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عبيةالشاالحتجاجاتبؤرهواألولحدثان،سوىوالمنطقةسوريافياالوضاعوجمودركوديهزلم

منابعالرفيبيروتمرفأأصابالذيالرهيباالنفجارهووالثانيوغيرهما،والعراقلبنانفي

لنظاماإليهوصلالذيلالنحطاطالفظيعالدركعنمأساوياتعبيراكانواألخير.الماضيالشهر

المأزومةحاكمةالاألنظمةكللحالةوانعكاستكثيفنفسه،الوقتفيوهو،لبنان،فيالعفنالطائفي

.بلداننافيوالحاكمةالمالكةالطبقاتواستشراسلفجوروفاضحالمنطقة،في

فياهزيمتههومرارةواألكثرسنوات،عشرمنذفيهااندلعتالتيالبلدانفيالثوراتانهزمت

االنهيارإلىاألنظمةدفعمنأخرىبلدانفيالدائرةالشعبيةاالحتجاجاتتنجحولمومصر،سوريا

.التنازلأو

على.اشعوبهعلىالمنطقةبلدانعمومفيالمضادةالثورةانتصارونشوةالرجعيةالردةزمنانه

فعلردةأدنىدونإسرائيلمعدبلوماسيةعالقاتبإقامةاإلماراتمشيخةقامتاألرضيةهذه

مرتعإلىبرمتهاالمنطقةتحولت."الرجعياتعيد"مرحلةحقاانها.الخطوةهذهضدملموسة

المنطقةاقإلحعلىتعمللالستعمار،ومباشرةفاقعةوعودةواإلقليمية،اإلمبرياليةالدوللتدخالت

عفينوتتدميرمنمزيديعنيبقائهامجردالتيالقائمة،البرجوازيةاألنظمةعلىوالحفاظبها،

.مجتمعاتها

.الحياةقيدعلىوالبقاءيومهم،قوتلتأمينالسوريينماليينيلهثحيثوالمحبط،القاسيالجوهذا

ها،واستباححياتهمدمرنظاممقاومةعلىقدرتهموعلىلهمواسعواحتجاجيمنظمعملاييعيق

اطاتونشصيغعلىحكماتنعكسموضوعيا،سوداوية،لحظةهكذا.بالدناأرجاءعمتواحتالالت

.سوريافيالمتدخلةالدولعليهتتفقماانتظارعلىتقتصرأصبحتالتي:الرسميةالمعارضات

سوريابلمستقحولبينهافيماتوافقإلىالتوصلوشكعلىالدولهذهانفيهاتبدومرةكلوفي

الوضع،هذا.الدوللهذهخدماتهامقدمةالحياة،استعادتقدالرسميةالمعارضةهذهأنمجددانرى

قطاعاتتابينواإلحباطباليأسعاموشعورات،/المناضلينعمومعلىابينا،أمشئناايضا،ينعكس

.منهمواسعة

ات/لينالمناضبأنمقتنعين،الثورياالشتراكيالحزببناءعلىنعملجدا،قاسسياقهكذافي

ةقادن/وهموقدرة،صالبةاألكثرهمالرجعيةالردةظروففييكافحونالذيناالشتراكيين

دونهألن،الثوريالحزببناءعلىوثباتبحزمالعملنتابع.محالةالالقادمةالجماهيريةالنضاالت

.القادمةاالجتماعيةوالثوراتللنضاالتممكنانتصارال

الهمجيةأواالشتراكية



ال . دعاة الحرب يشنون حمالت عنصرية وقومية

!للعنصرية والشوفينية القومية

الغازعنالتنقيبوقفالدولكلعلىيجب

شرقفيالعسكريةالعملياتووقفالطبيعي

!المتوسط

!يجب أن يبقى الفحم والغاز والنفط تحت األرض

االشتراكيالتيارفياألعضاءالمنظماتنحن،

دناجهوسنضاعفأننانعلن،المنطقةفياألممي

الصعيدعلىوالسالماالشتراكيةرايةلرفع

.العالمي

حزب العمال االشتراكي الثوري في تركيا

(اليونان)حزب العمال االشتراكي 

(قبرص)التضامن العمالي 

(مصر)االشتراكيون الثوريون 

(  سوريا)تيار اليسار الثوري 
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 للحرب ،ال

!نطالب بالسالم في شرق المتوسط

ال للطاقة القذرة ،

نعم للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البحر األبيض 

المتوسط

حثالبمنكالبشأنالمنطقةدولبينالتوتريتصاعد

ناءب  وخططالمتوسطالبحرشرقفيالطبيعيالغازعن

.أوروباإلىالغازهذالنقلأنابيبخط

هاوقعتالتياألنابيبخطاتفاقيةحظيتحينوفي

ربيةالعواإلماراتمصربدعمواليونانوقبرصإسرائيل

رالبحاعلىالسيادةقضيةتثير.وفرنساالمتحدة

مصروبينوليبياتركيابينالبحريةالحدودومعاهدات

ريعسكصراعنشوبخطرمنوتزيدتوتراتواليونان

اتالواليمثلاإلمبرياليةبالقوىدفعما.المنطقةفي

هامقدمتوفي،األوروبيواالتحاد،األمريكيةالمتحدة

لةمحاوفيالدبلوماسيةممارسةإلى،وألمانيافرنسا

اوايضالمنطقةفيالنزاعاتمنلكل"حل"لطرحمنها

األبيضالبحرشرقفينشهدهما.ليبيافيللحرب

.اإلمبرياليةالهيمنةألزمةانعكاس  هوالمتوسط

ةاالقتصاديمصالحهاعنتدافعالحكوماتجميعحيث

قوىالبينفالشقاق.الخاصةوالعسكريةوالسياسية

خلقمحاولةمناألصغرالقوىمكنماهوالعظمى

ااوضاعالرأسماليةأزمةتخلق.ألنفسهاللمناورةمجال

فسةالمتناالحاكمةللطبقاتيمكنبحيثللغايةخطيرة

ربالحمستنقعإلىالعمالماليينتجرأنبينهافيما

نمالطاقةشركاتستجنيهاالتياألرباحفان.المميت

.العمالجيوبإلىتذهبلنوالغازالنفط

دوتهدالمناخأزماتتعمقانماالقذرةالطاقةوسياسات

ستثماراالترفضالتيالحكوماتونفس.كوكبنامستقبل

هيمةالالزالمناخيةالتدابيروتتخذالنظيفةالطاقةفي

.الحربأعتابإلىالمنطقةشعوبتدفعالتي

ؤسوالبالجوعإالتجلبلنالتيالحروبضدنقفاننا

وتراتالتتستخدمالتيالسياساتنقاومأنناكما.والدمار

كلداخليفالقوميةالشوفينيةلتعزيزكذريعةالعسكرية

تهدفتسالتيالعنصريةالحمالتنقاومأننامثلما.دولة

لهمولونقوالفقرالحربضحاياهمفالالجئين.الالجئين

.بالدنافيبهممرحبإنه

الخط األماميياتيار اليسار الثوري في سور 

بيان مشترك للمنظمات االشتراكية الثورية في بلدان شرق المتوسط

نالتضامهوالتوتراتلتخفيفنحتاجهماإن

وليس،البلدانجميععمالبيناألممي

جبي.الكبرىاإلمبرياليةالقوى"دبلوماسية"

العمليات-النزاعات-التوتراتسلسلةوقف

هابعضتهددالتيالحربيةالسفن-العسكرية

علجيحاولون،بلدكلفي.الفورعلىالبعض

.اديةاالقتصاألزمةتفاقمفاتورةيدفعونالعمال

األزمةأحدثتهالذيوالدمارالخرابأنكما

ينماب.غيرهممنأكثرالفقراءيصيبالبيئية

ةالرأسماليوظلمبهتانعنالوباءأزمةكشفت

العمالجعلالرأسماليونيحاولاذ،كنظام

هذهكلمواجهةفي.الوباءثمنيدفعون

اعصرفيمصلحةأيلديهمناأحدال،المشاكل

ةمصلحبلدكلفيوالفقراءللعمال.عسكري

الفقريولدالذيالنظاممقاومةفيمشتركة

المظاهراتصورأظهرت.والحربوالعنصرية

امالعربيالربيعروحأنبيروتشوارعفي

ظهرتوكذلك.جميعًالنااإللهاموتبعثحيةتزال

المدنفيالالجئينمعالتضامنمظاهرات

هذافيوحدنالسناأنناأوروبافيالكبرى

.النضال
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بيان التيار االشتراكي األممي 

