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أهمية بناء شبكة تضامن أممياإلفتتاحية:



في معمعة الصراع العالمي بين الدول االمبريالية
والذي وصل حد الحروب في اوكرانيا، وقبل حتى
أن تتوضح مالمح نتائجه، لكن ذلك يتم وسيكون
على حساب الشعوب في العالم، وباألخص انه
يترافق مع صعود ملحوظ لليمين الشعبوي
والفاشي  في قلب العالم الرأسمالي نفسه اي في
اوربا. وفي حين يجري ذلك مع حالة صمت
وتعتيم لما يسمى النظام العالمي على كفاح

الشعوب وعذاباتها، في بقية المناطق.
 

هنالك انعطافة في الصراع اإلمبريالي وتجلياته
السياسية تستلزم حضورا فاعال لليسار المناضل،
وإن كان الزم علينا االعتراف بضعف اليسار
المناضل عالميا أمام المهام العظيمة المطروحة
عليه ، لكن هنالك، في المقابل، مؤشرات واضحة
على نهوضه عالميا أيضا، ويترافق ذلك مع هبات
جماهيرية واحتجاجات عمالية وشعبية في العديد
من البلدان، ومنها مؤخرا االنتفاضة الشعبية في

إيران.
 

في بلدنا سوريا، هذا البلد الصغير والشعب المعذب
الذي يعيش كارثة مهولة،  تتناهشه الضواري
الدولية واالقليمية، وبالرغم من ذلك وما تلى من
نتائج هزيمة الثورة الشعبية، لكن الحركة الشعبية
والديمقراطية السورية لم تمت تماما، حيث أنها
تسيطر  وتدير مناطق االدارة الذاتية في شمال
وشرق سوريا، في أنموذج من نماذج ازدواجية

السلطة السياسية والجغرافية. 
 

هذه الرقعة التي تديرها قوى ديمقراطية وتقدمية
تقدم بالرغم مما تتعرض له من اعتداءات و حالة
الحرب والحصار، تجربة سياسية واجتماعية
تقدمية وفريدة، كما أنها تشكل ركيزة لكفاحنا
السياسي واالجتماعي من أجل سوريا سوريا
جديدة موحدة وديمقراطية وال مركزية يسودها

المساواة والعدل االجتماعي.

اإلفتتاحية
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أهمية بناء شبكة تضامن أممي مع الكفاح الديمقراطي
واالجتماعي للشعب ومع االدارة الذاتية الديمقراطية

مجرد وجود هذه اإلدارة الديمقراطية هو مكسب
هام للنضال الديمقراطي، مع إدراكنا التام
للمعوقات والسلبيات التي تعتريها، لكنها تبقى في
موازين قوى الصراع السياسي في بلدنا، في هذه
المرحلة، أهم نقاط القوة لصالح الجماهير السورية

وقواه السياسية الديمقراطية.

في هذا النضال التحرري الوطني واالقليمي
واألممي الشديد األهمية، فإن نضالنا يحتاج إلى
تضامن أممي واضح معنا، من عموم الحركات
الديمقراطية العالمية ، وباألخص القوى
االشتراكية. نحتاج في صراعنا التحرري الوطني
والديمقراطي واالجتماعي، إلى بناء شبكة تضامن
ودعم مع شعبنا ومع االدارة الذاتية الديمقراطية،
ويقع على عاتق اليسار األممي مسؤولية تحمل
عبء القيام بهذه المهمة. كما أن هذا اليسار
االشتراكي األممي، مدعو لزيارة المنطقة المعنية
وربط أواصر العالقات الرفاقية، وتقديم خبراته

الكبيرة وانتقاداته لها ايضا.
 

 والحال، فإن االدارة الذاتية الديمقراطية تشكل،
برغم كل المعوقات التي تعاني منها، واحدة من
البقع القليلة في عالمنا اليوم، والسيما في منطقتنا
التي تسودها الردة الرجعية، ساحة اليسار فيها هو
روح المشروع وقاطرته، ما يتطلب تعزيز انخراط
اليسار العالمي في منطقتنا بشكل أكبر وأكثر

مباشرة.
ذلك يعني أن علينا، عالوة على تنظيم الزيارات
لمناطق االدارة الذاتية الديمقراطية والنشاطات
والعالقات المشتركة مع القوى االشتراكية االممية،

أن تجد األخيرة فيها موقع قدم لها.
 

لنعمل على بناء لجان التضامن مع الكفاح
الديمقراطي واالجتماعي للجماهير السورية ومع

االدارة اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
 

تشرين أول/أكتوبر 2022
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االئتالف أنموذج بائس لمصير االرتـزاق السياسي
قال الرفيق غياث نعيسة، على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن
االئتالف السوري بات أنموذجًا بائسًا لمصير االرتزاق في العمل

السياسي.
وتابع نعيسة: “مع تقدم االتصاالت لتحسين العالقات والتطبيع بين
النظامين التركي والسوري، يتعامل البعض برأفة مع جماعة االئتالف

التابع لتركيا، ويشعرون بالشفقة عليهم”.
 

ل “نعيسة”، االئتالف مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البالد، وحمَّ
قائالً:” لكن هذا االئتالف مسؤول، ليس وحده طبعًا، عن الكارثة

التي حلت بشعبنا وقضيته”.
 

وقال: “بالتأكيد اآلن هم يبحثون عن “رب عمل” آخر لهم بين دول
المنطقة والعالم”.

 
واستدرك، “ال أعتقد أن أي عاقل يمكنه أن يستثمر مجددًا سياسيًا
بهؤالء، الذين احترقت أوراقهم تمامًا.. مصيرهم المزبلة”، على حد

تعبيره.
 

كالم نعيسة، جاء صبيحة تأكيدات تناقلتها وسائل إعالم عالمية عن
زيارة قام بها رئيس جهاز االستخبارات التركية هاكان فيدان لدمشق

مؤخرًا وعقده لقاءات مع نظيره السوري علي مملوك.
 

واليوم الجمعة، ذكرت صحيفة “حرييت” الموالية للحكومة التركية،
أن أردوغان أبدى رغبته لقاء األسد فيما لو جاء إلى اوزبكستان، في
إشارة من الرئيس التركي إلى “قمة منظمة شنغهاي” في مدينة

سمرقند األوزبكية التي انطلقت أعمالها منذ يوم أمس الخميس.
 

الخط األمامي

نظام الطغمة: اقتصاد يقوم على صناعة وتجارة المخدرات
تؤكد التقارير أن موارد النظام السوري، خالل األعوام األخيرة،
تعتمد بشكل رئيس على عائدات تجارة المخدرات "التي يشرف
عليها شخصيًا"، وبمقدمتها الحبوب المخدرة "كبتاغون"
و"كريستال"، كاشفة" أن "مشوار المخدرات" أخذ الشكل التنظيمي،
بعد أن تراجعت الصادرات "النظامية" إلى أقل من 600 مليون يورو،
في حين تزيد الواردات عن 4 مليار دوالر، ما دفع نظام الطغمة منذ
عام 2015، للطلب إلى شركات األدوية المرخصة بسوريا، لزيادة
مستوردات مادة "فينيثيلين" وهي مادة منشطة واالسم العلمي
للكبتاغون، لتزدهر تجارة المخدرات، أو تكشف للعلن عام 2019،
حين تم إحباط تهريب أطنان من حبوب الكبتاغون ُعثر عليها في
اليونان تلتها شحنات مخدرات إلى اإلمارات، ليصبح نظام الطغمة

منذ ذاك تحت الضوء.
 

لكن عام 2020 كان األكثر إنتاجًا وتهريبًا وقت تم العثور في ميناء
"بورسعيد" المصري على كميات "كبتاغون" مهربة بعبوات حليب
مصنعة بشركة "ميلك مان" العائدة البن خال األسد، رامي مخلوف،
لتأتي الفضيحة الكبري، بحسب وصف المتحدث، حين صادرت
إيطاليا أكبر شحنة من مخدر الكبتاغون على مستوى العالم (14 طنا
تقدر قيمتها بمليار يورو) في مرفأ "ساليرنو" جنوب مدينة "نابولي".
ويؤكد عدد من الباحثين أن النظام يشرف على صناعة وتجارة
المخدرات، مبينة أن في سوريا "عشرات المنشآت" لتصنيع
المخدرات، ولكن أهمها وأكبرها في منطقة "البصة" بريف الالذقية
غربي سوريا، يشرف عليه "سامر األسد" ابن عم رئيس النظام، كما
يأتي معمل "ميديكو" في محافظة حمص، كثاني أكبر منشأة، بعدها
معمل "التضامن" التابع لـ"الفرقة الرابعة" ومعامل عدة بمنطقة

"القصير"، جنوب غرب حمص .
 

وتضيف "لدينا معلومات أن بعض المعامل بمدينة حسياء الصناعية،
تنتج حبوب المخدرات لصالح النظام وتتبع لرجال أعمال من مدينة

حمص".
 

وحول الشركات ورجال األعمال التي "تغّلف وتساعد" بتهريب
المخدرات، تكشف بعض المصادر أن شركة "ميلك مان" كانت
األولى، قبل إبعاد "رامي مخلوف"، ولكن يوجد شركات مواد غذائية
"متة، مخلالت، تصدير خضر وفواكه، معامل الورق وحتى الرخام"
منها شركة "كبور" كاشفة أن سامر وأيهم األسد "أوالد كمال األسد
عم بشار" أهم المشرفين على التصنيع والتهريب، كما "ابن طالل
األسد" و"عبد اللطيف حميد" صاحب معمل الورق بحلب، ورجال
أعمال مثل، "عامر خيتي" (الصورة) و "خضر طاهر"، وهذه األسماء

معروفة في الالذقية.
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أرباحها مليارات الدوالرات
 

ويرّجح المحلل السوري، "محمود حسين" أن نظام األسد، يعتمد
على عائدات المخدرات، بعد تراجع الناتج المحلي اإلجمالي، من 60
مليار دوالر عام 2010 إلى أقل من 17 مليارًا العام الماضي، لكن رقم
عائدات الكبتاغون وكفوف الحشيش "صعبة اإلحصاء" ألننا نجهل
الطاقة اإلنتاجية واألسعار ونسب أرباح الموزعين" لكني أعتقدها

بمليارات الدوالرات سنويًا".
 

ويرى "حسين" أن عمليات التهريب الكبرى، تتم بحرًا من مرفأ
الالذقية، ولكن هذا ال يقلل من كميات وعائدات التهريب البري، عبر
األردن، إلى دول الخليج بشكل خاص، سواء من سوريا أو عبرها،

للشحنات القادمة من لبنان، خاصة عبر المواد الغذائية.
 

ويشير المحلل السوري إلى أن األرقام الصادرة عن "الصحافة
والمراكز" هي تقديرية، مكررًا صعوبة حصر الكميات واألسعار
والعائدات "لكن المخدرات هي أهم عائدات النظام" بعد تراجع
اإلنتاج الصناعي والزراعي، وتحول سورية إلى بلد مستورد للنفط

والقمح واإلنتاج الحيواني، على حد تعبير االقتصادي "حسين".
 

وكان وكانت قد قدرت دراسة نشرت عام 2020 قيمة صادرات
الكبتاغون من سوريا، بنحو 3.46 مليار دوالر، واضحًا أن سورية
صارت مركزا عالمًيا إلنتاج "الكبتاجون" المخدر، وأنها أصبحت أكثر

تصنيًعا وتطوًرا تقنًيا في تصنيع المخدرات من أي وقت مضى.
 

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية، خالل تحقيق العام
الماضي، إلى أن "الفرقة الرابعة" ، هي المسؤولة عن تصنيع مادة
"الكبتاغون" وتصديرها، فضًال عن تزّعم التجارة بها من قبل رجال
أعمال تربطهم عالقات وثيقة بالنظام، وأعضاء آخرين من عائلة

األسد.
 

أسباب زيادة تهريب المخدرات
 

ويشير "المصبح" إلى أن سوريا كانت ممرًا للمخدرات اللبنانية
واألفغانية عبر إيران، ولكنها تحولت إلى بلد مصنع للمخدرات على
المستوى العالمي، لتأمين بعض الموارد لتسديد رواتب وأجور
القطاع الحكومي واستيراد بعض السلع والمنتجات "وأعتقد القسم
األكبر بعود ألرصدة عائلة األسد بالخارج" غير مستبعد أن يتم إدراج
وقف هذه الصناعة والتجارة، من قبل نظام الطغمة، ضمن سلة أو
صفقة التسوية، بعد نشاط هذه التجارة و"مخاوف دول الجوار"

وخاصة األردن والخليج العربي.
 

