
 إنما یمارس في إطار حمل�ت�ھ ك�لَّ أش�ك�ال             
ال��م��ج��ازر ال��ت��ي ی��غ��ل��ب ع��ل��ی��ھ��ا ال��ط��اب��ع              
المذھبي، حیث ثمة معل�وم�ات ع�ن ع�م�ده           
إلى التصفیة الدمویة الجماع�ی�ة، ب�وحش�ی�ة           
قلَّ نظیرھا، للمئات من األسرى، من ب�ی�ن          

فضًال .   الذین استسلموا، وتعدادھم باآلالف   
عن ممارسة شتى أعمال القم�ع، واإلب�ع�اد          
واالضطھاد، على أس�اس دی�ن�ي وق�وم�ي،            
واالغتصاب، بحق الن�س�اء وال�ف�ت�ی�ات، أو             
تزویجھ�ن، رغ�م�ًا ع�ن�ھ�ن، م�ق�ات�ل�ی�ن ف�ي                     
ص��ف��وف��ھ، ن��اھ��ی��ك��م ع��ن ف��رض ق��واع��د                
ش��رع��ی��ة، قس��ری��ة، ب��ع��د أن أع��ل��ن ع��م��ا               

وھي وثیقة من س�ت  ".   وثیقة المدینة" سماه
عشرة مادة تنظم حیاة المواطنی�ن، وت�ذك�ر       
إحدى موادھا أنھا المرجع الذي س�ی�ت�ح�ك�م            

ویتم ت�وعُّ�د م�ن ت�م�ت�د           .  بكل موارد المدینة 
یده الى المال العام بع�ق�وب�ة رادع�ة، ف�ی�م�ا                
عمد التنظیم، بالمقابل، إلى االستیالء، م�ن        
جانبھ، على ما یعادل مئات ال�م�الی�ی�ن م�ن          
ال�دوالرات، م�ن ال�م�ص�ارف، وال�م�راك��ز              
الحكومیة والبلدیة، فض�ًال ع�ن مص�ادرت�ھ          
كمیات ھائل�ة م�ن األس�ل�ح�ة ال�ت�ي ت�رك�ھ�ا                    

وتحث الوثیق�ة  . الضباط والجنود الھاربون    
ع�ل��ى الص��الة ال��ج�م��اع�ی��ة ل��ك�ل ال�رج��ال،               
وت��ح��ّرم االت��ج��ار وال��ت��ع��اط��ي ب��ال��خ��م��ور            
والمخدرات والدخان، وسائر ال�م�ح�رم�ات         

وت��م�ن��ع ك��ذل�ك ك�ل ال�م��ج�ال��س             .   الش�رع�ی��ة  
والتجمعات وال�رای�ات، بش�ت�ى ال�ع�ن�اوی�ن،              
وح�م�ل الس�الح، وت�ع��ت�ب�ر ذل�ك ك�ت��ف�ری��ق                   

.للجماعة یستوجب القتل

 یش��ھ��د ال��ع��راق، م��رة أخ��رى، ت��ط��ورات           
خ��ط��ی��رة ع��ل��ى ال��م��س��ت��وی��ی��ن، األم��ن��ي                    
والسیاسي، حیث انھارت قط�اع�ات ك�ام�ل�ة           
من الجیش العراقي في م�دی�ن�ت�ي ال�م�وص�ل           
وتكریت، بوجھ أخص، وف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن               
االقضیة والنواحي في المحافظات الغرب�ی�ة        
والشمالیة التي تقطنھا غالب�ی�ة س�ن�ی�ة، ام�ام             

ال�دول�ة   " تقدم القوات المسلحة لما یس�م�ى بـ�        
، ) داع�ش "   ( اإلسالمیة ف�ي ال�ع�راق والش�ام         

وق��د .   وم��ج��م��وع��ات م��ی��ل��ی��ش��ی��اوی��ة أخ��رى       
تمكنت تل�ك ال�ق�وات م�ن االس�ت�ی�الء ع�ل�ى                   
مدینة الموصل، ثم ت�ق�دم�ت ب�ات�ج�اه ال�م�دن               
األخرى، ومنھا نحو العاص�م�ة ب�غ�داد، م�ا              
تسبب بحدوث فراغ امني وعسكري واسع      
ال�ن�ط�اق، وح�ال�ة م��ن ال�ح�رب وال�ف�وض��ى                  
وال��ذع��ر، ون��زوح ل��م��ئ��ات اآلالف م��ن                   
العوائل، باتجاه م�ن�اط�ق آم�ن�ة، وال س�ی�م�ا                  
م��ن��ط��ق��ت��ي أرب��ی��ل ودھ��وك، ف��ي إق��ل��ی��م                    

وع�ل�ى رغ�م ال�ت�ص�دي ل�ت�ق�دم                .   كوردستان
ق��وات داع��ش م��ن ق��ب��ل ب��ع��ض ال��ق��وى                    
المسلح�ة ال�ع�ش�ائ�ری�ة، وم�ن ق�ب�ل ال�ج�ی�ش                     
العراقي، وكذلك تصدي قوات البی�ش�م�رك�ة         
التابعة إلقلیم كوردست�ان ل�ھ�م، ف�ي م�دی�ن�ة                 
كركوك وضواح�ی�ھ�ا، وف�ي م�دی�ن�ة دی�ال�ى                 
والمناطق التابعة لھا، ف�ال�م�ع�ارك ال زال�ت           
مستمرة، ویشھد العراق عملی�ات ك�ر وف�ر         
بین داعش وخصومھا، فیم�ا ت�ب�ی�ن ب�ج�الء              
مالمح االنھیار شبھ التام لكل ال�م�ؤس�س�ات           
األم��ن��ی��ة وال��ع��س��ك��ری��ة، ف��ي ال��م��ح��اف��ظ��ات          

. ال��غ��رب��ی��ة ال��ت��ي ت��ق��ط��ن��ھ��ا اغ��ل��ب��ی��ة س��ن��ی��ة            
 –واألخط�ر م�ن ذل�ك أن ت�ن�ظ�ی�م داع�ش                     

الذي ما كان یمكن لھ أن یتخذ ھ�ذا ال�ح�ج�م            
ال�م�ؤث��ر، وان ی��ل�ع��ب ال�دور ال�م�ف��رط ف��ي                  
الخطورة الذي بات ی�ل�ع�ب�ھ، ل�وال ع�ام�الن               
اساسیان اث�ن�ان، ب�ی�ن ع�وام�ل اخ�رى، أال                  
وھ��م��ا االح��ت��الل االم��ی��رك��ي، م��ن ج��ھ��ة،            

ال�م�ذھ�ب�ی�ة ال�ت�ي          -وطبیعة الدول�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة         
ساھم ھذا االحتالل أیَّما إسھام في إنتاج�ھ�ا،    

من جھة أخرى 

ة               ظـرـی ي ـن ـك روتـس طّور الثوري الروسي لیون ـت
الثورة الدائمة التي ُوضعت قید التنفیذ العملي في      

ك       .    الثوریة١٩١٧موجة   ن ذـل وحتى بعد قرن ـم
دود          م ـح ـھ ـف الحین، ال تزال ھذه النظریة ترشدنا ـل

الحاضر وفرص مستقبل الربیع العربي، 

منظمة االشتراكیین األممیین 

ألجل عراق دیمقراطي علماني 
ثوري سیِّد ومستقل

:تیار الیسار الثوري

في ھذا العدد
جبھة النصرة  وداعش الفاشیة-٩المرأة السوریة وأطفالھا ضحایا األمم المتحدة   -٥ألجل عراق دیمقراطي علماني ثوري سیِّد ومستقل       -١
اوكرانیة والربیع العربي-١٠عذابات الشعب السوري المتعددة األوجھ       -٦الثورة الدائمة والربیع العربي                               -٢
حمص لم تعد تنزف-١١حول فلسطین وغزة                                  -٧الیسار المیكانیكي والثورة                                     -٣
ایھا الطغاة-١٢الوضع المأساوي للشباب                           -٨العراق المأساة  المستمرة                                     -٤

  الثورة الدائمةًً و الربیع العربي

  ٣                        التتمة على الصفحة  

 العراق  المأساة المستمرة

٥                         التتمة على الصفحة  

المرأة السوریة وأطفالھا 
ضحایا مرتین األمم المتحدة 

٧                        التتمة على الصفحة 

أوكرانیا و الربیع العربي

١١                      التتمة على الصفحة 

األحداث الجاری�ة خ�الل األس�اب�ی�ع األخ�ی�رة ف�ي                  
العراق بعد االستیالء على مدینة الموصل، ث�ان�ي    
أكبر مدینة في البالد، والذي تسبب ف�ي ت�ھ�ج�ی�ر                

 شخص،٥٠٠،٠٠٠أكثر من 
جوزیف ضاھر: بقلم 

 أل�ف�ًا م�ن ال�الج�ئ�ات الس�وری�ات ی�واج�ھ�ن                    ١٤٥
اإلذالل و الفقر و التحرش أوضح تقریر ص�ادر        
عن مك�ت�ب ال�م�ف�وض األع�ل�ى ل�ألم�م ال�م�ت�ح�دة                        

لشؤون الالجئین

 ١٨االرب��ع��اء     "   ال��ث��ورات الس��ی��اس��ی��ة       " ع��ودة    
 ن�ای�ل داف�ی�دس�ون ت�ع�ی�د             ٢٠١٤) یونیو(حزیران  

الحركات الشع�ب�ی�ة ال�ج�م�اھ�ی�ری�ة ال�م�ؤدی�ة، ف�ي                     
السنوات األخیرة، إلى إطاحة أنظم�ة ق�ائ�م�ة ف�ي             
بلدان عدیدة بالمن�ط�ق�ة ال�ع�رب�ی�ة وف�ي أوك�ران�ی�ا                    

. إعادة إطالق النقاش حول مسائل نظریة عدیدة

الخـط األمامـــي                             
لسان حال تیار الیسار الثوري في سوریا          

تحرر العمال والكادحین ھو بفعل العمال و الكادحین أنفسھم 
 ٤ ١ ٠ ٢ت���م���و ز     —ا ل���ع���د د   ا ل���ت���ا���س���ع   ع���ش���ر   



، ٢٠١٣في تاریٍخ سابق، وعلى امتداد العام     
وتولى المالكي قمعھا بالقوة وإھراق ال�ك�ث�ی�ر        

ھ�ذا م�ع ال�ع�ل�م ب�أن ت�ن�ام�ي ق�وة                     .  من الدماء 
داعش، في العراق، ستك�ون ل�ھ ان�ع�ك�اس�ات               
خطیرة على الص�راع ف�ي س�وری�ا ب�ال�ذات،                
وذل�ك ل�غ�ی�ر ص�ال�ح الس�ی�رورة ال�م�ن�اھض��ة                    

اما الجانب األمیركي ف�ق�د   . للنظام القائم ھناك 
استغل، وسیستغل، ما جرى من اح�داث ف�ي           
أك�ث�ر م�ن ات�ج�اه، ب�م�ا ی�ت�واف�ق م�ع مس�ع�ى                          
التعویض مما سبق ان ف�وَّت�ھ م�ن م�ك�اس�ب،                

فف�ي ح�ی�ن ل�م تس�م�ح             .   خالل احتاللھ للعراق  
االم�ری�ك�ی�ة، ق�ب�ل         -االتفاقیة األمنیة ال�ع�راق�ی�ة      

ثالث سنوات، للجانب األمیركي، باالحت�ف�اظ       
بقاعدة عسكریة دائم�ة ف�ي ال�ع�راق، یس�ع�ى                
الیوم الى استغالل الفرصة للتدخل عسكری�ًا،      
وبشكل أو بآخر، في ما ی�ج�ري، م�ن خ�الل              
ارسال القوات لحمایة سفارتھ االخطبوط�ی�ة،       
ومئات المستشارین، وح�ت�ى ط�ائ�رات�ھ ال�ت�ي              
تقوم بطلعات جویة م�ت�واص�ل�ة ف�ي االج�واء               
العراقیة، وتح�ری�ك س�ف�ن�ھ ال�ح�رب�ی�ة ب�ات�ج�اه                    
الخلیج، استعدادًا ألي طارىء، م�ع اح�ت�م�ال            
شن ضرب�ات عس�ك�ری�ة ج�وی�ة، إن ت�ط�ل�ب                    
االمر، إلنقاذ النظام الذي ی�ت�واج�د ف�ي ق�م�ت�ھ             
المالكي وحكومتھ، ولو استدعى ذلك إخ�راج       
ھ��ذا األخ��ی��ر م��ن م��وق��ع��ھ ھ��ذا، وإح��داث                   
تعدی�الت لص�ال�ح تس�وی�ة ت�أخ�ذ ب�ال�ح�س�ب�ان                      
مصالح ال�ق�وى ال�م�ذھ�ب�ی�ة، االخ�رى، ال�ت�ي                    
یستبعدھا رئیس الوزراء الحالي م�ن م�واق�ع           

وھي خطوات ت�ھ�دف، ف�ي األخ�ی�ر،          .   القرار
. ل�ح��م��ای�ة ال��م��ص�ال��ح االم�ی��رك��ی��ة، ل��ی��س إال              

مص��ال��ح ك��ان��ت وم��ا زال��ت ت��ت��ع��ارض م��ع              
مصلحة الش�ع�ب ال�ع�راق�ي، ب�ك�ل م�ك�ون�ات�ھ                     

وال شك في أن ھ�ذه االح�داث ھ�ي          .  واطیافھ
األخطر من نوعھا، من حیث ان�دراج�ھ�ا ف�ي           

ال�ت�ي وض�ع      "   ال�ع�م�ل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة           " عواقب   
خارط�ت�ھ�ا االح�ت�الل األم�ی�رك�ي ال�ب�غ�ی�ض،                   
والمتمثلة بإعادة بناء الدولة العراقی�ة، ع�ق�ب          
سقوط الدكتاتوریة البعثیة، وفق المحاصصة      
الطائفیة والقومیة، في سیاق انقالب موازی�ن        
ال��ق��وى، ال��ت��ي ك��ان��ت س��ائ��دة م��ن��ذ ع��ق��ود،                 
وال��ت��راج��ع ال��ع��م��ی��ق ف��ي ق��درات ال��ج��ی��ش                
ال�ع�راق��ي، ب��ع�د تس�ری��ح االح��ت�الل ل�ل��ج�ی��ش                 
القدیم؛ وھو واقع قدمت فیھ إسھ�ام�ًا اس�اس�ی�ًا          
كلٌّ من اإلدارة االمیرك�ی�ة، خ�الل اح�ت�الل�ھ�ا             
للبلد، والجار اإلیراني ، الذي كان المس�ت�ف�ی�د            
األكبر من ذلك االحتالل، وم�م�ا أح�دث�ھ م�ن              
تغییر ع�م�ی�ق ف�ي ال�ت�وازن�ات االج�ت�م�اع�ی�ة                      

وھو م�ا    .   والسیاسیة واالقتصادیة في العراق   
بدا بأجلى مظاھره، خ�الل ال�ح�م�ل�ة األخ�ی�رة             
التي ل�ع�ب ف�ی�ھ�ا ت�ن�ظ�ی�م داع�ش دور رأس                       

الحربة، 

 وتبیِّن الوثیقة موق�ف ت�ن�ظ�ی�م داع�ش م�ن               
المشاھد والمزارات والتماثیل التي یتوعَّ�د       
بطمسھا وبتسویة قبور األولیاء وھ�دم�ھ�ا،          
وان على النساء م�الزم�ة ال�ب�ی�وت وت�رك              

وب�اخ�ت�ص�ار،     .   الخروج اال ل�ح�اج�ة م�اس�ة         
فالجمیع اآلن یخشى على كرامتھ وحیات�ھ،   

التنظیم من المیل�ی�ش�ی�ات     " حلفاء"بمن فیھم  
ثمة أخبار عن أن عددھا ق�راب�ة     (المسلحة  

ام��ا رد ف��ع��ل ح��ك��وم��ة         ) .    م��ج��م��وع��ة   ٢٣
المالكي على ت�ل�ك االح�داث وال�ت�ط�ورات             

. األمنیة والعسكریة فلم یكن أق�ل خ�ط�ورة          
ففي حین دعت إل�ى ت�ب�ن�ي ح�ل عس�ك�ري                 
شامل، وفرض حالة ال�ط�وارئ، وإع�الن          
االستنفار العام، ط�ال�ب�ت أم�ی�رك�ا وای�ران               
وغ�ی�رھ�م�ا ب�ال�ت�دخ�ل ف�ي ال�ع�راق، ب�غ�ی�ة                       
مساندتھا لدحر اإلرھاب ال�داعش�ي؛ وھ�و          
أمٌر بقدر ما یمكن أن یحص�ل، وی�ت�ن�ام�ى،         
ق�د ی�دف��ع ب�ال��ب�ل��د ك�ك��ل إل��ى أت�ون ح��رب                    
مذھبیة ال ُتبقي وال تذر، م�ع ان�ع�ك�اس�ات�ھ�ا            

كما انھ�ا  .   القاتلة في كامل المنطقة العربیة   
تمكنت من الحصول على دعم المرج�ع�ی�ة        
الدینیة الشیعیة المتمثلة بالسیستان�ي، ال�ذي       
أصدر فتوى بإعالن الج�ھ�اد ض�د داع�ش             

