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!العودة للشعب  ✪            

لَْم تَتم َهزيمةُ الثورة الشعبية إال بمساهمة من الهياكل السياسية التي تدعي تمثيلها للثورة والشعب التي  ▪

 .ئتالف وغيرهماقليمية، مثل المجلس الوطني وبعده اإلإشكلتها وفرضتها دول كبرى و

ق القوى اليسارية  وتجلَّت هزيمةُ الثورة، عالوةً على بحٍر من الموت والدماء والتشريد والخراب، بتمزُّ

 .  والديمقراطية الجذرية، وضعفِها و شبِه انعداِم وزنِها في األحداث

واإلقليمية؛ إيران وتركيا، أن تستحوذ بقبضتها على بالدنا وحق . مريكاأما سمَح للّدول الُكبرى؛ روسيا و

ذريعة لتنخرط " الديمقراطية"هذا الوضع أخذته بعض األطراف المعارضة . شعبنا في تقريِر مصيرِه بحريَة

في سياق اللجان المعنية بسوريا التي شكلتها مثل هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، واللتين ال دور 

روسيا وأمريكا وإيران : للسوريين فيها سوى دور الكومبارس الذي تحددهُ الدول المتدخلة في سوريا

 .وتركيا

وهو أمر ضروري وُملّح لتحقيق  -هذا الوضع جعل من أي مشروع لتوحيد جهود المعارضة الديمقراطية  ▪

" الوطنية"ولذا نشهد تزايد الدعوات لعقد العديد من المؤتمرات . معقدا وصعبا للغاية -مطالب السوريين 

لكن نظرة مدققة تسمح لنا بالقول إن هذه . والديمقراطية التي تّدعي أنّها ستعبّر عن إرادة السوريين

ومن وجهة نظرنا  انه تنقسم . الدعوات للمؤتمرات  انما تنبع من حسابات سياسية مختلفة للداعين لها

 .  مقاربات وممارسات  القوى الديمقراطية السورية لتوحيد قواها إلى ثالث دوافع وسياسات

االولى، هنالك أطراف منها تعتبر أن مصير سوريا وشعبها أصبح تماما خارج إرادة السوريين ويقبع في يد  ▪

هيئة تفاوض،  لجنة : الدول المتدخلة المذكورة، وبالتالي ال خيار سوى في االنخراط في ما تقرره هذه الدول

وهي بالتالي غير معنية ، في دعواتها لعقد مؤتمرات جامعة، حقا بتوحيد . ٢٢٥٤دستورية ، القرار 

 .المعارضة الديمقراطية، ألن رهانها هو على الدول الممسكة بالملف السوري

الثانية، هي قوى، اغلبها، غير مشاركة  في الهياكل الرسمية المذكورة اعاله، ولكنها تشارك الفئة األولى  ▪

وبالتالي بكون دعواتها . هو بيد الدول المتدخلة في سوريا، وال شيء آخر" الحل"قناعتها السياسية، بان 

، مهما كانت النوايا، ليست إال محاولة لتثقيِل أوزانها، ومن ثم عرض نفسها على هذه "جامعة"لمؤتمرات 

 .الدول المتدخلة لتضمها إلى هيئة التفاوض أو اللجنة الدستورية

حرى ال يجب، الرهان على الثالثة، هي المجموعات والقوى الديمقراطية، التي ترى انه ال يمكن، وباأل ▪

الدول الكبرى واالقليمية المتدخلة في سوريا، ألن مصالحها هي التي تعنيها وليس مصالح الشعب السوري، 

وهذا ما اثبتته على أرض الواقع منذ سنوات، وأن الحل بالنسبة لهذه الدول، سيكون ناتج توافقاتها على ما 

وترى هذه المجموعات أن توحيد . يحفظ مصالحها في سوريا، وليس ما يحتاجه السوريون لمستقبل أفضل

وليس نزوال . القوى الديمقراطية يلبي حاجة السوريين إلى صوتهم المستقّل والمعبر عن إرادتهم الحرة

 .أو شغفًا لتقديم أوراق اعتماد لديها. لمطالب وحاجات هذه الدولة أو تلك

بالتأكيد أن الفئة الثالثة من المجموعات والقوى الديمقراطية هي التي تحظى بدعمنا ونشاطنا وعلى أسس  ▪

عملية ومهام مباشرة ، ألن الشعب السوري بحاجة إلى صوت وجسد سياسي تحالفي يعبر عن مصالحه 

مستقبل يتطلب النضال المشترك . ويَجد نفسهُ فيه، ويعطيه أمال بالمستقبل، ورغبة بالنضال مجددا من أجله

بمشاركة الجماهير الشعبية ويقوم عل إطالق المعتقلين وكشُف مصير المغيبين، وعودة الالجئين والنازحين 

إلى ديارهم  وإعادة توحيد البالد وإخراج المحتلين، وبناء نظام سياسي ديمقراطي يحل القضايا القومية 

 .وتحقيق العدالة االجتماعية

التغيير  نها ضرورة العودة للشعب، بكل المعاني السياسية والعملية والتنظيمية، فالجماهير الشعبية هي ذاتُ إ

 . وموضوعه
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 بيان صادر عن حزب العمل الشيوعي ▪

يدين اعتقال الرفيق بسام سفر من قبل أجهزة نظام الطغمة 

 .األمنية

 الحرية لبسام سفر #

أقدمت أجهزة األمن السورية بدمشق على اعتقال الصحفي  ▪ 

والمسرحي الرفيق بسام سفر، عضو المكتب التنفيذي لهيئة 

عند حاجز باب  24/6/2021التنسيق الوطنية وذلك مساء 

 .مدخل الدويلعة –شرقي 

-1986)يُذكر أن الرفيق سفر سبق اعتقاله لمدة ستة أعوام  ▪

ثم اعتقل مجدداً . بسبب انتمائه لحزب العمل الشيوعي( 1991

 !منذ أسبوعين عند عودته الى دمشق من القامشلي

إن هذا االعتقال الجديد يأتي ضمن ممارسات األجهزة األمنية  ▪

في مواجهة حرية الرأي، وفي مواجهة صوت كل مواطن 

 .ديمقراطي معارض

إننا نطالب باطالق سراح رفيقنا بسام سفر فوراً، ونجدد  ▪

مطالبتنا باطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين القابعين في 

 .سجون النظام

 

 حزب العمل الشيوعي ☭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يوم ،غوتيريش أنطونيو المتحدة، لألمم العام األمين أعلن ▪

 .السوداء الالئحة على ”السوري الجيش“ إدراج ،19/6 الجمعة

 العام األمين بأن الرسمي موقعها عبر المتحدة األمم وذكرت

 ”السوري الجيش“ السوري النظام قوات أدرج المتحدة لألمم

 المنتهكة والجماعات للدول السوداء القائمة على ميانمار وجيش

 .النزاعات مناطق في األطفال لحقوق

 

 

 ذات على اليمن في الحوثي جماعة إدراج ذلك سبق وكان ▪

 في األطفال لحقوق المنتهكة والجماعات للدول السوداء القائمة

 .النزاعات مناطق

 

 لألمم العام األمين والية تجديد من ساعات بعد ذلك يأتي ▪

 توليه بعد الثانية للمرة اليوم غوتيريش، أنطونيو المتحدة،

 .2017 عام المنصب

 اإلسرائيلية القوات إدراج عدم مواصلة قرر غوتيريش وكان

 لحقوق المنتهكة والجماعات للدول السوداء الالئحة على

 اإلداري االحتجاز إلنهاء إلسرائيل دعوات وسط األطفال،

 وحث االحتجاز، أثناء المعاملة سوء أشكال جميع ومنع لألطفال

 وتعزيز مراجعة على اإلسرائيلية السلطات المتحدة األمم

 .للقوة مفرط استخدام أي لمنع اإلجراءات

 

 والدول للمنظمات دورية قائمة تصدر المتحدة األمم أن   يذكر ▪

 األمم وتشهد السوداء، القائمة تسم ى المسلحة والجماعات

 بعض إدراج وعدم إدراج ومعايير كيفية حول انتقادات المتحدة

  .الجهات

 األمين قرارات بشدة الطفل حقوق خبراء من لجنة انتقدت حيث

 قوات استبعاد يستوجب يكن لم إن قائلةً  المتحدة، لألمم العام

 من والسعودية والصومال وأفغانستان إسرائيل فيها بما حكومية

 .القائمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في السوداء القائمة قرارات بدراسة المعينون الخبراء قال ▪

 من 16 األربعاء يوم صدر صفحة 37 من مكون تقرير

 ال ما على العثور تم ،2020 و 2010 عامي بين إنه حزيران،

 وتشويه قتل عن مسؤولة النزاعات في أطراف ثمانية عن يقل

 مدرجة، تكن لم لكنها واحدة، سنة في طفل 100 من أكثر

 القوات من األطراف هذه بين من ستة إن اللجنة وقالت

 .الحكومية

 

 في إدراجها ينبغي كان إنه الخبراء قال التي الثمانية األطراف ▪

 قوات :أفغانستان في أطراف ثالثة تشمل السوداء، القائمة

 ،2020 إلى 2014 من عام كل األفغانية الوطنية واألمن الدفاع

 ،2020و 2019و 2010 في تدعمها التي الدولية والقوات

 الدولة“ وتنظيم للحزب، التابعة األفغانية والمجموعات

 .2016 عام في  ”اإلسالمية

 على وضعهم يجب كان إنه الخبراء قال الذين اآلخرون الخمسة

 2012-2010 في اإلسرائيلية القوات هم السوداء القائمة

  عام اليمن في السعودية بقيادة التحالف .2020-2017و

 األمن قوات ،2018 في للكونغو المسلحة القوات ،2020

 الجيش”لـ التابعة والجماعات ،2018 عام في النيجيرية

 .2015 عام ”الحر السوري

 

 المحرر السياسي_ وكاالت 
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 سياسي

أجهزة أمن نظام الطغمة في  ✪

 سفر دمشق تعتقل الرفيق بسام

الجيش السوري على الالئحة السوداء بسبب  ✪

 األطفال قتل وتعذيب
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 التي االسرائيلي اإلحتالل غارات“ نأ مطلع مرجع اكد ▪

 مدة منذ عنفاأل هي حزيران من عشر الثالث في سوريا استهدفت

 دمشق محافظتي في واسعة مناطق استهدفت وانها اجدً  طويلة

 .”وحمص

 

 اسلحة مخازن مرك ز بشكل استهدفت الغارات“ ان الى واشار ▪

 تعمل سورية عسكرية قوات استهدفت كما حمص، ارياف في

 الفترة ان علما االيراني، الثوري الحرس مع كامل بشكل وتنسق

 االنتخابية المسرحية خالل سوريا على غارات فيها تحصل لم التي

 في عملياته اإلسرائيلي اإلحتالل جيش بدء منذ االطول كانت

 .”السوري الداخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األربعاء اإلنسان لحقوق السوري المرصد أعلن وقد هذا ▪

 في قتلوا األقل على السوري النظام مقاتلي من ثمانية أن الماضي

 .حمص محافظة على ليلية إسرائيلية ضربات

 