ويلفت "المصبح" المنحدر من درعا أن معامل إنتاج الحبوب
المخدرة، انتشرت حتى بمحافظة درعا ومدن شمال شرق سوريا
والشريط الموازي للبنان، وإن كانت كبرى المنشآت في مدينتي
الالذقية ودمشق، مقدرًا عائدات تجارة المخدرات بمليارات
الدوالرات وأنها "سترت عورة النظام" بعد تراجع الموارد العامة

لخزينة الدولة.

وكانت تركيا، قد أعلنت خالل أيار مايو الماضي، عن ضبط "أكبر
شحنة مخدرات في تاريخ الجمهورية التركية" بعد عملية أمنية
لفرق مكافحة المخدرات في ميناء إسكندرون التابع لوالية هاتاي

جنوب غرب تركيا.
 

وأعلن وقتها، وزير التجارة التركية محمد موش ضبط 1072.6 أي
ما يعادل (طنا و72 كيلوغرامًا) من حبوب "الكبتاغون" المخدرة
بميناء إسكندرون، مشيرًا أّن المخدرات تم ضبطها على متن سفينة
تحمل 17 حاوية بضائع، رست في ميناء إسكندرون قبل فترة
وكانت ُتحّضر الستكمال طريقها لدولة اإلمارات، وأّن حبوب
المخدرات كانت موزعة على 11 حاوية (كونتينر)، وبلغت القيمة
السوقية للمخدرات "نحو 37 مليون و261 ألف و 905 دوالر

أمريكي.
 

إال أن األردن، وخاصة بعد فتح الحدود والمعابر، تأتي بمقدمة دول
عبور المخدرات السورية برًا، إلى الخارج، والتي تصل لحدود
اإلجرام والتصميم على التهريب بقوة السالح، إذ أعلن الجيش
األردني، أخيرًا أنه قتل 27 من "مهربي المخدرات" أثناء محاولتهم
التسلل من سوريا، بعد إعالن السلطات األردنية زيادة كبيرة في

محاوالت تهريب المخدرات من سوريا في األشهر األخيرة.
 

ويشير بيان الجيش األردني، في 12 من كانون الثاني يناير الماضي،
إلى أنه أحبط، خالل عام 2021 فقط 361 محاولة تسلل وتهريب
من سوريا إلى األردن، وضبط ما يقارب 15.5 مليون حبة مخدرات
بأنواعها المختلفة، بما فيها "الكبتاغون" و"الترامادول"، وأكثر من
16 ألف ورقة حشيش تزن ما يقارب 760 كيلوغراًما، إلضافة إلى 2

كغ من "الهيروئين".
 

تغاضي الحكومة رفع نسبة التعاطي
 

وبواقع تفشي المخدرات وسهولة الحصول عليها بسوريا، تقول
الباحثة االجتماعية "بيان درويش" إنه "ليس من نسبة دقيقة

للمدمنين، لكن سوريا باتت دولة مخدرات".
 

وحذرت خالل لقاء مع "زمان الوصل" من انتشار المخدرات في
أوساط الشباب وطالب الجامعات والمدارس، الذكور واإلناث
"يمكنني من خالل المعايشة والمتابعة ووفق الدعاوى القضائية

القول، إن انتشار المخدرات بأوساط الشباب أكثر من %50".
 

واعتبرت أن تراجع الدخل وفرص العمل مترافقًا باإلحباط بأوساط
الشباب ومع التغاضي الحكومي، زاد من تعاطي المخدرات ووصل

الواقع إلى "الخطر جدًا".
 

وفي حين تشير الباحثة السورية إلى أن مناطق جنوبي سوريا
"دمشق، درعا والسويداء" هي من أكثر المناطق انتشارًا للمخدرات،
ال تستبعد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من تفشي "هذا
الداء" إذ صار في محافظة إدلب مركز متخصص لمحاربة اإلدمان،

بعد تفشي الحشيشة وحبوب الكبتاغون.
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أقدمت قوات النظام،  يوم السبت 10 أيلول على اعتقال 10 شبان
في مدينة "جاسم" بريف درعا الشمالي، إضافة إلى طلب فدية

مالية مقابل اإلفراج عنهم.
 

أوردت شبكة “تجمع أحرار حوران” أن قوات النظام اعتقلت الشبان
أثناء مرورهم على حاجز طيار بالقرب من تل "أم حوران" على

الطريق بين مدينتي نوى وجاسم.
 

وأضافت أن عناصر األمن أرسلت 5 منهم إلى مدينة درعا، وطالبت
األهالي بدفع 5 ماليين ليرة سورية عن كل شخص لقاء إطالق

سراحهم.
 

وأشارت الشبكة إلى أن النظام يحاول الضغط على أهالي جاسم من
أجل تنفيذ مطالبه بتسليم مطلوبين للنظام من المدينة، بذريعة

انتمائهم لتنظيمات "ارهابية".
 

وكانت قوات النظام قد استقدمت، قبل أيام، تعزيزات عسكرية
جديدة لمحيط مدينة "جاسم"، استعدادًا القتحامها، على غرار

مافعلته في مدينة "طفس" في أغسطس الفائت.
 

و تمارس قوات النظام كل أساليب اإلخضاع والسحق، التي سبق لها
أن مارستها بنجاح في مناطق المصالحات

 
الخط األمامي

 

درعا: حصار وقتل وخطف

وحول آثار انتشار المخدرات تبّين الباحثة "درويش" أن األضرار ال
تقتصر على الفرد "وهي كارثية" بل تطاول المجتمع وتماسكه
وسياجه األخالقي، فالمخدرات تزيد الجريمة والعنف، وتساهم
بمزيد من اإلفقار جراء استغالل المروجين والمهربين للمتعاطين،
وال تقف آثارها عند األمراض المعدية، بل تصل للدمار المجتمعي،
خاصة بواقع كما السوري، زيادة عرض المخدرات ولجوء كثيرين له

للهروب من الواقع المعاشي والمهني وحتى آفاق الحل المعدومة.
وعلى سبيل المثال، تضيف المتخصصة السورية "بلغت سورية العام
الماضي، المرتبة األولى عربيًا بمعدل الجريمة والتاسعة عالميًا،
حسب موقع Numbeo Crime Index المتخصص بمؤشرات
الجريمة في العالم، وتتصدر المخدرات ومن ثم السرقة والتزوير

والقتل الجرائم، ولكم أن تتصوروا أي واقع وأي مستقبل لسوريا".
 

وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن رئيس لجنة مكافحة
المخدرات، وزير داخلية األسد محمد الشعار، فقد خالل األخيرة من
العام الماضي، 4663 قضية مخدرات بلغ عدد المتهمين فيها 6370
متهما في حين تم ضبط 1189 كغ من الحشيش المخدر و91كغ من
الهيروئين و740 كغ من القنب الهندي و18 مليون حبة كبتاغون
و501 الف حبة اخرى مخدرة مختلفة االنواع و737كغ من زهر

القنب و7ر26 كغ من مادة الميثامفيتامين.
 

كما أعلن مندوب سوريا الدائم لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات
الدولية األخرى في "فيينا" السفير الدكتور حسن خضور عن ضبط
نحو 50 مليون حبة كبتاغون وآالف الكيلوغرامات من الحشيش

المخدر خالل عامي 2021-2020.
 

ودعا السفير خضور في بيان ألقاه خالل جلسة إطالق التقرير
السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2021 التي عقدت في
فيينا الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى معالجة القضايا المتعلقة
بمشكلة المخدرات العالمية بطريقة مهنية محايدة وضرورة التحقق
من البيانات المتوافرة لدى الهيئة بهذا الشأن جيدًا وتوثيقها
وفحصها مع الدول األعضاء المعنية مطالبا معدي التقارير بتقديم
مزيد من اإليضاحات واألدلة والبيانات للتحقق من المعلومات
الواردة في تقاريرهم بما يمكن من مساعدة المعنيين في سوريا

بجهودهم لمواجهة هذا التحدي.
 

في الوقت الذي يضيق فيه النظام وأمراء الحرب الطوق على غالبية
الشعب السوري، فإنهم يراكمون الثروات والنهب بكل الوسائل
المتاحة لهم، بالعنف والقمع فال مخرج للسوريين من هذه الكارثة إال
بالخالص من مسببيها، وإرساء مقومات نظام ديمقراطي يحقق
العدل االجتماعي، ويقضي على أسباب الخراب واالستبداد
واالستغالل والبؤس. ولن يتم ذلك إال بتنظيم الجماهير الشعبية
نفسها، والقوى الديمقراطية واليسارية بينها ومتابعة الكفاح على

هذا الطريق
 

عن تقرير نشر في موقع زمان الوصل بتصرف
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غرق قارب مهاجرين قبالة طرطوس، تسقط الحدود
البرجوازية والقلعة األوروبية

 
هّزت حادثة غرق زورق لبناني على متنه مهاجرون غير نظاميين،
قبالة السواحل السورية الرأي العام وخّلفت حالة من األسى والحزن
والغضب على مواقع التواصل االجتماعي، خاصة مع ارتفاع حصيلة
الضحايا، ليتجاوز عدد الذين لقوا مصرعهم أكثر من 88 شخصا من

الجنسيات السورية واللبنانية والفلسطينية.
 

وبدأ العثور على جثث في البحر قبالة ساحل طرطوس يوم
الخميس، ولم توضح السلطات السورية بعد ماذا حدث لزورق
المهاجرين، هذا وقد اعتدنا مشاهدة مقاطع فيديو مسربة لقوات
بحرية لبنانية وسورية تعمل على إغراق العديد من مراكب الهاربين

من الجحيم.
 

سلطات نظام الطغمة لم تكن هي المسؤولة بداية عن عمليات
اإلنقاذ، وقد عثر صّيادون من جزيرة أرواد على جّثة عقب هذه
الحادثة بداية، ثّم راحوا يعثرون تباعًا على جثث أخرى للغرقى،
ليكتشفوا أمر الحادثة في وقت الحق". وأّكد مصدر خاص لنا أّن
"استجابة وحدات خفر السواحل التابعة للنظام السوري تأّخرت في
عمليات البحث واإلنقاذ، وما تّم تداوله عن مروحيات تابعة للنظام

ساهمت في عمليات البحث واإلنقاذ أمر غير صحيح".
 

لقد ُقِتل اكثر من ٨٨ فلسطيني/ة و سوري/ة و لبناني/ة غرقًا على
متن قارب على الساحل السوري، فيما كانوا قد سلكوا طريق الهجرة

من لبنان الى أوروبا وال يزال العشرات في عداد المفقودين.
 

سقطت دمائهم على يد األنظمة الرأسمالية المجرمة في المنطقة و
الحدود البرجوازية و "القلعة األوروبية” اإلمبيريالية المجرمة.

 
هذه حرب طبقية مفتوحة على كل الجئ و عامل و مهاجر. ال بد من

أن نتنظم استعدادا للمواجهة، دمائنا واحدة وحدودهم تراب.

الخط األمامي

✪  استقالة مئات العمال في الالذقية.. تسقط
عقود اإلستعباد

 
▪استقالة العمال مؤشر لظاهرة خطيرة أخذت تطفوا على السطح.

 
▪إذ كشف رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في “الالذقية”،
“فواز الكنج”. عن استقالة أكثر من 500 عامل في مؤسسات
وشركات الغزل، والموارد المائية، والتبغ، والصحة والبلديات

والزراعة. و ذلك خالل تصريحات إلذاعة شام إف إم المحلية.
 

▪وترجع األسباب إلى ضعف الرواتب وغالء المعيشة. وقسم من
العمال بات كبيرًا في السن، استنزفت قواه اآللة الرأسمالية على
حساب صحته وقدراته فأصبحوا يعانون من أمراض عديدة
خصوصًا العاملين في قسم النظافة الذين وقع عليهم قسط أكبر من

االستغالل.
 

▪الـ500 عامل السابق ذكرهم حصلوا على االستقالة. فيما رفضت
استقالة العديد من العمال رغم تقدمهم بها جراء الحاجة لهم. وفق
“الكنج”، مضيفًا أن رواتبهم تتراوح بين 80 وحتى 120 ألف ليرة.
وهي غير كافية. وقال: «لوال الحاجة ال يتقدم أحد للعمل بهكذا
راتب». (يعني ال بتعطوا رواتب بتكفي وال بتوافقوا عاالستقالة،

اشتغل وإنت بتعيط).
 

▪“الكنج” حذر من أن الفترة القادمة ستكون سيئة في المدينة
لناحية النظافة. حيث ال يوجد سوى 400 عامل نظافة فقط

والحاجة إلى 2500 عامل.
 

