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▪أعلنت االدارة االمريكية عن رفع جزئي للعقوبات على
شمال سوريا، في النصف األول من شهر ايار/ مايو . وشمل
هذا التخفيف من العقوبات قطاعات محدودة، تخص حصرا
شمال شرق سوريا، اي مناطق االدارة الذاتية وشمال غرب
سوريا، اي المناطق التي تقع تحت سيطرة االحتالل التركي
ومرتزقته إضافة إلى جبهة النصرة االرهابية. واذا كان هذا
الرفع الجزئي قد يخفف من وطأة العيش على السوريين
في تلك المناطق، لكنه ال يشكل منطلقا لتغيير نوعي فيها،
وال سيما انه محدود التأثير، وإلن اقتصادات تلك المناطق
هي مناطق صراع مسلح و تعج بالالجئين والنازحين وكتلة
هائلة من العاطلين عن العمل، إضافة إلى ان االقتصاد فيها
وال سيما في شمال غرب سوريا يتحكم فيه االحتالل
التركي وأمراء الحرب. في مقابل أن نحو نصف السكان
الذين يعيشون تحت حكم نظام الطغمة تعاني من كارثة

معيشية وانسانية غير مسبوقة.
 

▪لم تكن اللعقوبات األمريكية، والغربية، التي أقرت عام
2012 تحت عنوان محاسبة سوريا وقانون قيصر للعقوبات
عام 2016 أي أثر يذكر على أركان النظام الحاكم، بخالف
اإلدعاء بالعكس، بل عززت من سطوة النظام الحاكم على
الشعب وعلى ما تبقى من اقتصاد وثروات البالد، بل
اصبحت هذه العقوبات حجة للنظام ليمتص آخر رمق
للشعب، وتحويل غالبية السوريين إلى فقر مدقع همها
األساسي البقاء على قيد الحياة، وقيام اقتصاد يقوم على
السرقات والتهريب والنهب واالتجار بالمخدرات . هذا
الوضع الكارثي للشعب السوري، وأن كان النظام المسؤول
األول عنه، إال أن العقوبات األمريكية والغربية هي أيضا
شريك أساسي مسؤول عن هذه الجريمة بحق الشعب
السوري، وبذلك فإن مطلب رفع العقوبات التي تمس حياة
السوريين في كل المناطق هو مطلب ملح وواجب على كل
القوى الوطنية والديمقراطية، وال يمكن، بأي حال، تبريرها

بحجة كاذبة أنها تمس نظام الطغمة وحده.
 

▪وفي نفس التوقيت، غطى على ضجيج رفع العقوبات
الجزئي ما صدر عن الرئيس التركي ومن ثم مجلس أمنه
القومي من تهديدات بعملية عسكرية جديدة، هي الرابعة
من نوعها، الحتالل مزيد من األراضي السورية بذريعة
إقامة منطقة حدودية "آمنة" للتوطين القسري لنحو مليون

ونصف من الالجئين السوريين .
 
 

اإلفتتاحية
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 ✪ مواجهة المخاطر المتزايدة على سوريا
▪والحال، فإن النظام التركي يستفيد من الحرب الدائرة في  
اوكرانيا التي يتواجه فيها معسكرين امبرياليين : الشرقي
والغربي، ألن كال الطرفين بحاجة إلى خدمات النظام التركي أو
تحييده في هذه الحرب، ما سمح لتركيا بهامش أكبر
لطموحاتها اإلقليمية ، وتماديها في ابتزاز هذا الطرف أو ذاك. ما
يجعل احتمال مواصلة الغزو التركي واردا دوما، حتى وإن
تأجل مؤقتا، لتعارضه مع المصالح األمريكية اآلنية بشكل

أخص، و الروسية، أيًضا.
 

▪فللنزوع الحربي التوسعي للدولة التركية أهداف عدة؛ اولها
محاولة تدمير أو، على األقل، إجهاض مشروع االدارة الذاتية
في شمال شرق سوريا، ومنع تواجد كردي غير تابع لها قريب
من حدودها، وخلق تغيير ديموغرافي في شمال سوريا على
امتداد الحدود المشتركة تكون خاضعة لها، تحول سكانها إلى
مجرد حرس حدود لها، أو تقوم بقضم هذه األراضي السورية

كما فعلت بلواء اسكندرونة في الثالثينات من القرن الماضي.
 

▪الموقف الشعبي الحازم والواضح في رفضه لهذه السياسات
العدوانية التركية، جاء من الجماهير السورية التي تعيش في
مناطق االحتالل التركي نفسها، وهي في غالبيتها نازحة عن
مناطقها االصلية وتعيش في المخيمات. هذه الجماهير أعلنت
رفضها لمشاريع الحرب والتوطين التركية ودعت إلى عودة
كافة الالجئين إلى ديارهم، ووحدة السوريين وحقهم بالحرية

والديمقراطية، والخالص من نظام االستبداد والقهر.
 

▪ومن المؤكد أن هذه اليقظة الشعبية تبعث على األمل بأن
تخطو الجماهير الشعبية والقوى الديمقراطية والتقدمية قدما
على طريق رص صفوفها وتوحيد نضاالتها، في مواجهة
االحتالل التركي وكل االحتالالت، ومن أجل الديمقراطية وبناء
سوريا الجديدة الحرة والديمقراطية والموحدة، وإقامة نظام
سياسي ديمقراطي ال مركزي يحقق طموح السوريين في
االستقالل والسيادة والديمقراطية والمساواة والعدالة

االجتماعية.
 

▪في مواجهة التهديدات التركية وكل االحتالالت ، في
مواجهة عقوبات تجويع الشعب السوري، في مواجهة نظام
االستبداد والنهب. لنبني وحدة كفاح الجماهير الشعبية السورية
وقواها التقدمية، كشرط للقدرة على مواجهة كل هذه

التحديات والمخاطر.
 

تيار اليسار الثوري في سوريا
حزيران/يونيو 2022
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اذ الحظنا تصاعد الفت بحوادث الفوضى واالنفالت األمني
بمحافظة السويداء جنوبي سوريا

 
حيث رصد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، منذ مطلع مايو/أيار
تصاعد الفت بالفوضى واالنفالت األمني ضمن محافظة السويداء
جنوبي سوريا، أفضت إلى مقتل 13 شخًصا بينهم مواطنتين وفق
توثيقات المرصد السوري لحقوق اإلنسان، بعض من تلك الجرائم
نفذها مجهولون وأخرى ناجمة عن خالفات شخصية بين شبان
وبعضها بين عشائريين وفصائل مدعومة من ِقبل “شعبة المخابرات

العسكرية” التابعة للنظام، الضحايا هم ” 
 

 ▪4 بينهم مواطنة قضوا على يد مجهولين 
 ▪ شاب على يد مسلحين من فصيل محلي 

 ▪ 4 شبان نتيجة حدوث خالفات شخصية بينهم 
▪ فتاة جراء خالف بين مواطن ومجموعة من حزب اللواء  

السوري 
 ▪ متطوع في صفوف النظام جرى اغتياله 

▪2 من عشائر بدو السويداء قتلوا برصاص مجموعات محلية  
موالية للنظام”

 
نستعرض تفاصيل تلك الجرائم وحوادث االنفالت األمني التي

أفضت إلى وقوع خسائر بشرية
 

األول من مايو/أيار، عثر على مسنة مقتولة ضمن منزلها الواقع في
قرية برد ضمن ريف السويداء الجنوبي.
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✪ السويداء ساحة منفلته للعنف الرجعي مع
حصيلة 13 ضحية خالل شهر أيار/مايو 

الثامن من مايو/أيار، تعرض مواطن إلطالق نار من ِقبل مسلحين
مجهولين، أثناء عمله بأرضه، في منطقة ظهر الجبل شرق مدينة

السويداء، مما أدى لوفاته على الفور وهو أب لطفلين.

الثامن مايو/أيار، حاصر عناصر فصيل مسلح في بلدة قنوات منزل
شاب، إللقاء القبض عليه فقام بإطالق النار عليهم، في حين أطلقوا
الرصاص عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله، ثم أضرموا النار في
منزله، على خلفية قيامه بقتل شخص في وقت سابق من شهر أيار.

الثامن مايو/أيار، حاصر عناصر فصيل مسلح في بلدة قنوات منزل
شاب، إللقاء القبض عليه فقام بإطالق النار عليهم، في حين أطلقوا
الرصاص عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله، ثم أضرموا النار في
منزله، على خلفية قيامه بقتل شخص في وقت سابق من شهر أيار.

 
الثامن من مايو/أيار، قتل ثالثة شبان من بلدة المزرعة بريف

السويداء الغربي، نتيجة وقوع خالف شخصي بينهم.
 

العشرين من مايو/أيار، استشهدت فتاة وأصيب 3 مواطنين بجروح
متفاوتة، نتيجة خالف تطور إلى اشتباكات بالقنابل واألسلحة
الرشاشة، بين عناصر من “حزب اللواء السوري” وشخص آخر في

بلدة ملح بريف السويداء، دون معرفة أسباب الخالف.
 

الثاني والعشرين من مايو/أيار، عثر أهالي على جثة شاب مقتول
ببلدة المتونه الواقعة بريف السويداء الشمالي، جراء إصابته بطلق

ناري.
 

الثالث والعشرين من مايو/أيار، أهالي عثروا على جثة مواطن
مقتول على طريق دمشق – السويداء شمالي المدينة، الجثة تعود
لمتطوع في فرع “أمن الدولة” ويعمل على سيارة نقل باألجرة بعد

انتهاء دوامه، وينحدر من قرية ريمة اللحف بريف السويداء.
 

الثامن والعشرين من مايو/أيار، اندلعت اشتباكات باألسلحة
المتوسطة والقنابل متواصلة في حي المقوس بمدينة السويداء،
بين مجموعات من عشائر البدو من جهة، وعناصر فصيل محلي
مدعوم من المخابرات العسكرية من جهة أخرى، بعد اختطاف
األخير لعدد من أبناء العشائر واقتيادهم إلى جهة مجهولة، مما أدى
لمقتل شخصين من عشائر البدو برصاص عناصر الفصيل المدعوم

من المخابرات العسكرية.
 

الثامن والعشرين من مايو/أيار، عثر على شاب مقتول و جثته
مرمية على جانب طريق شمال سد الروم شرقي محافظة السويداء.

 
إن صراع العصابات المسلحة في السويداء يحولها إلى ساحة للعنف
المنفلت والرجعي على حساب المدنيين والجماهير الشعبية، ويشكل
سدا بوجه أي نشاط ديمقراطي واجتماعي ووطني فيها. يجب نبذ

ومواجهة هذه العصابات السافلة بكل ثبات وثورية.
 

المحرر اإلخباري _ وكاالت
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▪كشفت تسجيالت مصورة، نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية،
األربعاء، قيام عناصر من قوات النظام السوري بعمليات إعدام
جماعية في حي “التضامن” جنوب العاصمة دمشق، وحرق الجثث

وتكديسها فوق بعضها.
 

▪وتظهر التسجيالت المصورة التي نشرت حديًثا، مجزرة ارتكبها
عناصر النظام السوري في الضاحية الجنوبية للعاصمة دمشق في
شهر أبريل/نيسان عام 2013، حيث ألقي القبض على مجموعات من
المدنيين المناهضين للحكم، وتم توجيههم نحو حفرة لقتلهم ورميهم

فوق الجثث األخرى، وهم مقيدي األيدي ومعصوبي األعين.
 

▪وقالت الصحيفة، إن ما ال يقل عن 41 رجًال قتلوا في مقبرة
جماعية في ضاحية التضامن بالعاصمة دمشق، وهي جبهة قتال في

ذلك الوقت أثناء الصراع بين رئيس النظام بشار األسد والمعارضة.

✪ راح ضحيتها 41 شخصا.. الغارديان تنشر
تسجيال يوثق مجزرة مروعة ارتكبها عناصر

نظام الطغمة في سوريا

العدد ٦٠ ✪ ٦ / 2022

▪حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن سوء التغذية بلغ مستويات
قياسية جديدة بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب والتهجير.

 
▪وقالت في تقرير، إنه في األشهر الستة الماضية "ارتفع العدد
اإلجمالي لألطفال الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في جميع

أنحاء البالد إلى أكثر من 4.6 ماليين شخص".
 

▪وأضافت أنه على مدى السنوات الـ 11 الماضية، عانى شمال
شرقي سوريا بشكل كبير بسبب األزمة المستمرة. وأدى تدهور
الخدمات الصحية، واألزمة االقتصادية، وانخفاض القوة الشرائية،
إلى جانب صعوبة الحصول على مياه الشرب المأمونة، إلى زيادة

معدالت سوء التغذية.

✪ سوريا : ماليين األطفال يعانون من سوء
التغذية 

 
▪وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة سوء
التغذية في شمال شرق سوريا، حيث يواجه أكثر من 700 ألف طفل

الجوع بسبب التدهور المستمر لالقتصاد في البالد.
 

▪وتابعت: "في األشهر الستة الماضية، ارتفع العدد اإلجمالي
لألطفال الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في جميع أنحاء
البالد إلى أكثر من 4.6 مليون شخص”، مشيرة إلى أنه "بعد أكثر من
10 سنوات من الحرب والنزوح، يعاني اآلن عدد غير مسبوق من

األطفال في سوريا من ارتفاع معدالت سوء التغذية".
 

وأردفت: "تظهر األدلة أنه في الفترة 2022-2023، سيحتاج ▪
حوالي 5.5 مليون شخص، بما في ذلك األمهات واألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين 0-59 شهرًا في سوريا، إلى مساعدة تغذوية

مباشرة"، موضحة أن "نصفهم يعيشون في شمال شرق سوريا".
 

المصدر: وكاالت األنباء
 

▪وأضافت الصحيفة أن الحادثة وقعت بتاريخ 26 أبريل/نيسان
2013 عندما صب عناصر النظام الوقود على الرفات وأشعلوها وهم
يضحكون، ويتسترون حرفًيا على جريمة حرب على بعد أميال عدة

فقط من مقر السلطة في سوريا.
 

◾إصالح الالبتوب وكشف المستور
▪ويحكي مراسل الغارديان في الشرق األوسط، مارتن شولوف
قصة عنصر في جماعة موالية لرئيس النظام بشار األسد أعطى

(البتوب) يتبع لجهاز أمني سيئ السمعة، وطلب منه إصالحه.
 

▪وكانت المفاجأة عندما فتح الشاشة ونقر على ملف الفيديوهات
المخزنة، لتظهر لقطة غير ثابتة في البداية قبل أن تقترب إلى
حفرة تبدو جديدة، بين بنايتين تظهر آثار الرصاص عليهما، وظهر
ا ضابط مخابرات يعرفه قرب الحفرة ويرتدي قبعة صيد وزي�

عسكرًيا ملوًحا ببندقيته ويصدر أوامره بصوت عال.
 

▪وتقول الصحيفة إن العنصر الذي تسّلم الـ(البتوب) إلصالحه
تجمد في مكانه وهو يشاهد الصور تظهر تباًعا، حيث اقتيد رجل
معصوب العينين من مرفقه باتجاه حفرة ضخمة ال يعرف ما فيها
وطلب منه الركض بسرعة، ليالحقه الرصاص الذي اخترق جسده

قبل أن يسقط على كومة من الجثث.
 

▪وأضافت “واحًدا تلو اآلخر ُأمر المعتقلون بالركض والسير باتجاه
الحفرة حيث قيل لهم إن األمن يحميهم من القناصة، وصّدق
بعضهم ما قيل لهم، وفي نهاية العملية قتل 41 شخًصا في مقبرة
جماعية، وتم صب (الكاز) عليهم وحرقهم للتستر على الجريمة التي
حدثت في مكان ال يبعد سوى بضعة أميال عن مقر السلطة في

سوريا.
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▪وبعد المشاهد العصيبة التي رآها في الفيديو، شعر العنصر الجديد
بالغثيان حيث قرر أن اللقطات يجب أن ُتشاهد في مكان آخر، ما
قاده إلى رحلة محفوفة بالمخاطر بعد 3 أعوام، قادته من سوريا
باتجاه األمان في أوربا، ثم تعاون مع أكاديميين حاوال الوصول إليه
بصفته مصدًرا رئيًسا في تحقيق خارق للعادة وتأمينه، وفي الوقت
نفسه تحديد الرجل الذي أشرف على المذبحة وإقناعه باالعتراف

بدوره فيها، بحسب الصحيفة.
 

◾كيف وصل التسريب؟
▪وقالت الصحيفة إن الباحثين أنصار شحود والبروفيسور أوغور
أوميت أنجور، من مركز “الهولوكوست واإلبادة الجماعية” في
جامعة أمستردام، استدرجا عن طريق اإلنترنت، أحد أهم الضباط

المنفذين للعملية.
 

▪وقالت الصحيفة إنه على مدار عامين، انتحلت شحود شخصية
مزّيفة على صفحة فيسبوك، وكانت تعمل على اإليقاع بالكثير من
المتوّرطين بالقتل في سوريا، وفي مارس/آذار 2021، استطاعت
أخيًرا شّحود الوصول بهوّيتها المستعارة إلى معرفة هوية الرجل
الذي كان يرتدي في الفيديو قبعة صيد ويقوم بتنفيذ عملية اإلعدام

تلك. فكان الصياد هو “الفريسة”، وفًقا للصحيفة.
 