ول�ق�د ك�ان      .   والتطوع في صفوف ال�ج�ی�ش     
بدیھیًا أن یتخذ ما جرى م�ن اح�داث ب�ع�دًا           
سیاسیًا إقلیمیًا وعالمیًا واضحًا، ح�ی�ث ان          
البلد من أك�ب�ر ال�م�ن�ت�ج�ی�ن ل�ل�ن�ف�ط ال�خ�ام،                      
وب�ؤرة م��ن��ذ أك�ث��ر م��ن ع�ق��د لص��راع��ات                
س�ی��اس��ی��ة وط��ائ��ف��ی��ة وم��ذھ��ب��ی�ة وع��رق��ی��ة،           
ویرتبط م�ا ی�ج�ري ف�ی�ھ ب�م�ا ی�ج�ري ف�ي                       
سوریا اشد ارتباط، وتداعی�اُت م�ا ی�ح�دث            
ف�ی��ھ ت��ؤث�ر بش��ك��ل او ب��آخ��ر ف�ي ال��م��ل��ف                  
السوري، وفي مجمل التوازنات الطائ�ف�ی�ة       

وم�ن  .   والمذھبیة السائدة في اإلقلیم برم�ت�ھ      
ھنا فمما ال شك ف�ی�ھ، أن م�ا ج�رى ب�ات                    
یترافق مع تدخالت اقلیمیة ودولی�ة، ی�ھ�دد          
استمرارھا كیان البلد برمتھ، وأن الت�دخ�ل       
السافر من قبل دول ال�ج�وار، م�ث�ل ق�ط�ر              
والس�ع��ودی�ة وإی��ران وت��رك�ی��ا، وغ�ی��رھ��ا،            
سیزید األم�ور ت�ع�ق�ی�دًا، وی�ع�ط�ي زخ�م�ًا،                  
مثلما یجري اآلن في سوریا، للصراع�ات       

ال ب�ل  (الطائفیة والمذھبیة، وھو ما یعرقل  
مس��اع��ي الش��ع��ب      )   ی��ھ��دد ب��أن ی��ج��ھ��ض        

ال��ع��راق��ي، وت��ط��ل��ع��ات��ھ، ب��ك��ل م��ك��ون��ات��ھ              
واطیافھ، لبدء مسیرة ثوریة تھدف إلق�ام�ة       

وھ�ي  .   مج�ت�م�ع دی�ق�راط�ي ح�ر وم�زدھ�ر               
تطلعات ظھرت واضحة في الم�ظ�اھ�رات      

الكبرى التي قام بھا،

ویسعى لیكون القیادة الفعلیة لتجمُّع ھشٍّ تلتق�ي      
فیھ قوى قومیة وعشائریة شتى، م�ن ض�م�ن�ھ�ا         
ف�ل�ول ال�ب�ع�ث�ی�ی�ن ال�ق�دام�ى، وب�ع�ض الض�ب��اط                       
والجنود من قدامى الجیش المحلول، وإن ك�ان       
ھذا التالقي، المؤقت من حیث الجوھر، مھددًا        
باالنفراط، بسبب السعي ال�ح�ث�ی�ث م�ن ج�ان�ب               
ال��ت��ن��ظ��ی��م ل��الن��ف��راد ب��الس��ی��ط��رة، وال��م��غ��ان��م،             
والتوجھات، مع احتماالت جدیة ل�ل�دخ�ول ف�ي            

ب��دأت "   ال��ت��ح��ال��ف" ص�دام��ات دم��وی��ة ض��م��ن         
علمًا بأنھ إذا .   ُنذُرھا تظھر، في اكثر من مكان    

كان ثمة من ی�دَّع�ي أن ج�زءًا ھ�ام�ًا م�ن ھ�ذه                     
القوى یخوض غمار ان�ت�ف�اض�ة ح�ق�ی�ق�ی�ة ض�د                  
س��ل��ط��ة ال��م��ال��ك��ي االس��ت��ب��دادی��ة، وال��ت��اب��ع��ة،              
والمغرقة في الفساد، ویحاول النأي بنفسھ ع�ن      
الت�ع�ب�ئ�ة ال�م�ذھ�ب�ی�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة، وی�دع�و إل�ى                          
االن��خ��راط ف��ي نض��ال وط��ن��ي ب��ح��ت ض��د                    
المالكي، والجماع�ات ال�م�ذھ�ب�ی�ة ال�ت�ي ت�أت�م�ر                   
بالتوجھات اإلیرانیة، ف�ھ�ؤالء ال ی�رون واق�ع              
أن ھذا ال�ج�زء ی�ع�ان�ي مش�ك�ل�ة ص�ارخ�ة ف�ي                       
س��ل��وك��ھ وم��واق��ف��ھ ال ب��دَّ م��ن ال��ت��ح��ذی��ر م��ن                  
مخاطرھا، أال وھ�ي ت�ل�ك ال�ت�ي ت�ت�ج�سَّ�د ف�ي                        
تمسكھ بالتحالف الم�ذك�ور، واع�ت�ب�ار أن ث�م�ة                
ضرورة للحیلولة دون توجیھ النقد وال�ت�ش�ھ�ی�ر           
ح��ی��ال ج��رائ��م ت��ن��ظ��ی��م داع��ش ال��م��ری��ع��ة،                     
ومخططاتھ الم�ش�ب�وھ�ة، وب�وج�ھ أخ�ص دون               
التصدي ل�ت�ل�ك ال�ج�رائ�م وال�م�خ�ط�ط�ات ب�ق�وة                     
السالح، وذلك في مسعى م�ن�ھ ل�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى                  

ال��ق��وى ال��ت��ي ت��ق��ات��ل ال��ن��ظ��ام ال��ق��ائ��م            "   وح��دة" 
ھذا ویدفع الشعب العراق�ي،  !  وحكومة المالكي 

كل یوم، ب�دم�ائ�ھ وم�آس�ی�ھ، ض�ری�ب�ة ال�ح�رب                     
واالحتالل األمیركیی�ن، الس�اب�َق�ْی�ن، وض�ری�ب�ة              
االنقسامات الط�ائ�ف�ی�ة وال�ح�رك�ات اإلس�الم�ی�ة                
المتطرفة التي انفلتت من عقالھا، بالتزامن م�ع      
ال��ت��دخ��ل االم��ب��ری��ال��ي وال��ت��دخ��ل ال��رج��ع��ي                  

. للحكومات الطائفیة والمذھب�ی�ة ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة              
وق��د أص��ب��ح رھ��ی��ن��ة ب��ی��د ال��ق��وى ال��رج��ع��ی��ة،               
التقلیدیة، التي قامت ببناء دولة على صورت�ھ�ا          
ومثالھا، وفي حال فشل ھذه الدولة وانھ�ی�ارھ�ا        
ق�د ت��ن�ح��و ل��ب�ن��اء دوی�الت وام��ارات ط�ائ��ف��ی��ة                  

وب�ال�ت�ال�ي، ف�إن        .   ومذھبیة شتى على انق�اض�ھ�ا      
مصیر البل�د م�ف�ت�وح ب�وج�ھ ك�ل االح�ت�م�االت                     

اننا في ال�وق�ت ال�ذي        .   والسیناریوھات المخیفة 
نشدد فیھ على ض�رورة ب�ن�اء ح�رك�ة یس�اری�ة                 
شعبیة جذریة، في العراق، تست�ف�ی�د م�ن ح�ال�ة               
النقمة الفعلیة التي ت�ع�ت�م�ر ف�ي ن�ف�وس م�ع�ظ�م                  
أب��ن��اء ال��م��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ت��ع��رض ل��ل��ت��ھ��م��ی��ش             
واإلقصاء، وُتحَرم م�ن ال�ك�ث�ی�ر م�ن ح�ق�وق�ھ�ا                    
االجت�م�اع�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة، ك�م�ا ف�ي ن�ف�وس                      
الغالبیة الكبرى م�ن أب�ن�اء الش�ع�ب ال�ع�راق�ي،                  

على اختالف مكوناتھم الطائفیة، والمذھبیة،

ألجل عراق دیمقراطي علماني ثوري سیِّد ومستقل      

جریدة یصدرھا تیار الیسار الثوري في سوریا  الخط االمامي

 ٢  

تتمة



 في لجان وم�ج�ال�س ش�ع�ب�ی�ة مس�ل�ح�ة                
تكون مھمتھا التصدي الفعال لھجم�ات    
ھذه القوى اإلرھابیة ال�ظ�الم�ی�ة، ك�م�ا             
لكل المیلیشیات ال�م�ذھ�ب�ی�ة ال�م�ق�اب�ل�ة،                 
والعمل على شلِّھا وإحباطھا، والقضاء 
على وجودھا، في الع�راق، بص�ف�ات�ھ�ا          
ھذه، اال انھ ف�ي ن�ف�س ال�وق�ت م�ھ�م�ة                   
أممیة ایضًا، ویتطلب استنھاض أوس�ع    
حملة عالمی�ة ل�ت�ق�دی�م ال�دع�م ل�ل�ش�ع�ب                   
العراقي، في مس�ع�اه ل�ل�ت�ص�دي ل�ت�ل�ك                
القوى والمیلیشیات المعادی�ة ل�ھ، ك�م�ا            
لمواجھة النظام الدكتات�وري ال�ط�ائ�ف�ي         
الرأسمالي القائم، وإطاحتھ، وب�ال�ت�ال�ي         
لبن�اء مس�ت�ق�ب�ٍل مض�يء ی�ت�ط�ل�ع إل�ی�ھ                     
الشعب الم�ذك�ور ی�ق�وم ع�ل�ى ال�ع�دال�ة                 
والحریة والكرامة اإلنسانی�ة، وی�ح�ول        
دون تمزق العراق، والمضيِّ ب�ھ إل�ى           

وفي سیاق ذلك كلھ، ن�رى    ) ٤.  التقسیم
ضرورة أن ی�ع�م�ل ال�ی�س�ار ال�ث�وري،               
وال��ق��وى ال��دی��م��ق��راط��ی��ة، وال��ن��س��وی��ة،       
والتقدمیة العربیة، على مواجھة النھ�ج      
والسیاسات الطائفیة والمذھب�ی�ة، ال�ت�ي          
تعتمدھا األنظمة العربی�ة، م�ن ج�ھ�ة،            
والم�ن�ظ�م�ات ال�ظ�الم�ی�ة، وال�رج�ع�ی�ة                 
الیمینیة، من جھ�ة أخ�رى، وذل�ك م�ن             

 -اج��ل إس��ق��اط ال��خ��ط��ر ال��ط��ائ��ف��ي                  
المذھبي، الذي یشكل أحد أھم أس�ل�ح�ة          
قوى الثورة المضادة، ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة،             
وتحاول، من خاللھ، ضرب المس�اح�ة        

واخیرًا، )   ٥.  الثوریة الجامعة لشعوبھا 
ثمة حاجة ماسٌَّة لإلسراع بتقدیم الدع�م        
الكافي لالجئین والنازحین، من خ�الل        
المنظمات الدولیة كافة، ل�ل�ت�ق�ل�ی�ل م�ن              
ح��ج��م ال��ك��ارث��ة اإلنس��ان��ی��ة ال��راھ��ن��ة،          

ف��ل��ُت��ح��َب��ط ال��م��ؤام��رة     .   وم��ح��اص��رت��ھ��ا 
اإلقلیمیة والدولیة على الشعب العراقي 
ولیسقط اي تدخل امبریالي ج�دی�د ف�ي           
العراقِ لُتْھَزم الھجمة الظالمیة لداعش   
وأخواتھا ولینتص�ْر الش�ع�ب ال�ع�راق�ي            
على أعدائھ الم�ح�ل�ی�ی�ن وال�خ�ارج�ی�ی�ن               
ألجل عراق دیمقراطي علماني ثوري      
سیِّد ومستقل عاش التضام�ن الش�ع�ب�ي          

منظمة االشتراكیین : االممي الموقعون
اتحاد الشی�وع�ی�ی�ن       -)   مصر( الثوریین  
ة -تیار المن�اض�ل    -)  العراق(العراقیین  

ت��ی��ار ال��ی��س��ار ال��ث��وري        -)   ال��م��غ��رب( 
راب�ط�ة ال�ی�س�ار ال�ع�م�ال�ي                -)   سوری�ا ( 
)لبنان(المنتدى االشتراكي  -) تونس(

طّور الثوري الروسي لیون ت�روتس�ك�ي ن�ظ�ری�ة              
الثورة الدائمة التي ُوضعت قید التنفیذ العملي في      

وحتى بعد قرن م�ن ذل�ك       .    الثوریة١٩١٧موجة  
الحین، ال تزال ھذه النظریة ترشدنا ل�ف�ھ�م ح�دود         
الحاضر وفرص مستقبل الرب�ی�ع ال�ع�رب�ي، ب�دءًا              
من التطور المركب والالمت�ك�اف�ئ ل�ل�رأس�م�ال�ی�ة،               
مرورًا بالدور المركزي ل�ل�ط�ب�ق�ة ال�ع�ام�ل�ة، إل�ى                  

أوضح كارل م�ارك�س     .  إمكانیات التغییر العالمي 
ك��ی��ف ی��م��ك��ن ھ��زی��م��ة ال��رأس��م��ال��ی��ة وت��ح��ق��ی��ق                
االشتراكیة، وكتب عن ضرورة تحقیق مس�ت�وى        
معین من ال�ت�ط�ور االق�ت�ص�ادي، وع�ن ن�ھ�وض                  
أغلبیة الط�ب�ق�ة ال�ع�ام�ل�ة ال�ق�ادرة ع�ل�ى اإلط�اح�ة                       
بالنظام القدیم والتي بامتالكھا التطور االقتصادي 

. واالجتماعي یمكنھا بناء مجتمع اش�ت�راك�ي دائ�م          
في حین اعتقد الكثیر من االشتراك�ی�ی�ن ف�ي ذل�ك                
الحین أن على كل بلد أن یمر عبر مراحل محددة 
من التطور االقتصادي والسیاسي قبل أن تتم�ك�ن        

ل�ك�ن   .   الطبقة العاملة فیھ من قیادة ثورة اشتراكیة       
ذلك التصور أدى إلى استنتاج میكانیكي بأن فق�ط    
البلدان المتقدمة، مثل فرنسا وألمانیا وبری�ط�ان�ی�ا،       
ھي التي ستشھد ثورات اشتراك�ی�ة م�ب�ن�ی�ة ع�ل�ى                 

. مستوى تطور الص�ن�اع�ي واالج�ت�م�اع�ي ل�دی�ھ�ا                 
وب��ن��اءًا ع��ل��ی��ھ، ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ك��ث��ی��ر م��ن أول��ئ��ك                    

ذات ال�ن�ظ�ام        –االشت�راك�ی�ی�ن، ل�م ت�ك�ن روس�ی�ا                  
القیصري االستبدادي، والفالحین ال�ذی�ن ش�ك�ل�وا             
أغلبیة السكان، والطبقة العاملة الت�ي ك�ان�ت ت�ع�د             

مرشحة بقدر كبیر لت�ش�ھ�د ث�ورة           –بمالیین قلیلة   
وح�ت�ى ل�ی�ن�ی�ن وال�ب�ال�ش�ف�ة                . بقیادة الطبقة العام�ل�ة    

اعتقدوا ذلك أیضًا؛ فبینما ال یمكن للطبقة العامل�ة     
أن تثق بالبرجوازیة وسیكون علی�ھ�ا ب�الض�رورة          
أن تلعب الدور القیادي في الحركة ال�ث�وری�ة، إال             
أنھا لن تشكل ح�ك�وم�ة ع�م�ال�ی�ة ب�ل ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي                         
المقابل تنفیذ حزمة من اإلصالحات الدیمقراطی�ة       
التي ستمھد الطریق للنضال من أجل االشتراكی�ة     

لكن بن�اءًا ع�ل�ى ال�ث�ورة ال�روس�ی�ة               .   في المستقبل 
، وضع لیون تروتسكي نظریة ١٩٠٥األولى في 

 ع�ام�ًا م�ن ال�ث�ورة          ١٢قبل نحو ” الثورة الدائمة“ 
االشتراكیة بقیادة الطبقة العاملة التي تعد روس�ی�ا      

التطور المركب الالمتكافئ ) والوحید( البلد األول   
وضعت نظری�ة ال�ث�ورة ال�دائ�م�ة ف�ي اع�ت�ب�ارھ�ا                     
التطور العالمي للرأسمالیة، وفي مقابل ال�م�ف�ھ�وم         
المیكانیكي التدرجي للثورة االشتراكیة الذي ك�ان    
س��ائ��دًا ف��ي ال��ح��زب االش��ت��راك��ي ال��دی��م��ق��راط��ي             
األل��م��ان��ي اإلص��الح��ي، ش��دد ت��روتس��ك��ي ع��ل��ى            
ضرورة فھم النظام العالمي للرأسمالیة من حی�ث      

تتطور الرأسم�ال�ی�ة    .   تطوره المركب والالمتكافئ 
بشكل مركب،

ب��ح��ی��ث تس��ی��ر االق��ت��ص��ادات          .    ال��ذي یش��ھ��دھ��ا    
الرأسمالیة في البلدان المختلفة بمعدالت مخ�ت�ل�ف�ة          

.في التطور

 وفي ش�ت�ى أن�ح�اء ت�وزع�ھ�م ال�ج�غ�راف�ي                    
المناطقي، لتتولى تنظ�ی�م ھ�ؤالء وت�وج�ی�ھ             
مشاعرھم واستعداداتھم االنت�ف�اض�ی�ة، ف�ي          
منحًى ث�وريٍّ ف�ع�ل�ي ض�د ك�ام�ل ال�ن�ظ�ام                      
الطائفي الرأسمالي ال�ف�اس�د، ال�ذي أن�ت�ج�ھ               
االحتالل االمیركي، وتضع على ع�ات�ق�ھ�ا           
افش��ال ال��م��خ��ط��ط��ات والس��ی��ن��اری��وھ��ات            
الظالمیة واإلرھابیة، المعد ل�ھ�ا م�ن ق�ب�ل              
داع��ش وأم��ث��ال��ھ��ا، وال��دول ال��رج��ع��ی��ة                  
واالمبریالیة، فضًال عن حكومة ال�م�ال�ك�ي         
والقوى المذھبیة المسع�ورة، ال�ت�ي تس�ت�ن�د             