▪وسبق أن قال رئيس اتحاد العمال في “الالذقية”. “منعم عثمان”،
في تصريحات نقلتها تشرين المحلية األسبوع الفائت. إن 516 عامالً
تقدموا بطلبات استقالة منذ بداية العام الجاري. بينهم 320 في
شركات الغزل، و149 في التبغ، و21 في البلديات، و58 في الزراعة،

و31 في الصحة إضافة إلى 27 عامل في الموارد المائية.
 

الراتب يجب أن يكون مليون ليرة!
 

▪المشكلة األكبر التي تواجه العاملين لدى المؤسسات الحكومية
تدني الرواتب. التي ال تكفي أكثر من أجور مواصالت ومصروف
يومي للعامل أو العاملة غالبًا. ووفق حساب بسيط لمتوسط تكاليف
حياة الفرد فإن الرواتب يجب أن تكون مليون ليرة بالحد األدنى

لألجور.
 

▪وأضاف “رزق” في تصريحات نقلتها ميلودي إف إم المحلية، "أن
عدم وجود رواتب جيدة يعني عدم وجود إنتاج. واعتبر أن غالبية
العمال فقدوا والءهم للمؤسسات العامة والخاصة جراء تدني
األجور" ويعتبر هذا االغتراب تجلي واضح من تجليات اسلوب

اإلنتاج الرأسمالي.
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وقد نشرت صفحة نقابة العمال السوريين المستقلة حول هذه
االستقاالت

 
يتواصل تقديم االستقاالت من القطاع الحكومي التابع للنظام،
بسبب تدني مستوى الرواتب واألجور بالمقارنة مع متطلبات الحياة
المعاشية، حيث كشفت وسائل إعالم النظام، أن 31 ممرضًا تقدموا
باستقاالتهم دفعًة واحدة، ما ينذر بانهيار قطاع الصحة في
المحافظة، الذي يشهد نزيفًا متواصالً نتيجة لهجرة األطباء وتركهم

للمشافي الحكومية.
 

وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، نقالً عن أحد الممرضين
الذين تقدموا باستقاالتهم، أن الكثيرين يهاجرون نحو العراق وليبيا
واليمن بحثًا عن أجور أعلى تناسب عملهم المجهد وخبرتهم، مشيرًا
إلى أنه في حال لم يتم تحسين الواقع المهني للممرض سيكون
خيار االستقالة أو ترك العمل والهجرة هو الحل الوحيد لمواجهة

ظروف الحياة المعيشية القاهرة، وفق تعبيره.
 

ويقول الممرضون الذين تقدموا باستقاالتهم، إنهم يئسوا من وزارة
الصحة التي شكلت في شهر نيسان الماضي لجنة لدراسة منحهم
طبيعة عمل بنسبة 75% أسوة بباقي العاملين في القطاع الطبي
واعتبار هذه المهنة من المهن الخطرة، إال أن هذه اللجنة لم تنته من

دراستها حتى اليوم.
 

وطالب عدد من الممرضين بضرورة تفعيل نقابة التمريض وفق
المرسوم رقم 38 لعام 2012 وإقرار نظامها الداخلي والمالي
وانتخاب نقيب للتمريض وإحداث صندوق تقاعد للممرضين
وبالتالي منح راتب تقاعدي من النقابة المحدثة في حال تفعيلها،
إضافة ألهمية استحداث منصب نائب وزير الصحة لشؤون
التمريض، بما يساهم في معالجة كل مشاكل المهنة على حد قولهم..

 
 

▪تعيش الطبقة العاملة السورية وعموم الطبقات الشعبية والكادحة
حرب إبادة طبقية ممنهجة تهدف المتصاص القدر األكبر من
جهودهم لمراكمة أقصى حد من األرباح مقابل أجور ال تكفي حتى
للمجيء إلى العمل. إن أي مواجهة منطقية في هذه الحرب تقتضي
تنظيم الطبقة العاملة وكافة الفئات المهمشة والمضطهدة في حزب
يساري جذري ثوري يحمل قضايا الطبقة العاملة ومصالحها إلى

الساحات والميادين السياسية.
 

▪عاش نضال الطبقة العاملة السورية نحو وحدة النضال الطبقي
والسياسي لتحقيق أقصى قدر ممكن من المكتسبات الديمقراطية

والسياسية واالقتصادية لهذه الطبقات الُمفقرة.
 

الخط األمامي _ وكاالت

✪  وفاة احد الموقوفين السوريين جراء التعذيب
في مقر جهاز "امن الدولة" اللبناني.

 
▪وفاة  بشار عبد السعود  احد الموقوفين في قضية اقتصادية

جراء التعذيب في مقر جهاز "امن الدولة" اللبناني في بنت جبيل.
 

▪واشارت صحيفة "االخبار" الى أن جهات رسمية، أمنية وقضائية،
تشتبه بأن ضابطًا وعناصر في جهاز أمن الدولة عّذبوا موقوفًا

سوريًا أثناء التحقيق معه وضربوه حتى الموت.
 

▪وتابعت الصحيفة أنه فيما حاول المتورطون لفلفة الجريمة
بالزعم تارة أّن الموقوف بشار عبد السعود توّفي جراء إصابته
بذبحة قلبية بعد تناوله حّبة "كبتاغون"، وتارة أخرى بسبب تعاطيه
جرعة زائدة من المخدرات، بّينت معاينة الجثة أن الموقوف تعّرض

لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أّدت إلى وفاته.
 

▪ وأظهرت صور اّطلعت عليها الصحيفة آثار ضرب وحشي وجلد
لم يترك مكانًا في الجثة من دون جروح وكدمات. 

 
▪وتابع كاتب المقال انه "بعد الجريمة، حاول المتورطون التسّتر
عليها بتسريب معلومات عن «إنجاز أمني» حّققه جهاز أمن الدولة
بتوقيفه، في منطقة بنت جبيل هذا األسبوع، أفراد خلية لتنظيم

«داعش» شاركوا في جرائم قتل في سوريا.
 

▪ كما سّربوا معلومات تفيد بأّن الضحية الذي «كان تحت تأثير
المخدرات»، والذي أسبغوا عليه صفة «قيادي في داعش»، حاول
مهاجمة المحقق في مكتب بنت جبيل اإلقليمي التابع للجهاز، وأن
العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت

نقله إلى المستشفى «حيث توفي». 
 

▪علمًا أن صراخ الموقوف أثناء تعذيبه وجلده بـ«نبريش» كان
ُيسمع في أرجاء سراي تبنين حيث كان يجري «التحقيق» معه."

 
▪الى ذلك وفيما ُينتظر تقرير الطبيب الشرعي الدكتور غالب صالح
لُيبنى عليه المقتضى، يجري ، بحسب ما اشار كاتب المقال، تداول
معلومات عن ضغوط كبيرة تمارس للفلفة القضية. علمًا أن هناك من
يحذر من احتمال خضوع الطبيب نفسه للضغوط، خصوصًا أن

لكثيرين من األطباء الشرعيين سوابق لهم في هذا المجال. 
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▪والالفت أن القضاء العسكري، ممثالً بالقاضي فادي عقيقي، كّلف
ب الموقوف الضابط (مالزم أول) الذي يرأس المكتب نفسه حيث ُعذِّ
وُقتل، باالستماع إلى العناصر والتحقيق في الحادثة! علمًا أن أبسط
القواعد العلمية والقانونية تفرض تكليف لجنة أطباء شرعيين
بالكشف على الجثة وتكليف جهاز أمني محايد بالتحقيق تحت

إشراف مباشر من قاضي التحقيق العسكري!
 

▪لطالما افترت أجهزة أمن الدولة البرجوازية اللبنانية على
المهاجرين/ات لفرض بطشها وهيمنتها ، ودائما ما تكون تهمة
االنتماء لداعش غطاء للهروب من أي مسؤولية وكأن االنتماء
لتنظيم متطرف يعطي الحق بالتعذيب. فتكون الطبقة العاملة من
المهاجرين/ات الحلقة األضعف التي تخضع لقمع معمم على كل

الطبقة العاملة في نضالها اليومي.
 

▪لذلك دفاعنا عن الالجئين/ات هو دفاع عن حقنا جميعا. 
 

▫ال مهادنة وال مصالحة مع الدولة البرجوازية و أجهزتها األمنية. 
▫نذكر بضرورة تضامن مجتمعات الالجئين/ات وتنظيمهم سياسيا

لمواجهة اآللة الوحشية للنظام اللبناني.
 

الخط األمامي

وأضافت المصادر، أن “أكثر من 60 معلما شاركوا في االعتصام،
مشيرا أن االعتصام لم يكن الخطوة األولى بل كان هناك وقفات
احتجاجية، ومظاهرات، ومطالبات عدة من المعلمين للجهات

الرسمية، لكن دون تحقيق مطالبهم حتى اآلن”.
 

المصادر ذاتها، أكدت خالل حديثها أن “الشرطة العسكرية في
مدينة الباب، حاولت اقتحام الخيمة التي يتواجد بها المعلمون
المعتصمون، وطالبتهم بفض االعتصام تحت تهديد االعتقال، فيما
حاولت القوة العسكرية منع صحفيين ونشطاء من تغطية فعاليات

االعتصام”.
 

أوضاع سيئة
 

المعلم يونس فرحات أحد المعلمين المعتصمين، قال لموقع “الحل
نت”، إن “سبب مشاركته في االعتصام هو سوء الوضع المعيشي له
وقلة في الراتب المقدم من قبل وزارة التربية والتعليم بمنطقة

حلب، حيث ال يتجاوز 1000 ليرة تركيا، شهريا”.
 

وأوضح فرحات، أن “المبلغ المقدم من قبلة وزارة التربية، ال يكفي
في المعيشة ألكثر من شهر، وخاصة أن األشهر القادمة في فصل

الشتاء، والتي تتطلب مواد تدفئة وأسعارها مرتفعة جدا”.
 

وأضاف فرحات، أن “األوضاع المعيشية للمعلمين صعبة جدا مقارنة
بالمدخول الشهري لهم، والمئات منهم توجهوا ألعمال كبيع الخضار،
والنجارة، والسمانة، وبيع المستعمل، حتى يستطيعوا أكفاء واكساء

عوائلهم التي تصنف اآلن من العوائل التي تحت خط الفقر”.
 

وتعاني مناطق شمال غربي سوريا، من ضعف شديد في القطاع
التعليمي بسبب قلة الدعم المقدم من الجهات المانحة وخاصة بعد

سيطرة “حكومة اإلنقاذ” على محافظة إدلب.
 

ويبلغ عدد الطالب في مناطق شمال غرب سوريا نحو388501
طالب، فيما بلغ عدد المعلمين 16356 معلما معهم 5500 معلم ال
يتلقون أجورا مادية، فيما بلغ عدد الطالب المتسربين عن الدراسة
بسبب عمليات التهجير والنزوح، إلى جانب المنخرطين في سوق

العمل والزواج المبكر، 209581 طالبا وطالبة.
 

ويبلغ عدد المدارس العاملة في محافظة إدلب 966 مدرسة، منها
131 مدرسة متضررة ومهدمة بشكل كلي بسبب قصف القوات

الحكومية للمدارس والمنشأة التعليمية في المنطقة.
 

نتضامن مع المعلمين في مطالبهم المشروعة و المحقة وندعوهم
إلى تنظيم أنفسهم في نقابات تنظم سبل المواجهة مع المحتل

التركي وإداراته في المنطقة 
 

الخط األمامي

اعتصام لمعلمين في ريف حلب.. والشرطة
العسكرية تحاول قمعه

 
ال يزال واقع المعلم في مناطق شمال غرب سوريا، هو األسوأ من
بين المهن المنتشرة في تلك المناطق الخارجة عن سيطرة القوات
الحكومية السورية، حيث يعاني آالف المعلمين من تدهور باألوضاع
المعيشية الخاصة بهم، رغم االحتجاجات والوقفات المتكررة
العاملين في ظلها، ليقدموا على خطوات جديدة، يضغطون من
خاللها على المديريات المنتشرة بريف حلب الشمالي، إال أن آلة القمع

العسكرية تبقى هي المسيطرة على الوضع المدني.
 

اعتصام للمعلمين ومحاولة فضه بالقوة
 

مصادر خاصة قالت إن “نقابة المعلمين في مدينة الباب نظمت
اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مديرية التربية والتعليم التابع للحكومة
السورية المؤقتة في مدينة الباب، أمس األحد، بهدف الضغط على

المديرية للنظر في أوضاع المستحقات المالية للمعلمين”.
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شريف الروبي والحوار الوطني 
 

 قبل ثالثة أشهر ونيف، نال الناشط السياسي والقيادي في حركة 6
أبريل، شريف الروبي، حريته. وجاء إطالق سراحه، مثل غيره ممن
قضوا سنوات من أعمارهم في الحبس االحتياطي، في إطار وعود
النظام المصري بحلحلة ملف السجناء السياسيين، وذلك تمهيدًا

النطالق جلسات الحوار الوطني.
 

