي وظلم االقطاعي

 والشرعية السائد القانون حيث اذاللهم في ويمعن يريد كما

 يجلدهم العبيد من بملكه مايشاء ليفعل االقطاعي مكنت الدينية

 .يشاء كيف تعذيبهم في ويمعن ويحبسهم نسائهم ويعاشر

 حكم نهاية حتى قائما   البشر واستعباد العبودية نظام وظل

 نظام تحت العربية المنطقة ودخول العثمانية الخالفة

 البرجوازية بأنظمته البريطاني الفرنسي الغربي االستعمار

 البنيوية لحاجتها ونتاجا   الصناعية الثورة بعد تطورت التي

 للسيطرة منطقتنا احتالل في تفكر جعلها بينها فيما للتنافس

 منشآت صناعتها لخدمة ونقلت واسواقها ثرواتها على

 نشوء في ساهمت وقوانين حديثة تقنيات وأدخلت صناعية

 الحكم مقاليد استلمت بدورها التي الوطنية البرجوازية وتطور

 وكيلة وأصبحت لمنطقتنا المباشر االستعمار حقبة نهاية بعد

 المنطقة هذه من خروجها بعد االستعمارية للبرجوازية إدارية

 التناقض أسباب لكل فيها أسست دوال   إلى وتقسيمها

 .والصراع

 الفتية الدول هذه في الحكم مقاليد الوطنية البرجوازية وبتولي

 على االقتصادي التكامل من تمنعها حدود ضمن والمؤطرة

 (األولية المواد) الصناعة مستلزمات منابع في التبادل مستوى

 فبقيت ككل العربي الوطن مساحة بعموم التجاري والتبادل

 جعلتها التي القوانين لتلك خاضعة البرجوازية الحكم أنظمة

 أدى مما مباشر بشكل الغربية االستعمارية للبرجوازية تابعة

 البرجوازية ركاب عن متخلفة العربية البرجوازية بقاء إلى

 في السلطة على صراع لحدوث أدى وهذا الغربي العالم في

 في الموجودين وخاصة البرجوازيين ابناء قبل من الدول هذه

 البرجوازية الطبقة من اصبحو انهم مع وهؤالء الجيش قيادات

 سوق تدخل أن وتحاول ايديها بين الرساميل تمتلك والتي

 االقطاعية العقلية مازالت لكنها البدائي الصناعي االستثمار

 إدارتها طريقة على مسيطرا المتخلف بفكرها االستبدادية

 يحاولو البرجوازيين كان لهذا اإلنتاج إدارةطرق في ونهجها

 يبنو أن الغربي العالم في الحكم ألنظمة مقلدة شعارات تحت

 للنهج إدارتهم في طموحاتهم تلبي وأحزاب سياسات

 اإلستمرارية لهم يحقق الذي الحكم نظام وشكل االقتصادي

 وبعقلية البالد وثروات مقدرات على السيطرة خالل ومن

 بإحداث السلطة على الصراع أفرزت استبدادية اقطاعية

 اقطاعية بعقلية البرجوازية العائالت أبناء المتكررة االنقالبات

 .واستبدادية متخلفة
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 الحرب بدايات مع تزامن والذي الصهيوني الكيان نشوء ومع