▪وتقول الصحيفة إن شحود كانت ناقدة حادة على األسد رغم
انتمائها إلى عائلة كانت على عالقة جيدة مع النظام السوري إال أن
الحرب واالنهيار االقتصادي أثر في العالقات، وجعلها تصمم على

تقديم الرئيس السوري للعدالة، مهما كان الثمن.
 

▪وانتقلت شحود إلى بريطانيا عام 2013، وبعد عامين انتقلت إلى
أمستردام حيث التقت مع أنجور، والتقت رغبتاهما بتوثيق ما اعتقدا

أنها إبادة ارتكبت في سوريا.
 

▪وتشير الصحيفة إلى أن تجميع الشهادات من الناجين كانت
الطريقة األبرز، وأيًضا الحديث مع الجناة طريقة أخرى، إنما كسر

(شيفرة) الصمت المحيطة بالنظام، فقد كانت شبه مستحيلة.
 

▪وتقول الصحيفة إن شحود قررت التحول لإلنترنت والبحث عن
المسؤولين األمنيين في النظام، والتظاهر بأنها مؤيدة للنظام

السوري.
 

▪وقال أنجور “المشكلة مع النظام السوري أنه من الصعب دراسته،
فال يمكنك المشي في دمشق ملوًحا بيدك وتقول أنا عالم اجتماع من
أمستردام وأريد طرح أسئلة”، مضيًفا “توصلنا لنتيجة أننا بحاجة

إلى شخصية تلعب هذا الدور، ويجب أن تكون بنًتا علوية شابة”.
 

◾اختراق عبر الفيسبوك
▪ووجدت شحود أن الجواسيس والضباط في سوريا يستخدمون
فيسبوك، ورغم عملهم السري إال أنهم لم يكن يخفون نشاطهم على
مواقع التواصل االجتماعي، ولذلك قررت اختراع اسم “آنا ش”،
وطلبت من مصور صديق لها التقاط صورة مغرية لوجهها. وحولت
صفحتها إلى ثناء على بشار األسد وعائلته وبدأت بتجنيد األصدقاء.

▪وبحثت شحود، في فيسبوك على مدار عامين عن مشتبه بهم
محتملين، وعندما وجدت شخًصا أخبرته أنها باحثة تدرس النظام
السوري، وصارت متمكنة في تخفيها وفهمت النظام، ورتبت مع أونجور

النكات والقضايا التي تساعدها في الطريق الذي اتخذته.
 

▪وتقول الصحيفة تحولت “آنا ش” بعد مدة لشخصية معروفة لدى
رجال األمن، بل الملجأ للكشف عن همومهم، وقالت شحود “كانوا

يبحثون عن شخص للتحدث معه ومشاركته في التجربة”.
 

▪وحدث االختراق، وفًقا لما أفادت به الصحيفة في مارس/آذار 2021،
فقد استطاعت صفحة “آنا ش” جذب أكثر من 500 معجب من مسؤولي
النظام المكّرسين له، ومن بينهم شخص مسؤول أطلق على نفسه اسم
“أمجد يوسف”، ارتاب في البداية إال أنها استطاعت استدراجه من خالل
الضحك حتى ارتاح الوجه المتجمد وبدأ بالحديث، وسألته عن التضامن.

 
▪وواجهت شحود عبر مراسلة أمجد باسمها الحقيقي في الفيديو، ورغم
إشارته في البداية إلى أنه كان فرًدا يؤدي عمله، إال أن نبرته تغيرت

الحًقا، وقال “أنا فخور بما فعلت” وهدد بقتلها وعائلتها.
 

▪وأشارت الصحيفة إلى أنه في نهاية الدراما كان هناك شخص يجب
توفير الحماية له، وهو المصدر الذي وفر اللقطات وكانت رحلة الخروج
من سوريا معقدة، حيث سافر من العاصمة دمشق إلى حلب، ولم يستطع
بعدها الخروج إال برشوة ضابط في الفرقة الرابعة في الجيش السوري

بـ1.500 دوالر ليسافر إلى تركيا حيث التقته أنصار هناك.
 

◾الخاتمة:
▪فقد نظام الطغمة القدرة على إدهاشنا، نحن نعلم يقينًا أن ال حدود
ألعماله اإلجرامية فما زالت صور “قيصر” في البال حين اعتقد البعض

أنها أسوأ ما قد يفعله هذا النظام. 
▪يبدو أنهم أخطأوا إذ يتحدث التقرير عن شهادات سكان من الحي
تحدثوا عن رائحة واخزة تنتج عن حرق الجثث، وال أعداد دقيقة للجثث
التي ُأحِرقْت. إذًا لم يحدث األمر لمرة واحدة بل كان جريمة مستمرة،
وكان هناك منافسة بين مرتكبي المجازر، حول من يقتل أعدادًا أكبر.
يميل النظام السوري وعناصره إلى االستمتاع بجرائمهم وال يستطيعون
في الحقيقة إخفاء ذلك، يقوم أمجد في الفيديو بالسخرية من الضحايا
وإيهامهم بأنهم يمرون من منطقة يتمركز فيها قناص مرددًا: “قناص يا
عرصة”، دون أن يعرفوا أن أمامهم حفرة ليسقطوا فيها بالنهاية، ال يريد
أمجد للضحايا سوى الموت حيث ال مهادنة ولن تنفع استجداءاتهم وال
حتى صرخات النساء، يظهر في التسجيل قتل ست نساء بالفعل، “فيما
يبدي أمجد درجًة من نفاد الصبر ألن أحد الضحايا لم َيمت ال من الطلقة
األولى وال من الثانية، وبعد الطلقة الثالثة يصرخ مخاطبًا الضحية «موت

يا عرصة، ما شبعت؟».
▪ حتى األطفال لم ينجوا ففي فيديو آخر، تتحرك عدسة الكاميرا فوق
أجساد مجموعة من األطفال وسط غرفة مظلمة، يتحدث أمجد قائالً:
“أطفال كبار الممولين في ركن الدين، تضحية لروح الشهيد نعيم
يوسف”، أمجد انتقم ألخيه على طريقة النظام باغتصاب النساء

وارتكاب المجازر واالفتخار بقتل األطفال.
▪إنها مجزرة تستمر لحوالي 25 دقيقة، 25 دقيقة كافية لقتل 41 مدنيًا
وال نعلم أن المجزرة انتهت إال حين يسأل أحد الجناة: “في غيرو؟”، لكن
في تلك اللحظة لم يكن هناك ضحية أخرى، كان الجميع في حفرة الموت

الكبيرة.
الخط األمامي
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✪        "مجزرة التضامن".. أعادت إلى الذاكرة صور أبشع ارتكبت على
ً
مدار أحد عشر عاما

 
▪انشغل السوريون والعالم أجمع، بهول المشاهد التي تضمنها
تحقيق لصحيفة "الغارديان" البريطانية، حول "مجزرة التضامن"،
إذ أشار الرفيق، غياث نعيسة، إلى أن المجزرة "أعادت إلى ذاكرة
السوريين المتألمة صور أبشع ارتكبت من قبل النظام وقوى الثورة
المضادة"، وأكد بأن "مسد هو األكثر تأهيالً لمتابعة ملف مالحقة

الجناة".
▪نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانّية، في السابع والعشرين من
أبريل (نيسان) الماضي، تحقيقًا مطّوالً، أرفقته بمقاطع فيديو ُتظهر
قيام عناصر من مرتبات الفرع 227 أو ما ُيعَرف بـ "فرع المنطقة"
من جهاز المخابرات العسكرية التابع لحكومة دمشق، بعمليات

إعدام جماعية لمدنيين في "حي التضامن" الدمشقي.
▪وتحدثت الصحيفة عن تفاصيل المجزرة التي ارُتكبت في أبريل
(نيسان) 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من
المدنيين، بينما تظهر لقطات مقطع الفيديو أن الضحايا كانوا
معصوبي األعين، ومقيدي األيدي وُيقتادون من قبل عنصر
مخابرات يدعى أمجد يوسف نحو حفرة اإلعدام، ومن ثم يتم

إلقاؤهم بها وإطالق النار عليهم.
▪كما أظهرت اللقطات قيام مرتكبي المجزرة بتكويم الجثث فوق
بعضها وحرقها، فيما تحدثت تقارير بحسب صحيفة الشرق
األوسط عن أن المجزرة ارُتكبت في مربع سكني قيد اإلنشاء، يقع
في شارع دعبول خلف "صالة الحسناء" المقابلة لمسجد عثمان بن

عفان الواقع في المنطقة الشرقية من الحي.
▪وأثار ذلك ردود أفعال من قبل السوريين بمختلف توجهاتهم

باإلضافة إلى ردود أفعال عربية وإقليمية ودولية.
▪وأدانت وزارة الخارجية األميركية، بـ "أشد العبارات" الفظائع

التي كشفها مقطع الفيديو، وطالبت بالمحاسبة عن هذه الجرائم.
▪ويأتي ذلك بعد أن أطلقت عدة دول عربية أبرزها اإلمارات مسار

التطبيع مع حكومة دمشق بعد ضغط روسي بشأن ذلك.
▪كما أعادت هذه المجزرة إلى األذهان تعرض السوريين على مدار
11 عامًا ألبشع الجرائم والمجازر من قبل نظام الطغمة في دمشق.

▪وعلى الرغم من بروز مجزرة التضامن إلى الواجهة، إال أن جرائم
عديدة بقيت طي الكتمان وأبرزها مقتل السياسية السورية هفرين
خلف والمقاتلة في وحدات حماية المرأة بارين كوباني واللتان تم
استهدافهما من قبل مرتزقة االحتالل التركي وقاموا بالتمثيل

بجثمانيهما.
◾أعادت إلى ذاكرة السوريين المتألمة صور أبشع

▪الرفيق غياث نعيسة، تحدث حول ذلك، قائالً: "مجزرة التضامن
الوحشية، أعادت إلى ذاكرة السوريين المتألمة أصالً صور أبشع ما
تم من ممارسات إجرامية بحق المدنيين خالل العقد الماضي،

والتي كان للنظام الحاكم الدور المبادر واألهم فيها".
▪وأردف نعيسة، قائالً: "لكنها ليست المذبحة الوحيدة، بل هنالك
مجازر عدة قام بها النظام وقوى الثورة المضادة المتعددة األطراف
وأيضًا قوات االحتالل. الشعب السوري بغالبيته كان ضحية

الوحشيات المتقاتلة، وهي التي أجهضت الثورة الشعبية
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 ألن النظام وخصومه من أطراف الثورة المضادة، يعادون كل مشروع
تحرري للشعب، ويستهترون بحياة البشر".

▪وحول أسباب بلوغ هذه المرحلة من الجرائم، قال نعيسة: "بالتأكيد
أن هزيمة الثورة التي انطلقت لتحقيق الحرية والكرامة والمساواة
والعيش الكريم، فتح المجال واسعًا إلى خطاب وممارسات متوحشة
ومتخلفة دينية وطائفية وعرقية ومناطقية وحتى عشائرية فأصبح
هنالك وحشيات تواجه وحشية النظام، وتتقاتل الوحشيات أيضًا فيها
بينها. الدول اإلقليمية والدولية تستخدم هذه الوحشيات وفق مصالحها،

ال شيء آخر".
▪وأضاف "هزيمة الثورة ووحشية النظام وتدخل القوى الخارجية
وغياب قيادة وطنية ثورية تنظم الناس وتعبر عن مصالحهم كانت
التربة الخصبة الندالع أبشع الجرائم وأفظعها بحق المدنيين من الشعب

السوري".
◾القوى اإلقليمية والدولية تتعامل من منظور مصلحي

▪وحول عدم بروز الجرائم األخرى إلى العلن، أوضح الرفيق غياث "ال
يتم الحديث عن الجرائم العديدة التي حصلت بسبب أن الدول
اإلقليمية والدولية تتعامل مع هذا الموضوع وفق مصالحها فحسب،
جرائم الجيش التركي ومرتزقته تصمت الدول الكبرى عنها، ألن
مصالحها مع الدولة التركية تتطلب ذلك وهكذا كل طرف يتعامل مع هذا
الموضوع من منظور مصلحي وليس من منظور إنساني وأخالقي
وقانوني، قائمة الجرائم التي ارتكبتها أطراف الثورة المضادة طويلة

وكبيرة لم نشهد مثيالً لها".
◾مسد هو األكثر تأهيالً لمتابعة ملف مالحقة الجناة

▪ وجه الرفيق غياث نعيسة رسالة إلى السوريين، قائالً: "يقع على عاتق
السوريين وحدهم إقامة العدالة على هذه الجرائم وهذا يتطلب حصول
انتقال ديمقراطي بالضرورة، والمهم أن ال يفلت أحد من الجناة من
العقاب العادل لكي يستطيع شعبنا تضميد جراحه، واالنتقال إلى حياة

ديمقراطية جديدة".
▪وأدان مجلس سوريا الديمقراطية مجزرة "حي التضامن"؛ وقال:
"نعبر عن أسفنا من هول المشاهد التي تم نشرها لمجزرة حي التضامن،
ونطالب بمعاقبة المتورطين وإحالتهم إلى العدالة، كما ندعو إلى تشكيل

لجان للتقصي عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين".
 

▪وحول بيان مسد، قال نعيسة: "بيان مجلس سوريا الديمقراطية كان
األهم في ما صدر من مواقف في خصوص هذه الجريمة البشعة،
وأعطى موقفًا عامًا بخصوص كل الجرائم التي ارتكبت ولم يقتصر على
حدث واحد وهو موقف وطني وديمقراطي صحيح بامتياز ولم يقع في
مطب الهلوسات الطائفية التي صدرت عن البعض، والتي كانت مسؤولة

عن البشاعات التي عانى منها السوريين".
▪ ودعى الرفيق غياث إلى القيام بعدة إجراءات للتعامل مع هذه
الجرائم، قائالً: "التعامل مع ملف الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب
في سوريا يقتضي، تشكيل لجنة تقصي حقائق ومستقلة، توثق كل
الجرائم التي حصلت خالل هذه الحقبة، ومن ثم تعمل على مالحقة
الجناة لتقديمهم إلى العدالة وجبر الضرر للضحايا وأسرهم، هذا العمل
يجب القيام به من اآلن ومجلس سوريا الديمقراطية هو األكثر تأهيال
لتحقيق ذلك". مختتمًا حديثه، بالقول: "ال يجب أبدًا أن يفلت المجرمين

والجناة من العقاب".
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▪باشر نظام الطغمة في دمشق اإلفراج عن المعتقلين بجرائم
إرهابية قبل تاريخ 30/4/2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان،
واإلفراج في مفهوم النظام يعني رمي المعتقلين في شوارع دمشق
بال مال أو وسيلة للتواصل مع العالم، وحتى من دون إعالم أهاليهم

بإطالق سراحهم أو إصدار الئحة بأسمائهم.
 

▪ بعض الصور التي انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي تدل
على أن هؤالء لم يخرجوا من السجن وحسب، بل نجوا من الموت،
بأجساد نحيلة ونظرات ساهية، وهناك من فقدوا الذاكرة ولم

يستطيعوا تذّكر من هم حقًا أو كيف الطريق إلى بيوتهم.
 

▪لذلك توافد آالف األهالي إلى وسط العاصمة دمشق عند جسر
الرئيس بعد سماعهم أنباء عن وصول معتقلين إلى هناك، لعّلهم

يلتقون أحباءهم أو يفلحون في معرفة خبر عنهم.
 

▪في المقابل، يبدو النظام غير مكترث بكل هذه الفوضى، فحتى في
لحظات "الرحمة" القليلة، يمعن النظام في إذالل السوريين وإهانتهم.

 
▪وأشار مراسلنا في دمشق إلى أن عدد المعتقلين الذي خرجوا غير
معلوم، حيث تصل أسماء المفرج عنهم تباًعا، لكنه أكد خروج نحو 80
معتقًال حتى اللحظة من مختلف المناطق السورية، بعضهم معتقال

منذ 10 سنوات.
 

▪و قد سبق لألسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء االحتجاجات
الشعبية تضمنت استثناءات كثيرة، وكان آخرها في مايو الماضي

قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيسًا للمرة الرابعة.
 

▪إال أن المرسوم الجديد الذي صدر السبت، أي قبل يومين من عيد
الفطر، ُيعد، األكثر شموالً في ما يتعلق بجرائم "اإلرهاب" كونه ال

يتضمن استثناءات كما قضت العادة.

✪ نظام الطغمة يفرج عن عدد من المعتقلين
عبر رميهم في الشارع بال مال أو اتصال

العدد ٦٠ ✪ ٦ / 2022

▪ومن المفترض في حال استكمال تنفيذ المرسوم الجديد، أن يجري
اإلفراج عن "عشرات آالف المعتقلين، كثير منهم متهمون بجرائم
تتعلق بـ"اإلرهاب"، و هو عنوان فضفاض إلدانة الموقوفين عشوائيًا".