وتجنبًا لتكرار ما جرى ف�ي س�وری�ا       .   إلیھا
من االنقض�اض ع�ل�ى ال�ح�راك ال�ث�وري،               
والسعي إلج�ھ�اض�ھ ب�ك�ل الس�ب�ل؛ وع�ل�ى                 
أس��اس ان ت��ق��وم ت��ل��ك ال��ح��رك��ة ب��ف��ص��ل                
صفوفھا عن الق�وى الس�ی�اس�ی�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة                  
والمذھبیة، والقومیة الشوفی�ن�ی�ة، الس�ائ�دة،           
أوالساعیة للھ�ی�م�ن�ة، ن�ؤك�د، م�ن م�ن�ط�ل�ق                   
االیمان بضرورة ت�ج�ن�ب ك�ارث�ة ط�ائ�ف�ی�ة                 
ومذھبیة مح�دق�ة ف�ي ال�ع�راق، واس�ت�ع�ادة                 
وح��دة الش��ع��ب ال��ع��راق��ي ع��ل��ى أس��اس                 

: دیمقراطي علماني ثوري، عل�ى م�ا ی�ل�ي          
رفض كل اشكال ال�ت�دخ�ل ف�ي الش�أن            )   ١

ال��ع��راق��ي م��ن ق��ب��ل أم��ی��رك��ا وإی��ران                       
والسعودیة وقطر وتركیا، وغیرھا، ح�ی�ث     
ان تلك ال�ت�دخ�الت ت�ت�ع�ارض ت�م�ام�ًا م�ع                     
مصلحة الشعب العراقي، وتص�ب ال�زی�ت        

. في ن�ار االح�ت�راب ال�م�ذھ�ب�ي ال�ب�غ�ی�ض                   
ونطالب الجمعیة العامة ل�الم�م ال�م�ت�ح�دة،              

االتحاد م�ن أج�ل       " بوجھ أخص، وفقًا آللیة 
، بمحاسب�ة ك�ل دول�ة ت�ت�ورط ف�ي                " السالم

) ٢.   ذلك من خالل فرض العقوبات علیھا    
ح�ل ال��خ��الف��ات الس��ی��اس�ی��ة ال��ج��اری��ة ف��ي             
ال��ع��راق، ب��االح��ت��ك��ام ال��ى رأي الش��ع��ب             
ال��ع��راق��ي ن��ف��س��ھ، وإرادت��ھ، ومص��ال��ح��ھ،          
وباتباع طرق دی�م�ق�راط�ی�ة م�ت�ق�دم�ة، م�ن                  
خ��ارج ال��م��ن��ظ��وم��ة ال��ط��ائ��ف��ی��ة، تض��م��ن             
ال��م��ش��ارك��ة الس��ی��اس��ی��ة ال��ف��اع��ل��ة ل��ك��ل                   
المواطنین، ومن دون أدنى تمیی�ز ف�ي م�ا            
بینھم، سواء في بناء دول�ت�ھ�م ال�ج�دی�دة او                
في بناء سلطات حكومیة محلیة في ال�م�دن    

ان ال��ت��ص��دي     )   ٣.   وال��م��ح��اف��ظ��ات ك��اف��ة     
لالرھاب ال�داعش�ي ال�دم�وي، ول�الرھ�اب            
المضاد لھ، بالرغم من انھ مھ�م�ة الش�ع�ب         
العراقي وفص�ائل�ھ ال�ت�ح�رری�ة، ب�ال�درج�ة                
األولى، وذلك عن ط�ری�ق ت�ن�ظ�ی�م ال�ن�اس               
أنفسھ�م، ف�ي ال�م�دن واالح�ی�اء الش�ع�ب�ی�ة،                    

والقرى،

تتمة

 ٣  

 ٤ ١ ٠ ٢ت���م��و ز    —ا ل��ع��د د   ا ل���ت��ا��س��ع   ع��ش��ر جریدة یصدرھا تیار الیسار الثوري في سوریا  الخط االمامي

  ال��ث��ورة ال��دائ��م��ةًً و ال��رب��ی��ع             ألجل عراق دیمقراطي علماني ثوري سیِّد ومستقل      
العربي



 زلزل اعتصام التحریر عرش مبارك لكن ف�ي     
النھایة سددت اإلضرابات الجماھیریة ل�ل�ع�م�ال          
في قطاعات الغزل والنسیج والموانئ وغی�رھ�ا        

وف��ي .   الض�رب�ة ال�ق�اض��ی�ة ل��م�ب�ارك وأس�ق�ط��ت�ھ                
المقابل، في بلدان مثل سوریا، یعد االفتقار إل�ى   
تدخل الطبقة العاملة كق�وة م�ن�ظ�م�ة ع�ائ�ق�ًا ف�ي                   

أبرز الربیع العربي أیضًا .   طریق تطور الثورة  
ال�ع�ی�ش    “ عجز البرجوازیة عن تحقیق مطال�ب       

، وكذلك عجزھ�ا  ” والحریة والعدالة االجتماعیة  
فبینما أتى محمد مرس�ي  .   عن تحدي اإلمبریالیة  

من جماعة اإلخوان المسلمین إلى السلطة بدیًال        
عن مبارك، عمل على ترسیخ ق�ب�ض�ة ال�ج�ی�ش            
على االقت�ص�اد، وأك�د ع�ل�ى ال�والء ل�ل�والی�ات                   

وبالرغم من ترویج جم�اع�ة   .   المتحدة وإسرائیل 
اإلخوان ألنھ�م س�ی�س�ی�رون ب�ال�م�الی�ی�ن ل�ك�س�ر                     
الحصار ع�ل�ى غ�زة، إال أن�ھ ح�ی�ن�م�ا ھ�ط�ل�ت                        
الصواریخ اإلسرائیلیة كاألمطار على الق�ط�اع،    
. لم یكن ھناك رد فعل ُیذكر من جانب الجماع�ة        

وف��ي ال��م��ق��اب��ل، م��ن ت��وج��ھ ب��ال��ت��ض��ام��ن م��ع                 
الفلسطینیین رغم الحصار والقصف ك�ان�وا ھ�م           

وك�م�ا ك�ت�ب       .   االشتراكیین وغ�ی�رھ�م ال�ن�ش�ط�اء          
االشتراكي الثوري المصري حسام الحم�الوي،   

ع�ل�ی�ن�ا أن       “ :   بعد إسقاط مبارك ب�ف�ت�رة قص�ی�رة          
وب�ی�ن�م�ا تس�ت�م�ر          .   نأخذ التحریر إل�ى ال�م�ص�ان�ع        

ع�ل�ی�ن�ا     .   الثورة، حتمیًا سیحدث استقطاب طبقي    
أن نكون متیقظین؛ فنحن نمتلك مفاتیح ت�ح�ری�ر        

ع�ل�ی�ن�ا أن       . المنطقة بأكملھا ول�ی�س ف�ق�ط مص�ر            
نن�ط�ل�ق إل�ى األم�ام ف�ي ث�ورة دائ�م�ة س�ت�ض�ع                         
جماھیر ھذا البلد في السلطة بدی�م�ق�راط�ی�ة م�ن              

إن االحتجاجات الراھ�ن�ة ض�د اإلخ�وان         .” أسفل
المسلمین وتأسیس اتح�اد ل�ل�ن�ق�اب�ات ال�م�س�ت�ق�ل�ة                   
تظھر بجالء إمكانیة المرحلة الثانیة من ال�ث�ورة      
المصریة التي ل�ھ�ا ب�ال�ت�أك�ی�د ت�ب�ع�ات إق�ل�ی�م�ی�ة                         

من الثورة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة إل�ى            . وعالمیة واسعة 
الثورة االجتماعیة وبینم�ا ت�ع�ج�ز ال�ب�رج�وازی�ة               
عن ح�ل ال�ق�ض�ای�ا ال�زراع�ی�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة                       
والوطنیة، أكد لیون تروتسكي على أن حل ھذه  
القضایا مستحیل من دون تحدي حدود المل�ك�ی�ة         
ال��خ��اص��ة ال��ب��رج��وازی��ة، وم��ن دون ت��ح��دي                 

.الرأسمالیة نفسھا

 م�ث�اًال     ١٩١٧ تقدم ل�ن�ا ال�ث�ورة ال�روس�ی�ة ف�ي                  
واضحًا على ذلك؛ فما بدأ في فب�رای�ر م�ن ذل�ك           
العام م�ن ال�م�ط�ال�ب�ة ب�ال�ح�ق�وق ال�دی�م�ق�راط�ی�ة                         

تحول إلى ث�ورة  ”   السالم  –األرض   –الخبز ” و
عمالیة اشتراكیة على خل�ف�ی�ة ع�ج�ز ال�ح�ك�وم�ة                 
الرأسمالیة، ال�ت�ي ح�ل�ت م�ح�ل ال�ق�ی�ص�ر، ع�ن                     
إیقاف الحرب أو وضع حد للملكیة اإلق�ط�اع�ی�ة           

اكش��ت��ف .   ل��ألرض، أو ح��ت��ى إط��ع��ام الش��ع��ب           
العمال والفالحون الروس أنھ ل�ی�س ب�إم�ك�ان�ھ�م               

ال�خ�ب�ز    “ االعتماد على الحكام الجدد في ت�أم�ی�ن         
، وفي المقابل احتشدوا على    ” واألرض والسالم 

وان�ت�زع�وا    ”   ك�ل الس�ل�ط�ة ل�ل�س�وف�ی�ت�ات              “ شعار  
ومن ھذا المفھوم ترتسم أمامنا .   السلطة بأنفسھم 

النقطة األخیرة لنظریة ت�روتس�ك�ي ف�ي ال�ث�ورة               
إن�ھ�اء ال�ث�ورة االش�ت�راك�ی�ة             “ الدائمة، وھي أن      

وھكذا ..   ضمن الحدود الوطنیة أمر غیر معقول 
تصبح الثورة االشتراكیة ثورة دائمة ب�ال�م�ع�ن�ى          
الجدید والواسع ل�ھ�ذه ال�ك�ل�م�ة، وال تص�ل إل�ى                   
كمالھا إال عندما ینتصر المجتمع الجدید ن�ھ�ائ�ی�ًا       

وف�ي ح�ی�ن ال ت�زال           .   ” على ك�وك�ب�ن�ا ب�أج�م�ع�ھ           
الثورات في مصر وتونس ب�ع�ی�دة ع�ن ك�ون�ھ�ا                 
ثورات اشتراكیة، من الواضح أنھا قد أدت إل�ى       
تغیرات حادة في بل�دان أخ�رى، ح�ی�ث ف�ج�رت                
حركات احتجاجیة ضخمة ف�ي ش�م�ال أف�ری�ق�ی�ا                

احتلوا وول “ والشرق األوسط، وألھمت نشطاء   
، وعمال القطاع العام في ویس�ك�ونس�ن      ” ستریت

بالوالی�ات ال�م�ت�ح�دة، وط�الب ك�ی�ب�ی�ك ب�ك�ن�دا،                      
وبالرغم من أننا ال�ی�وم ب�ع�ی�دی�ن ع�ن              .   وغیرھم

االشتراكیة العالمیة التي أثبتت الثورة الروس�ی�ة       
 أنھا م�م�ك�ن�ة، إال أن�ھ م�ن ال�واض�ح أن                   ١٩١٧

الربیع العربي قد من�ح ح�ی�اة ج�دی�دة ل�م�خ�ت�ل�ف                    
وتقدم لنا نظریة ال�ث�ورة     .   النضاالت حول العالم 

الدائمة طریقة لفھم ال�ث�ورة ع�ب�ر ال�ع�ال�م، ك�م�ا                    
تشیر لنا أن حیوی�ة ال�ط�ب�ق�ة ال�ع�ام�ل�ة وت�ن�ظ�ی�م                       
حركت�ھ�ا ی�ع�د أم�رًا ض�روری�ًا م�ن أج�ل ع�ال�م                        

في ھذا المسار، تعتبر النظری�ة ال�ب�ل�دان       .  أفضل
األقل تقدمًا مركزًا للنضال من أجل عالم أفضل        
ممكن، ولیس على ھامش ھذا النضال كما ك�ان         

المقال منشور باللغة اإلن�ج�ل�ی�زی�ة      .   * ُیعتقد سابقاً 
 ب�م�وق�ع      ٢٠١٣ ینایر   ٣بقلم بیتر ھوجارث في  

منظمة االشتراكیین األممیین الكندیة

والربیع العربي ....      الثورة الدائمة                 
 فالطبیعة التن�افس�ی�ة ل�ل�رأس�م�ال�ی�ة وع�م�ل�ی�ة                   
التراكم، التي ھي بمثابة ال�م�ح�رك ال�ف�ع�ل�ي                
ل�ل�ن�ظ�ام، ت��ع�ن�ي أن االخ�ت��الف ف�ي م�ع��دل                    

وداخلھ�ا   –التطور بین االقتصادات القومیة  
وفي نفس ال�وق�ت، ت�ج�م�ع          .  تصبح كبیرة  –

الرأسمالیة اقتصادات كافة البلدان في ن�ظ�ام        
ویمكننا أن نالحظ ھذا .  عالمي مركب واحد 

 أو ١٩٠٥التطور المركب سواء في روسیا 
؛ ح�ی�ث ی�ت��وازى        ٢٠١٢ح�ت�ى ف�ي مص��ر          

اإلن��ت��اج ال��زراع��ي ش��ب��ھ ال��ب��دائ��ي ب��ج��ان��ب           
م�ث�ل مص�ن�ع         –الصناعات األك�ث�ر ح�داث�ة           

بوتیلوف للتعدین في روسی�ا وق�ت ال�ث�ورة،           
وك�م�ا   .   أو مصنع غزل ال�م�ح�ل�ة ف�ي مص�ر             

ك�ت�ب ت�روتس�ك��ي، ف�إن ال�ت��ط�ور ال�م�رك��ب                  
یس�م�ح، أو ب�األح�رى ی�ج�ب�ر              “ والالمتكافئ   

القفز على سلسلة كاملة من المراحل . .   على
الدیمقراطیة والطبقة العاملة أم�ا    .   ” الوسیطة

االستنتاجات السیاسی�ة ال�ت�ي ت�وص�ل إل�ی�ھ�ا                
ت��روتس��ك��ي م��ن ذل��ك، ف��ھ��ي أن ال��ھ��ی��اك��ل               
االجتماعیة والسیاسیة للبلدان المتأخرة تتأثر 
أیضًا بدخول ھذه البلدان م�ت�أخ�رًا ل�م�س�رح              

ف�ألن ال�ب�رج�وازی�ة        .   الرأس�م�ال�ی�ة ال�ع�ال�م�ی�ة           
الروسیة أوجدت طبقة عاملة متطورة رغ�م       
ص��غ��ر ح��ج��م��ھ��ا، وتش��اب��ك��ت م��ع ال��ن��ظ��ام             
اإلمبریالي العالمي، فلم یكن ب�م�ق�دورھ�ا أن          
تضطل�ع ب�ال�دور ال�ث�وري ال�ذي ق�ام�ت ب�ھ                     

 ف��ي   ١٧٨٩ال��ب��رج��وازی��ة ال��ف��رنس��ی��ة ف��ي          
اإلط��اح��ة ب��اإلق��ط��اع وت��ح��ق��ی��ق االس��ت��ق��الل         

. الوطني وتأسیس دی�م�ق�راط�ی�ة ب�رج�وازی�ة             
والدور المحافظ للبرجوازیة ال ینب�ث�ق ف�ق�ط            
من مصالحھا في النظام القائم، بل أیضًا من 
خوف�ھ�ا م�ن أن ت�ت�ج�اوز ال�ط�ب�ق�ة ال�ع�ام�ل�ة                         
المتمردة حدود اإلصالح�ات ال�دی�م�ق�راط�ی�ة            

أك�د  .   وأن تطرح سلطة بدی�ل�ة ف�ي ال�م�ق�اب�ل              
تروتسك�ي ع�ل�ى أن ال�ط�ب�ق�ة االج�ت�م�اع�ی�ة                     
الوحیدة التي بإمكان�ھ�ا االض�ط�الع ب�ال�دور              

. القیادي في ال�ث�ورة ھ�ي ال�ط�ب�ق�ة ال�ع�ام�ل�ة                    
فالوضع االسترات�ی�ج�ي ل�ھ�ا ف�ي االق�ت�ص�اد                  
وحقیقة أن نضالھا من أجل تحسین ظروف      
المعیشة مرتبط بالضرورة بال�دی�م�ق�راط�ی�ة،          
كان یعني أنھ حتى وإن كان�ت ت�م�ث�ل نس�ب�ة             
صغیرة من السكان فیظل بإمكانھا أن ت�ق�وم       
ب��دور ق��ی��ادي وت��ق��دم��ي، وب��ال��ت��ال��ي ج��ذب             
جماھیر الفالحین والفئات الم�ض�ط�ھ�دة م�ن           

وفي الربیع الع�رب�ي، اس�ت�ع�رض�ت          . المجتمع
الطبقة العاملة نفسھا كقوة حاس�م�ة ف�ي ع�دد              

ف�ف�ي ت�ون�س، ك�ان دور ات�ح�اد                .   من الزوای�ا  
الشغل حاسمًا في إسقاط زی�ن ال�ع�اب�دی�ن ب�ن             

وفي مصر،. علي

 ٤  

جریدة یصدرھا تیار الیسار الثوري في سوریا  الخط االمامي

تتمة



ما العمل؟ ھ�ل    : وھنا یصبح السؤال األساسي 
یكون بالتھلیل لكل فعل معاد للن�ظ�ام، ب�غ�ّض            
النظر عن س�ی�اس�ة ھ�ذا ال�ف�ع�ل؟ أو ت�وزی�ع                     
الشرعیة الثوریة على كّل حركة ضد الن�ظ�ام     
بغض النظر عن موقعھا الط�ب�ق�ي وال�ف�ك�ري              
واالدیولوجي؟ بالطبع ال، ففي ھذا ال�م�ن�ط�ق،      
تصبح كل من ال�ن�ازی�ة وال�ح�رك�ة ال�ع�م�ال�ی�ة                   
الثوریة األلمانیة في اوائل ال�ق�رن ال�م�اض�ي              