حول بيالروسيا 

زءجإنها.بيالروسيافيالنضالمعنتضامننحن

نانلبأيًضاتشمل-االحتجاجاتمنجديدةموجةمن

لسياسيابالتغييرتطالب-وتايالندوماليوبوليفيا

الثوراتمنموجةأعقابفيذلكيأتي.واالجتماعي

،اكورونفيروسجائحةقطعتهاالتي2019عامفي

منكثيرفيوتفاقمت،اآلنالظهورإلىعادتلكنها

ياالقتصادواالنهيارالوباءتأثيربفعلالحاالت

.بهالمرتبط

ماببيالروسيافياالحتجاجيةالحركةمقارنةتمت

اوجورجيأوكرانيافي"الملونةالثورات"يسمى

"األوروبيالميدان"احتجاجاتأو،وقيرغيزستان

هذافإن،ذلكومع.أوكرانيافي2013-2014

لالنتفاضةالمحددالخاصالسياقيتجاهل

اروسيفيجرىماعكسعلىانهاذ.البيالروسية

إنهف،السابقةالسوفيتيةالجمهورياتمنوالعديد

ابيالروسيتشهدلم،الستالينيةسقطتعندما

كان.اقتصادهاوتحريرالنطاقواسعةخصخصة

بلدانالشهدتهالذي،المعيشةمستوياتفياالنهيار

الدولةرأسماليةمنعنيفةانتقاليةبمرحلةتمرالتي

لىععالوة.صمتًاأكثر،الحرةالسوقرأسماليةإلى

منطبقةإنشاءبيالروسياتشهدلم،ذلك

.ياروسفيأوأوكرانيافيحدثكما،األوليغارشية

ربونالمقوحلفاؤهلوكاشينكوتمكن،ذلكمنوبدالً 

فيالمركزيةالقوةمنعاليةدرجةعلىالحفاظمن

.االنتقاليةالفترة

اتالشركأناألخيرةالسنواتفيلوكاشينكوادعى

أنطبشر،للخصخصةمهيئةأصبحتالبيالروسية

ةموازنإلىالنظامسعىكما.مناسبًاالسعريكون

الصينمععالقاتبناءخاللمنالروسيالنفوذ

فيجرىلذلكوتأكيدا.وبريطانيااألوروبيواالتحاد

الجيشمشاركة،العامهذامنمارسأواخر

ريةالبحمشاةمعمشتركةمناوراتفيالبيالروسي

.البريطانيةالملكية

إضراباتهناك.الشوارعإلىنزلوااآلالفمئات

الصلبوأعمالالطاقةوقطاعالمصانعفي

اإلعالمووسائلوالبتروكيماوياتوالتعدين

علىوحلفاؤهلوكاشينكورد.أخرىوقطاعات

الدولةلقواتالعنانوأطلقوا،بالقمعذلك

،اإلضرابقادةواعتقلوااالحتجاجاتلمهاجمة

.وتوسعهاالحركةتجذرمنزادمما

،يالروسالسياسيالدعممقابل،البدايةفي

الروسيالنفطمنبيالروسيااستفادت

.رهتصديوإعادةتكريرهيتمالذي،الرخيص

الرئيسيالسوقأيًضاروسياقدمتكما

ن،لك.الصناعيوإنتاجهاالزراعيةلمنتجاتها

الدعمهذاتراجعأدى،األخيرةالسنواتفي

،روسيامعالعالقاتتوترمعاالقتصادي

لىعالضغطزيادةإلى،النفطأسعاروانهيار

كودبالراالقتصادفأصيب.لوكاشينكونظام

اتوالهجمالخصخصةنحولوكاشينكووتحول

ذلكوشمل.العمالمعيشةمستوياتعلى

علىضريبةفرض2017عامفيمحاولته

ىعلاألجوروتجميدالعملعنالعاطلينالعمال

السلعأسعارارتفاعمع،سنواتعدةمدى

.االستهالكية

لجماهيرالمتدهوراالقتصاديالوضعيوفر

،19-كوفيدأزمةإدارةسوءجانبإلى،بيالروس

9فيالمزورةاالنتخاباتفيهجرتالذيالسياق

فوزهلوكاشينكوفيهاادعىوالتي،أغسطس

في10تاركااألصواتمنالمائةفي80بنسبة

الناسفيات،المعارضةمرشحة،لـمنافستهالمائة

اتخاذسببتفسيرفيهذايساعد.تسيخانوسكايا

اتاحتجاجعلىيقتصرالشكالاالحتجاجاتحركة

شكلفيأيًضاولكن،الشوارعفيضخمة

ركاتالشفيكبيرحدإلى،النطاقواسعةإضرابات

السابقفيالعمالكانحيثالدولةتديرهاالتي

ليةالعماالنقاباتإلىالوصولبإمكانيةيتمتعون

.فقطللنظامالمؤيدة
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فقد،الكفاحعنوحلفاؤهاتسيخانوسكاياتخلفت

تزامااللإلىالبداية،،فيالمتظاهرينبدعوةاكتفت

تقدمال.العنيفةالمواجهاتوتجنببالقانون

لقليلاسوىالقومية-الليبراليةالرسميةالمعارضة

المواطنونيواجههاالتيللمشقةالحلولمن

علىتضيفالانهااذ.العاديونالبيالروسيون

لذياوالبديلشيئا،جديدةانتخاباتإلجراءالدعوة

منالمزيدإالليسلوكاشينكوحكمعنتقدمه

إلىًضاأياإلمبرياليةالقوىتسعى.االقتصادتحرير

.صالحهالموفقًاالناشئةاالحتجاجيةالحركةتشكيل

ةالمتحدالوالياتمثلالغربيةالقوىيشملوهذا

اآلنتغازلالتي،وبريطانيااألوروبيواالتحاد

.ميةالرسالقومية-الليبراليةالمعارضةمنأقساًما

تريديالت،بوتينفالديمير  روسياأيضاتضمكما

.المنطقةفينفوذهابناءإلعادةالحركةاستخدام

ةالحركوتطورنموهوكلهلذلكالحقيقيالبديل

اجتماعيةمطالبتطرحالتيالمستقلةالعمالية

اليومابيالروسيفينشهدنحن.أسفلمنوسياسية

كلبشالعماليتنظمعندماالمنبعثةالهائلةالقوة

اإلضراباتحركةاقتصرت،اآلنحتى.جماعي

انتخاباتإلجراءالدعواتعلىكبير،حد،إلى

السجناءسراحوإطالقللقمعحدووضع،جديدة

داخلأقليةأعربتفقد،ذلكومع.السياسيين

نعالسابقة،المطالبعلىعالوةالعمالية،الحركة

اياقضومعالجة،الخصخصةبمنعايضا،مطالبتها،

.والفقرالبطالة

تجدداالنتفاضة،هذهتشهدأنلنأملواننا

لىعتستندحقيقيةاشتراكيةتقاليدبزوغ

ال.تحررهمأجلمنللعمالالفعليةالحركة

إدخالعلىهذاذلكتحقيقيقتصرأنيمكن

نأيجببل،فحسبالبرلمانيةالديمقراطية

فلأسمنالديمقراطيةالسيطرةأجلمنالنضال

الحراكيخلق.المجتمعجوانبجميععلى

احتماالً ذلكفيهيصبحسياقًاالحالياالحتجاجي

.حقيقيًا

الكاملدعمهالدولياالشتراكيالتياريقدم

اديةواالقتصالسياسيةالنضاالتمعوتضامنه

عقمنعارضانناكما.البيالروسيةللجماهير

قواتقبلمنواإلضراباتاالحتجاجات

جميعسراحإطالقإلىوندعولوكاشينكو

إننافنفسهالوقتوفي.السياسيينالسجناء

فيتدخلأيضدبحملةوسنقوم،نعارض

ووه،حكوماتناقبلمنبيالروسياسياسات

بديلظهورإمكانيةيجهضأنإاليمكنالأمر

.حقيقياشتراكي

األممياالشتراكيالتيار

2020آب/أغسطس25

للحركةاالجتماعيةالمطالبتعميقإن

انتزاعفييساعدأنيمكناالحتجاجية

لقوىايدبتقويةالملتزمينأولئكمنالسيطرة

وسيةبيالرأوليغاركيةكانتسواء-الرأسمالية

بالدالترىالجنسياتمتعددةشركاتأومحتملة

إرثدفنلطالما.للخصخصةناضجةأنهاعلى

يفالثورياالشتراكيالتقليدالستالينية

هذا.السابقالسوفياتياالتحادجمهوريات

تمحيث،بيالروسيافيخاصبشكلصحيح

.الستالينيةبقايامنالعديدعلىالحفاظ
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سوّية الُمتشعبة واتجاه
ّ
اتها الحديثةالحركات الن