 آخرين مقاتلين وثالثة سوريين جنود خمسة“ أن المرصد وذكر ▪

 التي الضربات في قتلوا ”الوطني للدفاع تابعين للنظام موالين

 المناطق من عدد في األربعاء الثالثاء ليل منتصف قبيل جرت

 .حمص ضواحي إحدى بينها

 

 الجوية الدفاعات أن الثالثاء ليل أعلنت قد دمشق وكانت ▪

 تفاصيل أية عن تكت م مع ،”إسرائيلي لعدوان“ تصدت السورية

 التي اإلسرائيلي اإلحتالل مقاتالت من المستهدفة المواقع حول

 .المحتملة الخسائر عن وال الغارات شنت

 

 عدد تشييع األربعاء، يوم ”العسكري حمص“ مشفى شهد وقد ▪

 األخير اإلسرائيلي القصف في سقطوا الذين األسد نظام ضباط من

 للقتلى وأسماء صورا األسد، لنظام تابعة محلية شبكات ونشرت

 بين من كان كما إسماعيل، أيهم العميد أحدهم ضباط، 5 بينهم

 .األسد لنظام العاملة المحلية الميليشيات من عدد القتلى

 

 ترد ،2013 عام في سوريا، في المسلح النزاع اندالع ومنذ ▪

 ما غالبا سوريا، في غارات اإلسرائيلي اإلحتالل شن عن تقارير

 لقوات أو اللبناني هللا لحزب تابعة أو إيرانية مواقع فيها تستهدف

 .الطغمة نظام

 

 في ضربات تنفيذ اإلسرائيلي اإلحتالل حكومة تؤكد ما ونادرا ▪

 أنه السنوي تقريره في أورد اإلسرائيلي الجيش لكن سوريا،

 يقدم أن دون من سوريا، في هدفاً  50 حوالى 2020 في قصف

 .تفاصيل

 اإلحتالل وجه حيث فبراير، نهاية في سابقا ضربة أكبر وكانت ▪

 المنطقة“ استهدفت ضربات السوري، المرصد وفق اإلسرائيلي،

 يتواجد والتي ،”دمشق العاصمة جنوب زينب بالسيدة المحيطة

 .هللا حزب ومن إيرانيون مسلحون فيها

 ديسك التحرير –الخط األمامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وما سوريا، في يجري ما تقييم في اليوم السوريين أغلبية يتوه ▪

 والقهر الشتات من حالة منهم كبير جزء يعيش بينما لهم، يجري

 من فمنهم الثانية؛ العالمية الحرب منذ لها مثيلا  العالم يشهد لم

 وآخرون أوروبا، في اللجوء بلدان في والتأقلم العيش يحاول

 .بسوريا المحيطة البلدان في اللجوء مخيمات في يعانون
  
 الشعبيةـ الثورة – العظيم الشعبي الحراك أن ذلك إلى يضاف ▪

  عام منذ بالتلشي، وبدأ َخَفت 2011 عام في البلد شهدته الذي

 وأكثر ومعتقل ومخطوف قتيل مليون نحو هنالك واليوم، .2013

 الثورة هيئات سحق تمّ  كما .والمعاقين الجرحى من الضعف من

 متطّرفة أطراف نمو ومع .المحلية المجالس إلى التنسيقيات من

 على أجهز إقليمية، قوى من مدعومة المسلح، الصراع ساحة في

 ."الحرّ  الجيش" باسم ُعرفت التي الشعبية المقاومة
  
 قبل عليه كانت كما سوريا في النفوذ تقاسم خريطة تعد لم ▪

 أّنها أبداا  ذلك يعني وال وضوحاا، أكثر أصبحت فالصورة عامين،

 وخصوصاا  النظام سيطرة مناطق زادت فقد إيجابية؛ أكثر صارت

 على وأخيرا الغوطة بعدها ومن حلب على السيطرة استعادته مع

 يتقاسمها السيطرة لمناطق الراهن الوضع أصبح بحيث .درعا

 يسيطر أو يحتلها مناطق إلى إضافة األكبر، وهي وحلفاؤه النظام

 تسيطر ومناطق سوريا، غرب شمال في التركي الجيش عليها

 من بدعم سوريا، شرق شمال في الديمقراطية سوريا قوات عليها

 التنف في صغير وجيب المتحدة، الواليات بقيادة الدولي التحالف

 من األمريكية، للقوات عسكرية قاعدة إلى تحول سوريا شرق

.الفاشي داعش لتنظيم وهامشية متناثرة جيوب ننسى أن دون  

 سياسي

 ”مسبوقة غير“الغارات االخيرة على سوريا ✪

آفاق ومهّمات .. الوضع السوري الراهن  ✪ 
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ل هذا ▪  يعكس مباشر تعبير هو النفوذ، مناطق تقاسم في التحو 

ل حال صورة  سوريا، في وإقليمية دولية لقوى العسكري التدخ 

 عالقات تنيظم وفي بينها، فيما القوى ميزان وضع على ومؤش ر

 متعد دة ات فاقات خالل من واحد آن في وتفاهماتها تنافسها

 وإيران وتركيا روسيا تجمع التي األستانا أبرزها ومتغي رة

 ترتيب ما، حد   إلى لها، يسمح ما ... "ضامنة دوالً " باعتبارها

التها وتنظيم بينها، فيما تنافسها  بالدنا، في ومصالحها تدخ 

ل ويبدو  األكبر اليد له أن اإليراني، أقل   حد   وإلى الروسي، التدخ 

ل المتحدة، الواليات تقوم حين في السيطرة، في واألقوى  بتدخ 

 البالد، مصير تقرير في هام   كالعب حضورها يثبت كلفة أقل  

 قد السوريون يكون وبهذا .وتركيا وإيران روسيا إلى إضافة

ر الذي العام   المشهد من خرجوا  ومصير مصيرهم فيه يتقر 

 .بالدهم

  

 في هُزمت قد العظيمة السورية الثورة أن باختصار، يعني ما ▪

 فظيعين ودمار وخراب السورية، الجماهير دماء من بحر

 البعض يرفض المؤلمة الحقيقة هذه ومدن، وأحياء لبلدات

 السوريين، "قلوب " في تزال ما أنها على ويراهن بها، اإلقرار

 بالد في القابعين منهم، لعدد المدني النشاط بعض وفي

 الجماهير اندفاع بصفتها الثورة فإن والحال، ."الشتات"

 لم بمصيرها تتعل ق التي القضايا في الفعل ساحة إلى الواسعة

 -وموضوعية ذاتية – عوامل نتيجة وهُزمت اآلن، قائمة تعد

ة  من مدعومة عد ة أطراف وتكالب النظام، وحشية بينها من عد 

 التي تلك وأيضاً  للنظام، الحليفة تلك وإقليمية، دولية أطراف

 هو فأين وإال السوري، للشعب "صداقتها"و له عداءها اد عت

 ديمومته؟ تتجل ى وكيف الشعبي الحراك

  

ة للثورة عنيف انتصار هنالك إذاَ، ▪  األطراف المتعد دة المضاد 

 .كبيرة رجعية رد ة من ذلك يحمله بما الشعبية للثورة وسحق

 فهمه يعني بل المرير، الواقع لهذا االستسالم يعني ال ذلك قول

 تحقيق أجل من النضال بمتابعة تسمح مالئمة سياسات لوضع

ر في الشعبية الثورة أهداف  والمساواة االستبداد من التحر 

ر االجتماعية، والعدالة  االحتالالت كل   من الوطني والتحر 

 .وبالدنا شعبنا على والوصاية

  

 .جداً  عظيمة تأثيراتها لكن للثورة، الدموية الهزيمة ورغم ▪

 أصبحوا كلهم، يكن لم إن السوريين، ماليين ثمة جهة، فمن

 وما أين؟ إلى سابقاً، كلهم تعنيهم تكن لم كبرى بقضايا معنيين

؟ ية كلمات العقول في تترد د تزال وما وكيف؟ الحل   الحر 

 البالد في حصلت أخرى، جهة ومن .والمساواة والكرامة

الت  عمالية مناطق هنالك هائلة، واجتماعية اقتصادية تحو 

 (...وحلب وحمص دمشق) الكبرى المدن أطراف في وشعبية

ل أهاليها وتهجير وتدميرها بسحقها عمداً، النظام، قام  إلى لتتحو 

 عضوياً  المرتبطة للبرجوازية عقارية الستثمارات مناطق

 تواجد تمركز إلى يؤد ي نفسه الوقت في وهذا .الحاكم بالنظام

 كانت ما بخالف البالد، في عد ة مناطق في الشعبية الجماهير

 تقوم عقود، منذ النظام، سياسات كانت حيث سابقاً، الحال عليه

 على والشعبية العمالية المناطق تواجد وشرذمة تفتيت على

 وأيضاً  ومشاغل كمصانع تمركزها ومنع سوريا، امتداد

 .سكنية كمناطق

  

ت أنها الثورة تأثيرات بين ومن ▪    فهو تماماً، النظام عر 

ف ي .مرعب وبعنف السوريين بحق   قاتلة كعصابات تصر   تُعر 

 وميليشيات أمن وأجهزة عسكر :حقيقة عليه هو ما إلى النظام

 على الفاسدة النخب من ضيقة طغمة حكم تأبيد الوحيد هدفها

 النظام اد عاءات ورغم .السوري الشعب ومستقبل حياة حساب

 هشاشة أكثر أصبح أنه أكيد هو ما لكن النهائي، باالنتصار

ا وضعفاً   حلفائه أسير أصبح نفسه هو واليوم عليه، كان عم 

 ونقصد الثورة، سحق على العسكرية القدرة له وف روا الذين

 التي استقاللي ته تماماً  يملك النظام يعد لم روسيا، واألهم إيران

 مصالحها يحفظ ستراه لما ستخضعه الدول فهذه .يد عيها كان

 ومصيره، وبقاؤه وجوده أصبح فقد .والعالم والمنطقة سوريا في

 التي، والدولية اإلقليمية الدول هذه أيدي في ورقة كبير، حد إلى

ها ال التذكير، علينا ويجب  الشعب مصالح بشيء يعنيها وال يهم 

ية وطموحاته السوري  .والكرامة بالحر 

  

 بأجهزته النظام، عودة ظاهرة نالحظ فإننا نفسه، الوقت وفي ▪

 في الثورة، على السابقة العنفية عاداته إلى المتعد دة، القمعية

 الظفر أو تحييدها النظام استطاع مناطق في الناس وقهر قمع

اعة تخويفها عبر فيها له بتأييد  قاطعي" اإلسالمي ين بفز 

 كره من يفاقم ما الماضية، السبع السنوات خالل "!الرؤوس

 إلى يعود المعارك تهدأ حينما بالكاد إنه حيث .له فيها الناس

 .نفسها "الشعبية حاضنته" واضطهاد وتجويع بقمع عهده سابق

 إلى المناطق هذه في الناس يندفع حتى المعارك تهدأ إن ما لكن

 عليه ونقمتها النظام، على حنقها تزايد عن شت ى بأشكال التعبير

هِ   حكمه، تأبيد بهدف إليها دفعها مطحنة في أبناءها لَِزجِّ

 واستشراس لها، إفقاره واستمرار لها قمعه على واحتجاجاً 

 كبيرة شحنة هناك .الناس عموم بحق   وأتباعه ميليشياته وفجور

 نظام يعتبرها كان مناطق في النظام على والنقمة الُكره من

 .آجالً  أو عاجالً  عليه سترتد   عنه، ومدافعة له موالية الطغمة

  