أو أن الس�ی�س�ي ھ�و       !   جزئین من ثورة واحدة   
من نفس النسیج الثوري للحركة الجماھی�ری�ة       

أو ك�م�ا ی�ح�اول ال�ی�س�ار              !   الثوریة في مص�ر  
المیكانیك�ي ال�ی�وم ال�ت�روی�ج ل�ھ، أن داع�ش                    
استفادت من ال�ت�ن�اقض�ات وال�غ�ض�ب ال�ق�ائ�م                 
للسیر في مس�ارھ�ا الس�ل�ط�وي وال�م�ت�ط�رف                 
والطائفي، وھذا یفترض ضمنًا وج�ود ث�ورة          

وھنا یقع ھذا التیار بالشعب�وی�ة ال�ت�ي       !  تحملھا
ساھمت تاریخیًا في تدمیر الحراك ال�ث�وري،         
مثل غض نظر الیسار األلماني ع�ن ص�ع�ود         
النازیة حی�ن�ھ�ا، م�م�ا ادى ال�ى تس�ّل�م ھ�ت�ل�ر                       
الحكم، وغض نظر وتھلیل الیسار الستالی�ن�ي      
للسیسي ف�ي مص�ر أدى ال�ى ص�ع�وده إل�ى                   
الحكم وبدایة مسیرتھ الفاشیة بمواجھ�ة ق�وى          
الثورة ال�ف�ع�ل�ی�ة، أو م�ث�ل م�ا ف�ع�ل ال�ی�س�ار                          
الستالیني اللبناني في الحرب االھلیة وتسلیمھ 
قیادة ال�ح�رك�ة إل�ى ال�ب�رج�وازی�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة                     

، ك�ول�ی�د ج�ن�ب�الط ون�ب�ی�ھ ب��ري                  " ال�وط�ن�ی�ة    " 
وغیرھما، مما أدى إل�ى ت�ق�وی�ض ال�ح�رك�ة                  
العمالیة والیساریة، وت�ث�ب�ی�ت أوس�ع ل�ل�ف�ك�ر                  

المھمة االك�ث�ر     .   والنظام الطائفي البرجوازي  
ضرورة ال�ی�وم ھ�ي االب�ت�ع�اد ع�ن ال�ث�رث�رة                    
الشعبویة، والعمل على بناء التنظیم ال�ث�وري         
وتجھیزه سیاسیًا وفكریًا وع�م�ل�ی�ًا ل�م�واج�ھ�ة               
الواقع الذي نعیشھ والتحض�ی�ر ل�ل�م�واج�ھ�ات             
القائمة، ولیس إلى تحویل الطبقة العاملة إل�ى       
جماھیر من المص�ف�ق�ی�ن ل�رج�ع�ی�ة وت�ط�رف                 
ال�ب��رج��وازی��ة الص��غ��ی�رة، وب��ط��ش وف��اش��ی��ة          

!البرجوازیة الحاكمة

باسم شیت: بقلم 

 األحداث الجاریة خ�الل األس�اب�ی�ع األخ�ی�رة              
ف��ي ال��ع��راق ب��ع��د االس��ت��ی��الء ع��ل��ى م��دی��ن��ة               
الموصل، ثاني أكبر مدینة في البالد، وال�ذي        

 ٥٠٠،٠٠٠تس�ب��ب ف��ي ت��ھ�ج��ی��ر أك��ث�ر م�ن                
شخص، وغیرھا من المدن من قبل مجموعة 
من الجماعات الرجعیة ال�ت�ي ت�ت�أل�ف بش�ك�ل                 
رئیسي م�ن ال�دول�ة اإلس�الم�ی�ة ف�ي ال�ع�راق                    

وبعثیین ساب�ق�ی�ن ب�اإلض�اف�ة         )   داعش( والشام  
إلى العشائر ھ�ي اس�ت�م�رار ل�م�أس�اة الش�ع�ب                  

 وحت�ى ق�ب�ل      ٢٠٠٣العراقي الطویلة منذ عام  
وكانت البالد خاضعة لح�ك�م   .   في نواح عدیدة 

دیكتاتوري دموي بقیادة صدام حس�ی�ن ال�ذي           
تسبب بمقتل ونفي واعتقال عش�رات اآلالف         

ناھیك عن است�خ�دام االس�ل�ح�ة        .  من العراقیین 
ال�ك��ی��م�اوی��ة ض�د األك��راد ف��ي ح�ل��ب��ج�ة ع��ام                  

وقد شكلت األجھزة األمنیة الق�م�ع�ی�ة     . ١٩٨٨
أسس ھذا النظام فض�ال ع�ن ارت�ك�ازه ع�ل�ى                 

لذلك ل�م  . العالقات الزبائنیة والقبلیة والطائفیة 
یكن ھذا النظام یوما نظاما تقدم�ی�ا ك�م�ا ك�ان                

ول��ك��ن الس��ب��ب ال��رئ��ی��س��ي ل��ل��وض��ع          .   ی��ّدع��ي
الكارثي الحالي في العراق ھو نتیج�ة ال�غ�زو            

 ٢٠٠٣العسكري األمیركي والبریطاني عام     
وسیاساتھما فیھ، فضال ع�ن ت�دخ�الت ال�دول          
ال�م�ج�اورة ل�ھ، خ��اص�ة إی�ران والس�ع�ودی��ة،                 
والتي لم تتوق�ف ع�ن ت�غ�ذی�ة ن�ار ال�ط�ائ�ف�ی�ة                       
ك�وس�ی�ل��ة ل�ت��ح�ق�ی��ق مص�ال��ح�ھ�ا، فض�ال ع��ن                    
السیاسات القمعیة والطائفیة ال�ت�ي ت�ن�ت�ھ�ج�ھ�ا               

وألنھ على عكس ما ق�دم�ت�ھ      . حكومة المالكي 
ال��م���ح��ل���ل��ی���ن    ” ب��ع��ض وس��ائ���ل االع��الم و             

ح��ول األح��داث ال��ج��اری��ة ف��ي        ”   الس��ی��اس��ی��ی��ن
العراق فإن األمر لیس ناتجا عن كراھیة بی�ن   
السنة والشیعة التي یعود تاریخھا ألكث�ر م�ن           

.  سنة، ولكن نتیجة للسیاسات الح�ال�ی�ة   ١٠٠٠
باإلضافة إلى ال�غ�زو ال�ع�س�ك�ري ال�ذي ق�ت�ل                   

 مالیین آخرین، وھذا ٤ملیون عراقي وشرد    
 سنوات من العقوبات غ�ی�ر     ١٠بعد أكثر من    

.اإلنسانیة

 ھناك فرق شاسع ما بین ح�راك ی�ن�ط�ل�ق              
، " ال��ع��م��ل ال��ج��م��اھ��ی��ري        " م��ن مس��اح��ة        

وح��رك��ت��ھ��م ال��ف��ع��ل��ی��ة ف��ي ال��م��ظ��اھ��رات              
كما حص�ل    -واالضرابات واالعتصامات   

ف��ي ك��ل م��ن س��وری��ا وال��ع��راق ومص��ر                
ال�ت�ي ھ�ي        -والبحرین وغیرھ�ا م�ن ق�ب�ل            

بطبیعتھا المباشرة مساحة جام�ع�ة ل�ل�ع�م�ل           
السیاسي، وم�ا ب�ی�ن ح�راك ل�م�ج�م�وع�ات                 
سیاسیة وایدیولوجیة منظ�م�ة، إن ل�م ن�ق�ل              
شدیدة ال�ت�ن�ظ�ی�م، ومس�ّل�ح�ة، ت�ت�ح�ّرك ف�ي                     
مس�ار عس��ك��ري وق��م��ع�ي ب��ح��ت، وت��دف��ع             
بحركتھا الیومیة العمل ال�ج�م�اھ�ی�ري ال�ى             
الھامش، بل تقّلص�ھ وت�ك�ّب�ل ق�درت�ھ ع�ل�ى                 

وھ�ذا م�ا ال       .   التنظ�ی�م وال�ع�م�ل الس�ی�اس�ي            
یستوعبھ الیسار المیكانیكي، وھو، وح�ت�ى        
إن وجدت كل من ھات�ی�ن ال�ح�رك�ت�ی�ن ف�ي              
سیرورة تاریخ�ی�ة ث�وری�ة واح�دة، ك�ال�ت�ي                
نعیشھا الیوم، فھ�ذا ال ی�ع�ن�ي أن ك�الھ�م�ا                  

، بل قد یشك�الن  " الثورة" یعبران عن ذات    
ن�ق�ی�ض�ی�ن ق�ائ�م�ی�ن ف�ي مس�اح�ة الص��راع                     

ال�ث�ورة   " و"   ال�ث�ورة  " التاریخي الواحد، أي    
ف��ال��ت��ن���اقض��ات ال��ط��ب��ق��ی���ة            " !   ال��م��ض��ادة   

والتاریخیة ھ�ي ظ�روف م�وض�وع�ی�ة، ال              
في المسار ال�ت�اری�خ�ي،     "   سیاسیة" ظروف  

أي إن ھذه الظروف ق�ائ�م�ة بش�ك�ل م�ادي             
تعبیر " وفعلي، بینما الحركة السیاسیة ھي      

عن موقف طبق�ي م�ن ال�ت�ن�اقض�ات           "   ذاتي
القائمة، أي ھي حركة مجموعات وأف�راد        

ع�ن  "   التع�ب�ی�ر   " وأحزاب وجماھیر تحاول    
وك��ون ال��واق�ع ال�م��ادي ھ��و         .   ال�واق�ع ذات�ھ     

ذاتھ، ال یعني أبدًا أن كل ح�رك�ة س�ی�اس�ی�ة          
في المجتمع تع�ّب�ر ع�ن�ھ ث�وری�ًا، أو ح�ت�ى                  

! تعبر عنھ بشكل مباشر أو بشكل صح�ی�ح       
لذلك فالثورة لیست ال�واق�ع ال�م�ادي ال�ذي             
تعیش فیھ الثورة والثورة المضادة، بل إن        
التن�اقض�ات االج�ت�م�اع�ی�ة وال�ط�ب�ق�ی�ة ھ�ي                    
ال��واق��ع ال��م��ادي، وال��ث��ورة ھ��ي إح��دى                  
الحركات القائمة في ذلك الواقع، ول�ك�ن�ھ�ا           

ف�ھ�ن�اك ح�رك�ات م�ع�ادی�ة             .   لیست الوحی�دة  
للث�ورة ق�ائ�م�ة أیض�ًا، ب�إالض�اف�ة ل�ل�ن�ظ�ام                     

ل�ذل�ك ل�ی�س�ت ك�ل           .   والبرجوازیة الحاك�م�ة   
حركة للثورة ال�م�ض�ادة ت�ف�ت�رض ض�م�ن�ًا                  
حركة أوس�ع ل�ل�ح�راك ال�ث�وري، ب�ل ف�ي                   
بعض االحیان، تنفرد الثورة المضادة ف�ي        
ال�ت�ع��ب�ی��ر وت��ن�س��ح�ب ال�ث��ورة إل��ى ال��وراء                

ألسباب مختلفة،

        العراق              
…المأساة  المستمرة

 ٥ 
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الیسار المیكانیكي والثورة



من بینھم اثنان في البص�رة، وخ�اص�ة ف�ي           
أماكن االحتجاج حیث باتت تلقى الق�ص�ائ�د        
المسیسة والعروض الث�ق�اف�ی�ة، ب�االع�ت�م�اد             

. ع�ل��ى ال��ت��راث ال��ث��ق��اف�ي ال��غ��ن��ي ل��ل��ع��راق            
فسارعت الحكومة إلى الرد ع�ب�ر اع�ت�م�اد            

مس�ت�ع�م�ل�ة ال�غ�از          :   أسلوب القمع المم�ن�ھ�ج     
المسیل للدموع والذخیرة الح�ی�ة، وأق�ام�ت           
العدید من ن�ق�اط ال�ت�ف�ت�ی�ش، ك�م�ا أج�ب�رت                     
الناس ع�ل�ى ال�م�ش�ي لس�اع�ات ف�ي ال�ح�ر                     
ل��ل��وص��ول إل��ى الس��اح��ات ال��ت��ي ی��م��ك��ن                

منعت قوات األمن .   الوصول إلیھا بسھولة  
أیضا إدخال ج�م�ی�ع األق�الم وال�م�ل�ص�ق�ات                
وزجاجات المیاه إلى األماكن العامة ح�ی�ث    

س�م�ح ال�ت�ق�ارب        .   كانت تنظم االحتجاج�ات   
السیاسي داخل الطبقة الحاكمة في ال�ع�راق      
لرئیس الوزراء، نوري المالكي، اس�ت�م�ال�ة      
المعارضین السیاسیین المحلیین، مث�ل ف�ي        
البصرة، وفي نفس ال�وق�ت ت�واص�ل ق�م�ع               

ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ھ،        .   ال��ح��رك��ة الش��ع��ب��ی��ة    
استمرت حكومة الم�ال�ك�ي ت�ن�ف�ی�ذ س�ی�اس�ة                  

وی�م�ك�ن ت�ق�دی�م         .   طائفیة ضد السكان السن�ة   
رفض انضم�ام م�ج�ال�س       : أمثلة كثیرة منھا 

، ال�ت�ي ح�ارب�ت ت�ن�ظ�ی�م             ”الصحوة السنیة“ 
القاعدة، إلى الجیش؛ وحافظت على قانون       
م�ك��اف��ح��ة ال��ب�ع��ث ال��ذي ن��ف�ذ ب��ع��د ال��غ��زو                
األمیركي ضد قادة ساب�ق�ی�ن م�ق�رب�ی�ن م�ن                
صدام حسین، ولكن المالكي استعملھ لقم�ع    
كل القوى السیاسیة السنیة، في حی�ن ات�ھ�م           
كبار السیاسیین من الطائفة الس�ن�ی�ة ب�دع�م             

أص�ب�ح االت�ھ��ام األخ�ی�ر ح�ج��ة             .   ل�إلرھ�اب  
األنظمة القمعی�ة ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة ل�ق�م�ع أي                    
معارضة تماما كما یحصل في مصر وفي   

كما مارست حكومة المالك�ي  . سوریا الیوم 
تمییزا م�ن�ھ�ج�ی�ا ت�م�ی�ی�زا ض�د الس�ن�ة ف�ي                        

، قادت حركة ش�ع�ب�ی�ة     ٢٠١٣عام .  اإلدارة
في المناطق ذات األغلب�ی�ة الس�ن�ی�ة ح�م�ل�ة                 
واسعة من الم�ق�اوم�ة غ�ی�ر ال�ع�ن�ی�ف�ة ض�د                    
ح��ك��وم��ة ال��م��ال��ك��ي، وخص��وص��ا ض��د                 

ف�ن�ظ�م�ت     . السیاسات االستبدادیة والطائ�ف�ی�ة    
مظاھرات حاشدة واع�ت�ص�ام�ات ف�ي ھ�ذه             
الفترة لل�م�ط�ال�ب�ة ب�اإلف�راج ع�ن الس�ج�ن�اء                   
السیاسیین، وخ�اص�ة اآلالف م�ن ال�ن�س�اء               
السجینات، وطالبت بالحصول على م�زی�د       
م�ن ف��رص ال�ع��م��ل وت�ح��س��ی��ن ال��خ��دم��ات              

. ال��ع��ام��ة، وت��ع��دی��ل ال��دس��ت��ور ال��ع��راق��ي             
قوان�ی�ن   “ وعارض المتظاھرون خصوصا   

ال�ت�ي تس�ت�ع�م�ل�ھ�ا ق�ب�ل               ”   مكافحة االرھ�اب  
ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ی��ة ل��ق��م��ع ال��م��ع��ارض��ة           
واتھامھا بأنھا على صلة مع تنظیم القاعدة        

في ذلك الوقت، . أو حزب البعث

عّبر قادة الك�ت�ل�ة الش�ی�ع�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة؛ ال�م�ج�ل�س                        
االع��ل��ى االس��الم��ي ال��ع��راق��ي وك��ت��ل��ة م��ق��ت��دى                
الصدر، عن تذمرھما من نظام المالك�ي، وع�ب�را       
عن تضامنھم مع االح�ت�ج�اج�ات وھ�ددا ب�ت�ن�ظ�ی�م                 

لألسف، لم یتحقق أي تضام�ن ع�اب�ر      .  مظاھرات
للطوائف، وال بی�ن ال�ج�م�اع�ات ال�ع�رق�ی�ة، ع�ل�ى                   
الرغم م�ن االن�ت�ق�ادات وم�ع�ارض�ة ال�ج�م�اع�ات                    

ق�م��ع��ت ح��ك��وم��ة    .   ال�ك��ردی��ة ل��ح��ك�وم��ة ال�م��ال��ك�ي         
المالكي االحتجاجات الشعبی�ة، ك�م�ا ف�ع�ل�ت ض�د               

 ع��ن��دم��ا ش��ھ��د       ٢٠١١ ش��ب��اط ع��ام        ٢٥ح��رك��ة   
العراق احتجاجات شعبیة في جمیع أنح�اء ال�ب�الد       
في أعقاب االنتفاضات الشعبیة في الم�ن�ط�ق�ة م�ع          
ال�م�ط�ال��ب�ة ب�م��زی�د م��ن ال�دی�م��ق�راط�ی�ة وال�ع�دال��ة                       

اس�ت�خ�دم�ت     .   االجتم�اع�ی�ة وم�ن�اھض�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة               
حكومة المالكي تكتیك�ات مس�ت�م�دة م�ب�اش�رة م�ن                