ن برجاس بقلم هيلي 

شرينوالعالواحدالقرنتطوراتنخوضُ أنّنارغم  

الّسياسيّةواالجتماعيّةالُمتغيراتتداعياتونُطالعُ 

حياةاتلتغييرالبعضنظرةأنّ إالّ واالقتصاديّة

منخلوت  الالزالتالّشرقيّةُمجتمعاتناضمنالمرأة

ةعبوديإلىإضافةوالُمتطرفةالمغلوطةالقيم

ويّةالنّسهيما.الفئاتبعضقِبلمنالنّساء

:ويّة؟النّسالماركسيّةرؤيةووفقالعام،بشكلها

وقالحقّ فيوالمرأةالّرجلبينللُمساواةدعوة

ً المجتمعفيوانخراطهاوالواجبات، نبجإلىجنبا

أسريّة،"النّواحيجميعفيمعهُ 

عِ جميفيلهمشاركتهاإلىلتتوسع...ُمجتمعية

قوفأما.إلخ...وعملواقتصادسياسةمنالقضايا

لنّساءااندماجهي:االشتراكيّةالماركسيّةالرؤيّة

مناملةالشّ الُمجتمعيةالتغييراتوإحداثالعملفي

ىعلبالقضاءالّطبقيّةوإلغاءألعلى،أسفل

عامةلكيّةمُ إلىاإلنتاجوسائلتحويلوالّرأسماليّة

ً األسرةالعتباروصوالً وشاملة، ً اجتمنشاطا اعيا

.المجتمعشؤونضمنمناألطفالوتربية

طورات وتداعيات ا
ّ
 للت

ً
لقرن وفقا

ين أين تتوجه  الواحد والعشر
سوّية؟

ّ
الن

يقتصرُمصطلح"النّسويّة"أنّ البعضيرىربما

حريتهاعلىوحصولهاالمرأةتحررعلى

ً الّشخصيّة اللباستشملُ مقتضبةلنظرةوفقا

ماليرأسُمجتمعضمنفقطاالختياروحريةوالعمل

نواحيهبكلّ متزعزعارستقراطيو

ً المرأةُحرياتوإدراج...واتجاهاتهِ  اتلطبقوفقا

ينبالحياةومنظومةالثقافاتواختالفالُمجتمع

ِلحفاظذلكويعودُ وريفي،ُمتمدنُمجتمع

ننكرالالّذيالموروثعلىالّشرقيّةالُمجتمعات

ً تطوروأنّه ً أقلفباتمانوعا زالاللكنّهإجحافا

 ً ً أبويا ً نكبيرةوُمتفاوتةبنسبذكوريا .ماوعا

ً تدعوكبيرةبنسبة شأنمنتُنقصحركةالعتبارهاأحيانا

كننييمالنسويّةحركةعلىالقائماتإحدىحليمةدارين

بينهااوتالتّفوك م  حديثة،وإنّماُمستحدثةعنهاأقولأن

إذبير،وكُمختلف  والحركاتالنّسويةالنّظرياتوبين

ارنتهاُمقعلىللحياةالمرأةانبثاقفينظرتُهاتقتصر

شأنحطّ وت…تناهضهُ الالمرأةجنسيّةنواح  منبالّرجل

لهُ جاريةمُ وإنماللّرجلنِداً ليستالقويّةالمرأةألنالمرأة

ً أيضالواجباتفيمعهُ لسواسيتهاإضافةوُمعادلة أرىلما

فيرأةالمانخراطحقّ ووالّشموليّةالِفكرةحداثةفيها

وينوالدّ بالّسياسةالُمجتمعيّةمنظومتنامحدوديةِ 

بأبسطنددتُ مثالً حقيقيّةانطالقةأوالمتوارثة،المحظورات

ارهااعتبأو...المقاطيعكغرفة"للمرأةالُمذلةالّصفات

والوراثةالقضاءووعملهاإقرارهافيلرجلينموازية

."اعدالتهحيثُ أيّ األعلىنحوهرميالسفليبشكل

بهِ ةالمكتظ"الّجندر"لمفهومااللتفاتأنسىأالعليّ 

جلالرّ عنللمرأةوفصلهوالمعامالتالّرسميّةاألوراق

عنالمرأةأحقّيةيُبعدعنصريلُمصطلحوتحويلهِ 

دونوقادرالُمجتمعفيُمنخرطفاعلفرداعتبارها

والنّظرةيّةالفيزيولوجبالّطبيعةذلكتبريرإلىااللتفات

قدرتهاوالعقليةقيمتهامنتقتصّ التيالمؤنثة

ذكرةالّجسمانيالمرأةقوةيثبتوماالكثيرالّجسمانية

ً والّتي"الّريفيّةالمرأة"بِ يتجسدمثال للّرأسماليّةوفقا

ندماجاالعلىقادرةغيرمغمورةتكون  أنعليهاالُمستبدة

 ً لىعالّرجلمعقادرةنسويطابعذاتانطالقةمنخوفا

كثير  .قاتُمفاردونبروليتاريحقيقيجذريتغييرصنع  

إذقيّة،منطوالُمبالغةالّجندرمفهومفيترىالنّساءمن

يفترضُ ةوالجسديّ الفيزيولوجيّةالمرأةطبيعةأنّ يظننن

التّصورهذاأنّ حين  فيبحتة،أُنثويّةتكونأن  عليها

ساءالنّ منكثيرات  المؤكدمن"ألقولأميل  أن  يسعني

بادراتمُ مؤخراً الحظناوبالتأكيدألنّه،"أنفسهنّ عدوات

وجلالرّ عملِ مواضعِ فيإمكانياتهنّ أثبتن  لنساء  

سبقمما…األمثلةذكردونالمقالهذافيسأقتصرُ 

أخصّ أن  هناعليّ و_اآلنالنّسويّةتوجهفإنّ وذكرت

للّشكلياتوديي_الُكبرىغالبيتهافيالسوريّةالنّسويّة

ماهيةإدراكدونللّجنسالّدعوةوالّشخصيةالحّرياتو

قارناتبالمُ االكتفاءمعالّصحيحاستخدامهاوالّدعوةهذه

ئةالخاطوالموازنةاألخرىالنّاحيةِ فيالّرجلووضع

أثناءيفاألحياءومدرسبالّسبورةكثيراً يُذكرنيوهذا

لهُ بررأُ أنعليإذلإلنسانالتّناسليّةلألعضاءشرحهِ 

ً هذاعلىبأحقيته ً جتمعللمُ أبررهُ والللتّخصصوفقا وفقا

.كاملةهيكليةضمناالختصاصاتلعُموميات
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مفهوم الُمتحدثة فيه عن أسس" الّجنس اآلخر"في كتابها " سيمون دي بوفوار"إذ تقول 

:  الّجندر

(ال تولد المرأة امرأة، بل الُمجتمع هو الّذي يعلمها أن تكون امرأة) 

وديّةبالعبالّضاجوالُمتوارثاألبويالنّظامعنأّما

ً والّذيواالستبدادوالقمع الِفكرتطورعنرغما

ككلالعربيالُمجتمعطبيعةيُرافقُ زالالوالتّكنولوجيّة

الاألشكأحدبأنّهالقولعليّ باألخّص،الّسوريو

ملموس،وتامبشكل  نسويّةحركةأيّ لنجاحِ الُممانعة

ً تعميمدونوبالتأكيدألنّه تالحركامنجعل  طبعا

حف،صُ ُكتب،"ورقيّةنظرياتُمجرد  النّسويّة

،(…وبيوتيتويتر،بوك،فيس"وإلكترونيّة"…مجالت
للمُمارسةتمتالوورشاتومحاضراتندواتأو

تدعني.…أبداً ملموسةغيرأنّهاأيّ .صلةبأيّ الفعليّة

كانتديمةالقالنّسويّةالحركاتأنّ تامشبهتأكيداً أؤكد

الكبيراإلعجابعلىتُجبرنيوللفخرِ سبيالً وأنجح

وفيالبشريوالتّقدماآلنحداثةأمامالكثيرلتحقيقها

ليهِ إتؤوللمابازدراءوالنّظروالحروب،النّهضةوسط

نعوالحديث.والحداثةالتّقدمرغم  اآلنالنّسويات

واهذعصرنافيالُكبرىألهميتهايطولالنّسويّة

يّةاألساسوتصوراتهامعانيهاوفق  تحقيقهاضرورة

فييّةورجعوُمتخلفةأُنثويّةنظروجهاتمنالالحقّة

منيحدّ رأسماليودينيوعقائدي.علمانيالُمجتمع

لقبالحقوقأهميةعلىالتّأكيدوعليناالمرأةحقوق

ً القائمةالّشخصيّةالحّريات األسريّةبُنىاللطبيعةِ وفقا

بِفروقاتهاةوالّشائكالُمختلفةوالّطبقيّةوالُمجتمعيّة

.العامةالفرديّة
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ن : رسالة من عامل هشاشة الدولة وفساد المسؤولي 