 "الديمقراطية" بالمعارضة يعرف ما تكن، لم المقابل، في ▪

 وعبئاً  عائقاً  وشك لت .النظام من حاالً  أحسن السورية، واليسارية

قت المعارضة فهذه الثائرة، الجماهير كاهل على  قسم إلى تمز 

 مثل إقليمية أو دولية لقوى تابعة هيئات إلى أو النظام إلى انضم  

 في المشاركة إلى هرولت والتي واالئتالف، التفاوض هيئة

 البالد مصير وألن .روسيا تطبخها التي الدستورية اللجنة

 المتنافسة واإلقليمية االمبريالية القوى فك ي بين ممسوكاً  أصبح

 ال تملك ال "المعارضة" الهيئات هذه من أياً  فإن بينها، فيما

 .إرادتها استقاللية وال قرارها، استقاللية

  

 هذا خارج بقي واليسارية الديمقراطية المعارضة من آخر وقسم

 هو حاله واقع وضعيفاً، مشت تاً  بقي لكنه االنتهازي، الوحل

 النظام، مناطق في تتواجد منها وأفراد مجموعات هنالك التالي،

 والنفوذ التركي االحتالل مناطق في يتواجد منها آخر وقسم

 سوريا، شرق شمال تجربة هنالك وأخيراً  .الجهادي التكفيري

ة، غني ة تجربة وهي الذاتية، اإلدارة منطقة أي  تخومها لها وهام 

 ونرى البالد، تعيشه الذي الحرب وضع يفاقمها التي ونواقصها

 ديمقراطي بحل   مرتبطة سورية في الديمقراطية قضية بأن

ية تأخذ األخيرة وأن الكردية، للقضية  في القبان بيضة أهم 

ل وعمق إمكانية  ثالثة هنالك إذاً، .الممكن الديمقراطي التحو 

 ونشاط لتواجد بعضها، عن ومنعزلة منفصلة ماتزال قطاعات،

 أو تواصل هناك ليس ولكن واليسارية، الديمقراطية القوى

 تنافس مع ضي قة، حدود في إال بينها فيما ومثابر جد ي تنسيق

ا وإستراتيجي اتها رؤاها  .ووهنها ضعفها من يزيد مم 

  

  

 سياسي
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 سياسي

 الذاتية اإلدارة واستمالة ذلك على اللعب النظام، استطاع إن ▪

ي فهذا له،  واستمرار بقائه وفرص قدراته من سيقو 

 المعارضة استطاعت ان المقابل، وفي الدكتاتورية،

 موازين فإن الذاتية اإلدارة مع تحالف تشكيل الديمقراطية

 لمصلحة كبير، حد   إلى ستتغي ر، واالجتماعية السياسية القوى

ية أجل من شعبنا كفاح  والعدل والمساواة والديمقراطية الحر 

 .االجتماعي

 

ة الهزيمة لحظات في الصحيح، التكتيك أن نعتقد، نناإ ▪  والرد 

 توحيد ضرورة يعني ما .المتحدة الجبهات تكتيك هو الرجعية،

 جبهات او جبهة في المذكورة الثالثة القطاعات في القوى هذه

ات حول متحدة  قضية أولها جميعاً، علينا مطروحة أساسية مهم 

 حقيقي ديمقراطي نظام وإقامة االستبداد، نظام من الخالص

 بغض   السوريين بين الكاملة المساواة على يقوم أنقاضه على

 إزالة قضية ثانياً، .جنسهم أو عرقهم أو دينهم عن النظر

 األجنبية والميليشيات الجيوش كل وإخراج االحتالالت

 نهمل أن دون من االجتماعية، العدالة تحقيق وثالثاً، .والطائفية

 الحرب هذه وقف على والعمل، الدعوة، ضرورة إطالقاً،

 ديارهم إلى والنازحين الالجئين وعودة شعبنا، ضد المجنونة

 .المعتقالت كل في والمخطوفين المعتقلين عن واإلفراج

  

 في معظمها ضعف رغم المذكورة، القوى جد ية مدى ▪  

 باالرتباط الفعل على وقدرتها ذلك، تحقيق في الراهن، الوقت

 رسم في أساسياً  عامالً  سيكون وكفاحهم، الناس هموم مع

 .وبالدنا شعبنا مستقبل صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13/6/2021السبت، يوم التونسية، األمن قوات قامت ▪

 بورقيبة الحبيب شارع في المحتجين الشباب من عدد باعتقال

 .له المؤدية والشوارع
 قرب المحتجين من ومجموعة األمن بين مواجهات واندلعت ▪

 محيط من االقتراب حاولوا بعدما بورقيبة الحبيب شارع

 .الداخلية وزارة
 اعتدت األمن قوات إن التونسية، ”موزاييك“ إذاعة وقالت ▪

 عن المحتجون دافع فيما المتظاهرين، الشبان على بقوة

 .األمن ضد شعارات مرددين الحجارة بإلقاء أنفسهم

 الماضي، األسبوع شاب، وفاة على احتجاجا المسيرة وتأتي

 .األمن وحدات قبل من العتداء تعرضه جراء
 سيدي منطقة شهدتها التي بالحادثة المتظاهرون وندد ▪

 عليه واالعتداء ملبسه من قاصر طفل جريد تم حيث حسين،

 في واسعا غضبا خلف ما الشرطة، من عناصر قبل من

 .االخيرة اآلونة في التونسي الشارع
 الداخلية وزارة محيط التونسية السلطات أغلقت بدورها، ▪

 الحواجز بوضع بورقيبة، الحبيب شارع كامل امتداد على

 أمني حضور وسط عنه المتفرعة الشوارع في الحديدية

 .مشددة أمنية وإجراءات مكثف
 ديسك التحرير

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال خاص مخيم في ▪  كيلو بعد على والمقالع والحجر البناء بعم 

 البقاع محافظة زحلة قضاء في رعيت منطقة من واحد متر

 للعمال السورية الثورة بدأ قبل المخي م هذا نشأ .اللبنانية

 .المحيطة والسهول القرى في الميوامين
 ما وفق المخيم 28/6/2021 صباح اللبناني الجيش إقتحم ▪

 وعنف بهمجية الجيش تعاملو ,هناك العمال أحد به أفادنا

 واألطفال النساء مع للجميع والشتائم السباب كيل مع فيه مبالغ
 دراجات من الالعم   نقل وسائل كل ةدربمصا الجيش قام كما ▪

 الالسلكية اإلنترنيت شبكات جميع أيضا وصادر وغيرها نارية

 .الخيم في الموجودة
 عن الدفاع حاوال بطالن عامالن أيًضا اللبناني الجيش إعتقل ▪

 .للجيش ةالفاشي   االنتهاكات أمام كرامتهم
  ميليشياوية بطريقة قام اللبناني الجيش أن   ذلك من واألنكى ▪

 بحجة خيم ثمانية البالغة بأيديهم خيمهم هدم على العمال بإجبار

 المرفقة الصور في ظاهر هو كما الخيمة داخل جدران وجود
 انتهاج في مستمر اللبناني األوليغارشيا نظام جيش أن   يبدو ▪

 المجتمع في األضعف الحلقات تجاه فاشي عنصري سلوك

 .المهمشين وفئات والجئين أجانب عمال تجمعات من اللبناني
 الجيش قبل من واإلعتقال والعنف التعفيش حمالت وتزداد ▪

 لبنان في اإلقتصادية الحالة تدهور منذ األمنية والمؤسسات

 أصبحت التي الشهرية الرواتب وقيمة الفرد دخل وإنخفاض

 .شهريًا دوالر 30 ال تقارب
 ندعو العمال بحق واإلضطهاد العنف أعمال ندين إذ إننا ▪

 من المزيد إلى الشعبية والطبقات والمهمشين الالجئين

 ما دائما التي السلطة قمع أجهزة بوجه والتعاون التضامن

غ  بحكم اإلمتيازات من المجردة المجتمعات في فاشيتها تفر 

 .الحاد الطبقي اإلنقسام
 

 ديسك التحرير

مقال للرفيق غياث نعيسة نشرته مجلة صور عام 

 .نعيد نشره لراهنيته 2018

 عربي

األمن يعتقل محتجين في شارع .. تونس

بورقيبة الحبيب  

الجيش اللبناني يجبر عمال سورين على هدم خيمهم 

زحلة -في رعيت   
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 دولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فما .قمة في الماضي األسبوع وبايدن بوتين الرئيسان التقى ▪

 اإلمبريالي الصراع مستوى على ونتائجها قيمتها هي

 الروسي بالزعيم بايدن جو األمريكي الرئيس التقى لماذا

 الماضي؟ الشهر سويسرا في ريفي منتجع في بوتين فالديمير

 

 من األخيرة الموجة ناقشا االثنين أن   الرسمية الروايات تقول ▪ 

 المؤسسات على المزعومة الروسية اإللكترونية الهجمات

 .األمريكية

 

 في الروسي العسكري الحشد األعمال جدول على كان كما ▪ 

 .نافالني أليكسي الروسي المنشق وقضية أوكرانيا

 يكن لم بوتين للقاء بايدن ترتيب وراء الحقيقي السبب لكن ▪ 

 بين التوترات تضخم وهو – القمة في للمناقشة بنًدا حتى

  .والصين المتحدة الواليات

 

 .لبايدن إزعاج مصدر هي السيبرانية الهجمات أن المؤكد من ▪ 

 أكبر استهداف تم ، الشهر هذا من سابق وقت في أنه حيث

 اإلنترنت قراصنة قبل من العالم في اللحوم لتعليب مصنع

 .الروس

 المتحدة الواليات في وقود أنابيب خط أكبر تعرض ، مايو في ▪

 إمدادات تعطل من مخاوف الهجمات هذه وأثارت .للهجوم

 .والوقود الغذاء

 

 اعتداءات
 

يقول البيت األبيض إن هجمات القراصنة على قطاع الطاقة  ▪ 

 .قد تؤدي إلى إغالق شبكة الكهرباء األمريكية

 .القضية هذه بشأن ”حمراء خطوطًا“ وضع بايدن إن يقال ▪ 

 كانت إذا بالمثل سترد المتحدة الواليات أن بوتين أخبر حيث

 .واستمرت ، روسيا من الهجمات

 – األعمال جدول على اآلخرين بالبندين يتعلق فيما ولكن ▪ 

 .ما حد إلى مرتاح بايدن فإن – ونافالني أوكرانيا

 من سابق وقت في الزعيمين بين االجتماع عن اإلعالن فمنذ ▪ 

 .الحدود على قواته بعض بوتين سحب ، العام هذا

 في صحته أنه إال ، السجن في نافالني بقاء من الرغم وعلى ▪ 

 .تحسن

 قمتي ذلك في بما ، أوروبا في األخيرة بايدن جولة لكن ▪ 

 حلفاء لدعم إنه .محدد هدف لها كان ، والناتو السبع مجموعة

 النمو تجاه صارم نهج اتباع أجل من المتحدة الواليات

 .للصين والعسكري االقتصادي

 