 المتحدة الواليات بقيادة االمبريالي النظام بين الباردة

 السوفييتي االتحاد بقيادة الدولة رأسمالية ونظام األمريكية

 كالبعثية القومية األحزاب بعض بنشوء ساهمت والتي

 األخرى القومية األحزاب لبعض ظهور وكان . والناصرية

 االستخبارات أجهزة من بتشجيع تم المسلمين واإلخوان

 والصهيونية واألمريكية والفرنسية البريطانية اإلمبريالية

 إلى القادم الشيوعي الفكري المد بوجه سدا تكون أن ألجل

 استمرارية يهدد مما االشتراكي المعسكر دول من المنطقة

 ونجحت العالم في الثروات منابع أهم على السيطرة

 بتبني العربية البرجوازية توجيه في اإلمبريالية استخبارات

 على عبرها السيطرة في والدينية القومية األحزاب تلك

 على السيطرة في اإلخوان خلفها ومن الناصرية فنجح السلطة

 والسودان األردن على اإلخوانية والسيطرة مصر في السلطة

 ووصول السعودية في والوهابية الخليج إمارات وبعض

 واليمن والعراق سوريا في السلطة إلى قومية أحزاب

    .وليبيا وتونس والجزائر

 راضية البالد تحكم المتخلفة العربية البرجوازية هذه وبقيت

 عبر النفوذ تقاسمت التي االستعمارية للبرجوازية التابع دور

 على وتسيطر تدير بقيت والتي للمنطقة بيكو سايكس اتفاقية

 المتخلفة البرجوازية هذه خالل من وثرواتها الدول هذه

 ومن االستبدادي االقطاعي ونهجها الديكتاتورية وانظمتها

 استبدادية اقطاعية بعقلية وأمنية عسكرية مؤسسة بناء خالل

 هو أمامه األدنى والرتبة المطلق السيد هو األعلى الرتبة حيث

 الرتبة وتسجن وتحرم تعاقب أن األعلى للرتبة ويحق العبد

 طريقة كانت ولهذا تام وبخضوع اعتراض أي دون األدنى

 سيدي أمرك ب األعلى للرتبة األدنى الرتبة بين المخاطبة

 األدنى قبل من المذل الخضوع عن تعبيرا   يابيه وامرك

 إلى رتبة أعلى من التراتبية إدارة من الشكل وهذا لألعلى

 القهري واالستعباد والخضوع القهرية على قائمة رتبة أصغر

 االقطاعي بين العالقة حالة في كما النفس واذالل لإلرادة

 ويعاقبهم رقابهم يملك كان الذي لديه العبيد والمزارعين

 .مايشاء كيف ويهينهم ويجوعهم ويجلدهم

 االقطاعي الفكر ذات التراتبية الطريقة في القائمة العالقة هذه

 واألمنية العسكرية مؤسساتها في البرجوازية حكم أنظمة في

 أدت الحكومية االقتصادية الفعاليات وبعض السياسية وحتى

 إلى األعلى بين التعامل في العنف مولدة القهرية السادية إلى

 األدنى على قهره يوقع وكل رتبة أصغر إلى وصوال   األدنى

 إلى وصوال   المجتمعية العالقات على سلبا   ماينعكس وهذا منه

 تعكس التي األسرة وهي الحالي للمجتمع األساسية الخلية

 ذكورية اقطاعية بعقلية األب بين العالقة في الممنهج العنف

 احيانا تصل استبدادية بسلطوية فيتعامل واألوالد الزوجة مع

 في اإلداري النظام خالل من ذلك تجلى وأيضا   العنفية إلى

 لطالبه المهينة العنفية المعلم وعالقة التعليمية المدارس

 أنظمتها شكل في المتخلفة العربية البرجوازية وماتزال

 االستعمارية للبرجوازية التابعة االقتصادية وعالقاتها الحاكمة

 .هذا يومنا إلى

 ومتطورا   متينا وطنيا اقتصادا البرجوازية هذه تبني لم ولهذا

 خالل من تسيطر كولونيالية وسيطة برجوازية بقيت بل

 ولهذا المنطقة شعوب على والبيروقراطية القمعية أجهزتها

 صناعات يتجاوز لم اقتصادية منشآت من ماحققت أقصى كان

 والمشروبات والعلكة البسكويت كشركات تحويلية بدائية

 المتعلقة البسيطة الكيميائية الصناعات وبعض الغازية

 الصناعات وبعض والصابون الجلي وسائل الغسيل بمساحيق

 هو المتخلفة البرجوازية هذه اليه ماوصلت وأرقى البالستيكية

 للبرجوازية حاجة كانت والتي النسيجية الصناعات بعض

 البرجوازية هذه تحكمنا مازالت ولهذا الغربية االستعمارية

 االستبدادي االقطاعي ونهجها الديكتاتورية وانظمتها المتخلفة

 .اآلن إلى

 والمهمشين والكادحين العاملة الطبقة على لزاما أصبح لذا

 البرجوازية هذه ضد النضال ألجل وتنظيمهاتها قواها بناء

 فئات لصالح واقتصادي فكري تطور ألي المعيقة وانظمتها

 .والكادحة المسحوقة الشعب
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 يعتبرون هذا، يومنا حتى ،[1]الالسلطويين من العديد زال ما