الحثائر الص: بقلم

الشعبيةالثورةعلىسنواتعشرةمضى

التاالنفحالةمنفاقمماخراباتعيشوالبالد

.موالمعمالشاملوالفسادواالقتصادياالمني

ذلك،وغيرومحسوبياتادارةسوءومن

.السابقعنجداعاليةبنسبةازدادتوالتي

انالحقيقة،كله؟هذاعنالمسؤولمن

االولىالمسؤولةهيالحاكمةالسلطات

وهيالبالدفياالوضاعترديعنواالخيرة

مناألمنيالوضعإليهألعماالمسؤولة

هيف.وتجويعونهبوافقاروتسيبانفالت

حقوقهمعنالناسإلشغالالشيءهذاتعمدت

والفوضىالقالقلوالتفرقةوبثلديها

دةسعلىبالبقاءلهاتسمحالتيالمجتمعية

لمانهارغمالبالد،فيحاكمةكسلطةالحكم

وتفعلاالطالقعلىمصداقيةذاتيوماتكن

:البعثشعاراتتحولت)تقولماعكس

والفسادالنهبأصبحتاالشتراكية

معوالقالقتلأصبحتوالحرية.والرأسمالية

التفرقةأصبحتوالوحدةاألفواهوتكميم

المسؤولينوجميع(..والطائفيةالقومية

الجهازايالسلطة،عنالمنبثقين

وهمصحيحالغيربالمكانهمالبيروقراطي،

امنيةشخصياتقبلمنوساطاتعبراتو

االسدبشارالحاكمالنظامرأستشكلنافذة

فتمالحاكمة،الطغمةمنالضيقةالحلقة

همخاللومنالحساسةبالمواقعوزجهمتعينهم

)العاموالمالالدولةخزائنوسرقةنهبتم

ابيرواالضبالبياناتوالتالعب(ايضاوالخاص

لىاالوبالدرجةاالقتصاديالقطاعتخصالتي

الشيءهذاوكلالمالرأسمنالمزيدلكسب

لهالحولالذيالمواطنحسابعلىبقي

.والقوه

منالتنصلعلىدوماعودناالسوريالنظام

امرة،بالمؤيتحججتارةشعبهتجاهمسؤولياته

رةوتاالخارجيةوبالعقوباتبالممانعة،وأخرى

المسلحةالمجموعاتفعلمنانهايدعياخرى

خزائنانيعلمالجميعلكنو.اخرهوإلى

والمواطنالوطنخيراتمنمعبئةالمسؤولين

اوشفقةدونجوعايتضوراالخيروترك

فيالكارثةنرىاليوماصبحناحتىرحمة،

نبييعيشالمواطنواصبحالحقيقيمعناها

المسؤولينوفسادالدولةهشاشةمطرقتين

ررةمبوالغيرالمتكررةاالنقطاعاتمثالفهناك.

وغيرعشوائيوبشكلالكهربائيللتيار

منتبقىمماعددبإتالفتسبببمامدروس

وعجزهمالمواطنينلدىالكهربائيةاالجهزة

بسببتصليحهاحتىاوعنهابدالشراءعن

ربالحنتيجةاالغلبيةلدىالماديةالحالةسوء

.الحاكمالنظاممسؤوليتهاكامليتحملالتي

الجنوبفيالمواطنينمنعددااراءاخذت

داجاالحياناغلبفياناليقالاحدهمالسوري

الننيألالعائلةاحتياجاتبشراءكبيرةصعوبة

وهياليومياتعملمنواعيشوظيفةاملك

.باإليجاربمنزلاقطنوانامتوقفةشبهاالن

وانااطفالخمسةلديلياناقالاخرومواطن

قاوفولماياملخمسةيكفيالوراتبيموظف

ومواطن.لديالمعيشيالعجزألسداخربعمل

يرفعونالمحالواصحابالتجارانقالاخر

تفتيشوالالرقابةاوفالتموينرقيببالاالسعار

من(الرشوة)الغلةجمعاجلمنتكونجوالتهم

المالتأخذمحلكلومنالمحالتاصحاب

غيرةالصالبقاليةمنمثالالمحلامكانياتحسب

ماركتالسوبرومن(رشوة)ليرةاالف5000

ليرةألف25إلىالفإ20منالمولومنالف15

قيمةارتفاعمنشكىاخرومواطن.(رشوة)

منكبيعددوفقدانبالصيدلياتالدواء

،عالشارمنالقليلالعيناتبعضهذ.االدوية

.اليوميةحياتنامن
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والشخصياتوالقوىالعالميالضميرنطالبأمرهم،علىالمغلوبالسوريونالمواطنوننحن،

شكلبالمساعدةوالشعوباالنسانبحقوقوالمعنيةالعالمفيواالجتماعيةوالديمقراطيةالحرة

وكرامةبحريةالعيشإلىيصبووالذيوالجريح،المنهكالسوريالشعبمعوالتضامنجدي

ليالدوالمجتمعوتخاذلاالرهابوحقدالنظامظلمذاقالذيالمنكوبالشعبهذا.بالدهفيواستقالل

.ذلكتحقيقأجلمنيتهاونولنله،أفضلمستقبلوبناءالحياةيستحق

ن المس: تأسيس تقلة نقابة العمال السوريي 

اذعريقتاريخالسوريةالعماليةالنقابيةللحركة

رإثسوريةفيالعماللنقاباتالعاماالتحادتأسس

التيالفترةفي،1938عامفيالعامالعمالياالضراب

.الحديثةالسوريةالصناعةنهوضبدايةشهدت

بحريةالمتعلق279القانونإقرارتم1946عاموفي

.واالضرابالنقابيالتنظيم

وطنيادوراوالنقاباتالعاملةالطبقةلعبتوقد

ناتوالخمسياالربعيناتفيسيماوالهاماواجتماعيا

فيالضحايامنالكثيروقدمتالماضي،القرنمن

.الطويلكفاحهادرب

اعالنمنشهريننحوبعدأي،1959نيسان5وفي

الجديدةالحكومةشرعتالمصرية-السوريةالوحدة

العماليةالنقاباتحركةيقيدالذي59رقمالقانون

أجبرالقانونهذاانكمااالضراب،حقمنويحرمها

مرتبطواحدبتنظيمااللتحاقعلىكلهاالنقابات

ماليةالعالنقابيةالحركةولكن.الحاكمبالنظاممباشرة

فرطتولمالسلطةعناستقالليتهااستعادتماسرعان

.بها

كلورغم1963عامالبعثحزبانقالببعداذ

لعامااالتحادعلىاليدوضعالبعثيةالسلطةمحاوالت

،كبيرحدالىحافظ،االتحاداناالالعمال،لنقابات

رغياإلضراباتمنبالعديدوقاماستقالليتهعلى

منالعديددعاكما.1968-1963عاميالمرخصة

عناالتحاداستقالليةضرورةالىاالتحادقيادات

.الدولة

علىللسيطرةالدولةمساعيإطاروفي

الدولةأصدرتللنقاباتالعاماالتحاد

فيهايعرف1968حزيرانفي84القانون

ستقلةمنقاباتبصفتهاليسالعمالنقابات

العملشروطوتحسيندعماجلمنتعمل

منظمات"بصفتهابلللعمالوالحياة

المهماتفيالشعبتعبئجماهيرية

."والقوميةالوطنية

استقالليةعلىاالجهازاتمماولكن

ظحافانقالببعدجاءالعماليةالنقابات

لبتشكيالنظامقامحيث،1970عاماألسد

الوطنيةالجبهةهيلهأحزابجبهة

لىعبوضوحميثاقهاأشارالتيالتقدمية

بحزباستثناءسياسي،حزبأيتحريم

أوساطفيالنشاطعنالحاكم،البعث

.العمال

املةالكبالسيطرةالنظامسياسةوتتوجت

لنقاباتالعاماالتحادبيروقراطيةعلى

عث،البحزببقيادةقياداتهبالحاقالعمال،

دالمنعقمؤتمرهفياالتحادعلىوفرضه

النقابية"مقولةتبني1974عام

علىيجبانهتعنيالتي"السياسية

اوجانباالمباشرةمطالبهموضعالعمال

التيالسياساتلصالحعنهاالتخلي

.النظاميقررها
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الليةالستقالمتالحقةالضرباتهذهمنبالرغم

وياتهمستوبعضقاعدتهفيبقيلكناالتحاد،

الدولةلسيطرةمعارضةميولالمتوسطة

اباتللنقسمحوذلكباستقالليته،وتتمسك

االحتجاجاتمنعددفيالمساهمةالعمالية

.ماضيالالقرنمنوالثمانيناتالسبعيناتفي

النظامأخمد1982عامصيفمنذولكن

قراطيةبيرووتحولتالمستقلالنقابيالنشاط

والسيطرةالرقابةأجهزةأحدالىاالتحاد

عامالدولةقامتاذ.للنظامالتابعةوالقمع

الىأدىالذي1رقمالقانونبإصدار1985

االتحادمفاصلبكلالكاملالسلطةإمساك

حاداالتقياداتوأصبحتالعماللنقاباتالعام

السياسيالنظاممنجزءاالقانونبهذا

.الحاكم

بعدالسوريين،العمالمنعددبادرلذلك

عدةامتدادعلىوتنسيقوحواراتتداول

نالسورييالعمالنقابةتشكيلالىأشهر

اعللدفمنظمنقابيكفاحيكاطارالمستقلة،

المواقع،كلفيومصالحهمحقوقهمعن

ريةالسوالعاملةالطبقةدوربأهميةولقناعتنا

ورسمالراهنةالكارثةمنبالدناإخراجفي

بالدهملوحدةالسوريونفيهيستعيدمستقبل

سياسينظامواقامةواستقاللهموحريتهم

العدالةيحققواجتماعيديمقراطي

.االجتماعية

نالسورييالعمالنقابةالتنفيذيالمكتب

المستقلة

2020أغسطس /آب17

iswsy2011@gmail.com

وأصبح . مليون عامل5كان عدد العمال السوريين يتجاوز 2011قبل اندالع الحراك الشعبي في اذار عام 