 الواليات أعلنت ، السبع مجموعة قمة من أيام ثالثة قبل ▪ 

 تصميم تم .تايوان مع تجارية اتفاقية على ستوافق أنها المتحدة

 .بالمنطقة تطالب التي ، الصين الستفزاز هذا

 مجموعة األمريكي الشيوخ مجلس أقر ، بيوم ذلك وبعد ▪ 

 النمو لمكافحة إسترليني جنيه مليار 176 بقيمة تشريعية

 .للصين التكنولوجي

 نسبيًا ضئياًل  تهديًدا روسيا في يرى بايدن أن هذا كل يوضح ▪ 

 .بالصين مقارنة

 :تايم مجلة وقالت ▪

 ، وقوتها الصين وتأثير ، الصينية العالقة واقع أن أعتقد“

 في المتحدة الواليات مع العالم في أخرى دول مواءمة وصعوبة

 الجبهة على كبيرة مشاكل نواجه أال نفضل أننا تعني ، الصين

 .”الروسية

 .يان بريمرإ

 الروسي التهديد خاللها من يتصاعد أن يمكن طرقًا هناك لكن ▪ 

 .المتحدة للواليات

 سعت ، 2014 عام في القرم جزيرة لشبه روسيا ضم منذ ▪

 العقوبات جعلت وقد .العالقات تعزيز إلى والصين روسيا

 .لبوتين بالنسبة أهمية أكثر األمر هذا الغربية االقتصادية

 

 الناس معيشة ومستويات ، ركود حالة في الروسي االقتصاد ▪ 

 الذي السخط تزايد على عالمات وهناك ، االنخفاض في آخذة

 .الغليان درجة إلى يصل قد

 قد الصين مع أوثق عالقة إقامة خالل من أنه بوتين يأمل ▪

 .للبالد االقتصادية الحيوية بعض انتزاع على قادًرا يكون

 

 ، الصين إلى جديدة وقود أنابيب خطوط بناء يتم حيث ▪ 

 تقدًما األكثر العسكرية أجهزتها بعض مشاركة روسيا وتعرض

 .الصين مع

 .العملية هذه لتراجع محاولة قمة بعقد بايدن عرض كان ▪ 

 :لألبحاث كارتر مركز في الصيني الخبير ، ليو ياوي قال ▪ 

 جانب من قلًقا بالتأكيد خلق قد بوتين للقاء بايدن قرار أن أعتقد“

 .”جانبه من ذكية خطوة أنها وأعتقد ، الصين

 أتيحت لقد .تحدث أن قبل ناجحة القمة كانت ، لبوتين بالنسبة ▪ 

 عالمية قوة“ باسم المتحدث أنه على إليه يُنظر أن فرصة له

 .”مارقة دولة“ زعيم وليس ، ”عظمى

 قواته بايدن يجهز .بكثير أوسع لعبة يلعب األبيض البيت لكن ▪ 

 .الصين مع للصراع

 

 حد إلى اقتصاديًا الصراع هذا يعتبر ، الحالي الوقت في ▪ 

 .كبير

 من النوع لهذا يمكن كيف لنا يوضح اإلمبريالية تاريخ لكن ▪ 

 .فتًكا أكثر أخرى أشكال إلى بسهولة يتحول أن المنافسة

 

  التحرير فريق ترجمة اإلشتراكي العامل مجلة عن

 الصين مع معركته إلى روسيا جر يحاول بايدن
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 دولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيران في القضائية السلطة ورئيس المتشدد المرشح فاز ▪

 في جرت التي اإليرانية الرئاسة انتخابات في رئيسي إبراهيم

 بعد تقريباً  المنافسة من خلت والتي 2021 حزيران /يونيو 18

 قبل اإلصالحي التيار على المحسوبين المرشحين آخر انسحاب

 .بيومين اإلقتراع صناديق فتح

 

 ومواقفه لسيرته سريع عرض وهذا ▪ 

 من ويعد , عاما 60 العمر من يبلغ محافظ يرانيإ دين رجل  ▪

 من كليهما وينحدران , خامنئي علي ايران مرشد من المقربين

 ايران شمال مشهد مدينة

 مامأ 2017 انتخابات في بالهزيمة رئيسي مني نأ سبق ▪

 الناخبين اصوات من فقط بالمئة 38 على حصوله بعد روحاني

  الدستور صيانة مجلس قصىأ نأ بعد المرة هذه فاز رئيسي  ▪

 مقاطعة الى الكثيرين دفع مما الريجاني علي مثل منافسيه قوىأ

 االنتخابات

 السلطة رئيس منصب لالنتخابات ترشحه قبل شغل رئيسي ▪

 لرئيس ولاأل النائب منصب يضاأ وشغل ,يرانإ في القضائية

 ايران في المرشد خليفة باختيار المعني القيادة خبراء مجلس

 علي المرشد لخالفة القويين المرشحين حدأ هو رئيسي ▪

 وفاته حال في الخامنئي

 في المحافظة المواقف في ومغاالته تشدده رئيسي عن يعرف ▪

  عام مشهد في موسيقيا حفال منعه هي حادثة واشهر , ايران

2016 

 الموت لجنة ▪

 في معارضين بحق جماعية اعدامات قضية في رئيسي شارك

 لجنة”بـ يعرف مما جزءا وكان ، الماضي القرن ثمانينيات

 اليساريين من المعتقلين آالف إعدام بمهمة اضطلع التي ”الموت

  تنظيم إلى االنتماء بتهمة ،1988 عام في والماركسيين

 ”الموت قاضي ”لقب عليه طلقأ حتى ،”خلق مجاهدي“

 خلل رئيسي ابراهيم استقبال السيستاني علي المرجع رفض

 الغى اثرها وعلى ,الماضي شباط في العراق لىإ زيارته

 .النجف لىإ المقررة زيارته
 

 المحرر السياسي

 

 

 

 

 لقلب مهمة في بايدن جو األمريكي الرئيس يذهب بينما ▪

 بين المنافسة في كلرك نيك ل تحقيق ، الصين ضد الغرب

 .اإلشتراكي العامل لمجلة الرأسمالية الدول
 انطلق وقد ، والعشرين الحادي بالقرن للفوز منافسة في نحن“

 ”.البداية مسدس
 والصين المتحدة الواليات بين التنافس بايدن جو يصف هكذا ▪

 الثمانين خالل العالم على للسيطرة المخاطر عالية معركة –

 .القادمة سنة
 الشيوخ مجلس أقر ، الماضي األسبوع التحذير هذا مع ▪

 اإلعانات من إسترليني جنيه مليار 176 بقيمة حزمة

 .الصين ضد األمريكية الصناعة لتعزيز والعقوبات
 في حكومي تدخل أهم“ بأنه تايمز نيويورك صحيفة ووصفته

 .”عقود منذ الصناعية السياسة
 والتحالف ، السبع مجموعة تماعاتاج في بجولة بايدن قام ثم ▪

 الغربيون حلفاءه ليحرض األوروبي والمجلس للناتو العسكري

 . الخاصة أجندته ضمن
 قبل بوست واشنطن صحيفة في موضوعين بايدن كتب ▪

 .زيارته
 أن ضمان“ و ، الصين من ”التهديدات“ ضد ”األمن“

 تكتب ، آخر شخص أي أو الصين وليس ، السوق ديمقراطيات

 .”والتكنولوجيا التجارة حول والعشرين الحادي القرن قواعد
 باردة حرب“ بداية إلى يؤدي هذا كان إذا ما النقاد يتكهن اآلن

 ، العشرين القرن من الثاني النصف إلى مشيرين .”جديدة

 المتحدة الواليات ، متنافستان عظميان قوتان قّسمت عندما

 .متنافسة كتل إلى العالم ، وروسيا
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 الواليات تتحدى منافسة إمبريالية قوة أول هي الصين ▪ 

 هذه لكن .التسعينيات في روسيا انهيار منذ المتحدة

 .الباردة للحرب تكرارا ليست
ا ▪  بين كبير صدام أنها على الباردة الحرب إلى ُينظر ما غالبا

 في .الروسية ”الشيوعية“ و الغربية ”الحرية“ – أيديولوجيتين

 لجعل متنافستين طريقتين بين الصدام هذا كان ، الواقع

 الغرب في الحرة السوق رأسمالية – تعمل الرأسمالية

 .الدولة عليها تهيمن التي روسيا ورأسمالية
 إن .كهذه كبيرة أيديولوجية معركة توجد ال المرة هذه ▪

 ”الديمقراطية القيم“ إلى السريعة ولكن اإللزامية بايدن إيماءات

 في تدور التي اإلقتصادية لمنافسةل بكثير أرق قشرة هي

 .الخلف
 جنيه مليار 176 البالغة ”الصينية التنافسية فاتورة“ تتضمن ▪

ا إسترليني  رقائق لصانعي إسترليني جنيه مليار 35 قيمته دعما

 .المتحدة الواليات في اإلتصاالت وسائل
 الجزء في وهي – تقريباا إلكتروني جهاز ألي ضرورية هذه ▪

 . والصين المتحدة الواليات بين المنافسة من الحاد
 المصنعة الشركات أكبر من واحدة المتحدة الواليات كانت

 ، عقود منذ العالم في (اإللكترونية الرقائق) الموصلت ألشباه

 تريد اآلن .استيرادها الغالب في الصين على يتعين بينما

 على التقنية صناعتها اعتماد وكسر ، بنفسها تصنعها أن الصين

 .المتحدة الواليات

االبن المخلص لمؤسسة الحكم : إبراهيم رئيسي

 اإليرانية الثيوقراطية

 الواليات بين ”جديدة باردة حرب“ هناك هل

 والصين؟ المتحدة
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 على وحظر عقوبات لفرض الطريق نفسه القانون يمهد كما ▪

 حقوق تنتهك إنها األمريكية الحكومة تقول التي الصينية الشركات

 .األمريكية للشركات الفكرية الملكية

 وعسكرية اقتصادية كقوة الصين نمو أن من الخوف هذا وراء ▪

 .المتحدة للواليات العالمية الهيمنة محل ستحل أنها يعني

 – العالمي اإلجمالي المحلي الناتج من الصين نصيب أن حيث

 أعلى – العالم في المنتجة والخدمات السلع لجميع السوقية القيمة

 .المتحدة الواليات حصة من بالفعل

 األمريكية العسكرية والتحالفات التجارية الصفقات تزال ال ▪

 في البدء إلى دفعها الصين نمو لكن .الدولية السياسة على تهيمن

 .المتحدة الواليات تتحدى التي وتحالفاتها صفقاتها تشكيل

 أكبر أحد في والبحرية العسكرية قواتهما يبنيان كالهما ، اآلن

 .الجنوبي الصين بحر – العالم في الشحن ممرات

 منافسة االقتصادية المنافسة فيه تصبح الذي المكان هو هذا ▪

 شرارة تعطي أن ”باردة“ لحرب يمكن حيث أو ، عسكرية

 .حقيقية لحروب
 والمنافسة التعاون في مرتبطتين وأمريكا الصين ▪
 الجمركية والتعريفات العقوبات من لمجموعة بايدن جو يخطط ▪