 االتفاق على آليات الحوار، مع تشكيل لجانه واختيار مقرريها
ومساعيهم، تقدم ببطء خالل الشهور الخمسة الماضية، لكن
التجهيزات تبدو مكتملة اآلن، وال يبقى سوى إشارة البدء للحوار
المزمع إذاعته أمام الجمهور، وهي اإلشارة التي يملك النظام وحده

تحديدها، بينما محاوريه بال خيارات سوى االنتظار.
 

التكهنات والتصريحات نصف الرسمية، تشير إلى منتصف الشهر
المقبل، لكن األمر يظل بال تأكيد. حالة الاليقين تلك، هي جزء من
آليات إدارة السلطة لعالقتها بمعارضيها، وتحويل عملية مثل الحوار،
تتطلب حدًا أدنى من النّدية الّصورية، إلى مجرد عالقة استدعاء،
استدعاء مفتوح بال محددات زمنية. حتى أعضاء لجان الحوار،

المحسوبين على النظام، يتحركون في تلك المساحة الضبابية.
 

أما عن مطالب المعارضة بخصوص السجناء السياسيين، فالسلطة
تتالعب بالملف بالتكتيكات نفسها، عمليات العفو واإلفراج تظل

محدودة، وتضم، كل مرة، عشرات األسماء في أقصى تقدير.
 

 وتتم اإلفراجات على فترات، بال وتيرة مفهومة أو مواعيد معلنة.
وحين يتعلق األمر بآلية اختيار الُمفَرج عنهم، وتحديد موعد
خروجهم، فتظهر عشوائية تمامًا، وعلى األغلب بشكل متعّمد. أما َمن
ُيفرج عنه، فيظل مكبالً بالوصمة األمنية، فيتعذر حصوله على عمل،

وفي أحيان كثيرة يجد السجين السابق نفسه ممنوعًا من السفر.

 
كتب شريف الروبي عن تلك المعاناة في تغريدة في "تويتر". يقول
إن ال السجن وال فتراته كسرته، لكن ما يحدث خارجه هو ما كسره.
الحقًا، ستستضيفه قناة "الجزيرة" ليتكلم بتفصيل أكثر عن منعه من

السفر وصعوبة الحصول على عمل بسبب سجّله األمني. 
 

تمحو السلطة بشكل شبه ممنهج، الحدود بين السجن وخارجه،
بتمديد صحراء المعاناة على رقعة واسعة تطاول الخاِرجين بمشقة
أثقل. فالسجن في المحصلة األخيرة، مؤقت، وحتى لو بدا بال نهاية
بفعل تجديد النيابات المرة تلو األخرى، يظل هناك رجاء في وضع
حد له. لكن ماذا عن المعاناة في الخارج؟ ومتى ُترتجي نهايتها؟
بتلك الممارسات، يوسع النظام مفهوم العقوبة، على مستوى المكان،
بتداخل حدود الخارج والداخل، وعلى مستوى الزمن أيضًا. فإن
كانت وضعية السجن معممة خارج األسوار، فال جدوى من حسابات

الوقت.
 

سرعان ما يلقى القبض على الروبي، بسبب شكواه، ويحول
إلى النيابة باالتهامات المعتادة. ليست هذه هي المرة األولى
التي تعيد فيها األجهزة األمنية القبض على أحد الُمفرج عنهم،
لكنها كانت الواقعة األقرب إلى الموعد المتوقع للحوار
الوطني. ولذا ثارت االعتراضات من داخل معسكر المعارضة
ورموزها المشاركين في لجانه، على اعتبار أن إعادة حبس
الروبي تلقي بالشكوك حول صدق نوايا النظام وجدوى
الجلوس مع ممثليه على طاولة واحدة. إال أن هذا كله ليس

على الضد من الحوار، بل إنه متوافق تمامًا مع منِطقه.

في مواجهة معارضة ال تملك ما تقايضه أو ما تضغط به، يقدم
النظام نفسه على أنه الطرف الوحيد القادر على وضع القواعد،
وتغييرها متى يشاء. أي أنه يقدم نفسه بوصفه الطرف الوحيد في
الُمطلق. وكما أن قرارات اإلفراج تخضع آللية غامضة، فإن عمليات
إعادة االعتقال تخضع آلليات ال تقل تعتيمًا، فالروبي لم يكن الوحيد

وال أول من اشتكى من ظروف ما بعد السجن.
 

مرة أخرى، عامل الاليقين هو إحدى أقسى األدوات التي يوظفها
النظام في قمع معارضته. الحوار نفسه غارق في حالة من الضبابية.
فهؤالء الذين يتجهزون لجلساته من صفوف المعارضة، بدالً من
وضوح حالة العداوة الصريحة مع النظام، اليوم يبدون غير موقنين
إن كانوا حقًا في حوار مع السلطة أم أنها ما زالت تخاصمهم، أو لعلها

تفعل األمَرين معًا.
 

شادي لويس _ المدن
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مقاومة الشعب الفلسطيني ضد االحتالل
والسلطة الفلسطينية 

 
قبل أيام تم القبض على  مصعب اشتيه العضو بكتيبة شهداء
األقصى على يد السلطة الفلسطينية في نابلس و التي لحقتها
مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية ووقع على
أثرها مقتل فراس فايز البالغ من العمر 53 عاما إثر إصابته بالرأس

خالل المواجهات. 
 

و بتاريخ 28 سبتمبر تم تصفية 4 شبان بعد اقتحام قوات االحتالل
مخيم جنين وهم محمد ألونة وأحمد عالونة ومحمد أبو ناعسة

وعبد خازم أخو الشهيد رعد خازم منفذ عملية تل أبيب. 
 

وقبلها بيوم وفي مدينة القدس المحتلة أقام المستوطنون تحت
حماية قوات االحتالل احتفاالت رأس السنة اليهودية روش هاشانا
واقتحموا المسجد األقصى وأقاموا حفالت بالمسجد اإلبراهيمي
بينما تم منع دخول الفلسطينيين ألداء الصالة بالمسجد، وحظر
دخول الشباب الفلسطينيين واعتقل العشرات من الشبان وتم

االعتداء على بعض النساء وكبار السن داخل المسجد األقصى. 
 

وبتاريخ 29 سبتمبر استشهد الطفل ريان سليمان البالغ من العمر 7
سنوات حيث توقف قلبه إثر سقوطه من علو بعد مطاردته من قبل
قوات االحتالل في قرية تقوع في بيت لحم، ويأتي ذلك ضمن
حملة مالحقة قوات االحتالل للطالب واالعتداء عليهم واستمرار

غلق المدارس في انتهاك صريح لحق هؤالء الطالب في التعليم.  

نظام قيس سعيد يالحق اليساريين في تونس
 

تلقت “بوابة االشتراكي” رسالة من مناضلين تونسيين طلًبا
للتضامن في ظل اشتداد الممارسات البوليسية لنظام قيس سعيد

ضد المعارضين.
 

وجهت النيابة العمومية بمدينة باجة يوم 13 سبتمبر الحالي تهمتي
“ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة الداخلي والتهديد” للمناضل
الماركسي غّسان بوغديري بناءا على مشاركته في احتجاجات
شعبّية ونقده للرئيس ولممارسات جهاز البوليس وانتمائه لحركة

“الجيل الخطأ“.
 

كانت الجهات األمنية في المدينة قد شددت الرقابة على بوغديري
بعد رفعه لراية الحركة المعادية للفاشية وسط اجتماع مناصر
لرئيسة الحزب الدستوري الُحر عبير موسى شتاء السنة الماضية،
وإيقافه آنذاك. وحّركت بعدها النقابة الجهوّية لقّوات األمن الّداخلي
في باجة دعوى قضائية أولى في أكتوبر 2021 استندت فيها على
صور لبوغديري في احتجاجات ميدانّية أمام مركز شرطة المزارة
حامال شعار “تسقط دولة البوليس، تسقط الدولة الطبقّية”

وبوستات على منصة فيسبوك مناهضة للقمع البوليسي في البالد.
 

وأعقب ذلك دعوى قضائية ثانية في سبتمبر 2022 تعّلقت بانتمائه
لحركة “الجيل الخطأ” وبتدوينات من فيسبوك تحمل مواقفه
السياسية المناهضة لالستغالل الرأسمالي للعائالت المالكة في
تونس ومعارضته لقيس سعّيد ولمسار 25 جويلية بتوصيفه “انقالًبا

على إمكانّية اإلطاحة الثورّية الكاملة بالنظام”.
 

ووّجهت النيابة العمومّية لبوغديري تهمتي “ارتكاب جرائم ضّد أمن
الدولة الداخلي والتهديد” تضمنت “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس
الجمهورية” قد تصل األحكام فيهما إلى 8 سنوات سجن، هذا وقد

تمت إحالته للمحاكمة في 22 نوفمبر 2022.
 

وأّكد “الجيل الخطأ” على صفحته الرسمّية أّن “غّسان بوغديري” لم
يقم سوى بواجبه كمناضل ماركسي في مواجهة نظام متسبب في

إفقار وإدامة بؤس الشعب التونسي.
 

 بوابة االشتراكي
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✪  ايران: احتجاجات واسعة ضد الوصاية السياسية و
الدينية على أجساد النساء، المرأة ثورة ال تخمد نيرانها.

 
▪خرج المحتجون في شوارع إيران منذ يوم 16 سبتمبر الجاري،
وهو يوم إعالن وفاة اإليرانية الكردية، مهسا أميني (22 عاًما) التي
كانت ُمحتجزة سابًقا من ِقبل دوريات شرطة اإلرشاد [األخالق] التي
اعتقلتها خالل زيارتها رفقة أخيها للعاصمة طهران مساء 13 من
الشهر الجاري، وذلك بحجة عدم التزامها بـ«قواعد الثياب المفروضة
في إيران». [ودوريات «اإلرشاد» تقوم بمهام منها «احتجاز النساء

الالتي يرتدين مالبس غير الئقة»]  
 

▪يقول شهود العيان إن محتجي إيران خرجوا للتعبير عن مطالب
سياسية ومدنية واجتماعية واقتصادية، وذلك على خلفية مقتل
أميني التي تدعي الشرطة اإليرانية إنها تعّرضت لـ«قصور مفاجئ
في القلب» أثناء انتظارها في مقر االحتجاز للحصول على توعية
بقواعد الحجاب، ثم ُنقلت إلى أحد المستشفيات حيث توفت بعد
ثالثة أيام من اعتقالها. لكن شهود عيان أكدوا لـوكاالت األنباء  أن
أميني تعرضت لضرب عناصر «اإلرشاد» داخل سيارة الشرطة التي

قادتها إلى مقر االحتجاز.   
 

▪أما ملخّص األحداث فهو أن إحدى «دوريات التوجيه» اعتقلت
مهسا أميني بحجة ارتدائها بنطلونًا رأى الشرطيون أنه ليس
فضفاضًا بما يكفي في نظرهم. وقد دخلت الشابة في غيبوبة إثر ما

تعّرضت له، إلى أن تأكدت وفاتها في مطلع األسبوع الجاري.
 

▪وقد فّجرت الحادثة سخطًا عظيمًا في شتى أرجاء إيران، وليس
في المنطقة الكردية وحسب، وهي المنطقة التي تنتمي إليها
 الفقيدة والتي أقيمت فيها جنازتها وشاركت فيها النساء وهّن
سافرات، تعبيرًا عن احتجاجهّن. فقد انطلقت تظاهرات في معظم
المدن اإليرانية الكبرى، منها أصفهان ورشت ومشهد وكرج، وأيضًا
العاصمة طهران حيث خلعت المتظاهرات أحجبتهّن واصطدمت مع
قوات الشرطة. ومن الهتافات التي نقلتها التقارير اإلعالمية، نذكر
الشعار البليغ الذي رفعه طلبة جامعة أمير كبير للتكنولوجيا في

طهران، والقائل «نساء، حياة، حّرية».

▪عام 1979، أندلعت الثورة في ايران بمبادئ العدالة االجتماعية
وتوزيع الثروات، بعدما كانت األخيرة محصورة بطبقة محدودة من
رجال السلطة واألعمال أيام الشاه. إال أنها سرعان ما انقض عليها
تحالف رجال الدين وتجار البازار ، فاقامت نظام مستبد وظالمي
أداة للقتل والترهيب ومقصلة على حرية المواطنين وباالخص
النساء منهم، ال سيما في ما خص طريقة اللبس وغطاء الرأس

والسلوك االجتماعي. 
 