ن نجد ان في حي. بعد عشر سنوات من الحرب والدمار والتهجير يتجاوز قليال الثالثة ماليين ،داخل البالد

.ألف عامل400عدد العمال السوريين في تركيا يقارب المليون وفي لبنان نحو 

الل داخل لعمال السوريون الذين يعملون بشروط وظروف سيئة وقاسية يتعرضون ألبشع أشكال االستغ

.البالد وخارجها هم بأمس الحاجة لنقابات مستقلة ونشطة تدافع عن حقوقهم ومصالحهم
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!الشعوبإالصديقوالحليفال

____________________

الدوربموضوعاإلحاطةأجلمن

،أوسعبشكلالمتصاعدالتركي

يفإليهننظرأنعلينااناعتقد

واالقتصاديالتاريخيسياقه

.ليوالدواالقليميوالجيوسياسي

بقلم غياث نعيسة

اسعةالتالمرتبةفيهياالقتصادية،ازمتهارغمتركيا،

حلففيأساسيوركنالعالم،اقتصاداتأهممنعشر

حدةالمتالوالياتبعداألكبرالثانيهووجيشهاالناتو،

أساسيمكوناذن،هي،التركيةالدولة.الحلفهذافي

.الغربيةالرأسماليةالمنظومةفي

عوامل،عدةعنناتجالتركيللنظامالتدخليالنزوع

التي2008لعامالعالميةاالقتصاديةاالزمةأولها

النظامفأصابتالكورونا،جائحةمعاليومتفاقمت

المتحدةالوالياتايصميمهفيالعالميالرأسمالي

.نفسهاالغربيةوالدول

الوالياتشنتهاالتيالحروبفإنذلك،علىعالوة

لبفشانتهتوالعراقألفغانستانواحتاللهاالمتحدة

هذهادتوالديمقراطيةالسالمإقامةعنوعوضاذريع،

فاسدةأنظمةوإقامةالبلدانهذهخرابإلىالحروب

إلى)خرجت.مستدامةأهليةحربومشروعومستبدة

،2011عامالعراقمنالمتحدةالواليات(كبيرحد

هفيتعمبدأتوقتفيالمنطقة،فيوجودهاوانحسر

.القائمةاألنظمةضدالشعبيةاالنتفاضات

نطقتنامفياإلقليميةللدولأتيحالعوامل،هذهتقاطعفي

عماالكبرىالدولعناالستقالليةمنبكثيرأكبرهامش

تبسياساكلهاتتصرففبدأت.قبلمنعليهكانت

.وتدخليةشرسة

ةالمنطقاتساععلىتدخلهاوسعتإيران

نوفلسطيولبنانسورياإلىالعراقمن

باحرشنتاواإلماراتوالسعودية...واليمن

فيووقعتا،2015عاممنذاليمنضد

الخرابعلىعالوةالحرب،هذامستنقع

نععاجزينتبدياناليمنفياحلتاهالذي

كمالها،مخرجإيجادأوفيهااالنتصار

ا،ووقفتمرضيبذعرالثوراتاصابتهما

مناهضواسعمعسكرفيقطر،مع

.الشعبيةللثورات

غمرتركيا،فيهاستثمرتالذيالوقتفي

للثوراتالمعادياألخرىهيموقفها

دعمفيأردوغان،نظامواقصدالشعبية،

سوريافيالجهاديةاإلسالميةاألطراف

.البلدانمنوغيرهاومصروتونس

اتوالهيئالمؤسساتمنشبكةلهاوشكلت

.لهاالتابعةالمعارضة

أردوغاننظاماختبرفشيئاوشيئا

وردوددوليا،بهالهالمسموحالمساحات

وانيةالعدسياساتهعلىالكبرىالدولأفعال

ماألهالحليفتبقىتركياأنالحال،اقع

ةإضاف)الغربيةوالدولالمتحدةللواليات

مافيواالختالفالمنطقة،في(إلسرائيل

لوضعفقطهوتركيا،معالدولهذهبين

يمسأصبحألنهالتركيللتوسعحد

.الدولهذهبمصالح
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هماطقتنامنفياليومالفاعلتيناالقليميتينالدولتين

منالثالثيهذا.اسرائيلعلىعالوةوتركياإيران

،صراعاتهاو/أوبتوافقهاهي،اإلقليميةالضواري

لتحاوالكبرى،االمبريالياتمعمصالحهاوتقاطعات

صالحمحسابعلىومنطقتنا،بالدنامستقبلترسمان

.والتقدميةالديمقراطيةوقواهشعوبنا

القوىهذهأعمالجدولعلىالطرحيعيدهذا

تقدراعلىاالعتمادضرورةوالشعبيةالديمقراطية

هذهشعوبكفاحووحدةالذاتية،وطاقاتناشعوبنا

ايةوالوصاالستبدادأشكالكلمنوالتخلصالمنطقة،

.واالستغالل

أليومدمرخطيروهممنالخالصوذاكهذاوقبل

الدولةهذهانالبعض،عنهيعبرتحرري،عمل

شريكأوصديقأوحليفهيالدوليةأواإلقليمية

.شعبنالكفاح

يزيدسواستمراريتهكوارث،فيسبباكانالتوجههذا

ومواجهتهفضحهيجبوشعبنا،علىالكوارثمن

ررهاتحأجلمنشعوبناكفاحعداءفيشريكابوصفه

.الشامل

فيعسكريامتدخلةاليومتركيا

واليمنوليبياوسورياالعراق

أفعالردودمقابلفي....والصومال

.الغربيةالدولمنغائبةأوخجولة

جزءهيتركياأنهوبسيطلسبب

العالميةالرأسماليةالمنظومةمن

.اخصبشكلوالغربية

يفيعتقدمنومخطئاواهياسيكون

الدولأوالمتحدةالوالياتأنبالدنا

وانعدايمقابلعنهستدافعالغربية

رةالمريالتجاربأثبتت.عليهتركي

ذلكعكسالماضيةاألعوامخالل

.تماما

الغربيةوالدولالمتحدةالواليات

ميةاإلقليالدولمعوتتعاملتتفاوض

امااهتمتعيروالاساسا،المنطقةفي

."ةالمحلي"األطرافمنللكثيريذكر
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ذكرى ميالد المفكر والمناضل االشتراكي فريدريك إنجلز: 1820نوفمبر 28

ر والمناض.. فريدريك إنجلز: مقدمة إىل
ِّ
لالُمنظ

.البريطانية” العامل االشتراكي“هذا الموضوع مترجم عن صحيفة 

(1895-1820)إنجلزفريدريكإلىيُنظ رماأحيانًا

اًل مناضكانلكنهماركس،لكارلتابعًاباعتباره

ًرا يبرز.تهذاحدِّ فيعظيًمااشتراكيًاوُمفّكِ

ر  إنجلزفريدريك أجلنمعظيمومناضل  كمفّكِ

فيإسهاماتهلكنالعاملة،الطبقةحقوق

هماغالبًااالشتراكية منيُنت ق صأولتُضلَّ أوتُش وَّ

ألمانية  لعائلة  1820العامفيإنجلزُوِلد  .قيمتها

.باالضطراباتيموجوقت  فيوترعرعثرية،

األلمانية،الفلسفةألفكارشبابهفيانجذب

الذيهيجل،جورجبلورهاالتيلتلكخصوًصا

والتغييرالتطويرمنكعملية  الكونرأى

ضداالً نضيتطلَّبآنذاكالتقدُّمكان.المتواصل

نالقرأربعينياتمطلعفي.القائمةالمؤسسات

حولللصحافةيكتبإنجلزكانعشر،التاسع

فيهبراعتليكتشفالسياسية،والقضايااألدب

الوقتفي.السجاالتوخوض(1)المختلفةاللغات

.شيوعيةالاألفكاريتبنَّىالشابإنجلزكاننفسه،

صالهاتطريقعنأيًضاإنجلزأفكارتشكَّل ت

شسترمانمدينةفيعملقدإذالُمنظَّمين،بالعمال

إيرمن“شركةفي1842العامفياإلنجليزية

ثوريةإنجلزشهد.لعائلتهالمملوكة”وإنجلز

بمنظمتهااتصال  علىوصارالعاملةالطبقة

آنذاكالتشارتيةالحركةوهيأالالرئيسية،

منفقطأسابيعبعدإنجلتراإلىوصل.(2)