 الصين ممارسات“ إنها يقول بما مبررة وكلها ، الصين ضد

 .”العادلة غير التجارية

 ، والصناعة لتجارةا على الصينية الدولة بسيطرة هذا يربط ▪

 وتقيد الصينية الشركات عادل غير بشكل تدعم إنها يقول والتي

 .المتحدة الواليات

 – الصين في الخاصة والشركات الدولة بين العالقة ، الواقع في ▪

 .الحد هذا إلى مباشرة ليست – المتحدة الواليات مع وتعامالتها

 والصناعات الشركات وأهم أكبر من بعًضا الصينية الدولة تمتلك

 الشركات مع الوثيقة العالقات من العديد ولديها ، الصين في

 .أيًضا الخاصة

 وتجارية تجارية روابط ولها ، تنمو الخاصة الشركات هذه لكن ▪

 .العالمية السوق خالل من أخرى دول مع واستثمارية

 

 الفضل ويرجع .اقتصادية كقوة الصين نمو من جزء كله هذا ▪ 

 الواليات ساعدت ، السبعينيات منذ أنه حقيقة إلى جزئيًا ذلك في

 .الحر العالمي السوق اقتصاد من جزًءا الصين جعل في المتحدة

 نظامها من جزًءا لصينا تجعل أن المتحدة الواليات أرادت

 الصين أصبحت اآلن .روسيا كانت كما تحديها من بدالً  ، العالمي

 .النظام هذا داخل المتحدة للواليات منافًسا

 والصين المتحدة الواليات تزال ال ، تنافسهما مع حتى ولكن ▪

 هي الصين .واالستثمار التجارة في البعض بعضهما على تعتمدان

 .الحكومية للديون مصدر – األمريكية الخزانة لسندات حائز أكبر

 التعاون األمريكي الخزانة ووزير الصيني الرئيس نائب ناقش

 .الماضي األسبوع ”البراغماتي“ التجاري

 هذه .”للغاية مهمة“ االقتصادية عالقتهما أن على كالهما اتفق ▪

 في .األحيان من كثير في الرأسمالية بها تعمل التي الطريقة هي

 مع التعامل وشركاتها للدول يمكن ، فورية أرباح عن البحث

 .التجارية والتحالفات الصفقات

 كل يحاول حيث ، للرأسمالية ألساسيةا المنافسة هي الخلفية لكن

 .السيطرة جانب

 – بالمواجهة ينتهي فإنه ، اآلخر لقوة تحديًا المرء يشكل عندما ▪

 .البعض بعضهم من المال لكسب يسعون عندما حتى
 ترامب تهديد عن بايدن حرب تهديد يختلف ال ▪
 الجمركية والتعريفات العقوبات من لمجموعة بايدن جو يخطط ▪

 الصين ممارسات“ إنها يقول بما مبررة وكلها ، الصين ضد

 .”العادلة غير التجارية

 أكبر هي الصين أن على يتفقان وترامب بايدن من كالً  لكن ▪

 .بقوة مواجهتها يجب وأنه – المتحدة للواليات تهديد

 كتب ، الماضي العام المتحدة للواليات رئيساً  انتخابه قبل مقال في

 مع صارمة تصبح أن“ إلى بحاجة المتحدة الواليات أن بايدن

 .”الصين

 موحدة جبهة بناء“ المتحدة الواليات على أن يعني هذا إن وقال ▪

 بايدن اآلن .الصين ضد ”وشركائها المتحدة الواليات حلفاء من

 .التنفيذ موضع الكلمات هذه يضع

 .الصين ضد األمريكي الجيش بناء هو هذا من اآلخر الجزء ▪

 الماضي األسبوع أوستن لويد األمريكي الدفاع وزير أصدر حيث

 . األمريكي للجيش ”األول“ المحور هي الصين أن يعلن توجيهاً 

 هذا من سابق وقت في العسكري لإلنفاق بايدن خطة ووصفت

 – إسترليني جنيه مليار 546 إلى رفعها اقترح والتي – العام

 .المتحدة للواليات ”األكبر التحدي“ بأنها الصين

 الحتواء ”الدبلوماسية“ بايدن استخدام على النقاد يركز ▪

 بحرب والتهديد العسكرية بالقوة مدعوم ذلك كل لكن .الصين

 .مدمرة

 

 عن مجلة العامل اإلشتراكي ترجمة فريق التحرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اإلشتراكي العامل مجلة في كالينيكوس اليكس للرفيق مقال ✪
 بين مستمراا  يزال ال التضخم بشأن العام التحريض إن

 من كل في أخرى مرة التضخم معدل ارتفع ، مايو في .الزعماء

 ، األجور بشأن األكبر القلق ويبقى .وبريطانيا المتحدة الواليات

 إلى ذلك فسيؤدي ، ملحوظ بشكل باالرتفاع األجور بدأت إذا ألنه

 .المجاالت جميع في األرباح تقليص
 يطالب وقد ، األسعار زيادة خلل من العمل أرباب سيتفاعل

 دوامة تتطور أن يمكن الطريقة وبهذه ، أعلى بأجور العمال

 .السبعينيات في األجور و األسعار
 ، Socialist Worker لـ السابق المحرر ، هارمان كريس أظهر

 في الواقع في يتسبب ال األجور ارتفاع أن الوقت ذلك في

 سبيل على – الحاكمة الطبقة من المعلقين من العديد لكن .التضخم

 أوليفييه الدولي النقد صندوق في السابق االقتصاديين كبير المثال

 التضخم يسبب األجور رفع أن يعتقدون – بلنشارد

 دولي

 إقتصاد

 العمل آثار كوفيد على سوق

https://socialistworker.co.uk/art/46986/The+global+trade+war+hasnt+been+resolved
https://socialistworker.co.uk/tag/view/51
https://socialistworker.co.uk/art/46013/The+rich+business+++why+competition+makes+ethical+capitalism+an+impossibility
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 بعد يحدث لما التاريخية باألدلة المخاوف هذه تُغذى ▪

 األبحاث بعض تشير“ ، اإليكونوميست لمجلة وفقًا .األوبئة

 .األوبئة أعقاب في أفضل الواقع في العمال أداء أن إلى

 

 االحتياطي بنك الماضي العام نشرها بحثية ورقة وجدت ▪

 إلى تميل الحقيقية األجور أن فرانسيسكو سان في الفيدرالي

 مروعة آلية خالل من هذا يكون الحاالت بعض في .االرتفاع

 موقف في الناجين يترك مما ، العمال بإعدام المرض يقوم –

 .“ أقوى تفاوضي

 

 الناجمة الوفيات حصيلة أن من الرغم على ، الحظ لحسن ▪

 بأي مقارنتها يمكن ال أنها إال ، مروعة Covid-19 عن

 ، عشر الرابع القرن أربعينيات في الدبلي بالطاعون شكل  

 .أوروبا سكان ثلث قتل والذي

 

 في التوظيف عمود كاتبة ، أوكونور سارة تقتبس ▪

 ، البعض“ .1351 رقم العمال قانون من ، تايمز الفاينانشيال

 يرغبون ال ، العمال وندرة العمل أرباب حاجة إلى بالنظر

 .“ األجور في زيادة على حصلوا إذا إال العمل في

 في األجور ارتفاع عالمات بعض هناك أن ونالحظ ▪

 المشرفين غير العمال أجور ارتفعت حيث المتحدة؛ الواليات

 أخبار وهناك .بالمائة سبعة يقارب سنوي بمعدل مايو في

 الخدمات عمالة في وخاصة ، العمالة نقص حول كثيرة

 .والضيافة

 

 مكافآت نصف من أكثر أن إلى وتشير .متشككة أوكونور ▪

 نفس تلقتها التي تلك من أقل كانت األخيرة األجور

 معظم أجور تجميد تم حيث .عام قبل العمال من المجموعات

 .العام القطاع في العاملين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يزال ال“ ، أوكونور تقول ، العمالة بنقص يتعلق وفيما ▪

 بشأن متوترين إصابة األعلى قائمة على العمال بعض

 فيها ترتفع التي العشر المهن بين من فالطهاة الفيروس

 .(19- كوفيد فيروس بسبب نسبيًا الذكور وفيات معدالت

 مرة تسريحهم أو إجازتهم إمكانية من اآلخرون ويخشى

 ”.آخر إغالق هناك كان إذا أخرى

 

 ديارهم إلى عادوا الذين الخارج من العمال يشعر قد ▪ 

 الحدود إغالق يتم فقد ، العودة من بالقلق عائالتهم مع ليكونوا

 .عائالتهم عن بعيدون وهم

 – المحتملة المكافآت مقابل المخاطر هذه الناس يزن“

 أي من أقل الخدمات عمال قطاع في األجر متوسط ويبلغ

  عام في فقط إسترلينيًا جنيهًا 8.64 يبلغ حيث ، آخر قطاع

 ”.صفرية بعقود يعملون العمال خمس وحوالي ، 2019

 

 بتسريح العمل أرباب قام ، والترفيه الخدمات مجال في ▪ 

 . اإلجبارية اإلجازة مخطط من الرغم على العمال خمس

 

 مجلة ونقلت .مكان كل في القطاعات هذه في نقص هناك ▪ 

Los Angeles Magazine العمر من يبلغ طالب“ عن  

 .سنوات ثالث لمدة بمنتجع مطعم في عمل عاًما 22

 

 بمذكرة وظيفته تزويد بعد تركه ثم ، البداية في إجازته تم”

 افتتاح أعيد عندما العمل إلى للعودة الئق غير بأنه تفيد طبيب

 .المطعم

 

 في كاليفورنيا بجامعة االلتحاق في بدأ ، الحين ذلك منذ ▪

 مما أكثر يدفع إنه ويقول هناك تدريبًا وتلقى أنجلوس لوس

 “.كمعاش يقبضه كان

 

 كما يعمل أن يريد أحد ال أن األمر ليس“ ، الطالب قال ▪ 

 .قيمتنا نعرف فقط نحن ، اإلعالم يروج

 الفوائد من القليل مع صعب عمل مقابل الجوع تسد ال أجور“

 في والعمل ، رهيبة وساعات ، رهيبة وإدارة ، فوائد بدون أو

 ليس ، وصحته للفرد التام التجاهل إلى باإلضافة ، عطلة كل

 الحظ كان لقد .فيه يعمل أن شخص أي يريد الذي المكان

 “ .هناك العمل ترك شخص لكل حليف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمر يبدو ، األسعار في كبير انفجار حدوث من فبدالً  ▪ 

 في مؤقتة اضطرابات نتيجة التضخم ارتفاع أن على

 .الوباء بسبب معينة قطاعات

 مما ، الكمبيوتر رقائق في النقص هو ذلك على األمثلة أحد ▪

 السيارات أسعار ورفع السيارات إنتاج تباطؤ إلى أدى

 .المستعملة

 

  كروغمان بول االقتصادي الخبير يسميه ما هي هذه ▪ 

 .”المؤقتة الصدمات“

 