ف�دم�رت م�ن�اط�ق ك�ل�ی�ا أو               :   االحتالل األم�ی�رك�ي    
ج��زئ��ی��ا، وش��ن��ت ح��م��الت اع��ت��ق��ال ج��م��اع��ی��ة                  

دف�ع ت�زای�د ق�م�ع ح�ك�وم�ة               .   وم�ارس�ت ال�ت�ع�ذی�ب        
المالكي بعض المحتجین ل�النض�م�ام إل�ى داع�ش             
والبعثیین والجماعات ال�رج�ع�ی�ة األخ�رى، ال�ت�ي              
ت��ع��ارض ال��ن��ظ��ام ال��ع��راق��ي ألس��ب��اب ط��ائ��ف��ی��ة،             
واكتس�ب�ت أھ�م�ی�ة م�ت�زای�دة ف�ي ال�م�ن�اط�ق ذات                        

كان ینظر إلى الجیش ال�ع�راق�ي،      . األغلبیة السنیة 
وإعادة بنائھ على أسس طائفی�ة وف�اس�دة ك�ج�ی�ش             
احتالل من الناس ف�ي ال�م�ن�اط�ق ذات األغ�ل�ب�ی�ة                    
السنیة ولھ�ذا الس�ب�ب رأى ال�ب�ع�ض ف�ي رح�یل�ھ                     
ن�وع�ا م�ن ال�ت�ح�ری�ر، ول�ك�ن دون أن ی�ع�ت�ب��روا                         

م�م�ارس�ات داع�ش       .   الق�ادم�ی�ن ال�ج�دد م�ح�رری�ن            
فرض القوانین الدی�ن�ی�ة ال�رج�ع�ی�ة ع�ل�ى ال�ن�اس                  ( 

وخاصة النساء منھم والقتل على الھویة وال�ق�م�ع            
یمكن أن تشكل س�ب�ب�ا    )   … وتدمیر المعالم األثریة 

الن��دالع ال��م��ق��اوم��ة ض��دھ��ا م��ن ب��ی��ن الس��ك��ان                 
وقد اس�ت�خ�دم      .   المحلیین كما ھو الحال في سوریا   

ال�م�ال��ك�ي ت�ھ��دی�د داع��ش ل��ی�ض��غ�ط ع��ل�ى الس�ی��د                     
الصدر لتنظیم مظاھرات لدعم ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة             
وطلب الدعم من آی�ة اهللا ال�ع�ظ�م�ى الس�ی�د ع�ل�ي                     
السیستاني، وھو أعلى سلطة دین�ی�ة ش�ی�ع�ی�ة م�ن               

كما نظم م�وال�ون ل�ل�م�ال�ك�ي م�ظ�اھ�رات               .  العراق
. لمیلیشیات طائفیة شیعیة لالحتجاج ض�د داع�ش        

الحل ھ�و ب�ال�ط�ب�ع م�ع�ارض�ة ال�ق�وى ال�رج�ع�ی�ة                         
الجھادیة المتمثلة بداعش المتحالفة مع ال�ب�ع�ث�ی�ی�ن          
الس��اب��ق��ی��ن، ول��ك��ن أیض��ا ح��ك��وم��ة ال��م��ال��ك��ي                    
وس��ی��اس��ات��ھ��ا االس��ت��ب��دادی��ة وال��ط��ائ��ف��ی��ة وال��ق��وى          

ك�ل ط�رف م�ن�ھ�م�ا           .   الرجع�ی�ة ال�ت�ي ت�دع�م ذل�ك             
یستمر باستمرار اآلخر وب�ال�ت�ال�ي ی�ج�ب ال�ع�م�ل                 
على اسقاطھما وبناء حركة ش�ع�ب�ی�ة اج�ت�م�اع�ی�ة                  
وتقدمیة معارضة ل�ل�ط�ائ�ف�ی�ة وال�ت�ي ی�م�ك�ن ل�ھ�ا                       
إخراج العراق الكابوس الذي استمر غ�ارق�ا ف�ی�ھ             

. لفترة طویلة جدا
جوزف ضاھر

…                            العراق  المأساة  المستمرة

 فسی�اس�ة االح�ت�الل االم�ی�رك�ي ھ�ي أص�ل                  
القمع العن�ی�ف ل�ل�م�ع�ارض�ة           :   الكارثة الحالیة 

الس�ی�اس�ی�ة ل�الح�ت�الل األم��ی�رك�ي، وف��رض                
سیاسات اللیبرالیة الج�دی�دة وق�م�ع ال�ح�رك�ة               
النقابیة المستقلة، إضعاف مؤسسات ال�دول�ة        

، ) … الجیش واالدارة، وال�ج�ام�ع�ات، ال�خ           ( 
وإنشاء نظام سیاسي ق�ائ�م ع�ل�ى ال�ط�ائ�ف�ی�ة                  

، … السیاسیة كما ھو الحال ف�ي ل�ب�ن�ان ال�خ            
ھذا العنصر األخیر أدى إلى حرب طائف�ی�ة          
رھیبة بین ال�ج�م�اع�ات ال�م�ت�ط�رف�ة الس�ن�ی�ة                   

، م�م�ا أدى       ٢٠٠٨ و  ٢٠٠٥والشیعیة بی�ن     
في .    قتیال كمعدل شھري٣٠٠٠إلى سقوط  

ن�ف��س ال�وق��ت، دع��م�ت الس��ع�ودی��ة وإی��ران              
ال��ج��م��اع��ات ال��رج��ع��ی��ة ال��دی��ن��ی��ة ل��ت��ع��زی��ز             
مصالحھما الخاصة، كما في أم�اك�ن أخ�رى          

. في المنطقة، ال سیم�ا ف�ي ل�ب�ن�ان وس�وری�ا                
صعود داعش وحلفائھا في الشھور األخیرة     
ھو أیضا ناتج عن الس�ی�اس�ات االس�ت�ب�دادی�ة             
والطائفیة لحك�وم�ة ال�م�ال�ك�ي ف�ي الس�ن�وات                 

یجب أوال تذكر أن االح�ت�ج�اج�ات       .   األخیرة
 ٢٠١١الشعبیة التي ھزت البالد بدایة العام  

. في أعقاب االنتفاضات الشعبیة في المنطقة
 الذي سمي ٢٠١١ شباط ٢٥التي بدأت في  

، ف�أط�ل�ق دورة أس�ب�وع�ی�ة              ” یوم ال�غ�ض�ب     “ 
لالحتجاج كل یوم جمعة في م�ع�ظ�م ال�م�دن           

كانت المطالب متنوع�ة؛ ب�دءا م�ن        .   الكبرى
مكافحة البطالة التي ال تزال نسبتھا مرتفع�ة   
جدا، وكما االحتجاج على نق�ص أو غ�ی�اب         

الخدمات مثل الكھرباء، والمطالبة باإلف�راج   
عن السجناء السیاسیین، ومعارضة ال�ن�ظ�ام         

. الطائفي الذي أرساه االح�ت�الل األم�ی�رك�ي           
جمعت الحركة مج�م�وع�ات م�ن ال�م�ج�ت�م�ع                

ت�ج�اوز   . المدني وجماعات نسویة ون�ق�اب�ی�ی�ن        
عدد التجمعات الشعبیة ف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان             
عشرات اآلالف، ودع�ا ال�م�ت�ظ�اھ�رون ف�ي               
مدینة ال�م�وص�ل إل�ى إض�راب ع�ام، األم�ر                 
ال��ذي دف��ع ال��ح��اك��م ال��م��ح��ل��ي إل��ى دع��م                      
االحتجاجات ودعم ان�ت�ھ�اك ح�ظ�ر ال�ت�ج�ول               

مث�ل�ت ال�م�ظ�اھ�رات         .   الذي فرضتھ الحكومة  
الشعبیة تحدیا جدیا لحكوم�ة ال�م�ال�ك�ي، ك�م�ا              

استقال العدید من السیاسیین المحلیین، 

تتمة
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 وأش��ار م��ك��ت��ب ال��م��ف��وض��ی��ة إل��ى أن ھ��ذه                
ون�ق�ل   .   المشكلة تبدو أكثر خطورة في مص�ر   

التقریر عن الجئة ت�ع�ی�ش ف�ي اإلس�ك�ن�دری�ة                  
إن أی�ة ام�رأة ت�ع�ی�ش            :   " تدع�ى دی�اال ق�ول�ھ�ا         

بمفردھا في مص�ر تص�ب�ح ف�ریس�ة ل�ج�م�ی�ع                   
وتؤدي ضغ�وط رع�ای�ة ال�الج�ئ�ة           " .   الرجال  

لألسرة بمف�ردھ�ا ف�ي أراض أج�ن�ب�ی�ة ب�دون                  
م��ال أو مس��ان��دة م��ن ال��ج��وار إل��ى ان��ع��زال                

وق�ال ث��ل�ث ال�ن�س�اء ال�الت��ي             .   ھ�ؤالء ال�ن�س�اء      
أجریت معھن ال�م�ق�اب�الت ال ی�غ�ادرن ع�ل�ى                 
اإلطالق أماكن السك�ن أو ن�ادرا ل�ل�غ�ای�ة م�ا                  
ی��ف��ع��ل��ن ذل��ك، ألن��ھ ال ی��وج��د م��ن ی��ع��ت��ن��ي                  
بأطفالھن، أو ألنھن یش�ع�رن ب�أن ال�م�غ�ام�رة              

ودعا جیوت�ری�س ال�دول      .   بالخروج غیر آمنة  
المانحة ل�ت�ق�دی�م م�زی�د م�ن األم�وال خ�اص�ة                    

. ألسر األم�ھ�ات ال�الت�ي ی�ع�ش�ن ب�م�ف�ردھ�ن                   
ووفقا إلحص�اء ال�م�ف�وض�ی�ة ال�ع�ل�ی�ا لش�ؤون                   

 م�ل�ی�ون م�ن ال�الج�ئ�ی�ن               ٢٫٩الالجئین یوجد   
الس��وری��ی��ن ف��ي ل��ب��ن��ان وت��رك��ی��ا واألردن                  
والعراق ومصر، وتعرضت البنیة ال�ت�ح�ت�ی�ة           
والخدمات في العدید من ھذه الدول لضغ�وط    

ما ھ�ي اآلث�ار         -. شدیدة بسبب تدفق الالجئین 
األخرى الوازنة للنیولیبرالیة عل�ى ال�ھ�وی�ات          
الع�رق�ی�ة و ال�ط�ب�ق�ی�ة ؟ ت�زع�م إی�دی�ول�وج�ی�ا                          

، وأن   " ع�م�ی�اء ع�رق�ی�ا        "   النیول�ی�ب�رال�ی�ة أن�ھ�ا         
سوى ف�ی�م�ا ی�خ�ص        ( األسواق ال تقییم تمییزا    

قد یصح ذلك لنسب�ة  ) .   الثروة والسلطة، طبعا  
أو المستویات العلیا للطبقة ال�م�ت�وس�ط�ة      %   ١

، ل�ك�ن     ) ال�ذی�ن ف�ي األع�ل�ى         %   ١٥( الجدی�دة    
ال�ن��ی��ول��ی��ب��رال��ی��ة ف��اق��م�ت،ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ج��م��ی��ع          

أوال، .   تقریبا،التوترات العرقیة بثالث�ة ط�رق      
في التنافس لالستفادة من ن�ف�ق�ات ع�ام�ة ھ�ي              
في انخفاض قوي،تغدو المط�ال�ب�ة ب�م�س�اع�دة            
خ��اص��ة ع��ل��ى أس��اس ع��رق��ي ب��دی��ال ع��ن                   

من یتمك�ن م�ن ال�ب�رھ�ن�ة ع�ل�ى أن                  :   النضال
ق�د ُعـ�وم�ل ع�ل�ى ن�ح�و أس�وأ م��ن                   "   ع�رق�ھ  " 

آخ��ری��ن،أو ان��ھ م��ح��روم أك��ث��ر، ی��ح��ق ل��ھ                  
الحصول على تمویل تعویضي من الدولة ،

م�ا یش�ج�ع        -بخاصة ع�ل�ى الص�ع�ی�د ال�م�ح�ل�ي              
طبعا الناس على اعتبار أنفسھم م�ن�ت�م�ی�ن ف�ي               

ث��ان��ی��ا، ت��رف��ع         .   ال��م��ق��ام األول إل��ى ع��رق              
النیولیبرالیة بشكل كبی�ر مس�ت�وی�ات ال�ت�ق�س�ی�م                
االجتماعي، على نحو یجع�ل ال�ت�م�س�ك ب�ن�وع               
م��ن ال��ھ��وی��ة ال��ع��رق��ی��ة ، ح��ت��ى وإن ك��ان��ت                   

ب�غ�ی�اب وع�ي ط�ب�ق�ي            –مخترعة حدی�ث�ا ق�ادرا      
على منح التماسك االج�ت�م�اع�ي ال�م�ت�اح              -قوي

وھ�ذا  .   بوجھ التسلیع الفظ للعالقات اإلنس�ان�ی�ة       
ت�ل�ع�ب    :   ث�ال�ث�ا   .   یغذي طبعا الیمین ال�م�ت�ط�رف        

األنظمة النیولیبرال�ی�ة ب�ال�غ�رب ل�ع�ب�ة ث�الث�ی�ة                   
ف�ي  –دع�م ش�ك�ل�ي ل�ل�ت�ع�دد ال�ث�ق�اف�ي                     :   األبع�اد 

بری�ط�ان�ی�ا و ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة األم�ری�ك�ی�ة                       
بجمیع األح�وال، أم�ا ح�ال�ة ف�رنس�ا ف�م�غ�ای�رة                    

؛ وتشجیع ضمني للھجرة بمست�وی�ات     ) شیئا ما 
أج��ور أدن��ى؛ وال��ت��ش��ھ��ی��ر ف��ي اآلن ذات��ھ                       
بالمھاجرین بما ھم طفیلیین یس�رق�ون ال�ع�م�ل             

تش�ھ�ی�ر یض�خ�م�ھ           –أو المزایا االجتماعی�ة    / و
ل�م  .   طبعا الیمین المت�ط�رف ك�م�ا أش�رت آن�ف�ا               

ُتضعف النیولیبرالیة حت�م�ا ال�وع�ي ال�ط�ب�ق�ي،               
لكنھا أضعفت تمث�ی�ل ال�ع�م�ال ال�ط�ب�ق�ي ع�ب�ر                    
االستسالم التام لالشتراك�ی�ة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة و               

ول��ھ��ذا ط��ب��ع��ا     .   ت��راج��ع االن��خ��راط ال��ن��ق��اب��ي        
عواقب، ال سیما ج�ع�ل إدراك ك�ی�ف�ی�ة أخ�رى               
لتنظیم المج�ت�م�ع أم�را ب�ال�غ الص�ع�وب�ة ع�ل�ى                     

. العمال األشد عرضة لالس�ت�غ�الل ول�ل�ض�غ�ط          
ربما تتمثل أكبر األم�ور أھ�م�ی�ة ض�م�ن ت�ل�ك                  

ال��ن��ض��ال ض��د      (   ال��واج��ب��ة ع��ل��ى ال��ی��س��ار               
االضطھاد، وإرساء التضامن، وبن�اء أح�زاب      

، أي تلك التي یتعین أن تكون خی�ط�ا      ) ونقابات
موج�ھ�ا ل�ل�ب�اق�ي، ف�ي ض�رورة إع�ادة ت�أك�ی�د                       
ض��رورة وإم��ك��ان ب��دی��ل اش��ت��راك��ي ل��ألزم��ة           

إن ع�ال�م�ا آخ�ر         :   ١٩٩٩وفق شعار     -الراھنة
. ممكن

 أل��ف��ًا م��ن ال��الج��ئ��ات الس��وری��ات           ١٤٥ 
ی�واج�ھ�ن اإلذالل و ال�ف�ق�ر و ال�ت�ح��رش                   
أوضح تقریر صادر عن مكتب المف�وض      
األعلى لألمم المتحدة لش�ؤون ال�الج�ئ�ی�ن            
في جنیف البارحة الثالثاء أن�ھ م�ن ب�ی�ن              
كل أربع أسر لالجئین سوریین في مصر   
ولب�ن�ان وال�ع�راق واألردن ت�وج�د أس�رة                

 ١٤٥تقودھا امرأة ، مما یعني أن ن�ح�و             
ألف امرأة في ھذه ال�دول ی�واج�ھ�ن ھ�ذا               

وق��ال أن��ط��ون��ی��و ج��ی��وت��ری��س         .   ال��وض��ع
المفوض األع�ل�ى لش�ؤون ال�الج�ئ�ی�ن إن               
ھؤالء النساء فقدن أزواجھن في ال�ح�رب        
وھربن من سوریا، ف�ق�ط ل�ك�ي ی�واج�ھ�ن               
الفقر والتمییز والتھدیدات ضد سالمت�ھ�ن       

وأض�اف  .   بسبب أنھ ال یوجد معھن رجل     
إن ما یحدث یشعرنا ب�ال�ع�ار، ف�ال�ن�س�اء              " 

یتعرضن لإلذالل ألنھن فق�دن ك�ل ش�يء           
وتتاح لواحدة فقط من بین ك�ل خ�م�س      " .   