تهالذيالعاماإلضراب فييةالتشارتالحركةنظَّم 

فقدفشل  منإليهآلمارغموالذي،1842العام

ر   لةالهائلةالقوةأظه  كان.العماللدىالُمحت م 

فيكمانفسها،مانشسترفياإلضرابمركز

-ايروتشيشالنكشايرحيثبها،المحيطةالمناطق

منإنجلزفُِزع  .النسيجلصناعةالرئيسيةالمناطق

.مانشسترفيرآهمااللذينوالبؤسالفقر

فيماالقطن،صناعةحولالمدينةتمركزت

ُمدقِعةةالعشوائياألحياءمنكتلة  منتشكَّل ت

تزايدالموالُمعدَّلالرهيب،االكتظاظكان.الفقر

راالكوليأوبئةوانتشاراألطفال،وفياتفي

فياليوميةالحياةأساسياتمنوالتيفوس

ناشئالالرأسماليالنظامبربريةدفعته.المدينة

لعاملةاالطبقةحال“بعنوانلهكتاب  أوللتأليف

عنيفعنبانتقاد  ك ت ب  حيث،”إنجلترافي

كسبالإالنعيًماتعرفال“التيالحاكمةالطبقة

قيوثِّ .”الذهبخسرانغيرألًماوالالسريع،

عيشحالفقطليسالكتابهذافيإنجلز

-غيوينب-يمكنكيفأيًضايوضحبلالناس،

.الحالهذاتغيير

إنجلزفيهاالتقىالتياألولىالمرةكانت

عالقتهماوامتدت،1844العامفيبماركس

ةوفاحتىالوقتمذاكالسياسيةوصداقتهما

يلةطإنجلزكان.عاًمابأربعينذلكبعدماركس

اديًاموعائلته،ماركستجاهملتزًماالفترةتلك

.السواءعلىوفكريًا

ك   كتبالمنالعديدكتابةماركسمعإنجلزشار 

،”ةالُمقدَّسالعائلة“ذلكفيبماوالمقاالت،

كتابةعلىعالوة،”األلمانيةواأليديولوجيا

عوضالذيالشيوعي،للبياناألولىالمسودة

.”الشيوعيةمبادئ“عنوانلها

ر شموالً األكثرالنظريةسويًاكالهماطوَّ

ةالماديفلسفةمنهاالقلبوفيلالشتراكية،

راهاالتيالتاريخية قرنالأربعينياتفيطوَّ

عيالويرتبطإلنجلز،بالنسبة.عشرالتاسع

نها،مينشأالتياالقتصاديةبالظروفالبشري

بواسطتهاويتشكَّل
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فتاًحامباعتبارهالبشريللفعلضرورةً رأىلقد

اتالعالقإطارضمنحدَّدهلكنهالعالم،لتغيير

فياأيضً العالمرأىأنهغير.السائدةاالقتصادية

بفعلِ لألماممدفوًعاالمتواصل،التغييرمنحالة  

وهذه-اليوميةالحياةفيالكامنةالتناقضات

يفتعنيالرأسماليالمجتمعفيالتناقضات

.العملوأصحابالعمالبينالصراعاألولالمقام

ًمامناضاًل إنجلزكان .مهيبًاوُمنّظِ

ياألمانفي“:ماركسإلىك ت ب  ،1848العامفي

اجاتفاالحتجبالطبع؛يُرامماعلىاألمورتسير

رمىوأوروبا،عبرالثورةاندلعت.”مكانكلِّ في

في.ألمانيافيالثوريةالحركةفينفسهإنجلز

ضدةثوريحرب  فيإنجلزقات ل  التالي،العام

لىعأُجبِر  الثوار،هزيمةوبعد.بروسيجيش

ع تإذالمنفى،إلىالرحيل لصقًامُ السلطاتوزَّ

اضطر.العتقالهتسليمهويطلباسمهيحمل

.حياتهمنتبقىلماإنجلترافيللعيش

نالكثيرون يأخذونماركسيونأنهميدَّعونِممَّ

معاونتهرغمالذيإنجلز،أفكارانتقادِ في

الروحويهبتشيُتَّهمماكثيًرالماركس،اللصيقة

.للماركسيةالحقيقية

فيرزيبالعاملةللطبقةالذاتيالفعلمركزيةلكن

لىع-ثوريهوالسببولهذاإنجلز،كتاباتكافة

هذهفيتُست دعى.معًاوالممارسةاألفكارمستوى

سنواتهفيإنجلزأنمفادهاحجة  االنتقادات

حية،لإلصالاألولىاألماراتعلىصدَّق  األخيرة

نعتحقيقهايمكناالشتراكيةبأناالعتقادأي

بيننواب  طريق عبرسوليالبرلمانفيُمنت خ 

رةالفكهذهفيهاظهرتالتيالفترةفيالثورة،

.للعمالاألمميةالحركةخضمفي

اكانإنجلزأنهناالصحيحمن هميةأعلىُمصرًّ

،”البرلمانيوالنشاطالبطيءالدعائيالعمل“

حقيقتكيفيةفيالمشكلةكمنتلهبالنسبةلكن

يساريةكتلة  بواسطةاالشتراكيةلألفكارتقدُّم  

ثقَّفينوالمُ العمالمنحفنة  منُمؤلَّفةصغيرة

.الملتزمين

ةاالشتراكيالحركةفيآمالهإنجلزوضع

فيالماركسيوننجححيثألمانيا،في

منعريضةشرائحأوجاععنالتعبير

فيمقاعدجنواذلكخاللومنالعمال،

السياساتعلىأثر  لهموكانالبرلمان

تخلَّىقدإنجلزأنيعنيالهذالكن.الُمتَّبعة

كان.الثورةبضرورةإيمانهعنوقتذاك

رياالنتقادشديدإنجلز حيفةالصلُمحّرِ

Forwards“األلمانيةاالشتراكية إلى–

منالثوريةاللغةاستأصلواالذين،”األمام

الطبقيالصراع“ماركسلكتيبمقدمته

.منيةاألالمالحقةتفاديبغية،”فرنسافي

ذعالاحتجاجيخطاب  فيإنجلزك ت ب  

فةالصحيفياليومأرىإذأندهش“:يقول

غيرلىعُطبِع تمقدمتي،منُمقت ط فًا

أبدوعلنيتجبصورة  تقلَّص توقددرايتي

.”ثمنبأّيِ نللقانوُمتعبًِّداللسالمُمحبًّا

منع  واسطيف  فيإنجلزكتاباتتُظِهر

وكذلكالهائلة،معرفتهالموضوعات

.والجيوشوبالتاريخبالعلوماهتمامه

ح عميقًاهًمافالتاريخيةإنجلزكتاباتتوّضِ

العامفي.تناولهاالتيللموضوعات

،”ينجدوهرضد“كتابك ت ب  ،1877

هلكتابالرئيسيةالخطوطمنهواستقى

واالشتراكيةالعلميةاالشتراكية“

ماتالُمقدِّ أبرزمنواحد  وهو،”الطوباوية

.الماركسيةاألفكارإلى
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ح   رةُمتكاالقتصاديةاألزماتبإيجاز  ش ر  الحدوثّرِ