 توسيع إلى واإلعانات واإلجازات االضطرابات أدت لقد ▪ 

 لألجور السمعة سيئة القطاعات في العمال أمام الخيارات

 .والترفيه الخدمات قطاع مثل المنخفضة

 

 األجور بزيادة المطالبة في بدأوا إذا لهم سعيداً  حظاً   ▪

 .الئقة لتصبح

 

 مقال عن مجلّة العامل اإلشتراكي ترجمة ديسك التحرير

 إقتصاد
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 العمليات وبحوث السياسات مركز جمعها بيانات ظهرت ▪

(OPC) في الرئيسية االقتصادية األنشطة عن دمشق مدينة في 

 ُربع أن   واالستهالك، واإلنفاق العمل أقسام حيث من العاصمة

 .أسبوعياً  ساعة 60 من أكثر يعملون دمشق عمال

 

 في أجريت مقابلة 600 رصد الذي المركز دراسة وخلُصت ▪

عات ثالث  مختلفة مناطق في بدمشق ضخمة سكنية تجمُّ

 ،(الدين ركن) الدخل مرتفعة منطقة وهي المستويات،

 متوسط أن   ،(عيشة نهر) وفقيرة ،(الزاهرة) الدخل ومتوسطة

 نسبةً  أعلى وهو ساعة، (52.5) بنسبة كان كامل بدوام العمل

 2004 لسنة السوري العمل قانون بموجب المسموح الُمعد ل من

 المحافظات كافة في للعمال العمل ساعات متوسط حد د والذي ،

 .األسبوع في  (ساعة 46,2)بـ السورية

 
 60 يعملون العمال من بالمئة (41,1) إن الدراسة، وقالت ▪

  من أكثر يعملون منهم بالمئة (24,4) ونسبة األسبوع في ساعة

 عوائل من %53 أن المركز أرقام وأكدت أسبوعياً، ساعة 60

 .الفقر خط تحت يعيشون للدراسة المستجيبين

 

الت رصدت التي الدراسة وخلُصت ▪  السورية العمل سوق تحوُّ

 كانت تشغيل نسبة أعلى أن إلى ،2011 في األزمة بداية منذ

 المائة، في 77.7 وبنسبة عاماً  ( 35- 26) العمرية للفئة

 .المائة في 76.5 بنسبة ( 45-36 ) العمرية الفئة  تَلَتهَا

  

  أن إلى ،(OPC) العمليات وبحوث السياسات مركز وأشار ▪

االً  ِمهنتُهم باتت بالمئة 30,3  في عمل من أكثر يُمارسون عم 

 االقتصاد وانهيار المعيشي المستوى تدن ي بسبب واحد وقت

 قيمة وهبوط 2011  منذ مراحله بأسوأ يمرُّ  الذي السوري،

 والذي األجنبية، العمالت مقابل مستوياتها ألدنى السورية الليرة

 .الواردات تكلفة وارتفاع الرواتب النخفاض بدوره أدى

 

 أسبوعياً  ساعة 119

 
 سمير قال ،(OPC) مركز دراسة نتائج على له تعليق وفي ▪

 تتناول لم الدراسة أن دمشق، مدينة في البناء عامل اليافي،

 على األطول العمل ساعات تستغرق التي الِمهن في العاملين

 بيع ومحالت والمطاعم البناء كأعمال اإلطالق،

 يحظى لم شهور ومنذ أنه مؤكداً  وغيرها، والخضار األغذية

 .الثالثة أطفاله مع يقضيها بإجازة البناء عمال من كغيره

 

 ولغاية صباحاً  السادسة منذ يعمل إنه ،"سمير" ويقول ▪

 الصغيرة عائلته ليُعيلَ  يومياً  ساعة 12 بدوام مساءاً  السادسة

 ال الجمعة أيام حتى " سمير ويُضيف .وشقيقته والدته ويرعى

 اليوم في ساعة 15 للعمل نضطرُّ  وأحياناً  العمل، عن أتوقف

 ."المحدد توقيتها في األبنية تسليم لنُنهي

 

  "غريب" يُشاركه حيث فقط، االستثنائية الحالة ليس وسمير ▪

 ويملك عاماً، 15 منذ الطويلة العمل ساعات عاماً، 45

اناً   يقول .دمشق في الميدان منطقة في والفاكهة الخضار لبيع  دك 

 سوق ليقصد صباحاً  الخامسة في يومياً  يستيقظ إنه "غريب"

 احتياجات يشتري والفاكهة، الخضار وبيع لشحن "الزبلطاني"

 .ساعة 15 من أكثر يومياً  عائلته عن ويغيب محل ه

 

 من وساعات النهار طوال العمل في يبقى أنه غريب ويؤكد ▪

 للساعة للبقاء يضطر وأحياناً  مساءً  العاشرة في ويعود الليل،

 دوام بساعات أعمل" :ويُضيف .خضاره بيع يُنهي حتى ليالً  12

 ساعة 119 حوالي أي اليوم، في ساعة 17/ 15 بين تتراوح

 ثمانية من المؤلفة عائلتي احتياجات أؤم ن حتى أسبوعياً 

 الطب   يدرسنَ  جامعة طالبات بنات ثالثة فلدي   أشخاص،

 ." كبيرة لمصاريف يحتاجون مدارس طالب والبقية والصيدلة،

 

 يعمل فهو العيد، أيام في إال بعائلته يجتمع لم أنه غريب وأكد ▪

 .العمل في انشغاله بسبب رؤيتهم من ويُحرم الجمعة أيام حتى

 إنه غريب، قال منها، يُعاني قد التي الصحية المشاكل وإلى

 والظهر المفاصل وآالم والوهن التعب من دائماً  يشتكي

 مشاكل من أعاني " وأوضح الطويلة، العمل ساعات بسبب

 بالراحة، األطباء ونصحني الفقري وعامودي رقبتي في صحية

 على ُمجبر لكنني ظهري، في جراحية لعملية بحاجة وأني

 " لعائلتي الوحيد المعيل ألنني العمل في االستمرار

 

 صحية مخاطر

 
 نظام" الطبيب القلبية األمراض أخصائيُّ  حذر جانبه، ومن ▪

 لساعات يعملون الذين لألشخاص الصحية المخاطر من "أمين

 .الدماغية بالجلطات لإلصابة ُعرضة أكثر وأنهم طويلة،

 خطر أن إلى عربية، نيوز لسكاي حديثه في أمين وأشار

 يعملون الذين األشخاص بين بالمئة 10 بنسبة تزيد اإلصابة

 الذين لألشخاص بالمئة 30و األسبوع، في ساعة 40 بقياس

 .األسبوع في ساعة 54 مدة يعملون

 

ه ▪  والدماغية القلبية بالجلطات اإلصابة نسبة أن إلى أمين ونو 

 في ساعة100 عملهم ساعات تتجاوز للذين بالمئة 60 إلى تصل

 نسبة على تؤثر الطويلة العمل ساعات أن مضيفاً  األسبوع،

 العمل ساعات تتجاوز التي البلدان في تتضاءل التي الوالدات

 .العالم في المعروفة التقليدية الساعات فيها

 

 في السيئة المعيشية األوضاع أن "أمين نظام" الدكتور وبي ن ▪

 عليها، المفروضة والعقوبات المحلية عملتها وانهيار سوريا

 في مهنة من بأكثر العمل إلى السوريين من عديدة شرائح دفعت

 على وأث ر حياتهم في واإلجازات الراحة ساعات قل ص ما اليوم،

 .والجسدية النفسية صحتهم

 

 الدولية، العمل منظمة عن صادر تقرير أحدث وبحسب ▪

 تضم التي العالم في القارات أكثر قائمة اآلسيوية القارة تتصدر

االً   حتى بالعمل تُعرف التي العمل ساعات أطول يعملون عم 

 .الموت

 

 بتصرف عربية نيوز لسكاي تقرير عن

 الطبقة العاملة السورية

 ساعة 60 من أكثر تعمل السورية العمالة :تقرير

 أسبوعيا
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 الطبقة العاملة السورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفع بعد العمل عن تضرب المحتلة سلوك بلدة أفران✪ 

 المحروقات سعر المرتزقة

 المحتلة سبي كري مقاطعة من محلية مصادر أفادت ✪

 المرتزقة رفع بعد وذلك العمل، عن سلوك بلدة أفران بإضراب

 الواحد للبرميل بالنسبة سورية ليرة ألف 240 المحروقات سعر

 .السابق السعر عن

 بعد اليوم اإلضراب أعلنت البلدة أفران فإن المصدر بحسب ✪

 الجبهة لمرتزقة االقتصادي المسؤول ”علي أبو ”المدعو  قيام

 معبر من البلدة إلى  تصل التي المحروقات مادة باحتكار الشامية

 .مرتفعة بأسعار ببيعها وقيامه ”صالحة تفاحة ”قرية

 400 لـ وصل المحروقات برميل سعر أن إلى المصدر لفت ✪

 إلى منوهاً  الشامية، الجبهة قبل من احتكاره بعد سورية ليرة ألف

 .سورية ليرة ألف 160 بـ يباع كان أنه

 البلدة أهالي لدى كبيرة استياء حالة هناك بأن المصدر أكد ✪

 .العمل عن األفران لتوقف أدت التي المرتزقة تصرفات على

 ديسك التحرير –مصادر أهلية 

 

 

 

 

 

 

 إبراهيم إسالم :بقلم    
 وأكاذيب ادعاءات من الكثير زيف كورونا فيروس لنا يكشف

 انتشار عن الناتجة االقتصادية األزمة فبسبب .الرأسمالية

 على اإلجبار أو التسريح إلى العمال من كثير تعرض الفيروس

 وخرج .أجورهم تخفيض أو األجر مدفوعة غير إجازات أخذ

رون األعمال رجال كبار علينا  ال بأنهم القرارات تلك يبرِّ

 العمال على يجب وأنه وحدهم الخسائر تلك تحمل يستطيعون

لها  .معهم تحمُّ
 عجلة تدوير على المصرية الرأسمالية إصرار على باإلضافة

 ذلك كان لو حتى أخرى مرة طاقته بكامل العمل وعودة اإلنتاج

 الملياردير قال كما .ربحهم يتأثَّر ال حتى العمال جثث فوق

ا للشغل الناس رجعوا“ صبور حسين المصري  شوية لما ..فورا

 ما هتستوعب مش المستشفيات ولو ..تفلس البلد ما أحسن يموتوا

 .”الشعب دخل عن مسؤول مش أنا ..هتبرع ومش ..نتعالجش

 مضطر الخاص القطاع  أن“ ساويرس نجيب الملياردير وصرح

 أن يمكن وال ..العمالة من جزء عن واالستغناء الرواتب لخفض

ا .”كاملة بصورة االقتصاد يتوقف  بالتبرع، المطالبات على ورّدا

 اللي يقول المثل“ :غبور رؤوف المصري األعمال رجل قال

 أن المؤشرات على وبناءا  الجامع، على يحرم البيت محتاجة

 مطالب وأنا القادمة الفترة خلل سيولة أزمة ستواجه الشركة

 .”ماقدرش أسف ال هقول التوقيت هذا في بالتبرع
 يدفعون من وحدهم العمال أن الراهنة االزمة خلل الواضح من