 
▪وبحسب الئحة تناقلها ناشطون حقوقيون على وسائل التواصل
االجتماعي تضمنت 20 اسمًا، فإن بين المفرج عنهم معتقلين أمضوا
سنوات في سجن صيدنايا الذائع الصيت، الذي يعرف بين السوريين
"بالمسلخ البشري" بعدما تم توثيق إعدام نحو 13 ألف شخص فيه

شنقًا بين العامين 2011 و2015.
 

▪ومنذ بدء االحتجاجات ضد نظام الطغمة، قام بانتهاكات عديدة
ووحشية لحقوق اإلنسان من التعذيب في السجون إلى االغتصاب

واالعتداءات الجنسية، إلى اإلعدامات خارج إطار القانون.
 

▪وخالل السنوات االحدى عشر األخيرة، دخل نصف مليون شخص
إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام، قضى أكثر من مئة ألف

منهم تحت التعذيب، أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة.
 

▪وكشفت منظمات حقوقية، وديمقراطية سورية أن نظام الطغمة
في دمشق يقوم باستغالل قوانين مكافحة اإلرهاب "إلدانة ناشطين

سلميين ومدنيين".
 

▪وقد صرح المنسق العام لتيار اليسار الثوري في سوريا تعقيبا على
العفو االخير :

 
"طريقة االعتقال وظروف االعتقال وطريقة االفراج عن المعتقلين
تعكس تماما طبيعة نظام الطغمة: احتقار الشعب واحتقار حياة

الناس، واستهتار وقح بكل القيم .
 انه نظام عدو للشعب. ليس هو كذلك من وجهة نظرنا فقط، بل هو

يقدم نفسه هكذا بكل صفاقة."
 

الخط األمامي
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✪ أمجد يوسف في قبضة نظام الطغمة محاولة لطمس الحقائق
 

▪أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، يوم االثنين، تقريرًا
أفادت فيه أنَّ الضابط المحّقق في المخابرات العسكرّية السورّية
أمجد يوسف، أحد منّفذي مجزرة حّي التضامن التي جرت في 16
نيسان 2013، ُمحتَجز من قبل النظام السوري ضمن الفرع 227 الذي

يعمل فيه، وهو ممنوٌع من مغادرته.
 

▪ورّجحت الشبكة أن يكون النظام قد تحّفظ على يوسف، كون نظام
األسد «يتحّفظ» عادًة على مرتكبي الجرائم، إّما ليقوم بترقيتهم
الحقًا حّتى يسّهل الدفاع عنهم، وإّما ليخفيهم أو يقتلهم بهدف طمس
الجريمة. وتوّصلت الشبكة إلى هذا االستنتاج باعتبار أّنه لم تصدر أّي
مذكرة قضائية باعتقال يوسف، ولم ُتوّجه إليه أي تهمة محّددة، وسط

تسّتر النظام عن تفاصيل االحتجاز.
 

▪يذكر أنَّ ألمجد يوسف شركاء في تنفيذ مجزرة حّي التضامن، هم
نجيب الحلبي وبسام الحسن وفادي القصر، بحسب ما كشفه التحقيق

الذي أعّده الباحثان أور أوميت أونغر وأنصار شحود عن المجزرة. 
 

▪وال يزال نظام األسد يحتجز 131,469 معتقالً، بينهم 86,792 تحت
اإلخفاء القسري، منذ اندالع الثورة السورية في 2011، بحسب

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان. 
 

▪إن مجزرة التضامن الوحشية، أعادت إلى ذاكرة السوريين المتألمة
أصالً صور أبشع ما تم من ممارسات إجرامية بحق المدنيين خالل

العقد الماضي، والتي كان للنظام الحاكم الدور المبادر واألهم فيها".
 

▪واختطاف أمجد لدى إحدى الفروع األمنية يفتح المجال أمام نظام
الطغمة لخيارات عدة لطمس الحقائق وتشويهها ولن تكون تصفيته

إحتماال بعيدا. يسقط نظام الطغمة والمجازر.
 

الخط األمامي _ وكاالت

العدد ٦٠ ✪ ٦ / 2022

✪ غضب شعبي واسع ضد حادثة اعتداء عنصري في
تركيا على سيدة سورية

 
▪أعرب نشطاء وحقوقيون من دول أوروبية وعربية، عبر
وسائل التواصل االجتماعي، عن غضبهم "الشديد"، على خلفية
تعرض امرأة مسنة، لالعتداء بضرب عنيف من قبل رجل تركي،

في والية غازي عنتاب، جنوب تركيا.
 

▪وتضامن المئات من السوريين، مع السيدة المسنة، معبرين عن
غضبهم الشديد، مطالبين بمحاسبة الرجل التركي.

 
▪ويظهر في مقطع فيديو، شاب تركي يركل برجله امرأة سورية
على وجهها تدعى "ليلى محمد" (70 عامًا)، في أحد شوارع
والية "غازي عنتاب"، في ظل وجود عدد من الشبان األتراك

بجانب المسنة، إال أنهم لم يتقدموا للتدخل.
 

▪من جهة أخرى، دعا ناشطون في مدينة "اعزاز" شمال حلب،
إلى وقفة احتجاجية، ردًا على إهانة المسنة، مؤكدين على أن
"العنصرية أصبحت خطابًا يوميًا للقنوات والشخصيات التركية،
التي تؤدي إلى انتهاك حقوق السوريين وإهانة كرامتهم"،

مطالبين بـ "إيقاف الخطاب العنصري، ومحاسبة المسيئين".
 

▪والجدير ذكره، بأنه ليس غريبًا أن تقدم السلطات التركية على
مثل هذه الجريمة، في ظل انتهاكاتها واالعمال التخريبية
والعنيفة التي تنفذها بحق السوريين من مختلف المكونات

وخاصة في المناطق المحتلة في سوريا.
 

▪ونقل اإلعالم التركي، بأن والي غازي عنتاب، قام بزيارة
السيدة السورية، لالطمئنان واالعتذار لها، إال إنها ليست إال
تصرفات تمثيلية مزيفة، لتحسين صورته أمام الرأي العام

والجهات المعنية بحقوق اإلنسان.
 

▪ويتعرض الالجئين السوريين في مختلف مناطق تركيا، البتزاز
واعتداءات عنصرية متكررة من قبل السلطات التركية، وال سيما
تصاعد جرائم الخطف والقتل التي تطال السوريين القاطنين في

المدن التركية.

▪النظام الحاكم في تركيا يغذي ويتغذى من العنصرية، والالجئين
السوريين كبش فداء للسياسات العدوانية والعنصرية للدولة التركية.

 
▪يالعار مرتزقه هذا النظام العنصري  من السوريين.

فريق تحرير الخط األمامي يتضامن مع السيدة #ليلى_محمد، التي
تعرضت للضرب بطريقة وحشية من قبل شاب تركي.

 
الخط األمامي
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✪ بيان اليسار الثوري في سوريا حول التهديدات التركية
بشن عدوان جديد على سوريا

العدد ٦٠ ✪ ٦ / 2022

✪ غياث نعيسة: تركيا تمثل تهديدًا لسوريا ومستقبلها وتوحيد
نضال الكرد والعرب هو الحل

 
▪أكد الرفيق غياث نعيسة، عبر وكالة أنباء هاوار أن حمالت التوطين
التي ينفذها االحتالل التركي في الشمال السوري تأتي في سياق
السياسات االستعمارية التركية، وأشار إلى أن تركيا تمثل تهديدًا حقيقيًا
لسوريا ومستقبلها، كما انتقد مواقف المجتمع الدولي وحكومة دمشق،
ودعا إلى وحدة النضال بين الشعبين الكردي والعربي لمواجهة هذه

المخططات.
▪حيث انضم، المنسق العام لتيار اليسار الثوري في سوريا، الرفيق غياث
نعيسة، إلى برنامج خاص عبر وكالة أنباء هاوار، تحدث خالله عن حمالت
التوطين التي ينفذها االحتالل التركي في الشمال السوري تحت اسم
"العودة الطوعية لالجئين السوريين" وأهداف هذه الخطوة ومخاطرها
ومواقف كل من المجتمع الدولي وحكومة دمشق ودور "االئتالف" في

خدمة هذه السياسات.
 

◾خطوة في سياق السياسات االستعمارية
 

▪ استهل حديثه، قائالً: "هذه الخطوة تأتي في سياق سياسات الحكومة
التركية منذ تدخلها السافر العسكري واحتاللها لألراضي السورية منذ عام
2016 بشكل خاص ما حصل في عفرين، مسألة التغيير الديمغرافي الهائل
الذي نفذته هناك، تهجير السكان، ضم األراضي، ربط المنطقة باالقتصاد
والعملة التركية، بالتعليم التركي، الصحة التركية، البريد التركي، إلى

آخره".
 

▪وأضاف "عملية التتريك الهائلة تشير إلى أن هدف الحكومة التركية هو
ليس احتالًال عادًيا تقليدًيا بمعنى آخر بقدر ما هو عملية دمج وضم
استيطاني لمناطق سورية فيندرج تحت ذلك المشروع األخير األردوغاني
بخلق 250 ألف وحدة سكنية ودفع الالجئين السوريين الذين لم يطلبوا
شيء، هم هربوا من مصائب الحرب وما يجري في سوريا، قصرًا إلى أن
يتحولوا إلى مستوطنين وإلى حماة للدولة التركية عبر وضعهم في هذه

المنطقة الحدودية".
 

◾أهداف تركيا من ذلك؟
 

▪وحول أهداف الدولة التركية وارتباط ذلك بقرب الذكرى المئوية
لمعاهدة لوزان والحديث عن العثمانية الجديدة، قال نعيسة: "تشير كل
العوامل على أن هدف الدولة التركية من جهة اقتطاع أجزاء من األراضي
السورية مثل لواء اسكندرون، وثانًيا خلق حرس حدود لها في المناطق
السورية، وثالًثا منع السوريون من السيادة على أراضيهم ومنع الشعب
الكردي من أي طموح له في االعتراف بهويته القومية وحقوقه

المشروعة".
 

▪وأوضح: "الدول التوسعية مثل تركيا تعمل على الترميز، بمعنى العمل
على المخيال التاريخي والرمزي ألحداث تاريخية، لذلك ربما يكون مرتبط

بقرب الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان والحديث عن العثمانية الجديدة".
 

▪وأضاف الرفيق غياث "هناك رسالة تريد أن ترسلها إلى الداخل التركي
وخصوًصا هناك تهييج قومي شوفيني في تركيا، ناتج عن أن حكومة
أردوغان وحليفتها الحركة القومية وضعهم االنتخابي ضعيف، فاللعب

على مشاعر الشوفينية التركية له أهداف انتخابية في تركيا".

▪جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، االثنين، تلويحه بشن
عملية عسكرية عدوانية على طول الحدود الشمالية في سوريا،
ورغم أن هذا الموقف ليس جديدا، إال أنه يختلف عن السابق، من
زاوية الظروف السائدة في المنطقة من جهة، والظرف الدولي

المعّقد من جهة أخرى.
 

▪وقال إردوغان في تصريحات صحفية إن بالده "ستبدأ خطوات
تتعلق بالجزء المتبقي من األعمال التي بدأتها، إلنشاء مناطق آمنة
في عمق 30 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية مع سوريا"،
مضيفا أن القرار النهائي سيتم اتخاذه في اجتماع مجلس األمن

القومي التركي، الخميس المقبل.
 

▪وإذ أن اليسار الثوري في سوريا يجد أن السبب األساسي
الستباحة أرض سوريا هو نظام الطغمة القابع في دمشق والذي
بسبب سياساته وصفقاته تعاني البالد من التشرذم وتخضع لشتى

أنواع اإلحتالالت والتقسيم.
 

▪وعلى اعتبار اتساع مجال المناورة التركية في السياسات
اإلقليمية والدولية بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا والموقف التركي
منه باإلضافة إلى دورها في التصويت على إنضمام السويد وفنلندا

إلى حلف الناتو الذي أحياه الغزو الروسي األخير
 

▪فإن التهديدات التركيه تأخذ طابعا أكثر جدية مما سبق ناجم عن
حالة عداء مهووس للشعب الكردي  ونزوع استعماري يهدف
لتقويض تجربة اإلدارة الذاتية لذا جدد اليسار الثوري دعوته إلى
أوسع جبهة ديمقراطية تعمل لمواجهة العدوان التركي المرتقب

 وطرد جميع المحتلين 
 

▪و الموقف السليم والوطني للسوريين اليوم، مهما كان رأيهم  
بمناطق اإلدارة الذاتية، هو مواجهة هذه الغزوات االستعمارية
المتوالية للدولة التركية. مثلما هو مواجهة كل االحتالالت التي

تمزق سوريا وتستحوذ على خيراتها. 
 

▪ويدعو تيار اليسار الثوري في سوريا كل الذين يملكون أرادة
العمل السياسي إلى القيام  بكل ما يلزم من تنسيق بينهم، في
الداخل والخارج، للنشاطات الالزمة إلدانة هذا العدوان ومواجهته.
فقد دقت ساعة األفعال بدل الشعارات الفارغة والخطابات الليبراليه

المهادنه
▪لعل بذلك يستعيد السوريون وحدتهم وكرامتهم وإحساسهم

بانتمائهم لوطن ومستقبل مشترك.
▪عاش تضامن ووحدة كفاح الشعبين الكردي والعربي وجميع

شعوب المنطقة في مواجهة األنظمة والطبقات الحاكمة
 

تيار اليسار الثوري في سوريا
26/5/2022



العدد ٦٠ ✪ ٦ / 102022

هؤالء لم يعد ينطبق عليهم كلمة المعارضة، وبالتأكيد ليست ال
معارضة وطنية وال ديمقراطية. هم مجموعة من المرتزقة
التابعين لهذه الدولة أو تلك، أما المعارضة الحقيقية للسوريين
هي المعارضة التي تعنى بقضايا الشعب السوري عمومًا لها
تصور لمستقبل سوريا عمومًا، لها تصور لمستقبل سوريا، تعنى
بكل السوريين على قدم المساواة، واألهم من كل ذلك أنها
ليست مرتهنة لهذه الدولة أو تلك. بالتأكيد االئتالف ال يملك
أي صفة من صفات المعارضة الوطنية الديمقراطية، مجموعة

من التابعين لألجهزة المختلفة للدولة التركية. هم آمعات".
 

◾حكومة نظام الطغمة تنظر إلى األمور من منظور
مصلحتها الضيقة

 
▪ تحدث الرفيق غياث عن موقف نظام الطغمة، قائالً:
"لألسف النظام السوري مارس سلسلة من األخطاء الطويلة
منذ عقود لكنها كانت فاجعية وكارثية منذ انتفاضة السوريين
2011 التي كانت سلمية في البداية وتغيرت األمور وهزمت

الثورة على حساب خراب عام في البلد".
 

▪وأضاف "مشكلة النظام في سوريا أنه ال يرى األمور من
منظور المصلحة العامة للشعب السوري ولمستقبل سوريا بقدر
ما يرى األمور من منظور بقاءه هو ومصلحته الضيقة، وكثير
من الخيارات التي قام بها، قام بها من هذا المنظور فشكلت
ضرًرا على الوضع السوري الراهن ومستقبل سوريا ومسألة

عفرين مثال على ذلك".
 

▪وأكد الرفيق غياث "النظام مستعد أن يتفاوض مع تركيا،
ويترك تركيا محتلة لهذه المناطق طالما هناك مصلحة مشتركة
وهي ضيقة األفق ومضرة لمستقبل سوريا، يمكن أن يتفق مع
النظام التركي من أجل اجهاض تجربة اإلدارة الذاتية، لكن
هذا ضيق األفق وخطير على مستقبل السوريين والشعب
السوري وسوريا ككل وكمصير مشترك للسوريين، فهو يفاقم
األزمة والتمزق الحاصل في سوريا. يجب إدانة هذا الموقف

من النظام السوري". 
 

◾المجتمع الدولي.. كذبة كبيرة
 

▪قيم الرفيق غياث دور المجتمع الدولي، قائالً: "هناك كذبة
كبيرة اسمها المجتمع الدولي، المجتمع الدولي وكأنه انسان
طيب وعنده مواقف أخالقية، هذا كالم غير دقيق وليس
هكذا تقاس المسائل، هناك مصالح للدول اإلقليمية والدولية
تتقاطع هذه المصالح مع بعضها أحيانا وأحيانا تفترق، تركيا
دولة إقليمية اآلن الغرب يحتاجها في الصراع نتيجة الحرب
األوكرانية، وروسيا تحتاجها، النظام التركي يلعب في الهامش

بين هاتين القوتين".

◾تركيا تشكل تهديد حقيقي لمستقبل سوريا
 

▪السياسي السوري، قيم خالل حديثه الدور التركي منذ
انطالق األزمة السورية وحتى الوقت الحالي، قائالً: "من أسوأ
األطراف التي تدخلت في الوضع السوري هم تركيا وقطر
ألسباب عديدة، منها أن تركيا وقطر دعمت القوى المتشددة
واإلرهابية وهذه القوى هي التي أجهضت الثورة الشعبية
السلمية في البداية، ثانيا هناك تدخل عسكري تركي بالتعاون
مع مرتزقة سوريين وبالتفاهم مع جبهة النصرة اإلرهابية
والمشروع المطروح لسوريا هو تفكيكها على أساس طائفي
وأثني وعرقي، بالتالي تركيا تشكل تهديد حقيقي للوضع

السوري ولمستقبل سوريا".
 