كلِّ يف“:األولىنشأتهامنذللرأسماليةالُمالِزمة

ةاإلنتاجيقواهوطأةتحتالمجتمعيختنقأزمة،

ويقفاستخدامها،يمكنهالالتيومنتجاته

ماأنبالسخيفالتناقضوجهِ فياأليديمكتوف

ألنأنفسهم،المنتجونيستهلكهشيء  ِمن

د ل  وجاإنجلزأدرك.”الطلبدائموالُمستهِلكون

ناقدرتهووالحيواناإلنسانبينيفرقمابأن

قفووتشكيلهالعالممعالتكيُّفعلىالواعية

نمالقلبفييقعالجماعيوالعملاحتياجاتنا،

يعيةطبسمات  فليسواوالمنافسةالعنفأما.ذلك

الطبيعة“تتشكَّلإذالبشر،بينبالتوارثتنتقل

.والدولةالطبقيالمجتمعبواسطة”البشرية

ر  العلوم وتطوُّ

الرأسمالية

لأفضمنواحًداإنجلزن ش ر  ،1884العاموفي

الخاصةوالملكيةالعائلةأصل“كتبه،وأشهر

ر  الذي،”والدولة كتابات  فيهاستحض 

عبرةالمرأاضطهادأصوللتعقُّبأنثروبولوجيا

ب ط  .الطبقيالمجتمع رمالُملهِ الكتابهذار  تطوُّ

ةالخاصالملكيةبنشوءوهياكلهاالعائلةأشكال

إنجلزانك.المجتمعفيبعينهاطبقة  سيطرةِ تحت

غيركنتاج  المرأةاضطهاديرىحياتهطوال

هناكأنوباعتبارالملكية،للعالقاتطبيعي

هذهتحطيممعاالضطهادهذايتالشىألنإمكانيةً 

.العالقات

رقدوبذلك قرؤيةً إنجلزطوَّ لىعبهاتفوَّ

رين يكتورية،الفإنجلترافيالليبراليينالُمفّكِ

كائن  أنهاعلىالمرأةإلىينظرونكانواالذين

معةً متساويوليستالحماية،إلىبحاجة  ضعيف

األنثروبولوجيالبحثبعضأنورغم.الرجل

اختباراتمنينجلمالمذكورالكتابفيالوارد

معركةيفكبيرإسهام  بمثابةالتحليليظلالزمن،

ر .المرأةتحرُّ

رقدوبذلك قرؤيةً إنجلزطوَّ لىعبهاتفوَّ

رين يكتورية،الفإنجلترافيالليبراليينالُمفّكِ

كائن  أنهاعلىالمرأةإلىينظرونكانواالذين

معيةً متساووليستالحماية،إلىبحاجة  ضعيف

األنثروبولوجيالبحثبعضأنورغم.الرجل

اختباراتمنينجلمالمذكورالكتابفيالوارد

يفكبيرإسهام  بمثابةالتحليليظلالزمن،

رمعركة .المرأةتحرُّ

منطويلةفترةمدارعلىإنجلزنشاطامتد

اتالنقابميالدإلىالتشارتيةالحركةمن-الزمن

منبعض  خضمفيعاشلقد.الحديثةالعمالية

رِ علىطرأتالتيالتغييراتأكبر تطوُّ

.الرأسمالية

الكان،1890العامفيالسبعين،عامهوفي

لعمالامناآلالفمئاتإلىيتحدَّثنشًطا،يزال

هايدفيالعماليوممظاهرةفيشاركواالذين

.بلندنبارك

ك   عبريةاالشتراكالحركةعلىبصمةً إنجلزت ر 

تهحياتزالالهائلةقدرات  ذارجاًل كان.العالم

.اليومحتىإلهامهاتبعثوأفكاره

لغة 29كان فريدريك إنجلز يقرأ ( 1:)هوامش

.المترجم–

أول حركة للطبقة العاملة في إنجلترا، ( 2)

وأول حركة عمالية في العالم تطالب باالقتراع 

، 1850و1838استمرت بين عامّي . العام

“وأصدرت صحيفة  Northern Star –
ف ” النجم الشمالي في أول ظهور  لما يُعر 

.المترجم–بالجريدة العمالية 
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والمقاومة.. دونالد ترامب وأربع سنوات من الفظائع

من أسفل

ينظر هذا المقال إلى سنوات ترامب األربع في البيت األبيض لدراسة كيف 

قوبلت كل خطوة منه بنضال آت  من األسفل

ن ح  قد ليمينلثقةً رئاستهفترةخاللترامبم 

ريةللعنصوقنَّنالمتحدةالوالياتفيالمتطرف

ندنافع.األمريكيالمجتمعبنيةمنجزء  هيالتي

م   فاشيةللمناهضينمتظاهرينالفاشيينأحدهاج 

أصرَّ فيل،شارلوتبمدينة2017عامبسيارته

كالعلىطيبينأناًساهناك“أنعلىترامب

الجانبعلىالفاشيةالمظاهرةوفي.”الطرفين

والمؤمنينالجددالنازيينبحضوركانتاآلخر

.األبيضالعرقبسيادة

د2019عاموفي إنقائاًل تويترعلىترامبغرَّ

فياألربعالديمقراطياتالعضواتهؤالء

(وداءالسالبشرةذواتمنجميعًاكنَّ )الكونجرس

.منهاأتينالتيالبالدإلىيعدنأنعليهن

فيكذلكالعنصريترامبدونالدخطابأسهم

للكراهيةالداعيةالقوميينمنظماتأعدادزيادة

ا%55بنسبة إلىوصولهقبلعليهكانتعمَّ

.الحكمسدة

ووحشية،قسوةإرثحقًّالهوترامبإرثإن

نضال  نحوالمجتمعقادتتلكسياساتهولكن

كلِّ فيأسفلمنمقاومة  هناككانت.تاريخيّ 

.هأمامالطريقاألحيانبعضفيسدَّتمنعطف

”مهمةالسودحياة“حركةوصلتحكمهفأثناء

صريةالعنالشرطةقتلتأنفبعدجديدة،ذروة  إلى

لىإالماليينخرجالماضي،مايوفيفلويدجورج

امتدادعلىوالقرىالمدنآالففيالشارع

.المتحدةالواليات

مليئةفترةً ترامبلدونالدالرئاسيةالفترةكانتقد

إنثحي.ذاتهالوقتفيأيًضاوبالمقاومةبالرعب،

والمعاديالذكوريالعنصريالمتعصبخطابه

يفانخفاض  إلىقادقدوالمسلمينللمثليين

فلليمينوصعود  العامةالخدمات ىوإلالمتطّرِ

.نوويةحرباندالعباحتماليةتهديدات  

األولويةتعطيالتيليبراليةالنيوسياساتهأدَّت

فينالمواطنيبينالثروةتفاوتزيادةإلىلألرباح

دلمبشكل  المتحدةالواليات منربيقمامنذيُشه 

نعيتوقَّفالكاذب  كذلكترامبإن.سنةخمسين

تعليق19,127بـيُقدَّرقدبماأدلىفقدالكذب،

مايو29حتىرئاستهفترةخاللكاذبأومضلِّل

أطلقاألولى،االنتخابيةحملتهأثناء.الماضي

يفالفسادعلىكالقضاءشعبويةوعوًداترامب

اهماطريقعنواشنطن .”قعالمستنتجفيف“سمَّ

مرةً عظيمةأمريكاجعل”بـالمشهوروعدهأنكما

المنتقدةاإلعالملوسائلوشيطنته”أخرى

ئجةورامبتذلةعبارات  اآلنأصبحاقدلسياساته

.لهالمؤيداليمينيالتياروسط

فيمحوريعامل  العنصريةأنالمالحظوالشيء

هوقد.االنتخابيتينحملتيهكلتا خاللترامبوجَّ

منظمةإلىحديثه2020عامالرئاسيةالمناظرة

“Broud Boys”يدعموهأنمنهمطالبًاالفاشية

سيحشدأنهإلىألمحقدأنهكما.خلفهويقفوا

فيالدولةداخلمنوأتباعهالعنصريينمؤيديه

عدهبمقيتمسَّكواكياالنتخاباتخسارتهحالة

رنا.الرئاسي عامانتخاباتخاللحدثبماهذايذّكِ

آلمنبوشدابليوجورجسرقهاالتي،2000

.وأعنفأعلىصعيد  علىولكنجور،
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زيادة في البطالة 

وانخفاض في 

ضرائب األغنياء

بأنمرة250منأكثر2017ينايرمنذترامبتباهى

كن،ول.قباًل عليهكانمماأفضلاألمريكياالقتصاد

الفترةفيالبطالةنسبةارتفعتذلك،منالنقيضعلى

إلى%4.7من2020وأغسطس2017ينايربين

وارتفع.2020أبريلفي%14.7وبلغت-8.4%

تريليونًا،21.2إلىدوالرتريليون15منالعامالدين

نالديبخفضاالنتخابيةترامبحملةوعودرغموذلك

.سنواتثمانخاللالعام

وحين.األثرياءهمالمعادلةتلكفيالوحيدوالرابح

عاميوالوظيفالضريبياإلصالحقانونترامبوقَّع

إلى%35الشركاتضريبةنسبةخفضفقد،2017

أنإلىالرسميةالتحليالتأشارتوقد.20%

الذينمن-الضرائبدافعيمناألعلى%1الـالشريحة

ترتفعقد-سنويًّادوالرألف750عندخولهمتزيد

نتيجةً 2027عامبحلول%83بنسبةمدخالتهم

.للقانون

أنالعلممعجديدة،إمبرياليةبأجندة  ترامبدفع

األجندةسيتبنىبايدنجوالمنتخبالديمقراطيالرئيس

عرقلةالخصوصوجهعلىترامبحاول!ذاتها

2019معاففي.للصينوالسياسياالقتصاديالصعود

عالسلعلىالجمركيةالرسومالمتحدةالوالياتزادت

وفرضتدوالر،مليار200منأكثربمقدارالصينية

.حدةالمتالوالياتفيالصينيةالشركاتعلىقيوًدا

امعاإليرانيالنووياالتفاقمنكذلكترامبانسحب

تاستمرَّ إيرانعلىجديدةعقوبات  فارًضا،2018

إلىيرانإافتقارإلىأدَّىمماالوباء،تفشيأثناءحتى

2017عاموفي.الحيويةوالمعداتاألدويةمنكثير  

قاتالعالتوتُّربشأنوطنيةطوارئحالةترامبأعلن

متفاخًرا2019عامفيليعودالشمالية،كوريامع

كيميالشمالالكوريالديكتاتورمع”الممتازة“بعالقته

.أونجونج

األماناختفاء"