لون الثمن  وهو .األعمال رجال ربح يتأثر ال حتى الخسائر ويتحمَّ

 بضرورة للعمال األعمال رجال دعوات حول للتساؤل يدعونا ما

 يتقاسم والرخاء الرفاهية أوقات في هل .معهم الخسائر تحمُّل

ا؟ األرباح الرأسماليين مع العمال  الرأسمالي يستحوذ ام ايضا

 عليها؟ وحده
 النظام تبريرات أكبر من واحدة زيف لكشف هذا كل يدفعنا

 ”األرباح“ على باالستحواذ الرأسمالي أحقية وهي الرأسمالي

 ان األمر واقع ففي .للخسارة والتعرض المخاطرة تحمله بحجة

 تكلفتها يتحمل الخسارة بينما الرأسمالي عليها يستحوذ األرباح

 وتخفيض تشريدهم طريق عن األزمات وقت في وحدهم العمال

 .أجورهم
 رئيس   بشكل   ترتكز التي العمل في ماركس نظرية إلى يحيلنا هذا

 فالعامل .للرأسمالي الربح يمثل الذي ”القيمة فائض“ مفهوم على

 الرأسمالي ليستحوذ أجر، مقابل يومياا معينة ساعات عدد يبيع

 يدفع أن بعد اليوم هذا إنتاج من العائدة األرباح كامل على

 كان إن للتقريب، المثال سبيل فعلي .اإلنتاج ونفقات األجور

ا جنيه 100 يتقاضى العامل  يساوي اليومي إنتاجه ولكن يوميا

 وبين الفعلي العامل إنتاج بين الفرق جنيه 900 فالـ جنيه 1000

 عليه يستحوذ الذي القيمة فائض هو أجر، من يتقاضاه ما مقدار

 .الربح له ويشكل الرأسمالي
 من أساسية بصورة ُيسَتَمد الرأسمالي ربح كل فإن إذن

 رؤية سبب هو وهذا .العمال من القيمة فائض استخلص

 ولكن .العمال استغلل على مبني كنظام للرأسمالية ماركس

رو يبرر  بأن االستغلل على المبني الربح هذا الرأسمالية ُمنظِّ

 برأسماله يخاطر الرأسمالي ألن ”المخاطرة عائد“ هو الربح هذا

 مفهوم إلى سميث آدم أشار وقد .يخسر وقد يكسب وقد ويغامر

 ثروة كتابه في ”الخفية اليد“ لمفهوم باالضافة ”المخاطرة عائد“

 يساهم الشخصية بمصلحته باالهتمام يقوم الذي الفرد بأن األمم

  مبدأ خلل من ككل لمجتمعه الخيرة المصلحة ارتقاء في أيضاا 

 مجموع هو للمجتمع العام العائد بأن يشرح حيث .”الخفية اليد“

 يساهم فإنه ما، لفرد الشخصي العائد يزيد فعندما .اإلفراد عوائد

 ربح سميث آدم يبرر وبذلك .للمجتمع اإلجمالي العائد زيادة في

 تحمل نتاج وأنه ككل للمجتمع منفعه عنه ينتج بأنه الرأسمالي

 .المخاطرة
 وال العمال استغلل نتاج هو الربح هذا أن األمر واقع في ولكن

 لطبقة الثروة وتراكم منفعة ولكن ككل للمجتمع منفعة عنه ينتج

 أن ماركس ذكر وكما .اإلنتاج وسائل على تسيطر التي محددة

 الوقت نفس في هو المجتمع من واحد قطب في الثروة تراكم

 كما األخيرة األزمة وفي .اآلخر القطب في والبؤس الفقر تراكم

 األزمة تكلفة يدفع من أن شهدنا الرأسمالي النظام أزمات كل في

 به يبرر الذي ”المخاطرة عائد“ مفهوم وأن وحدهم العمال هم

 هو للعمال واستغللهم الربح على استحواذهم الرأسماليون

 .تدليس محض
ض وبينما األزمة، تلك خلل إنه بل  العمال من المليين يتعرَّ

 بيزوس چيف مثل الرأسماليين بعض ثروات ازدادت للتشريد،

 مليار 24 بقيمة ”أمازون“ لشركة التنفيذي والرئيس المؤسس

 .األزمة وقت في أي االخيرة شهور األربع خلل دوالر
 يخاطرون من هم العمال كورونا فيروس انتشار أزمة وفي

ا  العمل إلى النزول باضطرارهم تارة بحياتهم يخاطرون .فعليا

 ويخاطرون .االجتماعي التباعد على يحافظ الرأسمالي بينما

 ”مخاطرة عائد“ هناك كان إن .أجورهم تخفيض أو عملهم بفقدان

 العائد بذلك األحق فإن عليه بناءا  الربح على االستحواذ يتم

 .غيرها وليس العاملة الطبقة هو والربح
 

 الثوريين االشتراكيين موقع عن

 نظرية

       عن خديعة األرباح مقابل المخاطرة
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 روزنبرغ شاني البريطانية الثورية االشتراكية المناضلة وفاة

  ناهز عمر عن كليف، توني االشتراكي المفكر حياة شريكة

 .عاما ٩٩

 ضمن وتواضع بصمت النضال متابعتها من عمرها يمنعها لم

 .بريطانيا في االشتراكي العمال حزب

 عزائها في كالينيكوس اليكس كتبه ما وهنا

 عمر عن اليوم روزنبرغ تشاني وفاة لسماع جًدا حزينًا كنت

 الذين األول الرعيل من واحدة كانت أنها بد ال .99 يناهز

 الثالثينيات حقبة خالل الحقيقية الثورية الماركسية إلى انضموا

 .األربعينيات على وستالين هتلر سيطر وقد .الماضي القرن في

 تشاني رفضت ، إفريقيا جنوب في ثرية يهودية لعائلة ولدت

 سن في اشتراكية وأصبحت العنصري والفصل االستعمار

 ال كانت عندما 1944 عام في فلسطين إلى وانتقلت .المراهقة

 .الصهيونية من أملها خاب ما سرعان بريطانية مستعمرة تزال

 أصبح الذي ، كليف توني التروتسكي بالزعيم التقت هناك

 .الحياة مدى شريكها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من العديد خاللها وقعت التي ، الثانية العالمية الحرب بعد

 إلى انتقلوا ، للمحرقة ضحية Cliff و Chanie عائالت

 بدت عندما ، الماضي القرن من الخمسينيات في . بريطانيا

 تشاني ساعدت ، مضى وقت أي من أقوى الغربية الرأسمالية

 في كليف (الالمع الماركسي االقتصادي) كيدرون مايك وشقيقها

 العمال حزب سبقت التي ، Socialist Review مجموعة بناء

 وكانت ، أطفال أربعة وربت أنجبت لندن في .اليوم االشتراكي

 ، المعلمين نقابة في وناشطة ، لألسرة الرئيسي المعيل

 عن دائًما وتبحث ، تماًما ومثابرة حازمة ثورية واشتراكية

 .للمنظمة ومنتسبين االشتراكي للعامل جدد مشترين

 .”واحد في كامل بدوام أشخاص ثالثة كنت“ تقول كانت فقد

 ، التعليم عن واسع نطاق على كتبت – مميزة كاتبة تشاني كانت

 الموضوعات من متنوعة مجموعة في كتبت أيًضا ولكن

 النساء إلى بريطانيا في 1919 الثوري العام من ، األخرى

 واسعة رؤية عن الكتابات هذه كشفت .والبيريسترويكا

 بل سياسي أو اقتصادي تغيير مجرد ليست أنها على لالشتراكية

 الفنية بأعمالها مليئًا كليف مع منزلها كان .كامل إنساني تحرر

 مختلفة رفاق لرؤوس صنعتها التي النصفية التماثيل ذلك في بما

 يمكن ال كليف أن في شك أدنى يساوره ال يعرفهم شخص أي

 الذي العملي الدعم مجرد يكن لم .تشاني بدون فعله ما يحقق أن

 كتب عندما أنه كليف أخبرني .(تنظيمي وعمل كتب) له قدمته

 فقد ، السبعينيات أوائل في األساسية لينين لسيرة األولى المسودة

 .أليام السرير في بقي أنه لدرجة للغاية مكتئبا كان .المخطوطة

 مرة الكتاب كتابة في ويبدأ السرير من ينهض أن تشاني أخبرته

 .حقيقية شراكة كانت لقد .ذلك فعل وقد – أخرى

 .للنشاط الوقت من المزيد منحها لكنه شاني يبطئ لم التقاعد

 تشاني رؤية أتذكر .2000 أبريل في كليف وفاة بعد هذا استمر

 االحتجاجات ضمن متحركة 2001 يوليو في ”جنوة“ في

 .الثماني مجموعة ضد والعنف للرأسمالية المناهضة الضخمة

 المنتدى في للمشاركة إيطاليا إلى عادت ، التالي العام في

 مناضلة تشاني كانت .فلورنسا في األوروبي االجتماعي

 في ستجدها األخير، الوباء أثناء حتى .تقهر ال اشتراكية

 األمامي الصف في جالسة ، Hackney SWP اجتماعات

 .المتحدث تصغي أنها من للتأكد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهميش تم عندما صعبة مدرسة في سياستها تشاني تعلمت

 عليه هي مما بكثير أكبر بدرجة واستبعادها الثورية الماركسية

 الحازم ونشاطها واألسطورية المبدئية ماركسيتها لكن .اليوم

 بالنسبة .الثوريين من جديدة أجيااًل  يلهم أن يمكن يقهر ال الذي

 كنت ، الزمن من لعقود .عظيم شيء تشاني وفاة ، شخصيا لي

 اآلخر الجانب على منزلهم إلى األسبوع في مرات عدة أذهب

 .كليف مع اجتماعات لعقد ، أعيش حيث ”بارك كليسولد“ من

 ، الخاصة أنشطتها بكل مشغولة ، هناك تشاني تكون ما عادة

 انتهى لقد .كالهما رحل واآلن .الودودة الفوضى من جو وسط

 مع تعاطفي كل .للتروتسكية البطولي بالعصر األخير ارتباطنا

 ، Danny و Anna و Donny و Chanie ، Elana أطفالهم

 .أحفادها وجميع

 إعداد هيئة التحرير

وفاة المناضلة االشتراكية الثورية البريطانية شاني 

 روزنبرغ 
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 شؤون حزبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنة، وبينما ٔاخي األكبر كان  12كان عمري  1982ي عام ف▪ 

يقلب بعض األوراق في ٔاحد ٔادراج مكتبتنا وقعت عيني على 

 .هذه الصورة

 مين هادا بيشبه جيفارا؟: قلُت ألخي

 

هادا شب من الالذقية، أُعتقل : اقترب مني وقال بصوت خافت▪ 

واستشهد تحت التعذيب بفرع األمن السياسي ألنه كدع ورفض 

:  ؤالحقها بالجملة المعرفة لكل السوريين. االعتراف على رفاقه

 .”دير بالك تحكي قدام حدى“

 