▪وأضاف "ما تفعله تركيا ينم على أنه مشروع يسير بشكل
مشابه لما جرى في لواء أسكندرون، مسألة تتريك المناطق
السورية المحتلة، اآلن مشروع توطين مليون الجئ سوري
بالقوة على الشريط الحدودي السوري، وإذا بقي الحال كما هو
عليه لسنوات قادمة، بالتأكيد هناك خطر من أن تكون هناك
لعبة سخيفة ومبتذلة كما فعلت في لواء اسكندرون في
الثالثينات من القرن الماضي وأن يعملوا استفتاء وتنضم هذه
المناطق إلى تركيا. هذه لعبة تقليدية للحكومات التوسعية
التركية. هذا خطر موجود ويجب إدانته وفعل كل ما يمكن
إلخراج المحتل التركي من األراضي السورية كلها وكل

المحتلين".
 

◾أستانا.. منصة لتنظيم النفوذ والتنافس
 

▪وحول دور ضامني أستانا، قال الرفيق غياث: "هذه الدول
الثالثة (روسيا – تركيا – إيران) كانت أستانا بالنسبة لهم منصة
لتنظيم مناطق نفوذهم ولترتيب التنافس فيما بينهم، بمعنى
أنها منصة للمفاوضات بينهم على النفوذ والمصالح داخل
سوريا، فمثًال في حالة عفرين 2018 كان بتفاهم إلى حد ما مع
الروس وأيضًا بغض الطرف إن لم يكن حتى بتفاهم مع النظام
السوري لألسف، ًالحقا في 2019 كان بغض النظر من الواليات
المتحدة األميركية عن ما سمي بنبع السالم. بالتالي الدول
اإلقليمية والدولية الفاعلة والمتدخلة والمحتلة في سوريا
تنظم نفوذها فيما بينها البعض وليس للسوريين أي مصلحة.

في الواقع ال يمكن أن نعتمد على أًيا منها".
 

◾'المجلس الوطني هو عبارة عن خرقة تستخدمها تركيا' 
 

▪الرفيق غياث، قيم دور ما يسمى باالئتالف، قائالً: "موقفنا
منذ البداية أن االئتالف وقبله المجلس الوطني هو عبارة عن

خرقة تستخدمها تركيا
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 بينما شهدت مدينة طولكرم مواجهات بعد اقتحام قوات االحتالل
لحرم جامعة فلسطين التقنية خضوري ظهر اليوم، وإطالق الرصاص
وقنابل الغاز على الطالب، فيما أسفرت اقتحامات اليوم عن اعتقال 9

فلسطينيين حتى اآلن. 
 

▪شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت مساء يوم الثالثاء
وفجر  األربعاء بالضفة الغربية. وبحسب مكتب إعالم األسرى،
اقتحمت قوات االحتالل عدة مدن وقرى في الضفة، من بينها مخيم
جنين ونابلس والخليل وبيت لحم، وألقت القبض على 30 شخص
على األقل بينهم 8 أسرى محررين وأفرجت عنهم منذ قليل بعد

استجوابهم. 
 

▪وشهدت مدينة طوباس، ايضا، اشتباكات مسلحة مع أجهزة أمن
السلطة الفلسطينية عقب اعتقال فادي دراغمة تزامًنا مع إغالق
شوارع بالحجارة واإلطارات المشتعلة، للمطالبة باإلفراج عنه. وأشارت
مصادر أن فادى مطلوب لجيش االحتالل منذ شهور وهو أسير محرر

وتعرض لالعتقال السياسي سابًقا في سجن أريحا. 
 

▪وقبل ساعات من االنتخابات الطالبية بجامعة بيرزيت، اعتقلت
القوات الصهيونية، مساء الثالثاء، 7 من كوادر الحركة الطالبية بكتلة
الوفاء اإلسالمية واثنين آخرين قرب دورا القرع برام الله، بجانب ذلك
وصلت رسائل لطالب الجامعة عبر هواتفهم المحمولة بشكل عشوائي
فيها تهديد إسرائيلي بعدم انتخاب الكتلة اإلسالمية. وقد أصدرت
الكتل الطالبية األخرى بالجامعة بيانات تضامنية مع الكتلة معتبرين
ما حدث محاولة للتدخل في االنتخابات، فيما صرح عميد شئون
الطلبة في جامعة بيرزيت، إياد طومار، أن االحتالل يسعى دائًما

لتعكير صفو العملية االنتخابات في الجامعة. 
 

▪وشهدت شوارع مدينة القدس المحتلة، مساء يوم اإلثنين الماضي،
مواجهات مع جيش االحتالل عقب تشييع اآلالف لجثمان الشهيد وليد
الشريف من المسجد األقصى واقتحام االحتالل لقبره، وقد أعقبت
االشتباكات هروب قوات االحتالل من شوارع القدس بعد محاصرتها
من قبل المتظاهرين، ما اعتبرته وسائل اإلعالم العبرية هزيمة مهينة
لقوات االحتالل. وقد أعلن مكتب إعالن األسرى اعتقال 50 مقدسي
على األقل، وإصابة 45 على األقل على خلفية تلك المواجهات. وقد
استشهد وليد الشريف صباح يوم السبت، متأثًرا بإصابته داخل
المسجد األقصى يوم 22 أبريل الماضي عقب إصابته برصاصة معدنية

في رأسه. 
 

▪وبالتزامن مع مواجهات في القدس يوم االثنين، شهد مخيم جنين
إضراًبا شامًال عن العمل تنديًدا باقتحام قوات االحتالل المستمر
للمخيم، وحداًدا على روح الشهيد داوود الزبيدي، وكان قد ُأعِلَن يوم
األحد استشهاد األسير الُمحرر داوود الزبيدي، شقيق األسير زكريا
الزبيدي أحد أبطال نفق الحرية، متأثًرا بإصابته برصاص قوات

االحتالل أثناء اقتحامها لمخيم جنين يوم الجمعة الماضية. 
 

بقلم: ممتاز يحيى االشتراكيون الثوريون 

العدد ٦٠ ✪ ٦ / 2022

✪ أسبوع من التصعيد بالضفة: مواجهات مستمرة وقوات
االحتالل والسلطة تشن حملة اعتقاالت 

 
▪شهد األسبوع الماضي منذ قتل قوات االحتالل للصحفية
شيرين أبو عاقلة، حالة من التصعيد بالضفة الغربية مستمرة حتى
اآلن، حيث شهدت نابلس اليوم عدد من المواجهات مع قوات
االحتالل، وشهد مخيم جنين اشتباكات عنيفة بين كتيبة جنين
وقوات االحتالل التي حاولت اقتحام جنين بقرابة 50 آلية
عسكرية، لتنسحب األخيرة من المخيم عقب اشتداد المواجهات

واعتقالها للشاب أسيد ترجمان.

▪وأضاف "االعتماد ال يجب أن يكون على الحكومات، في
المجتمعات الغربية على وجه الخصوص هناك الشعوب وقوى
التحرر والديمقراطية ولها تأثير في السياسات وفي مسار األمور،
حليفنا الحقيقي هو قوى التحرر والشعوب في هذه البلدان وهناك
تعاطف عظيم مع قضية الشعب السوري وأيًضا مع قضية الشعب
الكردي، علينا أن ننمي شبكة التضامن والتعاطف مع قضايانا، هذا
هو المجتمع الدولي والحقيقي بالنسبة لنا وليس الحكومات التي
مصالح واعتبارات اقتصادية وجيوسياسية وال يهمها مصيرنا وال

مصير ال الشعب الكردي وال العربي وال كل هذه المسائل".
 

◾لبناء مستقبل أفضل.. يجب توحيد النضال بين الشعبين
الكردي والعربي

 
وفي ختام حديثه وجه رسالة إلى السوريين، قائالً: "تعالوا إلى كلمة
سواء فيما بيننا أيها السوريين الوطنيون والديمقراطيون بغض
النظر أين أنتم وأين تقفون، كلمة السواء هي أثبتت الوقائع على أن
هذه الدول وباألخص تركيا ال تعمل لمصلحة السوريين وال للشعب
السوري وال لإلسالم، تعمل لمصالحها وعلى اجتثاث جزء من
األراضي السورية وعلى حساب السوريين وبالتالي تعالوا نعمل
سويًا لنبني مستقبل أفضل لسوريا وهذا يتطلب أوًال التعاون
ووحدة النضال بين الشعبين الكردي والعربي في سوريا وبقية

المناطق".
 

الخط األمامي
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✪ من قتل شيرين أبوعاقلة؟
 

▪بصوٍت هادٍئ وتغطيٍة متزنة، اعتدنا سماع شيرين أبوعاقلة،
عبر قناٍة واسعة االنتشار حلت ضيفًة مرحبًا بها في بيوتنا..
اعتدنا صوتها ووجهها الوديعين فصارا مألوفين.. هما ابنا
المكان حقًا، ذلك االنتماء الذي لم تقصر، بل ولم تأُل جهدًا أبدًا
في تأكيده، ولما كان المكان مسلوبًا ومغتصبًا، فقد كان مجرد
حضورها تأكيدًا على اإلصرار على البقاء، كأنها منغرسًة في
هذه األرض ومن تنقل واقعهم وصراعاتهم تؤكد دائمًا الحق
القديم الذي ال يقدم وال يفنى، حقنا في أرضنا، في الحرية
والكرامة والعودة، كأن لسان حالها: إنا باقون.. ما بقي الّزعتر

والزيتون.
 

▪وربما كان هذا الهدوء وتلك الحيادية تحديدًا ما أوديا
بحياتها؛ فتلك الحقيقة التي تنقل مزعجة، وغير حيادية
بالمرة، تتعلق بصراع وجوٍد داٍم، ال عن فشل محصوٍل في
المكسيك مثالً، هي حقيقة االستغالل واغتصاب األرض
وتشريد أهلها ومؤامرات الصمت وتجريف الهوية، االحتالل
واإلحالل، حقيقة الدم والبارود، وليس أفضل من هدوئها
القتحام العقول مهما تصلبت وتعنتت والقلوب مهما تحجرت.

 
▪عرفنا شيرين ما يزيد على العقدين من الزمان، لذا فليس
من قبيل المبالغة القول إننا كبرنا جميعًا معًا، وفي ذلك الفصل
األخير من حياتها المهنية والشخصية كانت تقوم بتغطية
غارات جيش العدو الصهيوني على جنين حين أصابتها
رصاصٌة في الرأس أردتها لتسقط شهيدة الواجب واألرض

والحق والحقيقة.
 

▪زعم الصهاينة أن ذلك حدث إبان تبادٍل إلطالق الرصاص
بين الفلسطينيين وجيش االحتالل الصهيوني، إال أن شهادة
زميلها علي الصمودي وآخرين نفت ذلك تمامًا، كما أنها كانت

ترتدي السترة المخصصة لإلعالميين.

 
 ✪ اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة
ترسيخ العدوانية العنصرية الممنهجة للكيان

الصهيوني
 

▪ قام جيش االحتالل الصهيوني باغتيال الصحفية شيرين
العاقلة أثناء تغطيتها لعمليات اقتحام مخيم جنين صباح يوم

األربعاء 11/5/2022
 

▪يدين تيار اليسار الثوري هذه الجريمة الموغلة في الوحشية
ويرفض كل ممارسة و رصاصة يطلقها كيان الفصل العنصري
على الشعب الفلسطيني المكافح لنيل حريته و حرية أراضيه

المحتلة منذ عام ١٩٤٨
 

▪و يؤكد اليسار الثوري أن إدانة الجريمة ال تتوقف عند الكيان
الصهيوني إنما هي إدانة لجميع األنظمة التي تبرر وجود هذا

الكيان عن طريق التطبيع المباشر أو غير المباشر
 

▪بحيث إذا نظرنا إلى خارطة المنطقة نجد هذه الروابط
المتعددة األشكال بين وجود األنظمة القمعية و وجود الكيان
الصهيوني لتكون هذه الشبكة من العالقات بمثابه تحالف فعلي
فيما بينها ضد تحرر جميع شعوب المنطقة و حقها في تقرير

مصيرها والعيش بكرامة و عدالة اجتماعية.
 

▪كما أن تيار اليسار الثوري في سوريا يؤكد دائما أن كفاح  
الشعب الفلسطيني هو جزء ال يتجزأ من كفاح باقي شعوب
المنطقة ضد كل أشكال القمع و الديكتاتورية و الفصل العنصري
و أحد أهم شروط تحرر الشعب و األرض الفلسطينية هو
اسقاط و تغيير أنظمة القمع و بناء البديل الذي يمثل الشعوب
من االسفل بدون أي شكل من أشكال المهادنة مع النظام
الرأسمالي العالمي الذي يدعم وجود الكيان الصهيوني و

األنظمة القمعية على حد سواء 
 

تيار اليسار الثوري في سوريا
14/5/2022



13

 كان قتالً متعمدًا إلسكات ذلك الصوت وترويع من قد يفكر في
التقدم ليحل محلها في المستقبل

 
▪على صعٍيد آخر، عميق الداللة، فإن هذه األنظمة، التي تعتقل
وتعذب وتخفي عشرات اآلالف، تقتل بدٍم بارد، وتصفي وتقصف
أبناء شعوبها بالدبابات والطائرات، بّخست سعر المواطن العربي
وأهدرت إنسانيته تمامًا. لسنا في حاجٍة إلى التنقيب بعيدًا أو
عميقًا، فقد قالها السيسي صراحًة لضباط الشرطة، إن أحدًا لن
يحاسب على دم، وأتحفنا وأدهشنا بشار األسد بمفهومه المتطور
عن «المواطنة». قد تتاجر هذه األنظمة بالقضية الفلسطينية، قد
تسوق نفسها داخليًا أمام شعوبها وتستمد منها مشروعيتها، إال أنها
لن تسمح لذلك بأن يتطور إلى صداٍم أو مواجهٍة من أي نوٍع أو
اعتراٍض عميٍق ذي معنى على قتل الفلسطينيين. على العكس من
ذلك تمامًا، ففي حقيقة األمر، إن المدقق ليستطيع أن يجد بسهولٍة
تماهيًا عميقًا بين األنظمة العربية وإسرائيل، فجميعها ال تقيم وزنًا
للدم العربي، وهم قابلون تمامًا، من دون مبالغة، ببقاء األوضاع
على ما هي عليه، مثبتين بذلك أنه كما أن الرأسمال ال دين له

فالطغيان واالستبداد والجشع ديدنها واحد وإن تعددت الوجوه.
 

▪لئن كان جندي إسرائيلي قد أطلق الرصاصة فاألنظمة العربية
أسهمت مع إسرائيل في وضع البندقية والرصاصة في يده وثبتت
عزيمته؛ هي التي أعطته الضوء األخضر وطمأنته وطمأنت قيادته
التي ما عليها سوى أن تشير إلى مستوى التعاون الذي يصل حد
توسل الخدمات والدعم األمني والسياسي، من قبل هذه األنظمة
وتشير بأصابعها إلى مدى إجرام هذه األنظمة تمامًا، إذ يكفيها مئات
اآلالف من المشردين في سوريا والمقتولين وضحايا النظام
المصري، لتؤكد عبرها هذه القيادة الصهيونية رخص الدم العربي
وتواطؤ األنظمة ومن ثم عدم احتمال المساءلة. في سياٍق آخر ال
يصل حد تحمل المسؤولية، فيكفي أيضًا أن نشير إلى مدى التمزق
الداخلي والعطب الفكري الذي يسكن هذه الشعوب (جراء ثقافة
مزيفة تتحمل األنظمة مسؤوليتها في المقام األول من دون شك)
إذ انشغل البعض على وسائل التواصل االجتماعي في حل الترحم

عليها من عدمه نظرًا لكونها مسيحية.
 

▪لقد أسهمت أنظمٌة تتشارك اإلجرام وتتقاسمه في ظل تغاٍض
رأسمالٍي غربي في قتل شيرين، في خنق وقتل صوتنا، وأكمل

بعٌض منا لرثاثة وضعنا في اغتيالها مرًة ثانية.
 

▪أعيش على يقين أن الميزان سيعتدل يومًا وسترد الحقوق،
وريثما يحدث ذلك يتعين علينا إبقاء الذاكرة حيًة وفاًء لذكرى

شهدائنا.
▪لتطب روحك يا شيرين حيًة وشهيدًة.

لن ننساِك.
 