 لعمال حقيقيا بطال كان (1934 -1888) ماخنو نيستور أن

 أفكار يمتدحون زالوا وما .1917 ثورة بعد روسيا وفالحي

 ما ضد األوكراني، ”التحرري الشيوعي“ هذا وأعمال

 .عام بشكل والبالشفة لينين عند ”الحزب ديكتاتورية“ يسمونه

 

 ؟”الماخنوفية“ أسطورة وراء الحقيقة هي ما لكن

 بشكل الفالحين من مكونا ماخنو يقوده الذي الجيش كان

 كان .طبيعته على مباشر تأثير له كان ما وهو رئيسي،

 للحركة الطبقية القاعدة هم الصغار البرجوازيون الفالحون

 لخطها الشديد التذبذب في ذلك انعكس وقد الماخنوفية،

 والثورة الثورة بين باستمرار تتأرجح كانت بحيث السياسي،

 الفالحون كان الروسية األهلية الحرب فخالل .المضادة

 -والعكس-البيض معسكر إلى الحمر معسكر من ينتقلون

 .الظروف حسب

 قوات دخلت ،(1918) أوكرانيا األلماني الجيش احتل عندما

 األوكرانيين وأتباعهم الغزاة ضد المواجهة في ماخنو

 .األوكرانيين الفالحين ضد النهب سياسة اتبعوا الذين المحليين

 هو الرئيسي العدو أصبح األلمانية، القوات صد تم أن وبمجرد

 إعادة أجل من يقاتل كان الذي دينيكن، األبيض، الجنرال

 قام بالذات اللحظة تلك في .األراضي مالكي لكبار السلطة

  ضد بفعالية وقاتل أوكرانيا في المعارك أقوى بقيادة ماخنو

 .(الرجعيين) ”البيض“

 

 كانوا الفالحين أن أساس على رئيسي بشكل تقوم قوته كانت

 في فقط واحد عدو لديهم وكان لألراضي ملكيتهم عن يدافعون

 الفقراء الفالحون شكل الوقت ذلك في .دينيكن :هو الوقت ذلك

 العسكري الوضع ظل وفي .ماخنو جيش أرباع ثالثة

 إلى القتال سوى خيار أي ماخنو لدى يكن لم آنذاك، الملموس

 الوحيدة الطريقة هي تلك كانت .البلشفي األحمر الجيش جانب

 األوكرانيين الفالحين على نفوذه على يحافظ لكي لديه
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 إزالة فبمجرد .دينيكن قوات على القضاء بعد تغير ذلك لكن

 إلى برزت السلطة، إلى األراضي مالك كبار عودة تهديد

 بدأت .القرى في الموجودة الطبقية االنقسامات السطح

 وبين (األغنياء الفالحين) الكوالك بين المصالح اختالفات

 الصراعات اندالع في تسبب مما الظهور، في الفقراء الفالحين

 من كبيرا قسما ماخنو جيش فقد ،1920 عام في .القرى في

 .الكوالك من جيش إلى تدريجيا وتحول قاعدته

 