امتزامنً الصحي

وجودإنكارمع

"الكورونا
ىإلالكوروناأزمةمعلترامبالكارثيالتعاملأدى

الوالياتفيوفاةحالةألف207منأكثروقوع

ماليينسبعةعنيزيدماوإصابةالمتحدة

حوقد.نفسهترامبمنهمبالمرض، بترامصرَّ

ائحةالجانتهاء“إنقائاًل واحدبيومإصابتهقبل

القادمالعاموسيكونالبصر،مرمىعلىأصبح

الوالياتتاريخفياألعوامأفضلمنواحًدا

قيودإنهاءاتجاهفيترامبدفع.”المتحدة

قطريعنجديدمناالقتصادوفتحالتاماإلغالق

إنللجمهوروقالالجائحة،خطرحجممنالتقليل

لشفاءافييساعدهمقدبالمبيِّضاتأجسامهمحقن

بأيةاالعترافترامبورفض.الفيروسمن

الجائحة،تفشيألزمةإدارتهطريقةفيأخطاء

ينالديمقراطيالوالياتحكَّامعلىاللومملقيًا

.العالميةالصحةومنظمة

يةالصحالرعايةقانونبإلغاءوعدالمقابل،وفي

وكان.محلهآخروإحالل(ACA)التكلفةميسور

،2010عامأوباماباراكقدَّمهالذيالقانون،ذلك

ع مليون24منأكثرتشملصحية  لتغطية    ليشّرِ

قانونوأسهم.مظلتهاتحتإضافيمواطن

هالذيالضريبياإلصالح 2017عامترامبأقرَّ

ممارادلألفالصحيةالرعايةقانونإلغاءفيأيًضا

.التأمينأقساطفي%10بنسبةزيادةإلىأدَّى

الرعايةقانونإلغاءفيترامبإخفاقورغم

انونقبدفع“وعدهفينجحفقدبالكامل،الصحية

دهدَّ كما”الفشلنحوالصحيةللرعايةأوباما

العلياالمحكمةتلغيأنفييأملوكان.دائًما

لبيةأغمنمشّكلةً تصبححينماإجماالً القانون

رأكثاآلنهناكأنتعنيتلكهجماتهإن.يمينية

نتأميدونيعيشونأمريكيمواطنمليون27من

.أرباحهامنالتأمينشركاتتزيدبينماصحي،
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نماحيالفلسطينيينحقوقترامبسحق

رائيلإلسعاصمةً بالقدسرسميًّااعترف

السفارةناقاًل ،2017ديسمبرفي

الوالياتوانسحبت.إليهااألمريكية

حقوقمجلسمنكذلكعهدهفيالمتحدة

بسببالمتحدةلألممالتابعاإلنسان

عتهادَّ كما،”إسرائيلضدالدائمانحيازه“

.ترامبإدارة

إعالن الحرب „

“على المهاجرين
فترةطوالالمهاجرينعلىترامبهجماتاستمرت

دواحلقببجدارةعليهاستحقالذياألمررئاسته،

بالكتمسَّ لقد.العالمفيالعنصريينوأعنفأكبرمن

2016عاماالنتخابيةحملتهأثناءأطلقهبوعد  هوادة

الوالياتتقبلهمالذينالمهاجرينعددلخفض

.مهاجر  ألف18إلىليصلسنويًّاالمتحدة

نونبقارئاستهمناألولأسبوعهفيعليناوطلَّ 

خولدُمنِع  القانون،هذابموجب.”المسلمينحظر“

120خاللالمتحدةالوالياتإلىعامبشكلالالجئين

وليبياوإيرانالعراقدولمواطنووُمنِع  يوم،

ىإلالسفرمنواليمنوسورياوالسودانوالصومال

.يوًما90خاللالمتحدةالواليات

ق ت طفل5400منأكثربينترامبإدارةوفرَّ

جبِر  وأُ .والمكسيكأمريكابينالحدودعلىووالديهم

المهاجريناحتجازمراكزدخولعلىاألطفالهؤالء

لقد.ةمعدنيأقفاص  فيوُحبِسواالشرعيينغير

ةطويلحبسفتراتمنعامبشكلالمهاجرونعانى

ةالنظافمعاييرسوءمنتعانيمكتظةسجونفي

.التعقيموغيابالعامة

د   إلىمتديإسمنتيفصل  جدارِ ببناءترامبتعهَّ

األمريكيةالحدودطولعلىكيلومتر1600

غيرالمهاجرين“تدفقلمنعالمكسيكية

فيكيلومتر548الجدارمناكتمل.”الشرعيين

قيدمتًراكيلو16منأقلوهناك،2020سبتمبر

يكالمكسدولةبدفعتعهُّدهورغم.اآلنالتشييد

لالمشروع،لتكاليف الخزينةمنالمشروعموُّ

.العامةاألمريكية

فةترامبسياسةأدَّت إلىنالمهاجريتجاهالمتطِرّ

دالحدوإلىاألمريكيةالشرطةأفرادمنآالفإرسال

اسامحً المتحدة،الوالياتإلىالمهاجريندخوللمنع

أنإالاألمرلزمإذاعليهمالناربإطالقللقوات

.شديدةمقاومةقابلتهاقدتلكسياساته

إلى2017عام”هجرةباليوم“مظاهرةدعتفقد

،األموالإنفاقوتجنبللعمل،المواطنينذهابعدم

آالفواحتشد.المدارسعناألطفالوتغييب

المختلفةاألمريكيةالمطاراتداخلالمتظاهرين

.السفرحظرقرارضدللتظاهر

نإيزابيل رينجروز م: المقال بقلم

ية جريدة العامل االشتراكي البريطان

.  كورديليا حسين: ترجمة

في عن موقع االشتراكيين الثوريين

مصر
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خطر محدق بالحق „

“في اإلجهاض

فقدللمرأة،كراهيتهإخفاءترامبمحاوالترغم

.الجنسيبالتحرشاألقلعلىامرأةً 27اتهمته

يفالحقمناهضيأعنفمنواحًداترامبيعدُّ 

قيوًداإدارتهوضعت2019عامففي.اإلجهاض

.ةاألسرتنظيملمرافقالمخصصالتمويلعلى

عنالصحيةالرعايةمقّدميعجزإلىذلكوأدَّى

إجرائهمأواإلجهاضبإمكانيةالنساءإخبار

قانونإللغاءشرسةحملةً ترامبقاد.للعملية

تهالذياإلجهاض ،1973عامالعلياالمحكمةأقرَّ

فاظاالحتاختيارفيالحريةالنساءيعطيوالذي

تلكجهودهأفضتوقد.(1)إجهاضهأوبالحمل

بعضفياإلجهاضفيالحققانونإلغاءإلى

.األمريكيةالواليات

القوإغالجديدة،القيودفإنذلك،إلىوباإلضافة

اهلكأثقلتالمرتفعةالطبيةوالرسومالعيادات،

عليهنّ الصعبمنوجعلتالفقيراتالنساء

.االختيارفيحقهنّ ممارسة

عملياتتشريعاتهتوقفلمالنقيض،وعلى

لىإيلجأنالفقيراتالنساءجعلتبلاإلجهاض،

وقد.العمليةإلجراءقانونيةوغيرخطرةأماكن

ةرئاسضدللمقاومةاالفتتاحيالمشهدتمثَّل

شهرفي”النساءمسيرة“عليهأُطِلق  فيماترامب

فيمظاهرةأكبرثاني)2017عاممنيناير

ديزيماتجمهرحينما(المتحدةالوالياتتاريخ

،المتحدةالوالياتفيشخصماليينخمسةعن

واشنطنالعاصمةفيألف470يفوقوما

امنظوبإصالحالنساء،بحقوقمطالبينوحدها،

.الميممجتمعوحقوقالصحية،الرعاية

الفوضىإذكاء“

“المناخية
ادةبإعتنفيذيًّاأمًرا2017مارسفيوقَّعفقد

عنالفحمومناجمالسياراتصناعاتإحياء

ماك.النظيفةللطاقاتأوباماخطةإقصاءطريق

”األولىاألمريكيةالطاقةخطة“مشروعهقدَّم

ر  المضالبتروليالوقوداستعماليحميالذي

%30بـرتقدَّ ضريبيةزيادةً ويفرضبالبيئة،
أد ىمما.الشمسيةالطاقةألواحاستيرادعلى

خفضوالشمسيةالطاقةإنتاجتكاليفزيادةإلى

الرغمعلىالعمال،منعددبتسريحالوظائف

افأضعأربعتوظ فكانتالصناعةتلكأنمن

وعًداكذلكترامبوقطع.المناجمعمالعدد

2016باريساتفاقيةمنباالنسحابحاسًما
غاباتفيحرائقعهدهفياشتعلت.للمناخ

يربومارةمدم   تاريخيًّا،األسوأتعدكاليفورنيا

عامفيفدانونصفماليينالثالثةعلى

بأنترامبدونالدجادلمجدًداولكن.2020

اخيالمنالتغيرليسالحقائقتلكفيالسبب
وهنا،.الخضراءالغاباتمساحاتنقصوإنما

.يةشعببمقاومة  سياساتهقوبلتأخرى،ومرة

منالمائةاليومفيالمتحدةالوالياتشهدت

منطقة300منأكثرفيبيئيةمسيرات  حكمه

ألفمنأكثروشهدنا.المتحدةبالواليات

والية50امتدادعلىالعملعنإضراب  

٢٠١٩سبتمبرإضراباتفترةأثناءأمريكية
البيئية
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