يحيى مصطفى كامل

العدد ٦٠ ✪ ٦ / 2022

 لقد كان قتالً متعمدًا إلسكات ذلك الصوت وترويع من قد
يفكر في التقدم ليحل محلها في المستقبل، فالصهاينة،
شأنهم في ذلك شأن كل األنظمة اإلجرامية (وعلى رأسها
العربية بالطبع) يريدون احتكار الخبر، والحقيقة بعدما
احتكروا األرض؛ يريدون ال إقصاء السكان األصليين فحسب،
بل حكايتهم وخبرهم أيضًا. بطبيعة وظيفتها وثقل وزن
«الجزيرة» لم يكن باإلمكان تجاهل مقتلها بأي حال، لذا
فباإلضافة إلى الكذب بادعاء نيراٍن فلسطينية (التي لو
حدثت لكانت مبررًة بالطبع إليماننا األصيل بحق الشعب
الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، إال أنها لم تحدث) فقد
أشارت السلطات اإلسرائيلية إلى اعتزامها أو توجيهها باألمر
إلجراء تحقيٍق في األمر، ذلك الذي نعلم نتيجته مسبقًا:
جندي أو ضابط، شخٌص فرٌد تافه في نهاية األمر صوب
طلقًة إلى رأسها.. هذا هو سعر اإلنسان الفلسطيني، سعر
الحق الفلسطيني، الحق في األرض والحياة والكرامة
والمعرفة، سعره يساوي ثمن رصاصة ال أتفه منها. لكن
السؤال هو: من الذي وضع البندقية في يد هذا الجندي (أو
الجندية) وأباح له وجّرأه وأمنه لقتل الفلسطينيين؟ بالطبع
اإلجابة الجاهزة والسهلة هي دولة إسرائيل، لكن هذه
اإلجابة، على صحتها، مختزلٌة ومبتورة، أسهل من أن تفي أو

تقنع. 
 

▪إن النظام الصهيوني مجرٌم منذ البداية، فالمشروع برمته
إجرامي قائٌم على السلب والتدمير والتهجير، لكن الذي
أوصلنا لما نحن فيه ال يرجع فقط لرعونة وإجرام إسرائيل،
وال الدعم الغربي على المستوى الحكومي (هناك تملمٌل متناٍم
من سلوك إسرائيل الهمجي في أوساط العامة في الغرب) بل
بسبب الظرف اإلقليمي وتحديدًا العربي. ثمة مؤامرٌة على
«الحقيقة» في المحيط العربي، وإجماٌع إما على تصفية
القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها فعليًا، أو على
األقل الركون إلى كون األمر الواقع أرسخ وأثقل من أن ُيغير
أو ُيزحزح (وهذا مع حسن الظن)، والمنطلقان يؤديان فعليًا
إلى النتيجة نفسها (وعلى هذه األرضية يمكننا اعتبار أوسلو
وما بعدها خطوًة مهمًة، بل مفصليًة، على طريق التسليم
والتصفية)، كما أن تلك األنظمة تجد لنفسها مبررًا إضافيًا
قويًا في التوتر الذي تشهده دولهم عقب هزيمة الثورات،
ومحاوالت ترميم هياكلها المهزوزة والمضطربة. في هذا
السياق تبدو إسرائيل، خاصًة في حالة النظام المصري، حليفًا
مهمًا ال خصمًا، فقد مضى النظام شوطًا بعيدًا في التعاون
والتنسيق األمني معها، ومن ناحيٍة أخرى في التعويل على
وساطتهم لدى الحكومة األمريكية «العتماد» السيسي

والتغاضي عن الفشل والعنف الالمتناهي.
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▪صرح أحمد رضا، الذي يعمل سائق تاكسي لـ10 ساعات يومًيا،
لموقع "عين الشرق األوسط" أن "هذه ليست إصالحات
اقتصادية، هذا خنق للناس. أي إصالحات تجعل الناس ال
تستطيع الحصول حتى على الطعام الرخيص؟ يستطيع الناس
النجاة على األقل في ظل اإلصالحات، ثم يشعرون بالتحسن،
ولكن إصالحات الحكومة هذه تقتلنا". وصرح سروش، عامل
توصيل، أنه استغنى عن أنواع من الطعام منذ 4 سنوات، وبعد
ذلك فرض رئيس الواليات المتحدة، دونالد ترامب، العقوبات.
وقال سروش "اضطر لتناول الغذاء في الخارج نتيجة لظروف
عملي. قبل 4 سنوات، كنت أقدر على شراء الدجاج أو الكباب."
وأضاف أن العقوبات "جعلتني غير قادر على شراء الدجاج أو
الكباب، واتجهت لشراء المكرونة أو البسكويت حتى. اآلن ال
أستطيع حتى ذلك بعدما ارتفعت أسعار المكرونة والبسكويت.

ال أعرف ماذا سأفعل". 
 

▪شارك آالف الناس في احتجاجات على مدار أكثر من
أسبوعين، كان أغلبها في محافظات غرب ووسط إيران. صب
المحتجون غضبهم على الحكومة التي يقودها المحافظ
المتشدد إبراهيم رئيسي. هتف المحتجون "يجب أن يشعر

رئيسي بالعار، ويغادر الدولة" و"يسقط رفع أسعار الطعام". 
 

▪احتشد سائقو الحافالت أيًضا في العاصمة، طهران، لعدة أيام
من 15 مايو، مطالبين بزيادة 57% في الرواتب. وطالبوا
باستقالة عمدة المدينة. كان هناك عدد من حركات االحتجاج
واإلضراب في إيران احتجاًجا على الفقر وارتفاع أسعار تكاليف
المعيشة منذ 2018. وبعد ذلك حدثت مظاهرات ضخمة ضد
الحكومة احتجاًجا على الفقر، والبطالة، وفساد الحكومة.

الحكومة اآلن قلقة من حدوث موجة كبيرة من المقاومة.
 

▪أخبر عالم اجتماع إيراني، لم يذكر اسمه، موقع "عين الشرق
األوسط" أن "ال يملك الناس طريقة سوى االنتفاض ألنهم ليس
لديهم دخل أو مدخرات كافية. هذه االحتجاجات سببها
الضائقة االقتصادية وليس المعارضة السياسية. المحتجون
جائعون. لو لم نستمع اآلن لصوت الشعب العالي، واعتقدنا أننا
سننهي تلك االحتجاجات بسجن واحتجاز بعض الناس، ستكون
مثل النار تحت الركام، وستشتعل في أماكن أخرى وفي مواقف
أخرى. عندما يصل مجتمع إلى مرحلة االنفجار، لن يستطيع أحد

التحكم به". 
 

التقرير بقلم ِنك كالرك -صحيفة "العامل االشتراكي" البريطانية 
* ترجمة: مصطفى عبد الغني االشتراكيون الثوريون

✪ موجة جديدة من االحتجاجات واإلضرابات
تهز  إيران

العدد ٦٠ ✪ ٦ / 2022

▪ستؤدي قرارات الحكومة الرتفاع أسعار سلع الغذاء
األساسية. عاد الناس للشوارع مرة أخرى في احتجاجات

تهدد نظام إبراهيم رئيسي. 
 

▪احتج اآلالف في المدن، والقرى في جميع أنحاء إيران
بعدما رفعت الحكومة أسعار السلع الغذائية األساسية.
وهاجمت قوات األمن اإليرانية بعض المظاهرات باستخدام
الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، ما أدى إلى مقتل 6

أشخاص.
 

▪بدأت االحتجاجات بعد إعالن الحكومة اإليرانية، الشهر
الماضي، إنهاء دعم القمح والدقيق، فيما وصفته بـ
"إصالحات اقتصادية ضرورية". أدت تلك الحركة إلى زيادة
أسعار السلع المكونة من الدقيق مثل الخبز والمكرونة بنسبة
وصلت إلى 300%، في الوقت الذي يعيش نصف سكان البلد،

البالغ عددهم 85 مليون نسمة، في الفقر.
 

▪تلقي الحكومة باللوم على أزمة القمح التي سببتها حرب
أوكرانيا. وتعد هذه آخر ضربة يتلقاها العامة في أزمة إيران
االقتصادية الطويلة التي سببتها العقوبات االقتصادية
األمريكية، وسياسات السوق الحر التي تبنتها الحكومات

المتوالية.
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▪ الحرب في أوكرانيا معركة متواصلة بين خصوم إمبرياليين
يقودها التنافس الرأسمالي

 
▪جنرال الناتو جينس ستولتنبيرغ يزور القوات المستعدة دائمًا

للحرب في باردوفوس في النرويج. (الصورة من الناتو)
 

▪  إن وسائل اإلعالم السائدة تقدم الحرب في أوكرانيا على أنها   
صراع بين "الديمقراطية" ممثلًة بأوكرانيا وداعميها الغربيين،
"والسلطوية" بشكل نظام فالديمير بوتين في روسيا. إال أن هذا

تبسيطي للغاية.
 

▪   مثالً، لعل أشد داعمي أوكرانيا حماسًا هي الحكومة اليمينية  
المتطرفة في بولندا والتي يتحراها االتحاد األوروبي بسبب ميولها
السلطوية. وبوتين تدعمه الهند التي رغم حكومتها الوحشية

الفاشية تبقى ديمقراطية متعددة األحزاب.
 

▪ إن الطريقة السائدة في تأطير الصراع مصممة لتعادل التكتل    
الغربي للدول الليبيرالية الرأسمالية بما يسمى "المجتمع الدولي."
إنها أيضًا طريقة لنفي الشرعية لمصالح خصوم هذا التكتل ألنهم
"سلطويون،" وهذا يتناسى حين يأتي األمر على سبيل المثال إلى

األوتوقراطية السعودية القاتلة.
 

▪    إذن، هل هناك إطارات نظرية أفضل لفهم النزاع؟ أحد المنابع
توفره فكرة اإلمبريالية. فكما هو ظاهر، إن بوتين يبدو ناويًا أن يعيد
اإلمبراطورية التسارّية القديمة التي دمرتها الثورة الروسية في

تشرين األول 1917.
 

▪  لكن من المهم أن نكون واضحين بما نعنيه باإلمبريالية. يمكننا   
فهمها على أنها ظاهرة تمتد عبر حقب تاريخية، على أنها الطريقة
التي تسيطر وتغزو وتستغل فيها الدول القوية المجتمعات المجاورة

لها.

 ✪ الصراع الكبير على السلطة – اإلمبريالية
والحرب في أوكرانيا

العدد ٦٠ ✪ ٦ / 2022

▪   لقد كانت هذه خاصية للمجتمعات الطبقية آلالف السنوات،
عائدة إلى إمبراطوريات فارس والصين والروم القديمة. تتصرف
روسيا اآلن بوضوح كقوة إمبريالية بهذا المعنى وهي تسعى إلى
تحطيم الدولة األوكرانية حتى تخضع وأن تشق أرضها الخاصة، لكن

أيكفي أن يفهم الصراع بهذه الصياغة؟
 

▪   يعتقد الماركسي اللبناني جيلبيرت األشقر بذلك. لقد طرح  
أمامنا ما يسميه "موقفًا معاديًا لإلمبريالية راديكاليًا" يركز حصرًا

على الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
 

    "سيشجع استيالء روسي كامل على أوكرانيا الواليات المتحدة أن
تعود إلى طريق غزو العالم بالقوة في سياق تصعيد التقسيم
االستعماري الجديد للعالم وزيادة العداءات العالمية سوءًا، بينما
سيعزز فشل روسي – مضافًا إلى فشلي أمريكا في العراق

وأفغانستان – ما يدعى في واشنطن ؛((متالزمة الفيتنام.))”
 

    “واألكثر من ذلك أنه جلي بالنسبة إلي أن انتصارًا روسيًا سيقوي
بشكل ملحوظ السعي نحو الحروب وسيدفع باتجاه إنفاق عسكري
متزايد في دول الناتو، وهذا بالفعل قد انطلق انطالقة كبيرة، بينما
ستوفر هزيمة روسية ظروفًا أفضل بكثير لمعركتنا بنزع السالح

العام وحل الناتو.”
 

▪ سيكون بالفعل أمرًا جيدًا لو استطاع الشعب األوكراني طرد    
الغزاة الروس، لكن هنالك مشكلة صغيرة بحجة األشقر أن هذا
سيضعف أمريكا والناتو. إنهم يدعمون األوكرانيين بحماس
ويغمرونهم باألسلحة ويرفعون ميزانيتهم العسكرية الخاصة بهم

هم.
▪إن هزمت روسيا بفضل هذه الجهود وشجاعة المقاتلين     
األوكران فهل سترد أمريكا وحلفاؤها بحل الناتو؟ طبعًا لن يفعلوا.
بل سيحتفلون بهذه النتيجة على أنها انتصارهم وسيعززون الناتو
أكثر. ستشعر أمريكا أن الحياة قد دبت بها من جديد في منافستها

التاريخية عالميًا مع من يتحدى هيمنتها فعالً، أي الصين.
 

▪    ما ينقص منهج األشقر ومنهج اليساريين اآلخرين الذين
يتالفون مسألة الناتو من أمثال باول ماسون هو الفهم التاريخي
الخاص لإلمبرالية الذي تقدمه الماركسية. يمكننا أن نرى هذه
النظرية تبرز في األصل في كتاب كارل ماركس "رأس المال" في
ستينيات القرن التاسع عشر. لكنه تطور بمنهجية أكبر في أوائل

القرن العشرين قريب بداية الحرب العالمية األولى.
 

▪    واجه الماركسيون واقعًا مشابهًا لواقعنا. كتب االقتصادي
الليبرالي الراديكالي جون أتكينسون هوبسون: “إن أصالة اإلمبريالية
الحديثة … تكمن أساسًا بتبنيها من قبل دول كثيرة. فكرة أن هناك

عددًا من اإلمبراطوريات المتنافسة حديثة في جوهرها.”
 

▪   لقد ُعبر عن هذه المنافسة الجيوسياسية عن طريق الصراع  
على المناطق – المستعمرات وأنصاف المستعمرات التي كانت الدول
الكبرى تسعى للسيطرة عليها – وعن طريق سباق تسلح متسارع.
لقد طورت النظرية الماركسية للإلمبرالية لتشرح هذه الخصومات
التي حركت الحربين العالميتين بين 1914-1918 و1945-1939

مغرقة العالم بالدماء.
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 ▪   لقد كانت نظرية اإلمبريالية الرأسمالية. لقد قال الثوري الروسي
فالديمير لينين أن اإلمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، وكتبت
رفيقته البولندية األلمانية روزا لكسمبورغ: "إن جوهر اإلمبريالية
يتكون بالضبط من توسع رأس المال من الدول الرأسمالية القديمة
إلى مناطق جديدة والصراع التنافسي االقتصادي والسياسي بينها

على هذه المناطق الجديدة."
  ▪   ولكي أصيغ األمر بطريقة أخرى أقول أن اإلمبريالية الرأسمالية
تمثل تقاطعًا للمنافستين االقتصادية والجيوسياسية. إن المنافسة
االقتصادية هي القوة المحركة للرأسمالية – تتصارع شركات
متنافسة ضد بعضها وتستثمر في إنتاج مطور وموسع لتحظى

بحصة أكبر من األسواق.
 

▪  في أواخر القرن التاسع عشر، انضوى الصراع الجيوسياسي   
بين الدول تحت المنطق الرأسمالي للتراكم التنافسي.

▪عكس هذا تغييرات في كل من الحرب والرأسمالية. أصبحت    
الحرب صناعية حيث شرعت القوة العسكرية تعتمد على اإلنتاج
الكمي لتسليح ودعم ونقل الجيوش الضخمة. لهذا اضطرت الدول

أن تدعم الرأسمالية الصناعية.
 

▪في هذه األثناء تضخمت الشركات الرأسمالية وبدأت تعمل      
عالميًا. لقد اعتمدوا على دعم الدولة لهم ضد منافسيهم, وخالل
االنحسار الذي حصل في أواخر القرن التاسع عشر، عوض االستيالء

على مستعمرات عبر المحيطات عن الربحية المتناقصة.
 

 ▪   إذن االمبريالية الرأسمالية ليست فقط دوالً أكبر تتضطهد دوالً
أصغر وتغزوها – رغم أنه هناك كثير من هذا يحصل. إنها نظام
عالمي من التنافس الرأسمالي بين الدول. وكما قبيل الحرب العالمية
األولى، فإن االمبريالية اليوم تعني التنافس الجيوسياسي على

خلفية االلتحام االقتصادي العالمي.
▪   إن قوة المتخاصمين تعتمد على موقهم في االقتصاد العالمي  
الرأسمالي. تسيطر أمريكا على التمويل والتقنية, بينما تمتلك الصين
آلة تصنيع ضخمة، وتعتمد روسيا على صادرات الطاقة. يمكن للمرء
اليوم أن يعرف ربما ست قوًى امبريالية رائدة – الواليات المتحدة

والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
 

▪  إن أهم خصومة هي تلك بين الواليات المتحدة والصين التي   
يسعى قادتها إلى إزاحة هيمنة واشنطن مبدئيًا في منطقة المحيط
الهادئ الهندي، لكن اإلمبريالية الروسية بمناورتها لتبني قوتها من

جديد تخلق صراعًا ثالثي األطراف.
▪  إن القوى الغربية األوروبية الكبرى تسحب في اتجاهات   
مختلفة. إنها تعتمد على الطاقة الروسية ويجذبها السوق الصيني
الضخم – لكنها حاليًا تصطف مع الواليات المتحدة. إن هذا الفهم
لإلمبريالية الرأسمالية بصفتها تنضوي على نظام من التنافس بين

الدول غائب تمامًا من تحليل األشقر.
 ▪ إنه ينفي أن حرب أوكرانيا تتضمن صراعًا بين القوى اإلمبريالية.
“لو دعيت كل حرب مدعوم طرفاها من قبل منافس إمبريالي حربًا
بين دول إمبريالية، لكانت كل حروب زماننا حروبًا بين دول
إمبريالية، ألنه وكقاعدة عامة يكفي ألحد الخصوم اإلمبرياليين دعم

طرف واحد ليدعم اآلخر الطرف المعاكس.