 سوق في المنافسة بحرية خاص بشكل مهتمين الكوالك كان

 .الرئيسيين أعداءهم البالشفة يعتبرون صاروا وهكذا الحبوب،

 يمثل ال ماخنو أن فهموا فقد أخرى، جهة من القرى، فقراء أما

 ال فهذا قصد، غير عن أو قصد عن – كان ألنه مصالحهم،

 فرق أي يوجد ال أنه وأكد .الكوالك مصالح عن يدافع -يهم

 .البيض ضد القتال وبين الحمر ضد القتال بين جوهري

 تبني حقيقة في نشكك أن أخرى، ناحية من ويمكننا، 

 الالسلطوي يزعم .”والالسلطوية الحرية“ لمبادئ الماخنوفيين

 قوات في يتحكمون كانوا الفالحين أن [2]أركينوف .ب

 من القادة فقط ينتخبون الفالحون كان الواقع، في لكن الجيش،

 من مباشرة يعينون الكبار القادة كان بينما الدنيا، المستويات

 المدن على الغرامات الماخنوفيون فرض .نفسه ماخنو قبل

 سبيل على إليكاتيرينوسالف، احتاللهم فبعد احتلوها، التي

 .روبل مليون 50 قدرها غرامة عليها فرضوا المثال،

 

 حالة في خاص بشكل ماخنو عند الديكتاتورية الميول ظهرت

 .ل .م عشر، الثالث القرم فوج في البلشفي القائد إعدام

 ماخنو، تسميم بمحاولة بولونسكي الماخنوفيون اتهم .بولونسكي

 حتى دون زوجته، مع النار عليه أطلقوا األساس هذا وعلى

 في الشيوعيون طالب وعندما .محاكمة بتنظيم التظاهر

- ماخنو رفض لبولونسكي، علنية بمحاكمة إيكاتيرينوسالف

 .قاطعا رفضا ذلك -والديمقراطية الحرية عن كالمه كل رغم

 الذين إيكاتيرينوسالف عمال بإعدام هدد الحق وقت وفي

 موقف كان لقد .المسجونين البالشفة عن باإلفراج طالبوا

 .عموما للغاية سلبيا ماخنو تجاه العمال

 

 ماخنو شن ألكساندروفسك، في والعمال الفالحين مؤتمر وفي

 وقطاع بالخنازير إياهم واصفا العمال، ضد قاسية هجمات

 كلما أنه وأضاف .البرجوازية وعمالء والطفيليات الطرق

 بذلك قام وقد .أفضل ذلك كان كلما المؤتمر، بمغادرة أسرعوا

 فالحين من يتكون كان الذي الجيش غالبية ود يكسب لكي

 .لهم أعداء المدن سكان جميع يعتبرون متخلفين

 

 في الماخنوفيين عدد بدأ 1920 عام بداية في أنه إلى أشرنا لقد

 قد دينيكن يمثله الذي الخطر كان .كبير بشكل االنخفاض

 تلك الفالحين إلى أخرى مرة أُعيدت هزيمته، وبعد .انتهى

 مالكي لكبار وأعطاها عليها استولى قد كان التي األراضي

 استمروا الذين أغلب صار فصاعدا الحين ذلك منذ .األراضي

 سلطة بقوة عارضوا والذين الكوالك، من ماخنو دعم في

 ماخنو جيش من الفقراء الفالحين انسحاب أثار .السوفييتات

 فالحو رفض عندما ،1920 ماي وفي .األخير هذا غضب

 رجاله ماخنو أمر جيشه، إلى االنضمام روزديسفتنسك قرية

 .الرشاشات باستخدام سكانها، على النار وإطالق القرية بحرق

 

 عمال ضد علنية حرب في ماخنو دخل المرحلة هذه في

 الجديد التهديد لكن .السوفياتيين والمناضلين البلشفي الحزب

 فرصة ماخنو أعطى رانغل، األبيض، الجنرال يمثله بدأ الذي

 ألن الفالحين، من واسعة فئات رايته تحت يوحد لكي أخرى

 .األراضي مالك عودة من أخرى مرة خافوا الفقراء الفالحين

 عقد إلى بحاجة العصيب الوقت ذلك في السوفياتية القوة كانت

 مصير صار رانغل، هزيمة بعد لكن الماخنوفيين، مع هدنة

 .محسوما الماخنوفية الجيوش

 للسلطة معارضتهم مأزق أنفسهم الماخنوفيون فهم لقد

 بأن بيالش، ماخنو، جيش أركان رئيس واعترف .السوفياتية

 من الخوف بسبب إال الكامل التفكك من تنج لم ماخنو جيوش

 مباشرة انهارت قد لكانت ذلك لوال .انتقامية لعمليات تعرضهم

 .فيه رجعة ال واقعا الماخنوفيين تراجع كان .رانغل تصفية بعد

 .الطرق قطاع من مجموعة مجرد إلى ماخنو جيش وانحط

 