▪ثم قام النظام اإلسالمي في ايران في أوائل الثمانينات بإلزام
 جميع النساء بارتداء الحجاب. وبذلك انتقلت أجساد النساء من
وصاية إلى أخرى، إنما هذه المرة بدعم من المرجعيات الدينية.
واآلن انتفضت اإليرانيات على كل ذلك، إثر موت الشابة اإليرانية
مهسا أميني، التي تعرضت للضرب الوحشي واالعتقال، ألنها ارتدت
غطاء الرأس بطريقة “سيئة” وفق معايير سلطة األخالق الخمينية. 

 
▪رقعة االحتجاجات تتسع بعكس توقعات السلطات اإليرانية، إذ
تبدو نساء تلك البالد ثائرات في كل وقت وهو ما يتجاوز خيال من
عينوا أنفسهم أوصياء عليهن. التظاهرات انتقلت إلى “بازار طهران”
الذي يعد المحّرك التاريخي لالحتجاجات في البالد، وهناك  واجهت
قوات األمن المتظاهرين والمتظاهرات بالعنف، فهو كل ما تملكه

لمواجهة غضب المقهورين والمقهورات.
 

▪بعد فترة وجيزة من توليه السلطة، أصدر الزعيم اإليراني آية الله
الخميني مرسومًا يقضي بأنه ينبغي على كل النساء ارتداء الحجاب،

بغض النظر عن الدين أو الجنسية.
 

وفي 8 مارس/ آذار، اليوم العالمي للمرأة وفي عّز سطوة ▪
الخمينيين وقتها، خرجت آالف النساء المنتميات لخلفيات متعددة

احتجاجًا على القانون.
 

▪إذًا، إنه نضال تحرري عميق، ظنت السلطات اإليرانية أنها نجحت
بإخماده، عبر المزيد من القمع والمنع، فإلى غطاء الرأس، تمنع
اإليرانيات من السباحة في أماكن عامة وارتداء لباس السباحة،
وتمنعهن من حضور المبارايات الرياضية (ليس هناك أي حظر رسمي
على مشاهدة النساء مباريات كرة القدم للرجال في إيران، إال أنه
غالبًا ما ُيرفض دخولهن المالعب، واعتقلت بعض ممن حاولن
الدخول وتمت محاكمتهن)، وُيمنعن من التعبير، ويتّم تهديدهن
باالعتقال والقتل… لعّلهّن يسكتن إلى األبد. إال أن احتجاجات النساء
اإليرانيات التي تتجدد في كل مناسبة، تؤّكد أن الثورة الحقيقية

للجماهير اإليرانية وفي مقدمتها المرأة، هي ثورة ال تخمد نيرانها.
 

▪وإذا صّح أن أعمق أنماط التحّرر ذلك الذي يصنعه بأنفسهم الذين
يتعّرضون لالضطهاد، وألن غالبية المضطَهدين في منطقتنا بال شّك
هم من النساء، حيث أن اضطهاد النساء أكثر أنماط االضطهاد
شيوعًا لدينا. فلن يتحقق تحّرر حقيقي ومستدام لمجتمعاتنا سوى
إذا شاركت النساء في صنعه مشاركة متناسبة مع قسطهّن من

اضطهاد المجتمع لهّن.
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✪  رهانات كبيرة في اإلنتخابات البرازيلية
 

▪قد يخرج المرشح اليميني المتطرف بولسونارو من السباق
الرئاسي ، لكن الصراع الطبقي ضروري لكسر إرثه

 
▪تتجه البرازيل ، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 215 مليون نسمة ،
إلى صناديق اإلقتراع يوم األحد غدًا مع وجود قدر كبير من األزمات
على المحك. فإن إنتصار آخر للرئيس الحالي ، أقصى اليمين جاير
بولسونارو ، سيكون ضربة أخرى رهيبة بعد نجاح جورجيا ميلوني

في إيطاليا.
 

▪أشرف بولسونارو على فساد عميٍق وممنهج. وأّدت سياساته
القاتلة لـ مواجهة كوفيد التي تركت الناس للمرض إلى وفاة 686000

حالة.
 

▪سّببت حكومة بولسونارو سيالً من األحداث المرعبة التي يتفاخر
بها بال رحمة.

 
▪كما يبدو أنه يميل إلى القضاء على أي شخص يعترض طريقه.
ومن بين المعارضين الذين ُقتلوا عضو المجلس اليساري مارييل
فرانكو والصحفي البريطاني دوم فيليبس وخبير السكان األصليين
برونو بيريرا وأمين صندوق حزب العمال مارسيلو أرودا وغيرهم

الكثير.
 

في عام 1999 ، أجرى بولسونارو مقابلًة مع تلفزيون ▪
Bandeirantes وقال إن البرازيل بحاجة إلى حرب أهلية وقتل 30
ألف شخص على األقل. وهذا ما حققه مضاعفًا بسبب سياساته

القاتلة لمواجهة كوفيد.
 

▪سّبب بولسونارو أيًضا كارثة بيئية ، حيث مّزق منطقة األمازون
لصالح الشركات العمالقة. في العام الماضي ُأزيلت  13،235 كيلومتر

مربع من مساحة الغابات ، بزيادة 22 بالمائة عن العام السابق.
 

▪كما هّدد بنقض نتيجة التصويت يوم األحد والتعامل ، مثل
صديقه دونالد ترامب ، مع أي دليل على الهزيمة على أنه احتيال
وأخبار كاذبة. قال بولسونارو أن أمامه ثالثة خيارات فقط: القتل أو

اإلعتقال أو إعادة انتخابه.
 

▪يجب إسقاط هذا الرقم الخطير. وليس هو فقط ، بل اإلرث
الكامل لحكمه وقوى اليمين المتطرف والفاشية التي شجعها.

▪لذا فإن االنتفاضة الجارية في إيران، والتي تضاف إلى
االنتفاضات الشعبية المتكّررة خالل السنوات األخيرة ضد دكتاتورية
«الفقيه» ونظامه، إنما تحتل أهمية عظمى بوصفها نهوض جماهيري
متجدد في منطقة تسودها أنظمة الردة الرجعية يثير مشهدها الكآبة

واليأس.
 

▪وكان تفاعل قوى الثورة المضادة في سوريا من ائتالف وغيره
من األجسام السياسية المرتهنة معدوم مع هذا التطور الثوري في
المنطقة وقد أوضح الرفيق غياث نعيسة هذه النقطة في حديث

خاص لقسم التحرير إذ قال :
 

▪"بعد هزيمة الثورة الشعبية السورية، نجد أن الكثيرين ممن
يّدعون أنهم يمثلون الثورة " المستمرة" في سوريا يدركون بوعي أم
ال، (وغالبا عن وعي تام)، أنهم يتحدثون أو يمثلون الثورة "

المضادة".
 

▪دعونا نتأمل موقفهم الصامت،الذي بالعادة يرعد ويزبد على اتفه
االحداث، عن حدث كبير وله ابعاد متعددة وعالقة مباشرة بوضعنا

السوري، هو مقتل الناشطة الكردية ( اإليرانية) مهسا أميني.
 

▪أوال هي امرأة ناشطة، قتلت بعد التعذيب بحجة خلعها الحجاب،
أو عدم ارتدائه بشكل صحيح، وأخيرا هي كردية.

القضية إذن تمس : امرأة، غير محجبة، كردية..... لذلك صمتت
أصوات الثورة المضادة في سوريا.

 
▪لذا فان من يدعي اليوم تمثيله لثورة قائمة، في حين أنها قد
هزمت منذ سنوات، فهو قد يكون إما نصابا أو مرتزقا من مرتزقة

الثورة المضادة، أو جاهال أعمى."
 

▪عاشت حرية المرأة والشعوب وثورتها على كل أنظمة االستبداد
والقمع

 
الخط األمامي
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 ما هو بديل بولوسنارو؟
 

▪تشير استطالعات الرأي إلى أن لويز إيناسيو لوال دا سيلفا - لوال -
من حزب العمال (PT) سوف يفوز بالرئاسة. إذ تشير بعض التوقعات
إلى أنه قد يفوز بنسبة 50 في المائة من األصوات في الجولة األولى

من دون الحاجة إلى جولة ثانية.
 

▪سيقدم ذلك إرتياحا كبير لعشرات الماليين من الناس في البرازيل
والعالم.

▪لكن طريق بولسونارو إلى السلطة نشأ جزئًيا عن خيبة األمل التي
أعقبت فترة حكم حزب العمال سابقًا. على الرغم من أن حزب
العمال جاء نتيجة النضاالت الهائلة التي خاضها العمال ، إال أنه أظهر
إستعداده للتوافق مع النظام الحاكم حتى قبل انتخاب لوال رئيًسا

ألول مرة في عام 2002.
 

▪حيث كان النائب األول للرئيس لوال، أحد رواد الصناعة ومحافظ
البنك المركزي وذو توجه اقتصادي محافظ.

 
▪تعهد لوال بأنه سيلتزم بتسديد الديون البرازيلية التي تراكمت من
قبل سياسيي الطبقة الحاكمة الفاسدين والوحشيين في وقت
سابق. وابتعد عن كل هجوم شامل و واضح على الخصخصة واتبع

سياسات اقتصادية نيوليبرالية كالسيكية.
 

▪التقليد النضالي والديموقراطي الذي بنى حزب العمال لم يتبعه
نفسه في الحكومة. لكنه قدم بعض اإلصالحات الهامة. إذ جلب لوال
.Family Basket  برامج رعاية بهدف القضاء على الجوع باسم

حيث أصبحت البرازيل مجتمعا أقل تفاوتًا.
 

▪لكن هذه التغييرات استندت إلى إرتفاع أسعار المنتجات التي
صدرتها البرازيل. و عندما توقف اإلرتفاع وتعاون األسعار ، توقفت

اإلصالحات.
 

▪خلف لوال كرئيسة ، ديما روسيف ، التي إنتهى بها األمر بتطبيق
التقشف. باإلضافة إلى الفساد داخل حزب العمال ، أعطى بولوسنارو

الفرصة للفوز سابقًا .
 

▪اآلن يبدو أن قطاعات كبيرة من الشركات الكبرى تفضل إنتصار
لوال على الفوضى وعدم الثبات تحت حكم بولوسنارو.

 
▪في الشهر الماضي صدرت رسالة مفتوحة دفاعًا عن الديمقراطية
، يعتبرها مراقبون على أنها توبيخ لبولسونارو ، وّحدت جمعية
البنوك البرازيلية المحافظة للغاية فيرابان ، واللوبي الصناعي القوي
في ساو باولو Fiesp باإلضافة إلى مجموعة من النقابات والمنظمات

غير الحكومية.
 

▪ولكن كما ورد في مقال في صحيفة فاينانشيال تايمز ، "الواقع
مختلف،حيث العديد من رجال األعمال والمصرفيين البرازيليين ما

زالوا يفضلون بولسونارو".

▪لقد أسعدت هجماته على الطبقة العاملة األغنياء. فقفز اإلستثمار
األجنبي المباشر بنسبة 78 في المائة العام الماضي. 

 
▪وتواصل الفاينانشيال تايمز ، "إن عدم اكتراث بولسونارو لتدمير
غابات األمازون المطيرة قد "يثير قلق" الغرب ، لكن مزارعي فول

الصويا ولحم البقر األقوياء في البالد يرونه نصيرًا لمصالحهم".
 

▪قال أحد المسؤولين التنفيذيين في األسهم الخاصة من ساو
باولو: "سيصوت كل األشخاص الذين أعرفهم تقريًبا لبولسونارو".
"لن يقولوا ذلك علًنا لكّن أرباحهم بإزدياد تحت قيادة بولسونارو وال

يثقون في لوال."
 

▪هؤالء هم األشخاص الذين سيضغطون على لوال إذا فاز. وهذا
يعني أن المهمة الحاسمة هي تعزيز نضاالت العمال والفقراء
ونشطاء مجتمع الميم ومناهضي العنصرية والسكان األصليين

ونشطاء البيئة وغيرهم ممن واجهوا بولسونارو.
 

▪مهما كانت النتيجة اليوم، المعركة ستبقى مستمرة.
 

الخط األمامي _ العامل االشتراكي

عامالت األكاجو، هكذا يستفيد الرأسمال من
عمالة النساء.

 
لطيفة زهرة المخلوفي 

 
مع ارتفاع االقبال على نمط التغذية النباتية، ازداد الطلب على
الكاجو بفعل غناه بالبروتين، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والحديد،

والزنك، إضافة إلى الدهون األحادية غير المشبعة
التي تحمي من عدة أمراض.