نساء منھن الفرصة للع�ث�ور ع�ل�ى ع�م�ل              
بأجر وفقا للتقریر، وإلى حد كبیر تع�ت�م�د       
الغالبیة العظمى من األمھ�ات الس�وری�ات       
الالجئات الالتي یعشن بدون رجال ع�ل�ى    

. المعونة المالیة المقدمة من األمم المتحدة
وغالبا ما یرسلن أطفالھن لل�ع�م�ل ل�زی�ادة         
دخل األسرة، مما یجعلھ�م ال ی�ح�ص�ل�ون             

وأج�ری�ت م�ف�وض�ی�ة         .   على التعلیم الج�ی�د    
شؤون الالجئین م�ق�اب�الت م�ت�ع�م�ق�ة م�ع                 

 م�ن ھ��ؤالء ال��ن��س�اء، إل��ى ج��ان��ب              ١٣٥
وتش�ع�ر ك�ث�ی�ر م�ن           .   ممثلي منظمة إغاثة  

ھؤالء ال�ن�س�اء ب�ع�دم األم�ان ف�ي ال�دول                   
ویقلن إن سائقي .   الجدیدة التي تستضیفھم 

سیارات األجرة وعمال الخدمات الخیریة 
المحلیین وأصحاب البیوت التي یسكن�ون      
فیھا یتحرشون بھن أو یسعون لل�ح�ص�ول      

.على مزایا جنسیة منھن

المرأة السوریة وأطفالھا ضحایا مرتین األمم المتحدة 
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بـــیـــان             
 تض��ام��ن��ا م��ع ال��ج��م��اھ��ی��ر ال��ك��وردی��ة ض��د             
اعتداءات القوى المضادة ل�ل�ث�ورة ال�رج�ع�ی�ة              
وال��ف��اش��ی��ة ل��م ت��ت��وق��ف اع��ت��داءات ال��ق��وى                 
الرجعیة والتكفیریة ال�م�س�ل�ح�ة ع�ل�ى ال�ق�وى                 
المدنیة والثوریة الس�وری�ة ف�ي ك�ل م�ن�ط�ق�ة                  

ح��ی��ث م��ارس��ت ال��خ��ط��ف      ؟   دخ�ل��ت��ھ��ا األول��ى   
؟ والقتل واالعتقال وال�ذب�ح ع�ل�ن�ا ل�ن�اش�ط�ی�ھ�ا                 

وعملت في ك�ل م�رة ع�ل�ى ت�دم�ی�ر ال�ح�راك                   
وع��ل��ى ف��رض ھ��ی��م��ن��ة        ؟   الش��ع��ب��ي ال��ث��وري    

رجعیة بائ�دة ع�ل�ى م�ا ت�ب�ق�ى م�ن ج�م�اھ�ی�ر                        
 «ال�م�ح�ررة       »شعبنا في ما یسمى بالمناطق      

ال��ت��ي اس��ت��ط��اع��ت اق��ت��ح��ام��ھ��ا ت��ل��ك ال��ق��وى               
و . ال��رج��ع��ی��ة وخ��اص��ة داع��ش وش��ق��ی��ق��ات��ھ��ا          

باعتدائھا المتواصل على القوى وال�ج�م�اھ�ی�ر        
الثوریة التي تحمل برنامج ال�ث�ورة الش�ع�ب�ی�ة              

األصیل



 كما ھو ال�ح�ال ال�ى ح�د ك�ب�ی�ر ف�ي س�وری�ا                       
شریكا كامال ل�ن�ا ول�ك�اف�ة ال�ج�م�اھ�ی�ر                 ؟   الیوم

السوریة في مع�رك�ت�ن�ا ض�د ن�ظ�ام ال�ط�غ�م�ة                    
الن انتصار ال�ث�ورة ی�ت�ط�ل�ب وح�دة              ؟   الحاكم

واستقاللیة الجماھیر الشعبیة كلھا بعی�دا ع�ن         
وایض��ا ؟   االنش�ط�ارات ال�دی�ن�ی�ة او ال�ع�رق�ی�ة                

لیكون الش�ع�ب ال�ك�وردي ش�ری�ك�ا ف�ي ب�ن�اء                    
سوریا الحرة والدیمقراطیة التي ت�ق�وم ع�ل�ى            
العدالة االجتماع�ی�ة وال�ع�ل�م�ان�ی�ة وال�م�س�اواة                 
الكاملة البنائھا بعض النظر عن ان�ت�م�اءات�ھ�م          

م�ن أج�ل     .   العرقیة او ال�دی�ن�ی�ة او ال�م�ذھ�ب�ی�ة               
ال��ت��ح��رر وال��م��س��اواة وان��ت��ص��ار ال��ث��ورة                   

عاش�ت وح�دة     ؟   والنضاالت الراھنة والقادمة  
عاش�ت وح�دة     . الجماھیر الشعبیة في سوریا  

كفاح جماھیرنا بال ادن�ى ت�م�ی�ی�ز ع�رق�ي او                  
ع�اش�ت ث�ورة ال�ك�ادح�ی�ن            .   دین�ي او ط�ائ�ف�ي        

والمضطھدین عاشت ال�ث�ورة الش�ع�ب�ی�ة ك�ل                
السلطة والثروة للشعب تیار الیسار ال�ث�وري         

٢٠١٤ تموز ١٣في سوریا دمشق في 

النظام ال یعتمد فقط على میلیشیات مثل ح�زب     
فلھ می�ل�ی�ش�ی�ات�ھ ال�خ�اص�ة،            .  اهللا من لبنان، مثال 

ال�ن�ظ�ام ی�ج�ن�د ھ�ذه            .   مثل جیش الدفاع الوطن�ي  
المجموعات من الشبیحة، لكنھ�ا خ�رج�ت ع�ن            

. یحاولون فرض حالة من ال�ت�رھ�ی�ب    .   سیطرتھ
في بعض األحیان یطلقون النار ف�ي الش�وارع            

ك��م��ا ی�ج��رون ال��ت�ح��ق��ی��ق��ات        .   ل�ت��روی��ع الس�ك��ان    
واالستجوابات الخاصة بھم، ویفرضون خوات 

. ل�ھ�م  ”   ال�ح�م�ای�ة    “ مالیة م�ن الس�ك�ان ل�ت�أم�ی�ن                
وعندما یحتل جیش النظام المناطق، ف�إن ھ�ذه            
المیلیشیات ھي التي ت�ن�ف�ذ ال�م�ج�ازر وج�رائ�م                  

ولكن الحقیقة أن ال�وض�ع ص�ع�ب         .   االغتصاب
. للغایة في المناطق الخاضعة لسی�ط�رة ال�ث�وار          

فسنوات من قصف النظ�ام دم�ر أغ�ل�ب�ی�ة ت�ل�ك                  
تبعثر باستثناء حلب وحمص، معظم   .   المناطق

المناطق ال تزال تحت سیطرة الثوار ھي م�دن   
وبلدات صغیرة مبعثرة م�م�ت�دة ع�ل�ى مس�اح�ة                

وعندما تعسكرت الثورة شھدنا بروزا   .   واسعة
لعدد من المجموعات االس�الم�ی�ة م�ث�ل ج�ب�ھ�ة                
النصرة المرتب�ط�ة ب�ت�ن�ظ�ی�م ال�ق�اع�دة وال�دول�ة                    

وق�د  ) .   داع�ش ( االسالمیة في ال�ع�راق والش�ام           
ع��م��ل��ت ھ��ذه ال��م��ج��م��وع��ات ض��د ال��ث��وار                      
والمجموعات العلمانیة وفي نفس ال�وق�ت ض�د          

ل�ذل�ك س�ح�ق ال�ن�ظ�ام وھ�ذه               .   السكان المحلیی�ن  
ال�م��ج�م��وع�ات ال�م��ج�ال��س ال��م�ح��ل�ی��ة وال��ل�ج��ان                

التي ص�ن�ع�ت        -لجان التنسیق المحلیة   -الشعبیة
حیث تعرضت لالست�ھ�داف ال�م�م�ن�ھ�ج          .   الثورة

ث�م ق�ام�ت      .   وتعرض الثوار ل�ل�خ�ط�ف وال�ق�ت�ل            
. باحتالل المناطق وح�اول�ت إدارت�ھ�ا ب�ن�ف�س�ھ�ا                

على الرغم من كل ذلك تس�ت�م�ر ال�م�ظ�اھ�رات                
الشعبیة، لكنھا أصبحت أقل بكثیر وأصغر مما 

ال�ن�اس ی�ت�ح�رك�ون ض�د وحش�ی�ة                .   كانت علی�ھ  
ال��ن��ظ��ام وھ��ن��اك ال��ك��ث��ی��ر م��ن ال��م��ع��ارض��ة                   

خ�اص�ة ع�ن�دم�ا ت�ق�وم              -للمجموعات االسالمیة 
ول�ك�ن   .   األخی�رة ب�خ�ط�ف الس�ك�ان ال�م�ح�ل�ی�ی�ن                  

التدمیر المستمر خلق مساحة لنمو طبقة جدیدة    
ح�ی�ث ی�دی�رون اق�ت�ص�ادا            .   من أم�راء ال�ح�رب      

وھذا ی�ع�ن�ي      .  موازیا للتھریب وتجارة األسلحة 
أنھ حتى في المناط�ق ال�خ�ارج�ة ع�ن س�ی�ط�رة                

. النظام یحتاج أي نشاط سیاسي إل�ى ال�ح�م�ای�ة             
ع�ل�ى س�ب�ی�ل        .   والثوار ال یمكنھم التحرك ف�ی�ھ�ا       

ال��م��ث��ال ق��ام��ت داع��ش ب��إط��الق ال��ن��ار ع��ل��ى               
تقوم استراتی�ج�ی�ة    . المتظاھرین في مدینة الرقة 

النظام على تدمیر النسیج االجتماعي للمن�اط�ق        
المحررة؛ حیث أنھ ی�ری�د إرغ�ام ال�ن�اس ع�ل�ى               

. الفرار ومنعھم من إمكانیة تنظیم أنفسھم ف�ی�ھ�ا     
ھذه البیئة ھ�ي ال�ت�ي تس�م�ح ل�ج�م�اع�ات م�ث�ل                       

ف��ع�ن��دم��ا ت��ك��ون    . داع�ش ل�ل��ن��م�و واالس�ت��ق��ط�اب          
ل�ك�ن   .   محاصرا تصبح ف�ك�رة ال�خ�الف�ة ج�ذاب�ة              

فإذا . األمر في مدن مثل حمص وحلب مختلف
أرادت داع�ش ال�ذھ�اب إل�ى م�ن�اط�ق ال�ط�ب�ق�ة                     
العاملة في المدن ال�ك�ب�ی�رة ف�إن ال�ن�اس س�وف                  

.غیاث نعیسة: الكاتب. یرمون بھا خارجا

م�ن  ؟   وضعت األخیرة بین ف�ك�ي ك�م�اش�ة             
وم�ن ج�ھ�ة      .   جھ�ة ت�ل�ك ال�ق�وى ال�ف�اش�ی�ة                  

آخرى قوات نظام ال�ط�غ�م�ة ال�ب�رج�وازی�ة              
ل�م ت�ك�ت�ف داع�ش وب�ق�ی�ة               ؟   لكن .   الحاكمة

ب�م�م�ارس�ة     ؟   م�ن أم�ث�ال�ھ�ا       ؟   القوى الرجعیة 
ابشع اشك�ال االع�ت�داء ع�ل�ى ال�ع�دی�د م�ن                    
ال�ب�ل�دات وال�م�ن�اط��ق ال�ك�وردی��ة وخ�اص��ة                

م�ن�ذ ن�ح�و       ؟   عین ال�ع�رب      -منطقة كوباني   
م��ن قص��ف وق��ت��ل وت��دم��ی��ر                 .   ع��ام��ی��ن  

ل�ج�م�اھ�ی�ر ش�ع�ب�ن�ا            ؟   واخت�ط�اف وت�ھ�ج�ی�ر        
اذ ان��ھ��ا ت��ق��وم ب��ذل��ك ب��ح��ق��د              ؟   ال��ك��وردی��ة 

یذكر ت�م�ام�ا ب�م�ا          .   عنصري واضح وبشع  
یمارسھ النظام الح�اك�م ب�ح�ق ش�ع�ب�ن�ا م�ن                   

ویش�ك�ل ت�ھ�دی�دا        .   اكثر من ث�الث س�ن�وات        
لمناطق ما ی�زال ف�ی�ھ�ا ال�ح�راك الش�ع�ب�ي                  

إن الصمت .   والمدني حیا ونشطا وعلمانیا   
المشبوه ل�ب�ع�ض ق�وى ال�م�ع�ارض�ة ت�ج�اه                   
االعتداءات ال�ھ�م�ج�ی�ة ال�م�ت�واص�ل�ة ب�ح�ق                  

ان�م�ا یش�ی�ر ال�ى ام�ا             ؟   الجماھیر الكوردیة 
تخاذلھا السباب قومیة رقیعة وبائسة وام�ا       
الى تواطئھ�ا م�ع ھ�ذه االع�م�ال وھ�و م�ا                    

وف�ي ك�ال     ؟   یجب ادانتھ وفضحھ بال ت�ردد      
علینا أن ن�ذك�ر ب�أن ال�ج�م�اھ�ی�ر               .   الحالتین

ال�ت�ي ع�ان�ت م�ن          ؟   الكوردی�ة ف�ي ب�الدن�ا           
ح�م�ل�ت    ؟ تم�ی�ی�ز وغ�ب�ن وق�ھ�ر م�زدوج�ی�ن                

فقد ؟   مبكرا رایة التمرد على نظام الطغمة    
في ك�ل    ؟ ومنذ عقود طویلة؟ شارك ابنائھا 

االحزاب السوریة ال�ی�س�اری�ة وال�ع�ل�م�ان�ی�ة              
وھ��ي ال��ت�ي ق�ام��ت       ؟   وف�ي ك��ل نض��االت�ھ��ا      

 في جو من التخاذل ٢٠٠٤بانتفاضة آذار   
والصمت لغالبیة القوى السیاسیة السوری�ة     

كما شھدت ال�م�دن ال�ك�وردی�ة           .   المعارضة
التي ك�ان�ت     ؟   في عفرین وقامشلو وغیرھا   

من اوائل المدن في التظاھر وال�م�ش�ارك�ة          
 ٢٠١١؟ ف�ي ال��ث�ورة الش��ع�ب�ی��ة م�ن��ذ آذار                

إن�ن�ا ال ن�ع�ل�ن ف�ق�ط              .   حراكا شعبی�ا ك�ب�ی�را       
تضامنن�ا م�ع ال�ج�م�اھ�ی�ر ال�ك�وردی�ة ض�د                    
ھجم�ات داع�ش وغ�ی�رھ�ا ع�ل�ى م�ن�اط�ق                   

بل نود أن ن�ع�ی�د ال�ت�أك�ی�د ع�ل�ى               ؟   تواجدھم
موقفنا المعروف الداع�ي ال�ى االع�ت�راف            
بالحق�وق ال�ق�وم�ی�ة وال�م�دن�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة                    

ومنھا حق�ھ ف�ي ت�ق�ری�ر          ؟   للشعب الكوردي 
روج آف�ا   »لیس فقط في سوریا ؟   المصیر

ل�ك�ن   .   بل وفي ك�ل أج�زاء ك�ردس�ت�ان               «
ت��أك��ی��د دع��م��ن��ا ل��ھ ف��ي ح��ق��ھ ف��ي ت��ق��ری��ر                 

ال ی�م�ن�ع�ن�ا م�ن ال�ت�ع�ب�ی�ر ع��ن                    ؟   مص�ی�ره     
؟دعوتنا الى أن یكون الشعب الكوردي 

تتمة

ع��ذاب��ات الش��ع��ب الس��وري          
المتعددة األوجھ

 الحیاة أسھل من عدة جوانب بالنسبة ل�ل�ن�اس       
الذین یعیشون ف�ي ال�م�ن�اط�ق ال�ت�ي یس�ی�ط�ر                    
علیھا ال�ن�ظ�ام م�ن ت�ل�ك ال�ت�ي خ�رج�ت ع�ن                        

لسبب وحید، فھذه المناطق ل�ی�س�ت      .   سیطرتھ
وبشار األسد ی�ح�اول     .   معرضة دائما للھجوم  

. تلبیة المتطلبات األس�اس�ی�ة ل�ت�ل�ك ال�م�ن�اط�ق                
نسب التضخم والب�ط�ال�ة ال ت�زال م�رت�ف�ع�ة،                 
ولكن الناس یستطیعون تأمین الخب�ز وال�م�اء          

ف�ال�ن�ظ�ام     .   واالحتیاجات الم�ن�زل�ی�ة األس�اس�ی�ة          
یحاول استقطاب المجتمع إلى جان�ب�ھ ب�ح�ی�ث          
یعتقد الناس أن حیات�ھ�م س�ت�ك�ون أس�وأ ح�اال                 

وف�ي  .   في مناطق الخاضعة لس�ی�ط�رة ال�ث�وار         
الوقت عینھ تش�ھ�د ال�م�ن�اط�ق ال�ت�ي یس�ی�ط�ر                    

. علیھا النظام إجراءات أمنیة مش�ددة ل�ل�غ�ای�ة           
حیث تتوزع الحواجز األمن�ی�ة ف�ي ك�ل ح�ي                

. وال��ت��ن��ق��ل ب��ی��ن ال��م��ن��اط��ق ص��ع��ب ل��ل��غ��ای��ة             
وأي . وأصبحت ھذه المناطق مكتظة س�ك�ان�ی�ا       

عمل سیاسي مناھض ل�ل�ن�ظ�ام ھ�و ع�رض�ة                
وال ی�ت�ع�ل�ق       .   لھجمات من األج�ھ�زة األم�ن�ی�ة         

األمر فقط بمھ�اج�م�ة االع�ت�ص�ام�ات، ح�ی�ث                 
ی��ت��ع��رض ال��ث��وار ل��ل��خ��ط��ف واالع��ت��ق��ال                   

. والتعذیب

 ٨  
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بـــیـــان             



" عشرات المالیین من الجنود لم یحركو س�اك�ن�ا          
تجاه اإلنتھاكات اإلسرائیلیة البشع�ة ألع�راض�ن�ا          
ومقدساتنا وأرضنا فلسطین بل اكتف�و ب�ال�ت�ھ�دی�د             