▪  “إن حربًا بين إمبرياليات ليست هذا، بل هي حرٌب مباشرة وليست
حربًا بوسيط بين قوتين تسعى كل منهما أن تجتاح المجال المناطقي
واالستعماري الجديد لألخرى.” إن هذا ضيق جدًا. لقد شنت الواليات
المتحدة حربًا بالوساطة ضد االتحاد السوفييتي بعد أن قرر هذا األخير

أن يستولي على أفغانستان في نهاية عام 1979.
 

 ▪  لقد سلحت هي وحلفاؤها كبريطانيا والسعودية والباكستان مقاتلي
المجاهدين الذين قاوموا االتحاد السوفييتي ودربتهم. لقد ساهم النزاع
باستنزاف موارد االتحاد السوفييتي ومعنوياته في العقد األخير من
الحرب الباردة. كان للمجاهدين بالطبع أجنداتهم السياسية الخاصة
وأصبح هذا وا    ضحًا بعد أن انسحب القوات السوفييتية في عام
1989 منتهيًا بدعم طالبان للقاعدة ومقاومتها لالحتالل األمريكي عقب

هجمات الحادي عشر من سبتمبر على نيويورك وواشنطن.
▪    إال أن لعبت الواليات المتحدة دورًا حاسمًا في تشكيل حلقة أخيرة
مهمة في الحرب الباردة. بالطبع توجد فروق هائلة بين أوكرانيا اليوم

وأفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي.
 

▪ لكن هناك تشابه مهم، وهو في أن القوى اإلمبريالية الغربية تتخذ  
من الصراع القومي األوكراني ضد اإلمبريالية الروسية أداة لمكاسبها

الخاصة هي.
▪  إن الصراع ما بين اإلمبرياليات وحروب الدفاع الوطني تتداخل   
فيما بينها عادة. إن الحرب العالمية األولى بدأت حين هاجمت
اإلمبراطورية النمساوية الهنغارية صربيا التي المتها الغتيال ولي
عهدها فرانو فرديناند. دعمت روسيا حينها صربيا ما أدى إلى عملية

متصاعدة من التحريك العسكري التي انتهت بحرب عامة فظيعة.
 

▪ قال الماركسي األلماني كارل كاوتسكي أن الدور الذي لعبه الصراع
الصربي ألجل تقرير المصير القومي عنى أن الصراع لم يكن مجرد حرب
إمبريالية، فأجاب لينين: “بالنسبة إلى صربيا وأعني بالنسبة إلى ربما 1
بالمئة أو ما يقارب ذلك من المشاركين في الحرب الحالية فإن الحرب

((استمرار لسياسات)) حركة التحرير البرجوازية.”
▪“أما بالنسبة إلى التسعة وتسعين بالمئة األخرى فإن الحرب استمرار  
لسياسات اإلمبريالية.” بالطبع إن الميزان مختلف في الحالة الراهنة ألن

القتال المباشر يتضمن فقط أوكرانيا وروسيا.
▪ومع ذلك، إن جهود قوى الناتو لتبقى خارج القتال – وفوق كل شيء
لتتجنب المواجهة النووية مع روسيا – ال تغير حقيقة أنها تفعل كل
شيء سوى ذلك في سبيل هزيمة روسيا. هذا أيضًا ((استمرار لسياسات

اإلمبريالية)).
 

▪إن النظرية الماركسية في اإلمبريالية مهمة سياسيًا، فدونها يواجهنا
ببساطة صراع بين دول متنافسة، لكن في اللحظة التي نرى فيها دور
اإلمبريالية، نستطيع أن نتعرف التضادات الطبقية العاملة. يمكننا رؤية
خيط المصالح الطبقية الذي يربط ليس فقط المجندين الروسيين الذين
يموتون في حرب بوتين وعوائلهم التي تصفع اقتصاديًا بتأثيرات

العقوبات الغربية.
▪ يرتبط هذا الخيط أيضًا بالناس العاملين في كل أنحاء العالم، الذين
تضرروا بسبب الحرب من تضخم الغذاء والطاقة والمهددين بالدمار
النووي. إنه يوحدهم كلهم ضد الطبقات الحاكمة المتنافسة المشغولة

بتغذية هذه الحرب الفظيعة
 

كتبه أليكس كالينيكوس ترجمه الخط األمامي _ سامر لهفان   



17

▪الحزب الثوري ليس منتدى ثقافي أو شلة أصدقاء أو ناٍد رياضي
تنّفس فيه عن طاقة زائدة أو غضب باالشتباكات مع الدولة في أي

موقف كان.
 

▪الحزب الثوري هو أقرب في بنائه إلى الجيش منه إلى جماعة أو
تيار فضفاض. هو جيش مركزي من جنراالت وضباط وصف ضباط
وجنود، يفرقه عن جيش النظام أن قيادات الحزب ومعظم ضباطه
منتخبين من الجنود ويخضعون دوريا للحساب والمساءلة والتغيير
إذا أخفقوا في تحقيق المستهدفات التي أنتخبهم القواعد لتحقيقها أو

اتسم أداءهم بالفشل اإلداري المتكرر أو االنحراف السياسي.
 

▪الحزب الثوري ليس أيضا جزيرة منعزلة من “الطليعة الثورية”.
ففور توسع المنظمة الثورية الصغيرة المكونة من عناصر من المثقفين
الثوريين والطلبة إلى حزب متواجد “جغرافيا” في األحياء العمالية
والمهمشة كما يتواجد “قطاعيا” في مواقع عمل (شركات، مصانع،
مصالح حكومية) في عدة محافظات، يضع ذلك أي منظمة صغيرة

أمام تحديين كبيرين:
 

▫أوال: التماسك السياسي:
▪من الطبيعي عند توسع الحزب الثوري في كسب عضوية جديدة
وشابة من صفوف الثوار في الجامعات وأماكن العمل أن تأتي معظم
تلك العناصر بأمراض المجتمع الذي نعيش فيه. نحن ال نعيش
“المجتمع االشتراكي” وال يحاول الحزب الثوري أن يحاكي أو يخلق
فقاعة منعزلة “اشتراكية” يعيش بها أعضاءه في كوكب منعزل عن
البشر الطبيعيين الذين نحيا معهم في نفس الشركة والشارع والبيت.
هنا يتحول الحزب الثوري إلى طائفة أو شلة يميزها السلوك
االجتماعي (والذي قد تكون بعض ممارساته مرفوضة في مجتمعنا
المحافظ) أكثر من كونها منظمة منغرسة في الواقع المصري بكل

مميزاته وقاذوراته معا.
 

▪في حالة ما بعد ثورة 2011 يصبح من العبث اإلنغالق واتباع نفس
أساليب التسعينيات في العمل السري. القمع لم يختفي، واآللة
البوليسية للدولة أكثر توحشا وتطورا من التسعينيات، ولكن فرص
الحراك العلني في الشارع والمصنع والجامعة مفتوحة على مصراعيها
لجميع القوى السياسية. وال تلوموا إال أنفسكم عندما يذهب العمال

وجماهير الفقراء لتأييد األحزاب اإلصالحية والرجعية،

✪ عن االنضباط التنظيمي في الحزب الثوري
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 فهم لم يجدوك وأنت تقدم البديل الثوري ليرفضوك. ويظل دائما
أفضل حماية للكيان وكوادره هو مدى الجذور التي يخلقها وتوسع
الحزب ودوائر متعاطفيه المستعدة للتضامن والرد في حالة توجيه

ضربات أمنية.
 

▪ولكن إذا فتح الحزب أبواب قبول العضوية، بحذر أو على
مصراعيها، للعناصر المتقدمة في الجامعات ومواقع العمل فهذا ال ينفي
وجود أخطار، وليس بالضرورة أخطار أمنية، بل أخطار انحراف
سياسي وذلك أكثر خطورة من أي ضربات أو اختراقات أمنية بسبب

التوسع.
 

▪هناك الكثير من العناصر الشابة المخلصة انضمت للحزب الثوري في
معارك واشتباكات ألنهم وجدونا معهم في مقدمة الصفوف. هم من
خيرة شباب الثورة وأنقاها وعلى االستعداد لالستشهاد في مواجهة
قوات األمن أو أي عدو للثورة. من الطبيعي أن يسعى الحزب الثوري
لكسب تلك العناصر المقاتلة ويتشرف بذلك، كما من الطبيعي أن
يستهدف ضم قيادات االضرابات العمالية الجماهيرية. ولكن إذا فرحت
ونمت هنيئا بعد كسب هذا العنصر المقاتل أو القيادي العمالي
“تنظيميا” وتغافلت عن بذل المجهود الكافي لكسبه “نظريا وسياسيا”
عبر التثقيف واإلصدارات والمطبوعات السياسية والنظرية،
فستستيقظ بعد فترة لتجد أن لديك شبابا في قواعد الحزب أقرب في
تصرفاتهم لألناركيين في قضية المواجهات مع الشرطة أو الموقف من
االنتخابات، وقيادات عمالية هي أقرب إلى النقابوية اإلصالحية منها

إلى االشتراكية الثورية.
 

▪وجب التوضيح أن الحديث هنا ال يعني ذًما فيمن يصر على
مواجهة الشرطة في مواقف استبدالية بدون ظهير جماهيري، أو من
يقود إضرابا عماليا سقفه اقتصادي وال يريد تسييسه. ولكن ببساطة
ليست تلك هي العناصر التي تستطيع االعتماد عليها في بناء الحزب
االشتراكي الثوري سياسيا وتنظيميا. وأي تخبط نظري وتشوش
يؤديان إلى شلل تنظيمي وفقدان القدرة على اتخاذ موقف سياسي

موحد بدون انفجارات تنظيمية.
 

▪وإذا كانت األناركية والنقابوية من بين القضايا السياسية الواجب
تناولها نظريا وسياسيا ضمن قراءات أوسع للعضوية عن مشروعنا
السياسي، فهناك أيضا سلوكيات وممارسات تجدها في عناصر حديثة
العضوية قد تحمل رواسب ذكورية أو عنصرية واستخدام مصطلحات

ال يصح أن تصدر من مناضل اشتراكي ثوري.
 

▪قبل أن يسن الجميع أسلحتهم ضد تلك العناصر يجب فهم ذلك، مرة
أخرى، طبيعي عند توسع الحزب خارج دوائر المثقفين الذين تناقشهم
بالشهور والسنين وتقرأ معهم تالال من الكتب النظرية قبل دخولهم
الحزب. وكل شخص ينضم لمشروع يحمل معه تناقضاته الحياتية
ودرجات متفاوتة من الوعي والمهارات. إن مواجهة تلك األداءات
تكون “سياسية” بالمقام األول وليس بالضرورة “تنظيمية” سواء
بالعقوبات التنظيمية أو بالفصل. إنك أمام تحٍد سياسي، كيف تكسب
هذا الرفيق أو الرفيقة الجديدة لموقفك السياسي والنظري من قضية
ما؟ وعند كسبك لهم سياسيا يترجم ذلك نفسه في تطور أدائهم
التنظيمي وانضباطه، وليس العكس. فقبل أن تتأفف من سلوكيات
رفيق أو رفيقة، ابذل كل جهدك أوال في توضيح ما تراه انحرافا
سياسيا عن خط الكيان وسلوكيات أعضاءه المنتظرة والروح الرفاقية

المطلوبة بين الجميع.
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▪وال يعني كالمي هذا أنه ال توجد هناك خطوطا حمراء وأجراس
خطر تستطيع أن تعرف من خاللها أنك أمام قضية خاسرة وكادر لن
يتخلى أبدا عن سلوكيات غير اشتراكية، وهنا يجب الحزم وابعاد
العناصر الفاسدة تنظيميا حتى ال تؤثر مخالفاتها وانحرافاتها سلبا

على زمالئها.
 

▫ثانيا: التماسك التنظيمي:
▪تتعرض جميع التنظيمات واألحزاب والحركات، يسارا ويمينا، لحالة
ارتباك إبان وقوع الثورات. هذا ما يشهد به التاريخ ومن الطبيعي
حدوثه حتى في أعتى التنظيمات صالبة وقوة… فتجد نفسك في

وضع سياسي يتغير كل ساعة وأحيانا كل دقيقة.
 

▪وفي فترات المد الثوري والحراك االجتماعي والسياسي المتصاعد
تتجذر الجماهير (أو قطاع كبير منها) سريعا. وتجد الجماهير
“العادية” على يسارك في مواقف، وتسبق حركتها حركة الحزب
الثوري الذي نادى بتلك الثورة لسنوات طويلة. هذا طبيعي جدا،

وشهدته جميع الثورات السابقة.
 

▪قبل الثورة، وبالذات في أوقات التراجع مثل حقبة التسعينيات، قد
تجد صعوبة كبيرة في إقناع شخص ما بفكرة الثورة أو بقدرة الطبقة
العاملة على التغيير، أو إمكانية رؤية دولة اشتراكية في المستقبل
تقوم على اإلدارة الذاتية للشركات والديمقراطية المباشرة (ال النيابية)
وعمودها الفقري المجالس العمالية وروابط األحياء والفالحين. قد
يبدو هذا دربا من الجنون ألشخاص ولدوا وعاشوا حياتهم في مجتمع
رأسمالي ولم يتسنى لهم رؤية بديل ويتعرضون لغسيل مخ يومي من
اإلعالم الرأسمالي الموجه، وحتى في ذروة اللحظات الثورية ال
تتخلص الجماهير بسهولة لوحدها عفويا من كل شوائب اإلصالحية
وتظل حتى اللحظة األخيرة متشبثة بإمكانية حل إصالحي “سريع”

من السماء لمشاكلها.
 

▪مهما بذلت من مجهود لنشر أفكارك الثورية عبر إعالم بديل ثوري،
يظل الظرف الموضوعي هو المحدد لسقف نجاحك. فمهمتك وقدرتك
على اإلقناع تصبح أكثر سهوله وفاعلية عندما تبدأ الطبقة العاملة
نفسها في الحراك وتقوم بإضرابات جماهيرية واسعة وتفرض نفسها
على األجندة السياسية واإلعالمية للجميع، وتبدأ قطاعات من الشعب
تشعر بالثقة على قدرتها في إحداث التغيير المنشود إن نزلت الشارع

أو شاركت في االعتصام.
 

▪المد الثوري يخلق أرضية خصبة ألفكار اليسار الثوري، كما أن
التراجع في الحركة على األرض يترك الساحة مرتعا لألفكار الرجعية

واإلحباط واليأس.
 

▪وعندما يفتح الحزب أبواب العضوية للجماهير التي تتحرك يسارا،
فإن “النشاطوية” تظهر كخطر معلق دائما فوق رؤوس الجميع.
فينهمك الجميع يوميا في المشاركة وتنظيم المظاهرات واإلضرابات
والمسيرات والوقفات، ونهمل القراءة النظرية، ونغفل ضرورة (أحيانا)
الرجوع للخلف خطوتين لتقييم الموقف وماذا حققنا في الفترة

الماضية وماهي الخسائر،

 وننسى تدعيم البناء التنظيمي الداخلي وتقويته وتطويره الستيعاب
فعال لألفواج الجديدة من راغبي االنضمام للحركة.

 
▪الحالة الثورية كفيلة بدفع أكثر الكوادر خبرة إلى النشاطوية، فما
بالك بعضو حديث انضم على إثر اشتباك مع الشرطة أو مواجهات
جماهيرية في مكان ما؟ النشاطوية وغياب االهتمام بالقراءة النظرية
يؤثران سلبا على التماسك التنظيمي ألي كيان ثوري في لحظتنا هذه،
ويؤديان إلى سيولة تنظيمية في القواعد قد تصيب في النهاية الكيان
بشلل عند كل منحنى سياسي أو تؤدي إلى بطء في عملية اتخاذ القرار

وضعف القدرة على تنفيذه.
 

▪بعد إندالع الثورة في مصر، وحدوث إنفراجة نسبية في المساحة
المتاحة للعمل بالشارع، قد يشعر الكثيرون أن ال حاجة لتدعيم البناء
التنظيمي أو أن ال حاجة للحزب من أساسه. أال يستطيع أي شخص
منفردا اآلن تنظيم مظاهرة أو وقفة عبر إيفنت على الفيسبوك؟ هل
الطبقة العاملة في انتظار الحزب الثوري للقيام بإضرابات للمطالبة
بالحقوق المهضومة؟ هل عضويتك في كيان ثوري ما تتلخص في
الهتاف بسقوط النظام (كما كان يتطلب الوضع في التسعينيات مثال؟)

ما الحاجة للحزب الثوري إذا؟.
 

▪الفارق البسيط بين عضويتك في حزب ثوري أو عدمها هما شيئين:
1- القدرة على تنسيق الحركة بين المجموعات الثورية المتناثرة في
محافظات ومواقع وقطاعات مختلفة لتتحرك بشكل مركزي في

مواجهة عدو مركزي، وذلك عامل أساسي لضمان نجاح الثورة.
2- تقديم “ذاكرة الطبقة العاملة”، حسب وصف تروتسكي. فإذا كان
تاريخ الرأسمالية على كوكب األرض يقارب الـ300 عام، فتاريخ النضال
العمالي أيضا يساويه في العمر، ولن نعيد اختراع العجلة كل مرة تندلع
فيها ثورة، ونكرر أخطاء الماضي. وبالتالي يفترض بالحزب الثوري أن
يلعب دور ذاكرة الطبقة العاملة حيث تتركز الخبرات المتراكمة للطبقة

عبر عقود وقرون.
 