 
إن تزايد الطلب على هذا النوع من المكسرات خصوصا في األسواق
األروبية، تدفع ثمنه الحقيقي النساء المنتميات لبلدان الجنوب، هاته
البلدان المفقرة باعتبارها مستعمرات سابقة الزالت خاضعة للتبعية

ومثقلة بالديون.
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قبل أن يطرح الكاجو في السوق يمر عبر عدة مراحل، أخطرها التقشير،
وهي عملية في غاية الخطورة. وتحتاج إلى العناية والدقة الكبيرة، لكن رغم
هذا تقوم النساء في الهند كأحد البلدان المتصدرة النتاج الكاجو، بتقشير
بذوره بأيديهن، دون توفر أبسط معدات السالمة واألجهزة المختصة بذلك،
وألن منطق السوق هو األرباح قبل األرواح تترك النساء كما االطفال
المشتغلين كيد عاملة هشة ورخيصة ليواجهوا أخطار العمل ألن االشتغال

بقفازات سيبطئ وثيرة العمل وبالتالي سيقلل من الربح اليومي.
 

مادة اليوروشيول تكون عالقة بين القشرة والبذرة، حيث أن تناول الكاجو
نيئا يعرض الشخص إلى خطر التسمم باليوروشيول. 

ومن اخطار التالمس المباشر في عملية التقشير هاته، نذكر خطر اإلصابة
بأمراض الحساسية المختلفة الناجمة عن هذه المادة السامة، والتي تسبب

أحيانا الموت بالنسبة لمن يعانون حساسية شديدة تجاه هذه المادة.
 

كما تحول ( بضم التاء ) لون أصابع العامالت للون أسود قاتم، وفي حالة
سقوط القشرة على أي مكان من الجسد فإنها تحرقه حروقا بليغة. فضال عن
هذا تتأثر عيون العامالت كذلك بسبب المادة الحارقة، وهو ما يجعل قدرتهن

على الرؤية تقل، إضافة إلى الحمى التي تتربص بهن ليال.
 

وارتباطا بالوضعية العامة لعامالت الكاجو، سنتوقف عند مثال الهند كأول
منتج لهذه الثمرة. وبالتحديد أقصى جنوب الهند في منطقة "تاميل نادو"

حيث تنتشر حقول االكاجو.
 

يحدد أجر العامالت وفق المردودية في العمل، ويترواح بين 4 يورو و 6
يورو في اليوم الواحد.

يبدأ العمل في الصباح الباكر، وطبعا يلزمن بالسرعة في العمل لكي يربحن
أكثر، فال راتب محدد لهن. ومعيار تحديد األجر هذا يفسر عدم ارتدائهن

للقفازات، والتي ال يوفرها المصنع.
 

فرصة الشغل الوحيدة بالنسبة للنساء في هذه منطقة "تاميل نادو"  هي
معامل الكاجو، مورد الرزق الوحيد هذا يجعلهن مكرهات على بيع قوة

عملهن والمخاطرة ألجل كسب يوروهات معدودة.
 

تتجه نساء بنفس المنطقة إلى إنشاء تعاونيات فيعملن لصالحهن، ويتم البيع
عن طريق وسطاء، ويكسبن يوميا 3 يوروهات. وهو مبلغ قليل يدفع أغلبهن

إلى المعامل لربح يورو أو اثنان اضافيان.
 

تصور الوثائقيات كيف تجنى الثمرة وما بعد الجني.  لكن أرباب العمل في
الهند نموذجا غالبا ما يطالبون الصحفيين الزائرين بعدم تصوير عملية

التقشير. ألن أقل ما يقال عنها هو أنها توحش وقتل بالبطيء.
 

الكاجو هذه الثمرة الشهية وأحد المكسرات األكثر رواجا، زبنائها ليسوا في
الهند بل توجه إلى السوق األوربية والواليات المتحدة األمريكية. هي في
الحقيقة كابوس للعامالت في هذا القطاع. وهذا األخير في الهند قطاع
يجذب اليد العاملة الرخيصة وطبعا هن النساء بالدرجة األولى مع وجود
تشغيل االطفال كذلك، وفي بلدان أخرى مثل الفيتنام كذلك يتم تشغيل
األطفال قسرا، وحسب دراسة استقصائية صادرة عن الحكومة الفيتنامية
عام 2018، فإن نحو 14,469 طفال يعملون في صناعة الكاجو، فيما لم يبلغ

حوالي 56% منهم سن الخامسة عشر بعد، أي دون الحد األدنى لسن العمل. 

✪  الصراع اإلمبريالي في أوكرانيا يتمدد
 

▪يشجع التدخل الغربي في أوكرانيا الحكام على شن
حروبهم ضد روسيا

▪يتابع اإلعالم الغربي "بحماس بالغ" الجيش األوكراني
الذي يستعيد أراضي كانت قد خسرتها اوكرانيا بسبب
الغزو الروسي لكنه يتغافل قصدا عن الموجة الجديدة من
الصراعات التي بدأت حول األراضي الحدودية لروسيا في

آسيا الوسطى.
 

▪في األسبوع الماضي ، وجهت أذربيجان بنادقها نحو
أرمينيا وأطلقت العنان لقصف مدفعي هائل في عمق
أراضيها. في نفس الوقت تقريًبا ، استؤنف القتال بين

قيرغيزستان وطاجيكستان بالدبابات وقذائف الهاون. 
▪إلى الغرب ، تتزايد التوترات بين روسيا ومولدوفا حول

منطقة ترانسنيستريا المتنازع عليها.
 

▪هناك عامل مشترك في كل هذه الصراعات. حيث أدى
الدعم العسكري الهائل من الغرب ألوكرانيا إلى إضعاف

قدرة روسيا على مراقبة "حدودها".
 

▪لقد خلق هذا التدخل فرًصا للحكام المحليين الذين
يرغبون في إقامة تحالفات مع الواليات المتحدة وأوروبا

بدالً من روسيا. 
 

▪يؤجج التدخل الغربي التوترات بطرق أكثر مباشرة.
 

▪ في أذربيجان ، يحاول االتحاد األوروبي المتعطش
للوقود بشكل يائس بناء تحالف في مجال الطاقة مع
الدولة الغنية بالنفط والغاز. سيعني ذلك حتما تغيير ميزان
القوى بين أذربيجان وأرمينيا ، مما يجبر أرمينيا على

التشبث بشكل أكثر إحكاًما بروسيا.
 

▪إن إضعاف سيطرة اإلمبريالية الروسية من خالل تقوية
الغرب ال ينفع كثيرا لمن يتوقون إلى االستقالل الوطني.
لكنها يمكن أن تطلق سلسلة من الصراعات والحروب التي

سيكون العديد من المدنيين ضحايا لها
 

الخط األمامي _ العامل االشتراكي
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فالتر بنجامين والرأسمالية السلعية
 

في 15 يوليو 1892، ُولَِد فالتر بنجامين في عائلٍة يهودية ميسورة
الحال في برلين. وفي 26 سبتمبر 1940، ُقِطَع طريق هروبه من
ألمانيا النازية إلى الواليات المتحدة. ُمِنَع من العبور من فرنسا
المحتلَّة إلى إسبانيا، وكان المرض قد فتَّ عضده، وكان تحت تهديد
التسليم إلى الشرطة السرية النازية (الجيستابو)، فاختار أن ينهي

حياته بيده. 
 

في السنوات بين هذين التاريخية، عاش بنجامين عبر أرجاء أوروبا،
ده النازيون من الجنسية األلمانية، كسائٍح ومهاجر. وبمجرد أن جرَّ
باألخص إثر مقاٍل كتبه لمجلٍة شيوعية حول انحطاط الفن الفاشي،

أصبح منفًيا. 
 

مع انتصار النازية في ألمانيا وسقوط فرنسا، صارت المساحات
ًرا بدرجٍة اآلمنة في أوروبا تتقلَّص. ولم يكن المعسكر الشرقي مبشِّ
كبيرة. في نهاية العام 1926، زار بنجامين موسكو لثمانية أسابيع
َر ر ما إذا كان سيلتحق بالحزب الشيوعي. لكنه قرَّ من أجل أن يقرِّ
عكس ذلك. بدا النظام السوفييتي مجتمًعا حيوًيا ونشًطا -لكن كان
هناك بالفعل اتجاهاٌت مثيرة للقلق نحو الفساد ومحاباة القيادات.
وبحلول الوقت الذي سعى فيه بنجامين للفرار من النازيين، كان

الموقف في روسيا قد ساء كثيًرا. 
 

خ الصهيوني لم يكن الشرق األوسط خياًرا هو اآلخر. حاول المؤرِّ
جرشوم شوليم مراًرا إغراء بنجامين بالهجرة إلى فلسطين، لكن
الصهيونية لم تكن مطروحًة بالنسبة لبنجامين. في المقابل، انطلق
رين -إلى في رحلٍة خاضها الكثير من المفكِّرين األوروبيين الُمهجَّ
الواليات المتحدة، على أمل الحصول على منصٍب أكاديمي، أو

ببساطة فرصٍة الستغالل مواهبهم في هوليوود. 
 

باعتباره كاتًبا حًرا، يكتب في النقد األدبي والتحليل الثقافي، كان
ن القليل من المال للعيش في الواليات بإمكان بنجامين أن يؤمِّ
المتحدة، أو أن يحصل على بعض المساعدة من مجتمع المنفيين

الذين شقوا طريقهم هناك. لكن ذلك لم يحدث. 

حياٌة غير مستقرة 
 

عًة بصورٍة استثنائية. كانت الموضوعات التي جذبت بنجامين متنوِّ
نت الديناميات االجتماعية للتكنولوجيا، وفلسفة التاريخ، تضمَّ
وسياسات األدب، ونظريات الذاكرة والخبرة، وحتى األهمية

الثقافية لعلم الفلك. 
 

وبالنظر إلى حياته غير المستقرة ككاتٍب حر، فإن أحد االهتمامات
اب رة للمفكِّرين والُكتَّ الرئيسية التي شغلته هي األوضاع المتغيِّ
والفنانين على مدار حقبة التصنيع. كان على المثقفين أن يكافحوا
من أجل العثور على داعمين ماليين، بدًال من رعاية النبالء أو

الكنيسة التي اكتنفتهم سابًقا. 
 

لة كان بنجامين يدرك المعاني السياسية للثقافة. في مقالته المطوَّ
"العمل الفني في عصر إعادة إنتاجه تقنًيا"، ومحاضرته التي ألقاها
على حلقٍة شيوعية بعنوان "المؤلِّف كمنِتج"، َطَرَح بنجامين ثالثة

مساراٍت إلرساء ثقافٍة معادية للرأسمالية ومناهضة للفاشية. 
 

لقد ابتكر إستراتيجياٍت لتجنُّب الضغط على الفنانين ليكونوا
فرديين، وتنافسيين، أو أنصاًرا للفن كما لو كان ديًنا جديًدا. عمل
بنجامين على تقييم ما كانت تعنيه األشكال الثقافية الجماهيرية
الجديدة -الراديو واألفالم والتصوير والمونتاج والصحف القائمة
على المراسالت العمالية- على المستوى االجتماعي والسياسي. كان
ب التقنيات الجديدة الثقافة ألعداٍد أكبر من الناس؛ يأمل أن تقرِّ

تزيل الغموض عنها وتجعل أشكالها مالئمًة للعصر الحديث. 
 

َدَرَس بنجامين الماضي، في محاولٍة لفهم كيف خلقت الرأسمالية
الظروف المناسبة النتصار الفاشية. وكانت باريس هي التي اختارها
لتركيز دراسته. من أواخر القرن الثامن عشر إلى أواخر القرن التاسع
عشر، كانت باريس مدينًة حيويًة الزدهار الرأسمالية االستهالكية

رة.  والموجات الثورية المتكرِّ
 

وعلى مدار الثالثة عشر عاًما األخيرة من حياته، عمد بنجامين إلى
لته من تناٍم للثقافة ق في باريس، وما مثَّ ص أروقة التسوُّ تفحُّ

االستهالكية. 
 

أول هذه األروقة الباريسية كانت قد ُبِنَيت في مطلع القرن السابع
عشر، وآخرها في العام 1860. كانت تلك األروقة ممراٍت عبر
مجموعاٍت من المباني التي تصطف فيها المحالت التجارية وغيرها
َنت هذه البنايات من الزجاج والحديد تمازًجا من األعمال. تضمَّ
ابة، حيث فوضوًيا من الفتات المتاجر، واألضواء، والفتارين الجذَّ

ُمخَتَلف السلع وتماثيل عرض المالبس. 
 