وفلسطین اصبحت ف�ي    .   والتندید وتارة بالوعید    
كل ثانیة شھید یبكي على شھ�ی�د وش�ھ�ی�د یش�ی�ع              

والغرب یرید والعربي ف�ق�ی�د وإس�رائ�ی�ل           ؟   شھید
وفي عدوان تموز مارس . تفعل مایحلو وماترید 

ال�ع��دو ك��ل أش��ك�ال ال�ق��ت�ل واإلذالل وال��ق�ص��ف                 
وداس ودھ��س ك��ل ال��ت��ھ��دی��دات             ؟   وال��ت��ن��ك��ی��ل   

وھ�اھ�و   ؟   والتوعدات الفارغة لالنظمة العربی�ة       
وف�ي  ؟   تموز یتكرر ویعود في ع�ام�ن�ا ال�ح�ال�ي                

حین تشھد عواصم العالم مظاھرات تضامن مع 
ف�ي ح�ی�ن ت�م�ن�ع االن�ظ�م�ة                ؟   الشعب الفلسطیني   

لتنكشف انھا انظ�م�ة الح�ی�اء وال         ؟  العربیة ذلك  
؟ عند كتابة ھ�ذه االس�ط�ر     ؟ والحصیلة . حیاة لھا 

لھذا الع�دوان ال�غ�اش�م ال�ج�دی�د ع�ل�ى غ�زة راح                      
ضحیتھ مئات الشھداء من�ھ�م عش�رات االط�ف�ال           

واك�ث�ر م�ن ث�الث�ة          ؟   ویزید عددھم في كل لحظة  
آالف ج��ری�ح واك��ث�ر م��ن س��ت��م�ائ��ة وخ�م��س��ون                

تھدمو بالكامل وآالف العائالت ھ�ج�رت   "   منزال
وھا قد توج�ھ�ا   .   او ماتزال تحت القصف والنار  

العدو بمجزرة جدیدة في ح�ي الش�ج�اع�ی�ة ال�ت�ي                
راح ضحیتھا أكثرمن مئة شھی�د م�ن�ھ�م ال�ن�س�اء                
وبینھم أطفال ومنھم عائالت بأكملھا م�ن�ھ�م م�ن           
استشھد في الشارع ھربا من الموت ومنھم م�ن      
استشھد في البیت ظنا منھ أن اإلسمنت یقي م�ن      

أو ؟   أم�ا ال�ج�ام�ع�ة ال�ع�رب�ی�ة                .   الموت ال�م�ح�ت�م        
باالحرى كافتریا الزع�م�اء ال�ع�رب تص�ب ب�ھ�ا                
المیاه المعدنیة كي ال ی�خ�ت�ن�ق�وا ب�الس�م�وم ال�ت�ي                    

ك�ال�دم   ؟   و یشرب�ون عص�ی�را ط�ب�ی�ع�ی�ا            ؟  یلقونھا  
؟ الفلسطیني الطبیعي الذي یجري اآلن في غ�زة         

أو ب�االص��ح    ؟   ع�ن�دم�ا ی�ك�ون م�م�ث�ل�ي الش�ع�وب                 
؟ ممثلون علیھا وطغاة على صدورھا؟ مستبدیھا

یصبح طبیعي جدا أن یباع الشرف العربي لھ�ذه    
الطغم على األرصفة كأي حذاء ب�ال�ي وم�ح�ارم          
معطرة كي تغط�ي ھ�ذا ال�ع�ف�ن ال�م�ت�وارث ف�ي                    

.القاعات العربیة 

 فلسطین ال تنتظري شیئا من ھذه االن�ظ�م�ة            
بل انتظري ثورة ش�ع�وب�ن�ا       ؟   والطغم الحقیرة 
ھي وحدھا ال�ت�ي س�ت�ك�س�ر         ؟ القائمة والقادمة 

ف�ل�س�ط�ی�ن      .   قیودھا وقیودك في نف�س ال�وق�ت      
أنت تعیشی�ن ال�وح�دة وح�ی�دة ان�ت ك�ال�ق�م�ر                    
كالموت كأم ألربعة ش�ھ�داء ل�م ی�ب�ق ل�دی�ھ�ا                  

. سوى شھید حي ینتظر رص�اص�ة ال�ف�خ�ر               
ومع ال�ث�وار ف�ي      ؟   فإنھضي فلسطین بمفردك 

فما م�ن ی�د ل�ك ق�د ت�م�ت�د ل�ك                     ؟   بلدان حولك 
بالخیر من انظمة العرب الذین شغلوا الن�اس    
ب��ال��م��ون��دی��ال وح��زن��وا ج��دا ع��ل��ى خس��ارة              

واآلن یش�غ�ل�ون�ھ�م        ؟   البرازیل واألرج�ن�ت�ی�ن        
بصور مایجري بك دون نسیان ان یض�ج�وا      

؟عیونن�ا ب�م�ش�اھ�دة مس�ل�س�ل ب�اب ال�ح�ارة                      
والتندید واإلستنكار والتح�ل�ی�الت الس�ی�اس�ی�ة            

لكنھم ربما بعد سنین سیجتمعوا في . الفارغة
جلسة طارئة لمناقشة أمور النكبة وال�ن�ك�س�ة         
في نفس الجلسة التي سی�ق�ول�ون ف�ی�ھ�ا ن�ح�ن                 
ال�ع��رب أص��ح�اب ك��رام��ة أص��ح��اب أرض            

 »وحقنا بالدفاع ع�ن ارض�ن�ا مش�روع ف�ي                
واخ�ی�را ای�ن       .«المكان والزمان المن�اس�ب�ی�ن        

ھي القوى التي تذبحنا باسم االسالم وال�دی�ن         
والقدس ومكة وغیرھا من الم�ق�دس�ات؟ أی�ن         
ھي من األقصى وتحریره ؟ أی�ن ال�ت�ی�ارات            
اإلسالمیة م�ن م�ج�ری�ات ھ�ذه األم�ور؟أی�ن                
داعش النصرة أی�ن ال�ق�اع�دة ؟ ال�ظ�واھ�ري                 
البغدادي ھل مایجري في غزة شأن داخلي؟        
ألیست ال�ق�دس واألقص�ى م�ن ال�م�ق�دس�ات؟                 
ألیس الص�ھ�ای�ن�ة أع�داء األم�ة اإلس�الم�ی�ة؟                  
الیست القدس أقرب الدروب إلى السماء إلى   
الجنة إلى اهللا أم أن الجھاد فقط ف�ي س�وری�ة               
یقوم على ذبح الثوار السوریین؟ وكیف ل�ھ�م     
أن یحاربوا من ن�ظ�م�ھ�م م�ن أس�س�ھ�م وم�ن                   

ل��ی�ن��ف��ض�ح��وا ایض��ا      ؟   دع�م��ھ��م وم��ن م�ول��ھ��م       
كاالنظمة باعتبارھم مشروع استبداد رجعي    

غ��زة ان��ت��ف�ض��ي ث�وري اض��رب��ي          .   وف�اش��ي    
بالصواری�خ إض�رب�ي ب�ال�ح�ج�ارة ب�الص�وت                

غ�زة  ؟   واطلب�ي ال�م�وت ت�وھ�ب ل�ك ال�ح�ی�اة                 
فحجارتنا وثورتنا في سوریا انم�ا  ؟   انتفضي  

ھي تحطیم للجدار الذي یمنع عن�ك ح�ری�ت�ك           
ناشط میداني: بقلم. یافلسطین

فلسطین أرض الجراح المفتوح�ة واألرض     
المغتصبة ولشعب تش�رد واض�ط�ھ�د ع�ل�ى             

ودول��ة ع��دوان��ی��ة      ؟   م��دى ع��ق��ود ط��وی��ل��ة         
صھیونیة قامت فوق ارض فلسطین حمایة       
ل�م�ص�ال�ح االم�ب�ری�ال�ی��ة ال�غ�رب�ی��ة وح�م�ای��ة                    

ل�ك�ن   . لالنظمة العربیة التاب�ع�ة وال�م�ت�خ�اذل�ة           
تاریخ الشعب الف�ل�س�ط�ی�ن�ي ال�م�م�زوج ب�دم                 

ع�دوان  .   ابنائ�ھ ھ�و ت�اری�خ م�ق�اوم�ة أیض�ا                
صھیوني تلو عدوان وإنتفاضات فلسطینی�ة       
ع�دی�دة وقص�ف ب��ال�ط�ائ��رات الص�ھ��ی�ون�ی��ة               
ورجم بالحجارة الطفال فلسطین وم�ق�اوم�ة       
للشع�ب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ب�ك�ل م�ا ی�م�ل�ك م�ن                          

یأتي العدوان الصھیوني اآلخ�ی�ر   .   إمكانیات
م��ق��اب��ل ت��خ��ازل م��ك��رر ودائ��م ل��الن��ظ��م��ة               

. والصمت العربي سی�د ال�م�واق�ف      ؟   العربیة
عش��رات الس��ن��وات م��رت ع��ل��ى اح��ت��الل             

تعرض خاللھ�ا  ؟   الصھاینة ألرض فلسطین  
الشعب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ال�ى م�ج�ازر ع�دی�دة                      
أشھرھا صبرا وش�ات�ی�ال وأخ�رھ�ا م�ج�زرة              

لم یسقط ف�ق�ط عش�رات اآلالف          .   الشجاعیة
ب�ل  ؟   م�ن الش�ھ�داء ودم�رت م�ئ�ات ال�ق�رى                

سقطت وتعرت االنظمة العربیة المت�خ�اذل�ة     
والفاسدة والتي الھم ھ�م ل�ھ�ا س�وى ن�ھ�ب                 

ك�ل  . . .   الثروات واستغالل الشعب وسحقھ     
ھذه النتائج وتلك تجعل من الوحدة العرب�ی�ة    
حلم ال یتحقق اال على شاكلة جامعة ال�دول      
العربیة التي تشكل وكر ل�ت�ع�اون االن�ظ�م�ة             

ف�ال�ت�خ�اذل وال�ذل        .   العم�ی�ل�ة ض�د ش�ع�وب�ھ�ا            
أینھا ھ�ذه ال�ج�ی�وش       .  شربتاه حتى ثملتا منھ 

العربیة؟ التي ادعت االن�ظ�م�ة ان�ھ�ا ق�ام�ت               
فال نراھ�ا ت�ف�ع�ل       ؟   من أجل تحریر فلسطین   

؟ سوى سحق طموحات شعوبنا في التحرر      
وال نراھا سوى المشاركة مع االم�ب�ری�ال�ی�ة        

كل ھذه الجیوش العربیة الت�ي  .   في حروبھا 
یفوق عددھا المالیین من الجنود والجی�وش   

اإلسالمیة التي یفوق عددھا

 حول فلسط�ی�ن وغ�زة أس�ئ�ل�ة ت�دور ب�ی�ن                   
الالوعي والمنطق 
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الوضع المأساوي للشباب 
والعمال السوریین في لبنان 

وض�ع م��أس��اوي ب�ال��ف��ع��ل ی��ع�ی��ش��ھ الش��ب��اب              
ھ�ذا م�ا     .   الس�وری�ون ال�ن�ازح�ون إل�ى ل�ب�ن�ان               

واقع الشباب المتأثر ب�األزم�ة   »تصفھ دراسة  
، وی��م��ك��ن إی��ج��ازھ��ا       «الس��وری��ة ف��ي ل��ب��ن��ان      

م�ن الش�ب�اب ال�ن�ازح�ی�ن            %   ١٧بحصیلة أن    
ف�ك�روا   %  ٢٤في االنتحار، و) كثیرًا(فكروا  

ھ�دی�ل ف�رف�ور واح�د          ! بإنھاء حیات�ھ�م أح�ی�ان�اً        
وأربعون في المئة م�ن الش�ب�اب الس�وری�ی�ن               

٠٠٠الالجئین في لبنان فّكروا في االنتحار



ی��ل��ف��ت م��اون��ت��اون إل��ى ان��ت��ش��ار ح��االت                
ال�ت��ح��ّرش واالس��ت��غ��الل ال��ج��ن��س��ي وس��وء          
المعاملة ال�ح�اص�ل ب�ن�ح�و واس�ع، وی�ن�ق�ل                   
ش���ھ���ادة إح���دى الش���اب���ات الس���وری���ات                
الالجئات، العاملة في قطاع ال�زراع�ة ف�ي           
البقاع، أنھ ال یسمح لھا بفترة است�راح�ة أو      
بشرب ماء أثناء العمل، وذلك ألك�ث�ر م�ن            

غ�ی�ر   »إال إذا نّف�ذت خ�دم�ات        ...   ساعة١٥
سوء المعاملة ال ی�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى              !«مالئمة

م��ن الش��ب��اب     %   ٥٠الش��اب��ات، ذل��ك أن          
أعربوا عن أنھم لم یش�ع�روا ق�ط ب�األم�ان                
خ��الل وج��ودھ��م ف��ي ل��ب��ن��ان، وح��ددوا                   
األسباب بانعدام األم�ن ع�م�وم�ًا وال�خ�وف             
م��ن ال��ت���ح��ّرش ال���ج��ن��س��ي وال��ج��س���دي                  
وإجراءات السلطات المحلیة والبلدی�ات أو       

وثلثھم یش�ع�ر ب�ح�اج�ة         .   األحزاب السیاسیة 
للمرافقة ف�ي ح�ال ال�خ�روج م�ن ال�م�ن�زل                   
خ��الل ال��ن��ھ��ار، وخص��وص��ًا أن نص��ف                
حاالت العنف الجسدي أو ال�ج�ن�س�ي ال�ت�ي              

. أبلغ عنھا الشباب حص�ل�ت ف�ي الش�وارع            
الجدیر ذكره أن الشباب الالجئین یتجنب�ون     
ل��ف��ت األن��ظ��ار، وف��ق م��ا خ��ل��ص��ت إل��ی��ھ               
ال��دراس��ة، ویش��ع��رون ب��أن ال��ل��ب��ن��ان��ی��ی��ن              
یعامل�ون�ھ�م ب�أس�ل�وب ف�وق�ي وی�ج�دون أن                   
سبب ھذا األسلوب ھ�و ص�ع�وب�ة ال�وض�ع            

وبس��ب��ب ھ��ذا      .   االق��ت��ص��ادي ف��ي ل��ب��ن��ان          
األسلوب، فإن أقل من ثلث الالجئی�ن ل�دی�ھ        

ب�ال�ن�س�ب�ة إل�ى ت�ع�ام�ل              !   أصدقاء ل�ب�ن�ان�ی�ون      
الشب�اب ال�ل�ب�ن�ان�ي م�ع ال�الج�ئ الس�وري،                   
تشیر الدراسة إل�ى وج�ود أح�ك�ام مس�ب�ق�ة                 
ل��دى الش��ب��اب ال��ل��ب��ن��ان��ي وش��ع��ور ف��ردي             
بالخ�وف م�ن ال�الج�ئ، فض�ًال ع�ن ح�ال�ة                   
خوف جماعیة من الالجئین بسبب ع�ددھ�م    

. ومدة وج�ودھ�م وت�ج�ارب س�اب�ق�ة م�ع�ھ�م                 
بالنسبة إلى حاالت التعاطف التي ذك�رت�ھ�ا       

ع�ل�م�ًا    .   الدراسة، فإن جمیعھا من الش�اب�ات      
أن الوضع الص�ح�ي وال�م�ع�ی�ش�ي ل�ھ�ؤالء                 
الشباب یستدعي التعاطف من قبل الشب�اب       

% ٣٠ذل�ك أن      .   والشابات على حد س�واء    
من الشباب یقیمون في بناء غیر مكتمل أو  
ف�ي م�ك�ان غ�ی�ر مص�م�م ل�ل�س�ك�ن، أي ال                        

مثًال، یقطن .  تتوافر فیھ الخدمات األساسیة 
% ٢١في أماكن سكن بال حم�ام، و   %  ٢٤

. من دون أن یحتوي سكنھم ع�ل�ى م�ط�ب�خ              
 أش�خ�اص ف�ي ك�ل           ٨ویقطن م�ا ی�ع�اد�ل�ھ            

.مأوى سكن

 وعلى الرغم من أن مص�ادر ال�دخ�ل األس�اس�ی�ة                
ھي األجور والمساعدات، فإن الدراسة تلفت إلى      

. من ال�ع�ائ�الت ت�دف�ع إی�ج�ارًا ش�ھ�ری�اً                  %   ٨٥أن  
(تشیر الدراسة إلى انخفاض معّدل عمر الزواج     

، وس�ج�ل�ت      )  سنة للش�ب�اب  ٢٠ سنة للشابات و١٧
، ف�ي ح�ی�ن أن          % ٤٦نسبة المتزوجات الشابات     

ھذه ال�ن�س�ب ت�أت�ي          .  من المتزوجین شباب% ١١
منسجمة، وما نش�رت�ھ ال�دراس�ة ن�ف�س�ھ�ا ع�ن أن                    

من الشباب ی�رون أن م�م�ارس�ة ال�ج�ن�س                %   ٩٠
وب�ال�ت�ال�ي إن       .   خارج إطار الزواج غیر م�ق�ب�ول�ة         

تدني عمر ال�زواج ل�دی�ھ�م ی�أت�ي ع�ل�ى اع�ت�ب�اره                       
ال�وح��ی�دة ل��ھ�م ل��م�م�ارس��ة           «الش�رع��ی�ة  »ال�وس�ی�ل��ة      

إال أن ما یجب االل�ت�ف�ات إل�ی�ھ          .   رغباتھم الجنسیة 
ھو جھ�ل غ�ال�ب�ی�ة الش�ب�اب ب�م�ا ت�ع�ن�ی�ھ الص�ح�ة                           

% ٥٥.   اإلنجابیة التي تترتب عن عملیة ال�زواج       
من الشباب لیس ل�دی�ھ�م م�ع�ل�وم�ات ع�ن وس�ائ�ل                  