 أمل أي إقبار إلى [3]الجديدة االقتصادية السياسة تطبيق أدى

 أصدرته الذي العفو أن كما .الماخنوفية إحياء إمكانية في

 .جيشه غالبية من ماخنو حرم السوفياتية الدولة

 حتى كذلك األمر كان وقد .كثيرة أسئلة ماخنو السلطوية تثير

 الالسلطويين، المفكرين بعض بشدة انتقده إذ العصر، ذلك في

 حركة سكرتارية عضو بارون، الشهير، الالسلطوي فيهم بمن

 أوكرانيا عموم كونفرانس وخالل .[4](« Nabat ») ”نبت“

 كونه عن توقف ماخنو أن المندوبون أقر ،”نبت“ لحركة

 .السلطويا

 

 األغنياء، الفالحين لمصالح ممثال األساس في ماخنو كان لقد

 الفئة هذه على نفوذه يفقد ال ولكي .لذلك وفق ا يتصرف وكان

 الكوالك كان .خطواته جميع في يخدمها استمر االجتماعية

 الحرة وبالمنافسة ،”رخيصة حكومة”بـ خاص بشكل مهتمين

 أشكال لكل برفضها الالسلطوية، كانت .الضرائب وإلغاء

 المتطوعين من جيش إلنشاء أيديولوجي غطاء أفضل الدولة،

 قد الماخنوفية الحركة أن الصدفة قبيل من يكن لم .الكوالك

 كان حيث ألوكرانيا، الجنوبية المناطق في وازدهرت ظهرت

 المنطقة هذه خارج أما .االقتصاد من ٪20 يمتلكون الكوالك

 .مستقرة قاعدة إنشاء من أبدا ماخنو يتمكن فلم

 

 إلى البالشفة، يد على والمهزوم المعزول ماخنو، هرب 

 .1934 عام باريس في وتوفي 1921 غشت في رومانيا

 ليون لخص ،1937 عام في وفاته، على سنوات ثالث وبعد

 :قائال ماخنو دور تروتسكي

 

 وروح التعصب من مزيجا شخصه في يجمع ماخنو كان لقد»

 الجزء هو عام، بشكل الفرسان، سالح إن (…) .المغامرة

 وقد .المشاة جندي يحتقر الفارس .الجيش في رجعية األكثر

 خيولهم يمتلكون فالحين مع الفرسان سالح ماخنو أنشأ

 بل الفقراء، الفالحين البداية في توقظ لم أكتوبر ثورة .الخاصة

 وقد .لديهم ما فقدان يخشون كانوا الذين األثرياء الفالحين

 السلطة وازدراء الدولة نفي) الالسلطوية ماخنو أفكار توافقت

 .الكوالكي الفرسان سالح روح مع كامل بشكل (المركزية
 كان ورانغل، دينيكن ضد بشراسة نقاتل كنا وعندما (…)

 سياسة تبني ويحاولون المعسكرين، بين يخلطون الماخنوفيون

 في أنه يتوهم (الكوالك) الصغير البرجوازي كان .مستقلة

 جهة من الرأسماليين على المتناقضة مفاهيمه يملي أن إمكانه

 مسلحا، الكوالكي ذلك كان .أخرى جهة من العمال وعلى

 .«فعلناه ما بالضبط وهذا .سالحه نزع من بد ال وكان

 

(فرنسي) الثورة_ موروزوف فالديمير  
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