ًرا للرأسمالية. بالنسبة لبنجامين، كانت أروقة باريس عالًما ُمصغَّ
َلت هذه األروقة إمكانيًة تاريخية وإحباًطا في الوقت عينه -وعًدا مثَّ
ًة، في شكٍل بالوفرة ونكًثا بهذا الوعد في آٍن واحد. كانت مكتظَّ
ع، بالمنهوبات االستعمارية؛ تلك الغنائم الُمنَتَهبة من معماريٍّ متنوِّ
َرت مصادر أمٍم أخرى. ساعدت اإلمبراطورية اإلنتاج السلعي، إذ وفَّ

للمواد الخام التي ُصنَِّعت وبيَعت في أسواٍق ُمنشأة حديًثا. 
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َمت َدت اإلمبريالية العالم عبر التجارة، لكنها أيًضا بنفس القدر قسَّ وحَّ
تهم ضد بعضهم كعماٍل وجنود. كانت المعارض الشعوب، وحضَّ
ٌص العالمية، وهي شكٌل معماريٌّ آخر من القرن التاسع عشر ُمخصَّ

لعرض السلع، متناقضًة هي األخرى. 
 

كان تقديم فيكتور هوجو لمعرض باريس العالمي في 1867 بمثابة
َث عن "جيران العالم" الذين دعوٍة لتوحيد الشعوب، إذ تحدَّ

يجتمعون سوًيا لـ"مقارنة األفكار". 
 

م على أساس تقسيم لكن في الحقيقة، كانت هذه المعارض ُتنظَّ
الشعوب. كانت السلع ُتعَرض على أعمدٍة، وتمحي عمل العمال الذين
صنعوها. كانت المعارض العالمية تِعد بأن تكون مكاًنا يقف فيه
ار من كافة الطبقات والخلفيات على قدم المساواة بشكٍل الزوَّ
ديمقراطي. ولقد اقتبس بنجامين من الكاتب السوفييتي ريازانوف

ليشير إلى مدى حقيقة هذا المفهوم: 
 

َن المعرض العالمي الثاني، هذه المرة في "في العام 1855، ُدشِّ
باريس. ُحِظَر دخول وفود العمال من العاصمة واألقاليم تماًما. كان

ُيخَشى أن تمنح هذه المعارض العمال فرصًة للتنظيم". 
 

وفي تركيزه على مفهوم االستهالكية، َكَشَف بنجامين كيف أن
موا هذه الروابط لتنشأ سماسرة النظام االجتماعي الجديد قد صمَّ
فقط بين المستهلكين، وليس بين العمال. غير أن رابطة التضامن

ل تهديًدا، وبالتالي كان البد من إحباطها.  الطبقي للعمال كانت تمثِّ
 

وتحقيًقا لهذه الغاية، أثبت شكٌل جديٌد من التجربة االستهالكية أنه
ع بنجامين كيف ُأعيَد تشكيل باريس في خمسينيات مفيد. تتبَّ
كات وستينيات القرن التاسع عشر في محاولٍة للتصدي للتحرُّ
نه اإلمبراطور ن هذا المشروع التحديثي، الذي دشَّ الثورية. تضمَّ
مة إلرباك بناء المتاريس نابليون الثالث، شقَّ شوارع واسعة ُمصمَّ
دين، ومن أجل تمكين المرور السريع للمركبات على يد العمال المتمرِّ

دين.  التابعة للدولة من جزٍء إلى آخر بالمدينة لقمع أيِّ متمرِّ
 

موقٌع سياحي 
 

كانت إعادة بناء باريس، على يد البارون هوسمان، تهدف إلى نقل
الطبقات العاملة من مركز المدينة إلى الشرق، وإعادة تهيئة الجانب
الغربي منها للبرجوازية. والشوارع التي كانت أماكن التقاٍء بين
الجانبين وقعت أيًضا ضحيًة لعملية إعادة ترتيب المدينة. كان من
َل باريس إلى موقٍع للسياحة بدًال من أن تكون بؤرًة شأن ذلك أن حوَّ
للثورة. أفسحت هذه الشوارع المساحة للمحالت التجارية،
باقتصاداتها الكبيرة وأسعارها الثابتة وتركيزها للملكية. وهنا، َوَجَد
جمهور المستهلكين، الذي تحتاجه الرأسمالية "التحديثية"، موطًنا

مناسًبا. 
 

الَحَظ بنجامين أن جمهور المستهلكين هو الجمهور الذي يدخل إلى
مسرح التاريخ ليس كفاعٍل ثوري، بل كجمهور "السياسات
الجماهيرية"، التي يمكن قولبتها إلى سياساٍت عامة من أجل منعها  

 من أن تكتسب أيَّ فهٍم قائٍم على الطبقة. وهذه الحشود في القرن
ل إلى جمٍع استهالكي ينسى َبت لتتحوَّ َضت ُودرِّ التاسع عشر قد ُروِّ

دوره في اإلنتاج. 
 

في الوقت الذي كان يكتب فيه بنجامين عن هذا الموضوع، كانت
ا ق هذه قد فقدت عصريتها، والكثير منها قد ُهِدم، ِممَّ أروقة التسوُّ
ه بنجامين َجَعَل الموضوع برمته جزًءا من كتابة التاريخ الذي أحبَّ
رة من الماضي -التي بالكاد أكثر من أيِّ شيٍء آخر. تلوح اآلمال الُمدمَّ
يتذكَّرها من طفولته- في أفق رؤيٍة أرحب لبنائه التاريخي لألحداث. 

 
تأثيٌر سريالي 

َر بالسريالية، الدوافع واألغراض واألحالم َكَشَف بنجامين، الذي تأثَّ
واألماني في موضوٍع كان قد تالشى بالفعل. َكَتَب عن "مشروع
األروقة"، وهو مجموعة كبيرة غير منتهية من الكتابات حول حياة

باريس في القرن التاسع عشر: 
 

"يمكننا أن نتحدَّث عن اتِّجاهين في هذا العمل؛ أحدهما ينتقل من
الماضي إلى الحاضر وُيظِهر األروقة، وغيرها الكثير، كأسالٍف من
ر اإلمكانية الماضي؛ واآلخر ينتقل من الحاضر إلى الماضي كي يفجِّ

الثوري لهذه "األسالف" في الحاضر". 
 

َدت بالنسبة لنجامين، كانت األروقة، والثقافة االستهالكية التي مهَّ
ًقا للفاشية، التي ال يمكن فهمها دون الرجوع إليها، شرًطا ُمسبَّ
للرأسمالية. كان هذا من حيث كلٍّ من القاعدة االقتصادية، والطريقة
روا أنفسهم مستهلكين وجماهير وطنية، َع بها الناس ليتصوَّ التي ُشجِّ

ليس وعماًال وأمميين. 
 

لكن في الوقت نفسه، تبعث هذه األروقة، وكلُّ ما شابهها من أشكال
القرن التاسع عشر -محطات السكك الحديدية والمتاحف وقاعات

المعارض- وعوًدا طوبوية بالرفاهية والمعرفة. 
 

ع آثار األمل في كان بنجامين مهتًما دائًما بالطرق التي يمكن بها تتبُّ
"جحيم" اإلنتاج السلعي والمجتمع الرأسمالي. ففي نفس الوقت
الذي ُيستعَمر به وعي العامل بالسلع في الفضاء االستهالكي، يتفاعل

المستهلك مع الجانب الطوبوي لإلنتاج السلعي. 
 

إن الدافع وراء قبول السلعة هو الرغبة في إشباع الرغبات واألحالم.
واإلعالنات تجعل هذا أوضح كثيًرا، فهي تتعامل مع خياالتنا
ورغباتنا من أجل إقناعنا بأن المنتجات ستجعلنا سعداء. لكنها ال
تجعلنا سعداء، إذ تظلُّ الرغبة كما هي، وهكذا أيًضا إمكانية تحقيق

تحسيٍن حقيقي في حياتنا والدافع وراء ذلك. 
 

باإلمكان القول إن كتابات بنجامين عن األفالم والثقافة التكنولوجية
هي أيًضا محاولٌة الستكشاف اإلمكانية الثورية لهذه األشكال الفنية.
رأى بنجامين أن إمكانيات الديمقراطية موجودٌة في التصوير
قها عالقات اإلنتاج الرأسمالي، الفوتوغرافي والسينمائي، لكن تعوِّ

مثل حقوق الملكية وهيمنة األغنياء عليها.
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من العام 1934، صارت أحالم بنجامين أكثر تسييًسا، وُطِمَست
م النازيون في أحالم الماضي تحت ضغط كوابيس الحاضر. كلَّما تقدَّ
اتجاٍه، كان بنجامين يرحل في اتجاهاٍت أخرى، من بلٍد آلخر، حتى

صار عالًقا في النهاية بين إسبانيا وفرنسا. 
 

كان هذا عندما كتب بنجامين عمله األخير، "حول مفهوم التاريخ".
في أحلك أيامه، أشار بنجامين إلى عجز األساليب التقليدية في
َص جذور المشكلة في "الخضوع الذليل التفكير والحركة. لقد شخَّ
لجهاٍز ال يمكن السيطرة عليه"، حتى من جانب أولئك الساعة، مثل
االشتراكيين الديمقراطيين اإلصالحيين، الذين كانوا مناهضين

للفاشية. 
 

تشير لنا رؤى بنجامين إلى أن العمل الثوري جنًبا إلى جنب مع
النظرية الثورية هو األجدر بتحدي النظام الذي يضطهدنا

-واإلمكانية الوحيدة للسعادة الحقيقية. 
 

* المقال بقلم: إستر ليزلي - صحيفة "العامل االشتراكي" البريطانية 
ترجمة: سيد صديق *

أوال، إن األفكار تميل إلى أن تتغير في الصراع، فنشاط مثل
اإلضرابات أو احتجاجات الطلبة أو محاربة الطائفية والعنصرية أو
أحداث مثل حرب الخليج تدفع أعداد كثيرة من الناس ليروا العالم
بشكل مختلف، فتحركهم الجماعي يجذبهم ألفكار كالتضامن ومن
ثم لالشتراكية، لهذا فإن نمو المنظمة الثورية يأتي متوافقا مع
المستويات العليا من الصراع أو فترات النزوع إلى الحلول الجذرية،
في مثل هذه األوقات ال يكون النمو مجرد زيادة في عدد األعضاء
(كمي) ولكن عادة ما يكون وثبة نوعية أي نقلة كيفية، ذلك عندما
يصل عدد ضخم من الناس لنفس النتيجة حول الحاجة لقطع الصلة
بالطرق القديمة للتنظيم السياسي ويعدون أنفسهم للتغيير الثوري.

 
إن إمكانيات النمو في السنوات القادمة تعتمد على البناء في
مواقف سياسية معينة، ومع ذلك فانه ال يكفى الثوريين أن يترقبوا
الموقف المناسب وينتظرون فلول العمال لكي تنضم إليهم، بل يجب
على الحزب الثوري أن يحاول زيادة عضويته في فترات انخفاض
مستوى الصراع الطبقي، يتم ذلك عن طريق االنغراس في
الصراعات التي تحدث وعن طريق إدارة النقاشات والحوارات
ألوقات طويلة أحيانا مع هؤالء الذين يعترضون على المجتمع

الرأسمالي.
 

حتى في أوقات ذروة الصراع يجب أن تتم محاولة استمالت عدد
كبير من العمال أعضاء األحزاب القديمة أو القادة النقابيين نحو
سياسات ثورية حقيقية، يمكن لذلك أن يحدث فقط عندما نثبت
لهم بشكل عملي أن األفكار التي وضعها الثوريين صحيحة بشكل

عملي.
 

لهذا فانه إلى جانب التعهد المطلق ببناء حزب مستقل يجب أن
يكون هناك التزام بالعمل في (الجبهات المتحدة) وهذا يعنى
المحاولة للتنسيق حول قضايا معينة، وتعد الفاشية من اشهر
القضايا التي دار الصراع حولها في الثالثينات والتي أمكنها توحيد
الطبقة العاملة في برنامج واحد لمطالب بعينها، وكما قال تروتسكي

“فلنسير كال على حدا ولنهجم معا”.
 

عن طريق الجبهات المتحدة يمكن للثوريين العمل مع هؤالء الذين
ينتمون ألحزاب غير ثورية في قضايا معينة مع التمسك بمبادئهم
ووضوحهم السياسي، والن الثوريين يملكون اكثر من فكرة حول
كيفية القتال في هذه القضايا مقارنة بقادة األحزاب اإلصالحية، لذا
فأنهم يكسبون أعداد ذات قيمة من العمال على سياساتهم

ومواقفهم في هذه العملية.