بعدها … وصمتت” استشهد تحت التعذيب“ارتعبت من كلمة ▪ 

، توجهُت من دمشق 1992بعشر سنوات بالضبط، ٔاي في عام 

ٕالى مدينتي َسلَمية بمهمة اتالف كل ما هو في هذا الدرج بعد ٔان 

 .َعلمُت بٔامر اعتقال ٔاخي

 

، وورقة ”حزب العمل الشيوعي“كان الدرج مليئاً بمناشير ▪ 

واحدة من هذه المناشير كانت كفيلة بٔان تودي بكل من في البيت 

 .ٕالى غياهب السجون لعشرات السنين

 

ٔاتلفتها جميعها حرقاً، ؤانا ٔارمي األوراق واحدة تلو األخرى ▪ 

وقعت عيني من جديد على الصورة ذاتها، صورة الشهيد محمد 

 .عبود، فقصصت االسم وحرقته وحافظت على الصورة

عدُت ٕالى دمشق وعلقتها في غرفتي وكتبت عليها للتمويه 

، المقربون جداً فقط كانوا يعرفون االسم الحقيقي ”جيفارا“

 .محمد عبود: لصاحب الصورة

 

.  ، وحيد لوالديه1951الشهيد محمد عب ود من مواليد الالذقية ▪ 

كان يعمل لمساعدتهما، وكان طالباً جامعياً في قسم األدب 

كان والده عامالً بمرفٔا الالذقية . اإلنكليزي في جامعة تشرين

 .وأُحيل على التقاعد، كانت العأيلة تسكن في قرية بسنادا

 

بتهمة  1980تشرين الثاني عام  28اُعتقل محمد عبود بتاريخ ▪ 

أصبحت حزب العمل )” رابطة العمل الشيوعي“االنتماء ٕالى 

، وبعد عشرة ٔايام من التعذيب الهمجي (1981الشيوعي في عام 

/  8/12داخل فرع األمن السياسي بالالذقية، نُقل في مساء 

ٕالى قسم اإلسعاف بالمستشفى الوطني بالالذقية وبقي  1980

حيث ٔاغمض  1980/ 9/12حتى الساعة الرابعة من صباح 

 .عينيه وصعدت روحه ٕالى فضاء الحرية التي طالما تاق ٕاليها

تم تسليم جثمانه الساعة العاشرة صباحاً مع شهادة الوفاة التي 

ٔاصر  األطباء، رغم محاوالت ممثلي السلطة لفلفة الموضوع، 

ضرب شديد على الرٔاس تسبب بالنزيف “: ٔان يكتبوا فيها

كما هي ” الوفاة بسبب ٔازمة قلبية“، بدالً من كتابة ”والوفاة

 .الحال اليوم

 

قام بغسل جثمان الشهيد ودفنه، وعلى إثر ذلك أصدقائه أحد ▪  

 .عاماً  12تم اعتقاله لمدة 

 

وقد ” حزب العمل الشيوعي“تحية ٕالى شهداء الحرية وشهداء ▪ 

 :بدؤوا مشوار الحرية مبكراً 

 

 محمد عبود▪  

 مضر الجندي▪  

 ٕاحسان عزو▪  

 عماد ٔابو فخر▪  

 طارق شبيب▪  

 سليمان غيبور▪  

 جمال ٔاضنلي▪  

 محمد الصمودي▪  

 خضر جبر▪  

 جمال حسينو▪  

 كريم الحاج حسين▪  

 محمد مصطفى معتوق▪  

 عدي رجب▪  

 عباس عباس▪  

نتذكركم كل يوم ولن ننسى وحشّية وهمجية قاتلكم مهما طال ▪ 

 الزمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاريكاتور العدد للرسام هاني عباس

 

 الثورية شهداء الحركة الشيوعية
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 م١٩٦٠ عام سوريا # نقد

 .سورية ليرات ٣ :الدوالر صرف سعر•

 .سورية ليرات ٤ :قيراط ٢١ عيار الذهب غرام سعر•

 ٢٠٠ أصل من ٣٥ المركز :اإلقتصاد قوة ناحية من الترتيب•

 .دولة

 :المعيشة مستوى ناحية من األوسط الشرق دول بين الترتيب•

 .األول المركز

 والتعددية الصحافة حرية ناحية من العربية الدول بين الترتيب•

 .األول المركز :والديموقراطية السياسية

 .القاهرة جامعة بعد الثاني المركز :عربياً  دمشق جامعة ترتيب•

 .ألف ٢٥٠ :المغتربين عدد•

 ذهب غرام ٣٧،٥ = ليرة ١٥٠ :الشهرية لألجور األدنى الحد•

 .٢١ عيار

 = ليرة ٣٧٥ :الشهري الجامعي الموظف راتب متوسط•

 .٢١ عيار ذهب غرام ٩٣،٧٥

 .ليرة ٨٠٠٠ :دمشق في وصالون غرف ٣ شقة سعر متوسط•

 سنوات ٤ :خالل لألجور األدنى بالحد الشقة شراء يمكن•

 .تقريباً  ونصف

 ذهب غرام ٤٥٠ = لألجور األدنى الحد ضمن السنوي الراتب•

 .٢١ عيار

 م٢٠٢١ عام سـوريا#

 .سورية ليرة ٣٠٠٠ :الدوالر صرف سعر•

 .سورية ليرة ١٥٦٠٠٠ :قيراط ٢١ عيار الذهب غرام سعر•

 ٢٠٠ أصل من ١٩٠ المركز :اإلقتصاد قوة ناحية من الترتيب•

 .دولة

 :المعيشة مستوى ناحية من األوسط الشرق دول بين الترتيب•

 .األخير المركز

 والتعددية الصحافة حرية ناحية من العربية الدول بين الترتيب•

 .األخير المركز :والديموقراطية السياسية

 .١٢٩ المركز :عربياً  دمشق جامعة ترتيب•

 .مليون ١٢ :المغتربين عدد•

 غرام  ٠،٢ = ليرة ألف ٤٠ :الشهرية لألجور األدنى الحد•

 .٢١ عيار ذهب

  = ليرة ألف ٧٥ :الشهري الجامعي الموظف راتب متوسط•

 .٢١ عيار ذهب غرام ٠،٥

 مليون ٢٥٠ :دمشق في وصالون غرف ٣ شقة سعر متوسط•

 .ليرة

 سنة ٥٢٠ :خالل لألجور األدنى بالحد الشقة شراء يمكن•

 .تقريباً 

 ذهب غرامات ٣ = لألجور األدنى الحد ضمن السنوي الراتب•

 ببعض فقط المقارنة اختزلت فقد الوقت، لضيق نظراً .٢١ عيار

 جميع من نقارن ان أردنا ولو االقتصادي، الصعيد على النقاط

 ..جداً  الحديث سيطول النواحي

 :المصادر#

 سعرية مقارنة من الستينات وأسعار أجور أرقام مصدر•

 .م١٩٨٤ عام الشعب نضال جريدة في أجريت

 .الدوالر مقابل األونصة سعر تاريخ من :الذهب غرام سعر•

 أرقام من الفردي الوسطي الدخل•

 world bank data.•موقع من :دمشق جامعة تقييم 

webometricsجيوغرافيك سوريا - Syria Geographic 

 ر.م

 

 

 منشورا قرأت ,الماضيين اليومين غضون في ,مرة من أكثر

 الثقافة وزيرة ,مليكة ,فيه يستعطفون جزائريين ألصدقاء

 .جلول توفيق الشاعر حياة انقاذ اجل من ,الجزائرية

  
 احدى في .والجوع والفقر البطالة تطحنه مايبدو على الذي

 او ,وزيرا الوظيفة تكون ان بالضرورة وليس الوزارة وظائف

 حارسا أو..بواباً  الوظيفة تكون في مشكلة وليست .وزير نائب

 .تستجب لم مليكة ان ويبدو .الوزارة مؤسسات ابواب على ليليا

 ينهبها التي الجزائر موازنة توقع قد القبيل هذا من وظيفة ألن

 .الدولة موازنة او االقتصاد تكسر قد ,شفقة دون الجنراالت

  
 ماتزال ,مليون 15 ال وهجرة ,قتيل المليون رغم ,سورية في

 وكتاب شعراء هناك ومايزال .والزمان المكان سيدة البطالة

 من يمنعهم وكبرياءهم .يفعلونه أو مايأكلونه يجدون ال سوريين

 ,لبانة الوزيرة من وظيفة تسول

  
 والروس واللصوص والشبيحة الجنراالت ينهبها البالد ان رغم

 انها إال .الدوالرات بمليارات ويوميا ,واألتراك واإليرانيين

 انهم رغم .الثقافية وظائفها في الشعراء ايواء عن تعجز

 .األبواق من بمعظمهم

  
  الروائي السوري علي عبدهللا سعيد

 

 

 

 

 سيدة صعدت تحديدا عوض كازية وعند توما باب بباص

 ان تكاد حتى بالمتاع مدكوكة نايلون أكياس خمسة بيديها..تبكي

 زاد..الباص أرضية على انفلش كبير اسود كيس..تتمزق

 من طردتها المنزل صاحبة تتنحب، كانت انها الحقيقة..بكاؤها

 جينز بنطال ترتدي كانت!! السبب تذكر لم المستأجرة، الغرفة

 لم انها قالت..طويلة بساق سوداء وجزمة بيجامة وجاكيت كئيب

 ..التخسرها كي فلبستها لها كيسا تجد
 شارع من الباص صعدت سيدة اغراضها ولملمة لنجدتها هبت

 لقيت اجيت..قلعني أخي!!!متلك مقلّعة انا) :لها قالت..الثورة

 .(عالباب الكياس هدول
 النها ربما الستة اكياسها تلفتنا ولم قهرها الى نتعرف لم ويحنا

 لشقيقته طارد ينشغل ان استغرب..بعناية ومربوطة مرتبة

 القسوة وهذه التجاهل هذا كل لقلبله كيف..متاعها بترتيب

 !!وشائعا حاضرا اختصاصا بات القسوة ترتيب المفرطة،
 

 اعتادت وربما ذلك عن عجزت ربما المطرودة، االخت تبك   لم

 من صنف الخذالن بات شريكتها، مع بخبرة تعاطفت..األمر

 ..ايضا الخبرة اصناف
 القهر شريكة ساعدتها..للسيدة كبيرة كيس  امراة منحت

 تقرر ريثما الحديقة في الوقت بعض تشغل ان قررتا بتوضيبه،

 ..القادمة وجهتها واحدة كل
 قصص وأفاقت منزله من مطرود بانه الجميع شعر للحظة

 ودموع وتعاطف صمت االرواح، في النهش اعادت كثيرة

 ..يابسة
 في السيدتين، اكياس كل الرجال حمل االخيرة المحطة في

 هذا..ومشوا الرصيف على وضعوها السيدتين فاجأت حركة

 حتى غمرتنا والخوف العجز رائحة.فعله بوسعهم كان ما كل

 .األكياس على حنونا يكون ان حاول الرصيف حتى..اعماقنا

 …حينها قلبه هشاشة لفرط
 زكزك سلوى الكاتبة#

 رأي
2021و  1960مقارنة لسوريا بين عامي   

 سوريا وبطالة الشعراء

 مشهد من يوميات السوريين
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