▪إهمال التماسك التنظيمي والقراءة النظرية لهما عواقب وخيمة، وفي
الوقت ذاته الميل للنشاطوية يعني أيضا وقوع العضوية الجديدة بكل
سهولة في مستنقع اإلحباط عند أي تراجع للحراك الجماهيري في
الشارع والجامعات، وهي تراجعات يعلم جيدا االشتراكي الثوري الذي
قرأ تاريخ الثورات السابقة في مصر والبلدان األخرى أنها مؤقتة، وال
تحسم أي ثورة في 18 يوم وال 18 شهر، بل تستغرق سنوات، تتخللها
االنتصارات والهزائم والمد والجزر قبل اعالن االنتصار النهائي أو

الهزيمة النهائية أيضا.. فال يوجد أي شئ حتمي في قاموسنا.
 

▪وال يكاد يمر يوم إال وسمعت فيه دعاوى من زمالء في اليسار
المصري لفكرة “اليسار الواسع”، و”الحزب اليساري الموحد” الذي يضم

جميع “أطياف اليسار” في مواجهة ذاك أو كذا.
 

▪وحقيقة األمر أن تلك الدعاوى ليست جديدة. وقضية شكل التنظيم
وآلياته مثار نقاش الثوار الماركسيين على مدار نحو القرنين الماضيين،
وتعددت فيها االجتهادات. ولكن تبقى أهم الدروس المستفادة أن غياب
االستقالل التنظيمي لالشتراكية الثورية ال يؤدي إلى شئ سوى الذوبان
والتحلل في الكيانات األكبر اإلصالحية حتى بالرغم من توهم بعض
المخلصين من الثوريين على قدرتهم كأفراد على إحداث تغيير جذري

من الداخل ودفع هذا الكيان اإلصالحي إلى خط “أكثر يسارية”.
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▪ال يعني ذلك أن الحزب الثوري يجب أن ينغلق على نفسه
ويرفض التحالف والتنسيق مع قواعد القوى األخرى اليسارية
الثورية واإلصالحية معا، بل ذلك مرحب به وضروري جدا كلما
أتيحت فرصة لذلك طالما أن هناك عمل حقيقي مشترك سيتم
على األرض يدفع بعجلة الثورة أماما، وهذا يحتم على الرفاق
أيضا التعامل بـ “روح زمالة عالية” مع نظرائهم في الحركات
األخرى، وأال نستعمل أسلوبا متعاليا أو هجوما شخصيا كما
يحدث من البعض على فيسبوك وتويتر، وال يعني ذلك التوقف
عن النقد السياسي الصارم لألحزاب والحركات التي ننسق معها،
ولكن يختلط الهزل بالجد ويصعب تنفيذ أي عمل مشترك عندما

يتحول النقد السياسي إلى تشهير شخصي وشتائم.
 

▪وعند عملنا الجبهوي ال نتخلى عن رايتنا السياسية وال نخفي
هويتنا.

 
▪ولكن هل يعني ذلك أننا في انتظار نمو الكيان إلى أن يصبح
الحزب الثوري األوحد الذي يقود الثورة وحده في يوم من األيام؟
اإلجابة بالطبع ال، وهذا تصور حالم وكاريكاتوري لدى البعض كما
ال تتواجد له أي سوابق تاريخية في عمليات بناء األحزاب

الجماهيرية الضخمة.
 

▪الحزب الثوري الجماهيري الذي نسعى له سيتحقق عندما على
األقل ننجح في تكوين نواة صلبة له، تستطيع أن تلعب دور
القطب الجاذب ليس فقط لـ”أفراد”، بل لجماعات وحركات
وأحزاب تدخل ككتل جماهيرية وينصهر الجميع في كيان ثوري
واحد بخط سياسي واحد حتى ولو كانت هناك اختالفات
وتباينات في التقديرات اإلستراتيجية والتكتيكات. وجود تلك
النواة المتماسكة لهذا الحزب ضرورية للغاية حتى ولو كان الحزب
الثوري الجماهيري الممتد في محافظات الجمهورية بأكملها
سيعاني بالضرورة من سيولة تنظيمية في أطرافة بانتشاره
الجغرافي (وهنا تأتي تكنولوجيا االتصاالت لتوفر حلوال في
محاولة لخلق قنوات اتصال داخلية سريعة وفعالية لمحاولة

مواجهة هذه السيولة).
 

▪وفي غياب تلك النواة الصلبة وغياب التنظيمات الجماهيرية
اليسارية الثورية على األرض، يظل الحديث عن “وحدة اليسار”
في حاالت ال يعدو أكثر من وحدة “اتلم المتعوس على خايب
الرجا”، فلنركز جهودنا على بناء كيان ثوري حقيقي على األرض
بدال من تضييع الوقت في التباكي على “الوحدة المفقودة”،
فليركز كل كيان ثوري جهوده في البناء في الموقع المتواجد به
أوال ولنسعى للعمل المشترك في أي موقع نتواجد به مع قوى
سياسية أخرى صديقة، وعبر هذا العمل القاعدي المشترك والنمو
على األرض ستفرض الوحدة نفسها على تيار اليسار الثوري

والعناصر المناضلة.

▫الماكينة التنظيمية:
 

▪“إذا فقد المسمار فقدت الحدوة، وإذا فقدت الحدوة سقط
الحصان، وإذا سقط الحصان سقط الفارس، وإذا سقط الفارس
فقدت المعركة”.. حكمة عربية قديمة ال يحضر ذهني غيرها حين
نتناول موضوع الماكينة التنظيمية ومشكلة غياب اإلنضباط

التنظيمي والترهل في تأدية المهام والتكليفات.
 

▪هذه “النواة الصلبة” أو قلب “الماكينة التنظيمية” ال يتحمل
على اإلطالق االهتزاز في األداء، وأصغر ترس في تلك الماكينة
بنفس قدر أهمية أكبر ترس، وإذا حدث خلل أو تقصير في مهمة
قد تشعر أنها صغيرة وثانوية، لكن هذا الخلل له دائما تبعات أكبر

وسيؤدي حتما إلى أعطاب أكبر في الماكينة التنظيمية.
 

▪الكل يسعد عند رؤية مواجهات جماهيرية مع قوات النظام أو
عند المسيرات المليونية، ولكن القليل من الصبر والدأب على
العمل التنظيمي المرهق والذي قد يشعر البعض بأنه رتيب، ال يقل
أهمية عن األول. ولنتذكر أنه ما من فشل “كبير” إال وكان نتاج

تراكم فشل “صغير” تلو اآلخر.
 

▪يصف توني كليف (في كتابه “لينين: بناء الحزب”) ورشة
الطباعة الخاصة بحزب العمال االشتراكي الديمقراطي الروسي

في 1904، والتي آلت للبالشفة في منتصف 1905:
 

▪كانت تلك حقًا أكبر ورشة طباعة في روسيا، كانت حرفيًا سرية
(في قبو تحت األرض). كان يعمل بها سبعة من أعضاء الحزب
شديدي التفاني والتضحية، وكانوا يعملون 10 ساعات يوميًا،
وعدد ال محدود من الساعات في حاالت الطوارئ، بينما لم يكن
للقبو أية وسائل تدفئة أو تهوية. ولعدم إثارة الشكوك، لم يكن
ُيسمح ألي من العاملين بالخروج من القبو خالل ساعات النهار،
بينما كانوا يغادرونه فقط أثناء الليل لساعتين من الزمن في

الهواء الطلق.
 

▪ال نعلم أسماء أعضاء الحزب السبعة المشار لهم في كتاب
كليف، ولكن التضحية التي قام بها هؤالء السبعة من العمل
الرتيب في ظروف غير إنسانية أملتها المخاطر األمنية كان لها
تأثير محوري في نجاح الحزب البلشفي كله، ووصول جرائده
ومطبوعاته وأفكاره ألرجاء روسيا المترامية األطراف. فشل
هؤالء السبعة في مهمتهم كان يعني تعطل الماكينة التنظيمية
للبالشفة في روسيا بأسرها. وال يختلف الحال في مصر اليوم،
فعدم اكتمال تنفيذ أي مهمة صغيرة يكلف بها أي كادر باالحتراف

المطلوب يؤدي إلى توابع أكبر قد تشل حركة الجميع.
 

▪ولكن شئنا أم أبينا، سيظل دائما هناك تفاوت في االلتزام
التنظيمي، وال تتوقع من جميع أعضاء الكيان الثوري نفس درجة
االلتزام والتضحية في العمل التنظيمي، فهذا يرجع ليس فقط
لدرجة اقتناعهم وإيمانهم بالمشروع السياسي، ولكن يرجع الترهل
في أوقات أخرى لظروف شخصية قهرية وطبائع البشر المختلفة.
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▪يجب أن يضع الجميع في االعتبار أننا نتعامل مع بشر وليس
أبطال من قصص أسطورية أو قديسين. يمر كل شخص بفترات
إحباط ألسباب شخصية أو سياسية، ومن المهم تفهم ذلك
واستيعابه، وخصوصا أن مشروعنا طويل المدى وأمامنا سنوات
(نعم سنوات وليس أسابيع أو شهور) لحسم الثورة المصرية.
والعمل التنظيمي هو المقياس الحقيقي لفرز الكوادر، فالكل مرة
أخرى يسعد بالمواجهات والمليونيات، ولكن قليل من لديه الصبر

على العمل التنظيمي الذي قد ال يرى نتائجه مباشرة.
 

▪هناك دوائر من المتعاطفين واسعة أو أعضاء حديثي االنضمام،
ال يستطيعون أداء مهام تنظيمية نظرا لظروف عملهم أو لظروف
شخصية وحياتية. وفي نفس الوقت ال تسمح الظروف لسبب أو
آلخر بقيامهم بنشاط في موقع عملهم أو سكنهم. يجب علينا دائما
البحث باستمرار عن أطر واسعة، حول الماكينة التنظيمية،
الستيعاب طاقتهم بقدر ما تسمح به طاقتهم والتواصل معهم قدر
المستطاع بصورة منتظمة ولو حتى بقوائم البريد اإلليكتروني،
حتى ال نفقد الصلة بهم على اإلطالق، ومن ال تسمح ظروفه

بالنشاط اليوم قد تسمح الظروف له بعكس ذلك غدا.
 

▫القيادات التنفيذية:
 

▪في ظل الظروف األمنية التي أملت عمل القيادات السياسية
للبالشفة من خارج روسيا، كان سبل االتصال بين القيادة
السياسية في الخارج والتنفيذية في الداخل محدودة وضعيفة
بل ومقطوعة في حاالت كثيرة، وكانت هناك رسائل كثيرة للينين

تنتهي في أيدي شرطة القيصر.
 

▪في ظل إنقطاع التواصل وضعفه، استمر الحزب البلشفي في
عمله بروسيا ألنه امتلك ماكينة تنظيمية قوية بقيادات تنفيذية

متفانية في العمل ومتماسكة أيضا على المستوى النظري.
 

▪وال يفوتنا هنا تعريف القارئ بأحد أكثر المناضلين إخالصًا
وتفانيًا في تاريخ البلشفية الروسية، وهو يعقوب ميخائيلوفيتش
سفيردلوف. انضم سفيردلوف لحزب العمال االشتراكي
الديمقراطي الروسي في 1901، وبعدها أعلن تأييده للبلشفية في
1903، واختير عضوًا في اللجنة المركزية للحزب البلشفي عام
1913. وخالل األشهر الثورية العصيبة للعام 1917، لعب
سفيردلوف من وراء الستار دور المنظم الفعلي للحزب بأكمله.
يقول عنه أناطولي فاسيليفيتش لوناتشارسكي في كتيبه

“لوحات ثورية”:
 

 “عندما صدر األمر بإلقاء القبض على لينين وزينوفيف، واعتقلت
أنا وتروتسكي وكثير من البالشفة، ظل سفيردلوف طليقًا. وجعل
هذا الظرف من سفيردلوف القائد الفعلي للحزب في تلك اللحظة
المصيرية والرجل الذي شد عزيمته رغم الهزائم التي حلت به”.
كان سفيردلوف وافر المجهود إلى حد أذهل رفاقه وجعله محل

إبهار لجميع الثوريين الروس. 

وفي عام 1919، “انهار سفيردلوف متوفيًا (عن عمر يناهز 34 عامًا
فقط) تحت وطأة المهام الفائقة لطاقة اإلنسان التي أخذها على
عاتقه” (لوناتشارسكي). وفي تأبينه، قال لينين: “إن أشخاصًا
مثله ليس لنا غنى عنهم، وسنحتاج إلى فرقة كاملة كي تحل

محله”.
 

▪حتى ولو تعرضت القيادة السياسية ألي كيان ثوري للتخبط أو
اإلنقسام أو االعتقال، ما يحمي الكيان ويضمن استمراره وعدم
تأثره هو وجود قيادات تنفيذية حقيقية متماسكة سياسيا تشرف
على قيادة الماكينة التنظيمية على األرض. هم الضباط وصف
الضباط المنتخبين والمعينين في الحزب الثوري، هم الكوادر
الوسيطة، هم من يقيمون أي كيان أو يهدمونه. بدونهم تظل
الرؤية السياسية حبيسة األوراق وال تترجم نفسها إلى عمل
ملموس على األرض، وبدونهم تهترأ الماكينة التنظيمية وتتفتت
القواعد وتستمر حالة السيولة ويغيب التماسك التنظيمي من أي

نوع.
 

▪لقد قطعنا شوطا طويال مقارنة بالعام الماضي في النمو، ولكن
ما زال أمامنا الكثير من المهام لتطوير ماكينتنا التنظيمية،
وقدرتنا على االتصال الداخلي السريع، وخلق صف ثاٍن من
القيادات السياسية والتنفيذية في كل موقع وقطاع، وتلك مسائل
ملحة ال تحتمل التأخير في التناول وال يجب أن نتناساها في ظل

االنشغال اليومي بالعمل في الشارع والحمالت المشتركة.
 
 
 

حسام الحمالوي _ بوابة االشتراكي
الخط األمامي _ تيار اليسار الثوري في سوريا



21

▪َتكُمن أهمية فنون الكوميديا السياسية بمختلف أشكالها، في
قدرتها على تفكيك الخطابات المنمقة والشعارات المفخمة التي
يتوارى خلفها مطلقوها. وتحطيم دعاوى الساسة وأكاذيبهم، خاصة

في حالة التعبئة للحروب، تحت مطرقة السخرية.
 

َن جمهور السينما من قطاعات شعبية مختلفة عن رواد ▪َتَكوَّ
المسارح. فيما كانوا أكثر فقًرا ومعاناة. هذه الطبيعة ألزمت الكثيرين
من صناع السينما تناول موضوعات قريبة من نمط حياة تلك
القطاعات فتعرضوا في أفالمهم لقضايا اليومي والمعاش للجمهور

الجديد. والتي ُقدم أغلبها في قالب ساخر.
 

▫كوميديا شارلي شابلن.. الصعلوك والنظام
 

▪شارلي شابلن من أوائل صناع الكوميديا الذين أدركوا طبيعة
جمهور السينما والقضايا التي تشغلهم. بل نستطيع أن نقول إن هذا
الجمهور هو النوعية التي كان يسعى شابلن طوال حياته لاللتقاء بها.
كان الرجل النحيل اآلتي من قاع المجتمع اإلنجليزي يؤدي شخصية
“الصعلوك” التي ابتكرها على مسارح لندن كل ليلة. وقد اكتسبت

الشخصية شعبية كبيرة.
 

▪اتجهت عيون شارلي شابلن إلى هذا الناشئ الجديد. عرف ما
تستطيع هذه اآللة العمالقة أن تحققه وتضيفه لفنه. فانتقل إلى

الواليات المتحدة األمريكية للعمل في السينما عام 1914.
 

▪خالل عام واحد -هو عام وصوله إلى العمل في استديوهات
أمريكا- قام شابلن ببطولة 35 فيلًما صامًتا. فيما شارك في كتابتها. لم
يتخل في أغلبها عن دور الصعلوك. األمر الذي جعل هذا الكم إضافة
لنوعية الموضوعات القريبة من حياة الناس. شارلي شابلن في واجهة

نجوم السينما.
 

▪في العامين التاليين 1915-1916 كتب وأخرج ومثل أكثر من
ثالثين فيلًما. خالل هذه الفترة كانت أعمال شابلن قد صنعت من

نموذج المتشرد الفقير المعدم بطًال للشارع األمريكي وللغرب كله.

✪ فن الكوميديا والحرب.. أكثر من مجرد ضحك 
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▫شارلي شابلن.. نقد الرأسمالية
 

▪في عام 1936 كتب شارلي شابلن أعظم عمل سينمائي وفني في
نقد النظام الرأسمالية. وهو فيلمه الصامت العصور الحديثة. والذي

قام بالطبع ببطولته وإخراجه وأيًضا إنتاجه.
 