كيف يبني الحزب تأثيره؟
 

واحدة من اكثر المشكالت التي تواجه هؤالء المعنيون بالتغيير
الثوري التساؤل حول حجم وتأثير المنظمات الثورية، فاألحزاب
الثورية عادة ما تكون صغيرة (حتى لو بلغت اآلالف) مقارنة
باألحزاب اإلصالحية الكبرى، األحزاب االشتراكية الثورية في بلدان
كثيرة حتى عهد قريب أرقام عضويتها تعد غير ذات قيمة، وليس
هناك طريقة سهلة لحل هذه المشكلة فإذا كان صراع الطبقة العاملة
منخفض المستوى (جزر) لبعض سنوات فان المجموعات المؤسسة
على السياسات ذات المبادئ الثورية والتحرر الذاتي للطبقة العاملة
سوف تكون صغيرة ولكن المشكلة تتفاقم لحظة أن تعلو درجة

الصراع الطبقي، فكيف يمكن للحزب الثوري أن ينمو؟
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بداية المجزرة
 

بحجة لبنانية باالنتقام لمقتل بشير الجميل، وأخرى إسرائيلية
بمالحقة عدد من المقاتلين الفلسطينيين المختبئين في مخيم صبرا
وشاتيال.. بدأ حصار المخيم مساء 15 سبتمبر 1982، الذي يسكنه
الجئون فلسطينيون وفقراء لبنانيين. وعلى الرغم من غموض
الكثير من تفاصيل المجزرة، إال أن معظم القصص تجمع على أن
الحصار وإضاءة المخيم بالقنابل المضيئة نفذته القوات اإلسرائيلية
بقيادة ميدانية مباشرة من قائد األركان رفائيل إيتان ووزير الدفاع
أرييل شارون. باإلضافة لميليشيات جيش لبنان الجنوبي. أما تنفيذ
المجزرة فكان مسؤولية الذراع العسكري لحزب الكتائب اللبنانية

حينها، “القوات اللبنانية” بقيادة إيلي حبيقة.
 

ألكثر من 72 ساعة، بقي المشهد ثابتا.. مقاتلو القوات اللبنانية
يغتصبون النساء ويعذبون األطفال والرجال ويقتلون الجميع.. ثم
يهدمون البيوت على الجثث. ويعتقلون من قد يكون لديه معلومة
ما، فيسلموه للقوات اإلسرائيلية المرابطة عند حدود المخيم.
وانتهت المجزرة، مخلفة ورائها ما يتراوح بين 2500 و3000 شهيد..
والكثير من تفاصيل الخطف والقتل والتنكيل. لدرجة أنه حتى يومنا
هذا ال زالت العديد من األسر تأمل معرفة مكان بعض المفقودين في

المجزرة.
 

على جثث الضحايا
 

 انتهت المجزرة بعد األيام الثالثة بما بدأت عليه.. الكثير من
خطابات الشجب واإلدانة، وال أكثر. لم يتحرك أي مسئول عربي
عندما مألت صرخة العجوز الفلسطينية شاشات اإلعالم األجنبية.
حتى أن في فلسطين المحتلة نفسها تظاهر العديد من اإلسرائيليين
خوفا من أن يكون لحومتهم “يد في المجزرة”.. وقام الكنيسيت
اإلسرائيلي بتشكيل لجنة “كاهان” التي حّملت شارون والمتعاونين
اللبنانيين معه المسئولية. أما في لبنان، فتوج إيلي حبيقة، وزيرا
عامي 1992 و1996، قبل أن يلقى حتفه إثر انفجار غامض استهدفه

عام 2002.
 

رغم مرور 40 عاًما على مجزرة صبرا وشاتيال، إال أن الالجئين
الفلسطينيين في لبنان ال زالوا يعانون األمرين. من حصار لبعض
المخيمات مثل “عين الحلوة” وأنقاض “نهر البارد” و”البداوي”. إلى
القوانين المحلية التي تمنعهم من العمل في عشرات الوظائف، غير
استبعادهم من العديد من حقوق التأمين والضمان االجتماعي. لم
تكن المجزرة هي البداية ولم تكن النهاية. ففي لبنان كما في مصر،
ُيصور الشعب الفلسطيني كشيطان يسعى لسلب حقوق اآلخرين
واستيطان أراضيهم.. رغم أن العدو الحقيقي واضح وعلى مرمى

حجر مّنا جميًعا.
 

االشتراكيون الثوريون

40 عاًما على «صبرا وشاتيال».. ال زال الدم ساخًنا
 

“يا ملوك العرب.. وينكن يا ملوك العرب؟”.. كانت صرخة العجوز
الفلسطينية هي ما استفاق عليه العالم صباح 18 سبتمبر 1982. إال
أن الصرخة لم تجد من يرد عليها. كان ملوك العرب مشغولون
ببطولة كأس العالم التي تأهلت لها الجزائر أخيرا، فلم يستفيقوا من
نشوتهم الرياضية إال على دماء ما يزيد عن 3000 شهيد فلسطيني

ولبناني.
 

ما قبل المذبحة
منذ وطأت قدم وزير الدفاع الصهيوني أرييل شارون أرض ثاني
عاصمة عربية تقع تحت االحتالل، بيروت، عام 1982، شكلت جبهة
المقاومة الوطنية اللبنانية “جمول”، التي ضمت مختلف الفصائل
اليسارية والقومية اللبنانية، مفاجأة للعدو الصهيوني، الذي وصل
لبيروت من الحدود الجنوبية دون مقاومة كبيرة تحت غطاء
“جيش لبنان الجنوبي” الموالي إلسرائيل بقيادة سعد حداد، وقوات
حفظ السالم الدولية المكلفة من األمم المتحدة. إال أن وصوله
بيروت كان بداية لمواجهات نارية مع القوى المقاومة المشكلة
حديثا، التي خاضت حرب شوارع بطولية رغم الحصار المطبق على
بيروت الغربية، والذي ساعدت فيه قوى اليمين اللبناني خاصة حزب

الكتائب اللبنانية، بقيادة بيار الجميل وابنه بشير الجميل.
 

دبلوماسًيا، كان ثمة ثمن البد أن ُيدفع لفك الحصار عن بيروت. فتم
السير على خطين متوازيين. األول عسكري وهو انسحاب كل
المقاتلين الفلسطينيين من لبنان، وهو ما حدث بضغط أمريكي
ولبناني مباشر من رئيس الحركة الوطنية وليد جنبالط. والثاني
سياسي وهو انتخاب بشير الجميل، الذي كان قد زار إسرائيل عدة

مرات للتنسيق العسكري والمخابراتي معها، رئيسا للبنان.
عقب انسحاب المقاتلين الفلسطينيين، تمركزت قوة من المارينز
األمريكي والجيشين الفرنسي واإليطالي في بيروت لضمان أمن
عائالت المقاتلين. وكان ذلك قبل أيام من مقتل بشير الجميل في
انفجار مقر حزب الكتائب وسط بيروت بعد أقل من أسبوعين من
انتخابه، تحديدا يوم 14 سبتمبر 1982.. وفجأة أعلنت القوة الدولية
لحفظ السالم انتهاء مهامها في لبنان رغم أنها كانت مقررة بستة

أشهر.
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✪ وداعا عماد شيحة، حياة تسربت في رمال
سجن تدمر

 
▪رحل المناضل السوري والسجين السياسي السابق في سجون
النظام، و"عميد المعتقلين" عماد شيحة عن عالمنا، تاركًا إرثًا إنسانيًا
وثقافي بين محبيه، بعد قرابة ثالثين عام من االعتقال في سجون

النظام السوري.
▪توفي المترجم والكاتب والمناضل السياسي السوري، يوم  
الخميس 29/9/2022، في باريس، عن ثمانية وسّتين عامًا (1954 ــ

.(2022
▪ونعى أصدقاء ومحبي عماد شيحة خبر وفاته، فقالت الكاتبة  
السورية والمناضلة اليسارية حسيبة عبد الرحمن "وداعًا المناضل
الكبير والكاتب عماد شيحا , هانحن نفيق على خبٍر حزيٍن آخر، كأن
القدر يتقصد أبناء جيلنا ( جيل السبعينيات) الواحد تلو األخر ،

ليصبح من تبقى من جيلنا أحياًء كتّاب معلقات رثاٍء حزيٍن .
 

▪وهنا اتوقف قليال عند ذكر المناضل والكاتب والحالم شفيف
الروح والوجه واللسان عماد شيحا، الذي قضى مايقرب الثالثين
عاما من عمره في سجون النظام السوري مسّوجة بخمس مشانق
لرفاق دربه في ( المنظمة الشيوعية العربية ) كتب على حبالهم نزيه
ابو عفش " هذا دم ليس ماء لتغسلي قدميك به " ب قصيدته

الشهيرة ( الله قريب من قلبي ) .
 

▪ويشكل عماد شيحا ورفاقه حالة حالمة نبيلة للنضال السياسي ،
نضال ترّجوا منه صحوة ثانية لليسار الثوري بعمل يهز الضمائر ضد
مصالح الغرب الكولونيالي في المنطقة العربية ، فهز نوم الحكام
العميق لتنصب لهم المقاصل في ساحة الشام، وينجو من االعدام
ست، خمسة رجال وإمرأة بأحكام مؤبدات في دمشق واشباهها في

الكويت ولبنان .
 

▪ونبل ظاهرة ( المنظمة الشيوعية العربية ) انعكست سماحة ولمعة
عين وضحكة طفولية بوجه عماد ، الذي تسربت سنون شبابه في
رمال صحراء سجن تدمر ، ليخرج كسير الحلم في فضاء الهزيمة

النكراء لنا نحن الشيوعيين

 ..انعكس ذلك في شخصيات رواياته الثالث المعقدة( غبار الطلع ،
موت مشتهى ، عذابات بابل) والمنكسرة دون ضجيج في اختفائها
المفاجئ وظهور بعضها بشكل هامس بأجساد مشلولة وأعضاء

مبتورة وثلم عميق في الروح .
 

▪ال أدري ماذا أقول أيضا وحرارتي قد رتفعت وكذلك ضغطي اال
سالم عليك يوم ولدت ،وسالم عليك يوم وفاتك ولروحك الجميلة
الطيبة الخزامى والحبق والسالم امانة لكل من تقابلهم في نومك

الطويل هذا."
 

▪قضى عماد شيحا قرابة 30 عامًا من االعتقال بدأت في ربيع العام
1975 بتهمة عضويته في المنظمة الشيوعية العربية.

 
▪وتنقل الراحل عماد شيحة، بين أهم السجون والمعتقالت إضافة
إلى الكثير من فروع األمن السورية، وبفعل المدة الطويلة التي
قضاها في االعتقال، ُأطلق عليه لقب أقدم سجين سياسي في

سوريا.
 

▪عماد شيحة، روائي وكاتب ومترجم. ولد في دمشق، عام 1954،
وتلقى تعليمه في جامعة دمشق- كلية العلوم- قسم الكيمياء، وكلية

اآلداب- قسم اللغة اإلنجليزية.
 

▪وانتسب إلى المنظمة الشيوعية العربية عام 1973، واعتقل في
21 حزيران 1974 مع مجموعة من رفاقه عندما كان في الحادية

والعشرين من عمره.
 

▪وتنقل خالل فترة اعتقاله بين سجون مختلفة، من سجن المزة
إلى سجن تدمر الذي أمضى فيه 16عامًا، إلى سجن عدرا الذي
أمضى فيه ست سنوات، وأخيرا سجن صيدنايا الذي بقي فيه حتى
تاريخ اإلفراج عنه في 3 آب 2004 بعد ثالثين عامًا من االعتقال،

ليكون بذلك أقدم سجين سياسي في تاريخ سوريا الحديث.
 

▪روايته األولى "موت مشتهى" (2005) ذّكرت بالكثير مما يثقل به
سجناء سياسيون قدامى وساسة متقاعدون على الرواية بخاصة،
وعلى الكتابة بعامة. ولتليها رواية شيحة الثانية "غبار الطلع"

.(2006)
 

▪وله عدد من الروايات والكتب المترجمة والمقاالت والدراسات:
بقايا من زمن بابل (رواية صدرت في عام 2008)، وتنمية الموارد

البشرية، سوريا مثاًال (2011).
 

▪وأهم أعماله المترجمة: صدام اإلسالم والحداثة في الشرق
األوسط لبرنارد لويس (2007)، واللوبي اإلسرائيلي والسياسة
الخارجية للواليات المتحدة لجون ميرشايمر وستيفن والت (2007).
تتقدم أسرة تحرير جريدة الخط األمامي بالتعازي الحارة لجميع

محبي المناضل عماد شيحة وأصدقائة.
 

الخط األمامي
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