▪جسد شابلن بخفة وسخرية شديدة شخصية العامل المغترب عن
عمله في ظل سياسة “تقسيم العمل” الصناعي. حيث يؤدي كل
عامل أو مجموعة عمال مهمة واحدة (حركة ُمِملة وُمِنهكة) كمرحلة
من مراحل اإلنتاج حتى خروج المنتج النهائي. كآلية لتوفير الوقت
واستنزاف جهد العمال. سياسة تقسيم العمل كانت تهدف أيًضا إلى
عدم امتالك العامل لمهارة إنتاج مكتمل (مثل عمال الورش الذين كان

ينتج الواحد منهم حذاء أو قطعة مالبس كاملة).
 

▪هذه اآللية التي ابتدعتها الرأسمالية لمضاعفة اإلنتاج تجعل العامل
معزوًال عما ينتجه ومغترًبا عن واقعه. حيث تتحكم اآللة “العمل
الميت” في العامل “العمل الحي” فيصبح كترس فيها. ما يوصل

العامل -بطل “األزمنة الحديثة”- في النهاية إلى خلل عقلي.
 

▪هذا التجسيد الذي يطابق الرؤية الماركسية لواقع العمل في ظل
النظام الرأسمالي وآلية “تقسيم العمل” جعل االتهامات بالشيوعية
تالحق شابلن. كانت السلطات األمريكية قد ضاقت به لكن شعبيته

الجارفة آخرت بطشها به لسنوات.
 

▫“الديكتاتور العظيم”..  شابلن والسخرية من الحرب 
 

▪بينما كان الخطر النازي يتصاعد وتهدد “ألمانيا/هتلر” بالتهام العالم
كانت فكرة تجسيد شخصية هتلر في عمل سينمائي ساخر تتنامى
لدى شابلن. كتب شابلن قصة فيلمه الديكتاتور العظيم. وهو أول
فيلم ناطق يمثله شابلن. قبل عامين من اندالع الحرب العالمية
الثانية. لكنه لم يبدأ تصويره إال قبل عدة أشهر من نشوبها. أصر على
تنفيذ عمله رغم التحذيرات التي تلقاها من صناع السينما في العالم

باستحالة عرض الفيلم حتى داخل أمريكا نفسها.
 

▪في “الديكتاتور العظيم” يلعب شابلن شخصيتين. األولى لحالق
يهودي يصاب في الحرب ويدخل المستشفى وقد فقد الذاكرة. أثناء
وجوده بالمستشفى تحدث في “تومينيا” (ألمانيا) تغيرات كبيرة.
حيث تولى “هينكل” (هتلر) السلطة. و”هينكل” هي الشخصية
الثانية التي يلعبها شابلن باقتدار شديد. هناك بعض المشاهد يتقمص

شارلي شابلن فيها هتلر تماًما.
 

▪يهلهل شارلي شابلن هتلر – هذا النازي الذي ُيرعب العالم. يزيل من
حوله هالة الرجل القوي حاد الذكاء. ليكشف عن نرجسي متغطرس

أجوف. بل وأبله أحياًنا.
 

▪أحد المشاهد العبقرية في الفيلم يصور شابلن هتلر في مشهد
عبثي وهو يرقص بعشق مع بالون على شكل الكرة األرضية. في
إشارة إلى سعيه المتالكها. تنفجر الكرة في وجهه لينفجر في البكاء

كطفل أبله أتلف لعبته.
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▪إذا كانا نابليون ورئيس وزراء إنجلتر يقتسمان ديك رومي على
شكل كرة أرضية في كاريكاتير الفنان العظيم “جيمس جيلراي”
تعبيًرا عن اقتسام العالم بين إمبرياليتين. فإن هتلر بعين شابلن

وأدائه يحتضن األرض كلها ويحلم بضمها إلى ملكه وسطوته.
 

▫العمل الفني كمهمة
 

▪يطارد رجال “هينكل” الحالق وبعد أن يهرب منهم يتنكر في
زي عسكري فيظنه الحراس “هينكل” للشبه الكبير بينهما.

فيصطحبونه إلى المنصة إللقاء خطاب.
 

▪هنا يؤدي شابلن شخصية ثالثة. فال هي الحالق اليهودي وال
الديكتاتور “هينكل” (هتلر). بل شخصية ثالثة قد تكون شارلي
شابلن نفسه. أو صوت الضمير اإلنساني في عالم تمزقه الحرب.
يقول شابلن في خطابه والذي قيل إن الحزب الشيوعي اإلنجليزي

طبعه في اليوم التالي لعرض الفيلم ووزعه كمنشور سياسي:\
 

▪“ أنا  آسف.. ال أريد أن ُأصبح إمبراطوًرا. هذا ليس من شأني. ال
أريد أن أحكم أو أغزو أحدا. بل أن أساعد الجميع. اليهود وغير
اليهود. السود والبيض. نريد مساعدة بعضنا فهذه طبيعتنا. نريد
العيش على سعادتنا ال على مآسينا. في هذا العالم مساحة للجميع.
واألرض غنية وتستطيع إعاشة كل من عليها. الحياة يمكنها أن
تكون حرة وجميلة. لكننا ضللنا الطريق. أيها الجنود ال تستسلموا
للمتوحشين. الذين يستحقرونكم ويستعبدونكم. يعاملونكم

كالماشية. يستخدمونكم كمدفع وقت الحرب”.
 

▫ضد الحرب.. كل حرب 
 

▪لم تكن التحذيرات التي تلقاها شابلن من أن الفيلم قد ال ُيعرض
في أوروبا وحتى في أمريكا نفسها أمًرا غريًبا برأي البعض. وال

محاولة السترضاء هتلر وعدم إثارة غضبه كما يرى آخرون.
 

▪رأت األنظمة في أمريكا وإنجلترا -وكانت محقة آنذاك- أن
الفيلم ليس مجرد انتقاد لهتلر العدو. الذي ربما سيلجؤون
لمحاربته (عند تصوير الفيلم لم تكن الحرب العالمية الثانية قد
اندلعت وبالطبع لم تكن أمريكا قد قررت خوض الحرب). بل رأت
أنه فيلم ضدها أيًضا. ضد سياسة الحرب التي تمارسها هي نفسها.
بل وأكثر من ذلك كانت ترى الفيلم ضد نظامها الرأسمالي بأكمله.

 
▫الحرب على العراق.. مواجهة ساخرة

 
▪واجهت الكوميديا بأشكالها المختلفة الحرب على العراق بقوة
مع ظهور نية واشنطن غزوها عام 2003. بدعوى امتالك أسلحة
نووية. على مسارح أمريكا وإنجلترا ُأعيد إنتاج عشرات
المسرحيات الكالسيكية الساخرة بمعالجات جديدة لفضح الوجه

الحقيقي للحرب الوشيكة.

▪من بين تلك المسرحيات كانت الميجور باربارا لـ(برنارد شو). والتي
تصور الدور القذر ألباطرة صناعة وتجارة السالح والنفط. ودورهم
في إشعال الحروب من أجل مراكمة أرباحهم وفتح األسواق. هذا
باإلضافة لعشرات األعمال الكوميدية التي قدمت نقًدا مباشرا

لألسباب التي ساقها بوش االبن لتبرير غزوه العراق.
 

▪كما غزت صحف العالم رسومات الكاريكاتير الساخرة من دعاوى
أمريكا وبريطانيا للحرب. فضحت تلك الرسومات اتهامات أمريكا
للعراق بامتالك أسلحة نووية. وهلهلت الخطاب التعبوي الذي اعتمده
بوش وتابعه رئيس الوزراء البريطاني (توني بلير) لحشد التأييد
للحرب سواء داخل المجتمع أو بين الجنود الذين سيشاركون في

الحرب.
 

▪في المنطقة العربية كان الفنانان األردنيان نيبل صوالحة وهشام
يانس أبرز المسرحيين الذين سخروا من دعاوى الحرب على العراق.
ومن صمت الحكومات العربية لكنهما جعال صدام حسين مسؤوًال

أيًضا عما آلت إليه األوضاع في المنطقة.
 

▪قبلها بسنوات سخر يانس من الفتاوى التي تبيح االستعانة بأمريكا
في ما عرف بـ”حرب تحرير الكويت” أو عاصفة الصحراء عام 1990.
عندما قلد بشكل ساخر الشيخ الشعراوي أبرز مطلقي هذه الفتاوى.
فهلهل فتوى الرجل الذي كان وال زال يحظى بقداسة لدى القطاع
األوسع من الجماهير في مصر والدول العربية. وكشف مدى

“تسييس” فتواه وسذاجة طرحها.
 

▪لم تستطيع األعمال الفنية الكوميدية كما لم تستطع االحتجاجات
وقف الحرب على العراق. لكنها استطاعت فضح كذب دعاوى تلك
الحرب. من خالل السخرية منها. اتخذت من الضحك أداة لتغريغ

شحنات التعبئة والتجييش االجتماعي للحرب.
 

▫الكوميديا السياسية ونضج الوعي
 

▪يرى سيغموند فرويد أن السخرية من أكثر الدفاعات النفسية
الناضجة والتي يستخدمها اإلنسان لمجابهة الضغوط واألزمات

والحفاظ على توازنه النفسي في أوقات المحن.
 

▫فهل يمكن أن نعتبر الكوميديا السياسية تعبيًرا عن نضج سياسي
وإفراًزا لوعي مجتمعي وفكري؟

 
▪في روسيا لم تكن أعماًال مثل المسرحية الساخرة بستان الكرز
لـ(أنطون تشيكوف) والتي عرضت في 1904 (نفس عام وفاته) سوى
تعبير عن سجاالت عاصفة خاضتها النخب الفكرية والثقافية

والسياسية في روسيا القيصرية آنذاك.
 

▪ما رصدته “بستان الكرز” من تغيرات هائلة داخل المجتمع
الروسي. حيث نظام قديم يتداعى. ورأسمالية ناشئة تسود ثقافتها
القاسية. وكذا الطبيعة االجتماعية والطبقية المركبة للمجتمع
الروسي. جميعها كانت قضايا مطروحة للتحليل والنقاش والحسم
على أجندات الساسة والمثقفين الروس. وعلى صفحات المجالت
والدوريات السياسية والفكرية التي كانت ُتطبع في الخارج وتهرب

إلى داخل روسيا.
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▪فلم يكن لـ(تشيكوف) أو غيره من كتاب األدب والمسرح الساخر
في روسيا أن يصلوا من خالل أعمالهم إلى هذه التحليالت
االجتماعية. ما لم تكن مطروحة باألساس على المجتمع. أو باألقل

على طلعيته من المثقفين (االنتلجنسيا).
 

▪كذالك لم تكن أعمال “شارلي شابلن” وبالتحديد بداية من
“العصور الحديثة” سوى ترجمة لألهمية الكبيرة التي حظيت بها
األفكار االشتراكية ونقد النظام الرأسمالي. فضال عن سطوة تلك
األفكار داخل أوروبا بعد نجاح ثورة البالشفة في روسيا عام

.1917
 

▪انتشرت التمردات واالنتفاضات واإلضرابات التي دعا إليها قادة
القوى االشتراكية بمختلف تكويناتها في ألمانيا والمجر والنمسا
وإيطاليا وحتى بريطانيا نفسها. وذلك قبل أن ُتمنى بهزيمة هنا

وأخرى هناك.
 

▫كوميديا العصور الحديثة
 

▪ال يكفي فقط أن تكون هذه األفكار مطروحة بل يجب على
الفنان نفسه أن يعيها تماما. في “العصور الحديثة” التقط شارلي
شابلن فكرة تقسيم العمل كأحد أكثر مظاهر تكنيك العمل
الرأسمالي الصناعي رتابة وال إنسانية واغتراًبا. لكن هل يمكن
لفنان لم يطلع على جدال ماركس في قضية “تقسيم العمل” أن

يلتقط هذه الصورة لتكون أساًسا لعمله الفني؟!.
 

▪ُبنيت سخرية شابلن في “العصور الحديثة” على وعي تام.
ليس فقط ممتًدا من األفكار الناقدة للنظام الرأسمالي. بل من
خالل التصاقه بقضايا العمال وبؤسهم. لم يكن شابلن شيوعًيا. لقد
أعلن هذا مراًرا رًدا على اتهامه بالشيوعية عقب فيلمه “العصور
الحديثة”. لكنه رغم ذلك كان يمتلك الشجاعة لتأييدهم عندما

قال: “لست شيوعًيا لكني أؤيد كل ما يفعلونه اآلن“.
 

▪لم تكن أيًضا األعمال الفنية الساخرة من عروض مسرحية
ورسومات كاريكاتورية وبرامج تليفزيونية فكاهية إبان الحرب
على أفغانستان ثم العراق في 2003 سوى نتاج حركة قوية

مناهضة للحرب كان يشهدها الغرب.
 

▪شارك في المظاهرات المناهضة لغزو العراق ماليين المواطنين
في كل أنحاء العالم. ووصفت المظاهرات بأنها أضخم تجمع بشري
مناهض للحرب في التاريخ. في إيطاليا بلغ حجم المظاهرة التي
نظمت في 15 فبراير 2003 نحو 3 ماليين شخص. وفي بريطانيا

مليوني متظاهر. وفي مدريد 1.5 مليون متظاهر.
 

▪حتى ما شهدته المنطقة العربية من أعمال فنية ساخرة من
دعاوى الحرب على العراق وأسبابها المزعومة. والحكومات
العربية المؤيدة لها. فكانت نتاج وعي مناهض للحرب قادته
مجموعات سياسية وحركات طالبية استطاعت تنظيم مظاهرات

ضد غزو العراق.

▫الحرب على أوكرانيا.. لماذا لم نسخر بما يكفي من معارك روسيا
والغرب؟

 
▪فنون الكوميديا السياسية ال تحتمل اللبس. فهي تتخذ موقًفا واضًحا
ومتماسًكا تجاه قضية أو إجراء سياسي ما. ترى أن عليها السخرية
منه. هلهلته. فضحه. إزالة القداسة من حوله. قلنا إن بلورة هذا الموقف
يكون مرهونا عادة بحد أدنى من الوعي ووضوح الرؤية. فليس الفن
أداة معلقة في الهواء مفصولة عن السياق االجتماعي والسياسي.

ضربنا في السطور السابقة أمثلة على ذلك.
▪اقتصر النقد الساخر للحرب الروسية على أوكرانيا حتى اآلن على
بعض رسومات الكاريكاتير والرسومات الكارتونية المنشورة في

الصحف أو على مواقع التواصل االجتماعي. فبماذا أرادت أن تخبرنا!
▪جاءت الرسومات في أغلبها ساخرة من الدب الروسي. بينما لم
تطرق إلى موقف أمريكا وحلف الناتو. وال سياستهم التدميرية
والمغذية للصراعات العسكرية. كانت الرسومات متماهية بسذاجة

شديدة مع موقف دول الغرب.
▪إحدى هذه الرسومات لسلم صاعد يجسد مراحل تطور اإلنسان من
كائن يشبه القردة حتى الوصول إلى شكل إنسان اليوم. بينما بالجوار

بوتين يهبط بالبشرية للعودة إلى مراحل ما قبل التطور.
 
 

▫غياب رؤية سياسية متماسكة
 

▪كانت هذه مجرد نماذج من الرسومات الساخرة التي تناولت الحرب
الروسية على أوكرانيا. لكن غالبيتها ال يخرج عن نفس وجهة النظر:
“همجية وديكتاتورية روسية في مواجهة المواطن األوروبي

الديمقراطي المتحضر”.
▪بينما غابت أي أعمال فنية ساخرة تقدم نقًدا سياسيا موضوعًيا لهذه
الحرب وأطرافها الحقيقيين (بوتين والغرب) وتدين دمويتهم. وتكشف
عن جوهر الصراع الروسي الغربي من أجل النفوذ والهيمنة. هذا الصراع

الذي تدفع ثمنه الشعوب.
▪هذا الغياب وراءه انعدام تام ألي رؤية سياسية واضحة من قبل
القوى السياسية واالجتماعية في أمريكا وأوروبا تجاه هذه الحرب.
رؤية مستقلة عن رؤية األنظمة الغربية. تستطيع اإلجابة عن أسئلة:
“لماذا هذه الحرب اآلن؟ ومن هم أطرافها الحقيقون؟ وعلى من تلقى

مسؤولية إشعالها؟ وإلى أين يمكن أن توصلنا؟”.
▪يبدو أن غياب هذه الرؤية المتماسكة نتاج لضعف القوى السياسية
واالجتماعية في أوروبا وأمريكا في هذه المرحلة. كما هو أيًضا ربما
تعبير عن صعود اليمين الشعبوي. وهي مسألة تحتاج إلى الكثير من

البحث. (الصور في التعليقات وعلى رابط المقال في الموقع)
 
 
 

أحمد خليفة كاتب اشتراكي ثوري. نشر هذا المقال ألول مرة في موقع
مصر ٣٦٠

الخط األمامي _ تيار اليسار الثوري في سوريا 



الخط األمامي
لسان حال تيار اليسار الثوري في سوريا

منظمة اشتراكية ثورية تأسست في الثورة السورية عام 2011

info@revoleftsyria.org 24

www.Revoleftsyria.org

العدد ٦٠ ✪ ٦ / 2022

@Revoleftsyria
0045/91-60 50 22