! م�ت�زوج�ون   %   ١٨تنظیم األسرة، من ضم�ن�ھ�م         
من الشباب المتزوجین ل�م ی�ت�ق�ّص�دوا        %   ٤١فیما  

وتع�ّد  .  أن یحصل الحمل خالل وجودھم في لبنان 
العائلة المصدر األساسي للمعلومات عن الصح�ة   

رأوا أن   %   ٤٥.   اإلنجابیة بالن�س�ب�ة إل�ى الش�ب�اب           
األق�ارب  %   ١٠العائلة ھي المصدر األساسي، و     

ال��الف��ت أیض��ًا أن أغ��ل��ب            .   األص��دق��اء %   ١٩و
الشباب أبدوا رغب�ت�ھ�م ف�ي اإلن�ج�اب، ب�اع�ت�ب�اره                   

م�ن الش�ب�اب      %   ٤٦، و«إنجازًا مھمًا وضروریاً »
المتزوجین ینوون الحمل واإلن�ج�اب ف�ي ال�وق�ت             

من الشباب أنھ ال ی�ج�وز   %  ٣٩فیما یجد .  الحالي
إال أن أھم ما !   استعمال أي طریقة لتنظیم األسرة  

أتت بھ الدراسة، ھو إشارتھا إلى الوضع النفسي        
م�ن الش�ب�اب      %   ٨٩إذ أعرب .   المتدھور للشباب 

عن یأسھم من واق�ع�ھ�م، واع�ت�ب�روا أن مش�اع�ر                  
ال��ق��ل��ق وال��خ��وف تص��ف وض��ع��ھ��م ف��ي م��ع��ظ��م              

م�ن الش�ب�اب ف�ك�روا          %   ١٧الالف�ت أن      . األوقات
ف�ك�روا أح�ی�ان�ًا        %   ٢٤ف�ي االن�ت�ح�ار، و        )   كث�ی�راً  ( 

م�ج�ت�م�ع واق�ت�ص�اد ال�ع�دد              !   بإنھاء حیاتھم أحی�ان�اً    
إن وض�ع      --  ٢٠١٤ ت�م�وز       ١٢ السبت   ٢٢٤٢

النزوح واللجوء الى بلدان الجوار والعالم لم�ئ�ات       
یض�ع�ھ�م    ؟   االالف من الشباب والعمال السوریین    

في وضع اكثر ھشاشة وعرضة الستغالل جشع        
ب�أج�ور   ؟   من قبل ال�رأس�م�ال�ی�ی�ن وأرب�اب ال�ع�م�ل                

وھذا الحال لھ تأث�ی�ر اض�اف�ي       . وشروط ال انسانیة 
انھ یجعل العمال المح�ل�ی�ی�ن ف�ي وض�ع أض�ع�ف                   

فالرأسمالیة ال تقوم عل�ى  ؟   تجاه رأسمالیي بالدھم  
بل تق�وم أیض�ا     ؟   المنافسة بین الرأسمالیین أنفسھم 

على وضع ال�ع�م�ال وال�م�أج�وری�ن أن�ف�س�ھ�م ف�ي                      
أن م�ن مص�ل�ح�ة الش�ب�اب           . تنافس لبیع قوة عملھم   

؟ تنظیم أن�ف�س�ھ�م    ؟   والعمال المھاجرین والمحلیین    
: وتوحید نضاالتھم في مواجھة عدوھم المشت�رك   

عاش الكفاح ال�م�ش�ت�رك ل�ك�ل           . الرأسمالیة البشعة 
ال��ع���م��ال وال���م��ض���ط���ھ��دی���ن ض���د االس��ت���ب���داد                

.ضد الرأسمالیة؟ واالستغالل

واق�ع الش�ب�اب ال�م�ت�أث�ر            »وفق دراسة ٠٠٠
، التي أط�ل�ق�ھ�ا       «باألزمة السوریة في لبنان   

صندوق األمم المتحدة للس�ك�ان، ب�ال�ت�ع�اون             
 «الیونسكو»و «الیونیسیف»مع منظمتي   

 «المفوضیة الع�ل�ی�ا لش�ؤون ال�الج�ئ�ی�ن             »و
ال�م�ف�ارق�ة      .«إنقاذ الطفل الدولی�ة   »وجمعیة  

أن نتائج ھذه الدراس�ة ت�زام�ن�ت م�ع ال�ی�وم               
ال��ع��ال��م��ي ل��ل��س��ك��ان ال��ذي ح��م��ل ش��ع��ار                  

ذل��ك أن م��ا      !«االس��ت��ث��م��ار ف��ي الش��ب��اب     »
 «ھش�اش�ة  »تظھره الدراسة یعكس ح�ج�م         

واقعھم الصحي والت�ع�ل�ی�م�ي واالج�ت�م�اع�ي              
والنفسي وال�م�ع�ی�ش�ي واالق�ت�ص�ادي، ال�ذي               

 !«استثمارھم»یحول دون أي إمكانیة في  
ألف شاب سوري الج�ئ ف�ي ل�ب�ن�ان             185

 س�ن�ة ف�ي        ٢٤ و     ١٥تراوح أعمارھم بین    
لبنان، حسب ما أعلن ممثل صندوق األم�م         
الممتحدة للسكان والمنسق المقیم في ل�ب�ن�ان       
روس م��اون��ت��ن، ال��ذي ی��ؤك��د أن ع��وام��ل              
ان��ف��ص��ال ھ��ؤالء الش��ب��اب ع��ن الش��ب��ك��ات            
االجتماع�ی�ة وت�وق�ف�ھ�م ع�ن ال�ت�ع�ّل�م وع�دم                      
حصولھم على الخدمات الصحیة والنف�س�ی�ة       
واالجتماعیة، من شأنھا أن تح�دث وت�ع�زز        

سلوكیات خطرة ل�دى الش�ب�اب، ب�م�ا ف�ي               »
ذل��ك ال��ع��ن��ف ال��ج��ن��س��ي واالس��ت��غ��الل أو               

ال�م�ؤس�ف أن غ�ال�ب�ی�ة ھ�ؤالء                .«المتاج�رة 
الشباب یجبرھم وضعھم البی�ئ�ي وال�ع�ائ�ل�ي            
على الق�ی�ام ب�دور ال�ك�ب�ار ق�ب�ل األوان، إذ                    
تشی�ر ال�دراس�ة إل�ى أن أك�ث�ر م�ن نص�ف                     
الشباب أعربوا ع�ن ازدی�اد ال�م�س�ؤول�ی�ات               
العائلیة الملقاة عل�ى ع�ات�ق�ھ�م بس�ب�ب س�وء                 
الحالة االقتصادیة التي تجبر غالبیتھم ع�ل�ى     
العمل بأجور م�ن�خ�ف�ض�ة، إذ ی�ب�ل�غ م�ع�ّدل                    
األجر الشھري للشباب الالجئین العام�ل�ی�ن،      

م�ن م�ج�م�ل الش�ب�اب           %   ٢٢الذین یشكلون  
 ألف لی�رة، أي م�ا ی�وازي          ٣٧٩الالجئین،  

ف�ي ح�ی�ن      .   من الحّد األدنى لألج�ور %   ٥٦
أن معّدل األجر الشھري للشابات أق�ل م�ن            

وتش�ی�ر   % .   ٣٠معدل أجر الشباب بن�س�ب�ة         
ال��دراس��ة إل��ى أن م��ع��ظ��م ال��ع��ام��ل��ی��ن ھ��م                
م��وس��م��ی��ون ف��ي ق��ط��اع ال��زراع��ة أو ف��ي               

فق�ط خض�ع�وا ل�دورات         %  ٦مشاغل، فیما  
وت�ل�ف�ت ال�دراس�ة إل�ى أن             .   تدریبیة م�ھ�ن�ی�ة     

الش��ب��اب ال��ع��ام��ل��ی��ن اع��ت��ب��روا أن ط��ل��ب                 
المساعدة من معارف ھي الطریق�ة األك�ث�ر        

م�ن الش�ب�اب      %   ٥٠.   فعالیة إلی�ج�اد ع�م�ل        
أعربوا عن أنھم ل�م یش�ع�روا ق�ط ب�األم�ان                 
خالل وجودھم في لبنان أما الش�ب�اب غ�ی�ر            

م�ن�ھ�م ی�ب�ح�ث�ون ع�ن             %   ٩٠العاملین، فإن    
عمل وی�ق�ب�ل�ون ب�أج�ر م�ن�خ�ف�ض ل�ق�اء أي                      

مستعدون ل�ل�ق�ی�ام ب�ع�م�ل ال            %   ٨٠عمل، و 
.یتناسب مؤھالتھم
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 التي تحضننا وحقھ�ا ب�م�م�ارس�ة ح�ری�ت�ھ�ا               
وب�ذل�ك   .   وحراكھا بكل حریة ومن األس�ف�ل    

ك�ائ�ن�ا غ�ری�ب�ا أو           ؟   ولس�ن��ا ؟   ن�ح�ن ل�م ن�ك�ن         
ألن مناضلي فصائل تح�رر  .  منفصال عنھا 

. الشعب ھم أنفسھم من الجم�اھ�ی�ر ن�ف�س�ھ�ا             
ورغ��م إم��ك��ان��ی��ان��ات��ن��ا ال��م��ت��واض��ع��ة        ؟   إن��ن��ا

؟ وب��غ��ی��اب ت��ام ألي دع��م م��ن أي ك��ان                   
أستط�ع�ن�ا أن ن�ح�اف�ظ ع�ل�ى روح ال�ث�ورة                     
الشعبیة في أماكن تواجدنا في وجھ ب�ط�ش       
آلة القتل لنظام الط�غ�م�ة وأیض�ا ف�ي وج�ھ                
قوى الثورة المضادة الفاشیة وفي مقدمتھ�ا       

.داعش وشقیقاتھا
الرفیقات والرفاق

إننا دافعنا وندافع عن ابناء شع�ب�ن�ا ح�ی�ث�م�ا                
بغض النظر عن انتمائھم ال�دی�ن�ي      ؟   نتواجد

ون�دی�ن ف�ي ھ�ذا ال�خ�ص�وص              ؟ أو ال�ع�رق�ي    
االعتداءات الفاشیة على الق�رى وال�ب�ل�دات          

ك�م�ا أن�ن�ا ل�م          .   الكردیة والھجمات الطائفی�ة   
؟ ننحني أمام تقدم الثورة المضادة الفاشی�ة        

آو .   م�ن ج�ھ�ة     ؟   إن كان تقدم قوات النظام       
. من ج�ھ�ة أخ�رى     ؟   قوات داعش وأشباھھا  

ورغ��م قس��اوة ال��ظ��روف ال��ت��ي ن��ع��ی��ش��ھ��ا            
وت��راج��ع ال��ح��راك الش��ع��ب��ي وال��ث��وري                 

ب��ی��د أن��ن��ا ن��ع��م��ل ف��ي أوس��اط           ؟   ال��م��ل��ح��وظ
جماھیر شعبنا الت�ي م�ا ت�زال ت�ك�اف�ح م�ن                  

وم�ا ت�زال ج�م�رة ال�ث�ورة             ؟   أجل إنع�ت�اق�ھ�ا     
ونراھن عل�ى  .   الشعبیة ملتھبة لم تخمد بعد   

ن���ھ���وض أك���ب���ر وق���ری���ب ل���ل���ح���راك                    
الرفیقات والرفاق.الشعبي

لقد تعلمنا بالخبرة أن الثورات الجاریة ف�ي         
بلدان الم�ن�ط�ق�ة ل�ھ�ا ت�أث�ی�ر م�ت�ب�ادل ع�ل�ى                        

ورأینا ث�ورة ش�ع�ب�ن�ا ف�ي             ؟  بعضھا البعض 
سیاق یت�ط�ل�ب تض�ام�ن وت�ع�اون أق�ل�ی�م�ي                    

كما أعل�ن�ا ب�أن      ؟   ودولي بین القوى الثوریة 
تحریر فلسطین والجوالن وك�ل األراض�ي      
العربیة المحتلة ھو في القلب من م�ھ�م�ات         

ف�ال�دول�ة الص�ھ�ی�ون�ی��ة          .   ال�ث�ورات ال�راھ�ن�ة       
حلیف معھود لالنظمة العرب�ی�ة ال�م�س�ت�ب�دة             
وال��ف��اس��دة وھ��ي ال��ع��دود ال��ل��دود ل��ت��ح��رر            

.شعوب بلداننا
؟ أننا ومن داخل الثورة الشع�ب�ی�ة الس�وری�ة         

التي تواجھ نظاما دمویا یقت�ل ش�ع�ب�ھ ك�م�ا                
سبق لھ ان قت�ل ش�ع�ب�ن�ا ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ف�ي                      

نعرب عن تضامننا الكامل  ؟   سوریا ولبنان 
مع كفاح الشعب الفلسطین�ي ف�ي م�واج�ھ�ة            
ال��ع��دوان ال��ج��دی��د آلل��ة ال��ق��ت��ل وال��دم��ار                 

ھذا العدوان الصھیوني ال�ذي      ؟ الصھیونیة  
ب�دع�م االن�ظ�م�ة        ؟   وك�م�ا ال�ع�ادة         ؟   یحظى   

ل�ذل�ك   .   العربیة البائسة وتعاونھ�ا ال�م�خ�زي        
یتأكد من جدید حقیقة أن تحریر ف�ل�س�ط�ی�ن             
ی��م��ر أیض��ا م��ن خ��الل ت��ح��ری��ر دمش��ق                 
وغیرھا من العواصم العربیة عل�ى ك�ام�ل           

.امتداد المنطقة

.واعدائنا مشتركون؟ كفاحنا مشترك 
وع�اش�ت   ؟   عاش كفاح الشع�ب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي               

فلسطین حرة آبیة
عاشت الثورة الشعبیة السوریة

ودوما مع كفاح الجماھیر من أجل تحررھا

فصائل تحرر الشعب

جبھة النصرة الفاشیة والشقیق�ة   
التوأم والمنافس لداعش

تقوم جبھة النصرة الفاشیة والشقیقة ال�ت�وأم        
ب�ن�س�خ ن�ف�س اس�ل�وب            ؟   والمن�اف�س ل�داع�ش      

م�ن ج�ھ�ة انس�ح�ب�ت م�ن ج�ب�ھ�ات                   ؟   داعش
حلب ومن جھة أخرى تقوم باالعتداء عل�ى   

ویبدو انھ�ا ت�ع�د ال�ع�دة          .   قوات الجیش الحر  
ف�ي ھ��ذه    .   الع�الن إم�ارت�ھ�ا ال�خ�اص�ة ب��ھ�ا              

اللح�ظ�ة الص�ع�ب�ة م�ن ت�ق�دم ق�وى ال�ث�ورة                       
المضادة الرج�ع�ی�ة وال�ف�اش�ی�ة وتص�ارع�ھ�ا                

؟ رغ�م ن�زاع�ات�ھ�ا       ؟   مع ت�واف�ق�ھ�ا      ؟ فیما بینھا 
على االست�م�رار ف�ي م�ح�ارب�ت�ھ�ا ل�ل�ح�راك                    

؟ الشعبي والثوري األصیل للثورة الشع�ب�ی�ة      
یصبح قیام جبھة متحدة للقوى الدیمقراطی�ة     

. بل ھ�و مص�ی�ري       ؟ والثوریة أكثر من ھام 
ال یكون ھدف�ھ�ا ت�وح�ی�د ك�ل ال�ط�اق�ات ب�ل                     
واالمكانیات على اساس ب�رن�ام�ج یس�ت�ع�ی�د              
برنامج الثورة األصیل ف�ي اس�ق�اط ال�ن�ظ�ام            
الدكتاتوري وسحق قوى ال�ث�ورة ال�م�ض�ادة           

وق�ی�ام س�وری�ا ح�رة          ؟   الفاشیة وال�رج�ع�ی�ة         
ت�ح�ق�ق ال�م�س�اواة         ؟   ودیمقراطیة وع�ل�م�ان�ی�ة      

ھ�ذا م�ا ك�ن�ا         .   والتحرر والعدل االجتم�اع�ي    
ونعود للدعوة ل�ل�ع�م�ل ال�ع�اج�ل            ؟   ندعو الیھ 

من أجل تحقی�ق�ھ ف�ل�ی�س�ق�ط ن�ظ�ام ال�ط�غ�م�ة                      
البرجوازیة ولتسقط قوى الث�ورة ال�م�ض�ادة         
الفاشیة من داع�ش وال�ن�ص�رة وش�ق�ی�ق�ات�ھ�ا                  
عاش كفاح كل الك�ادح�ی�ن وال�م�ض�ط�ھ�دی�ن              
من أجل تحررھم عاشت ال�ث�ورة الش�ع�ب�ی�ة              

كل السلطة والثروة للشعب
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تیار الیسار الثوري في سوریا
فصائل تحرر الشعب

الرفیقات والرفاق
مضى على إع�الن�ن�ا ع�ن تش�ك�ی�ل فص�ائ�ل                   

؟ ت��ح��رر الش��ع��ب أرب��ع��ة أش��ھ��ر ف��ح��س��ب              
رافعین عالیا برنامج ال�ث�ورة الش�ع�ب�ی�ة ف�ي                

م�ن ك�ل     ؟   كل الس�وری�ی�ن    ؟ تحرر السوریین   
إس��ت��ب��داد وم��ن أج��ل ال��م��س��اواة وال��ع��دال��ة              

وذل�ك م�ن خ�الل ال�دف�اع ع�ن               ؟ اإلجتماع�ی�ة  
أنفسنا وحمایة الجماھیر

بـــیـــان   

 ١٨االرب��ع��اء    "   ال��ث��ورات الس��ی��اس��ی��ة     "  ع��ودة   
 نایل داف�ی�دس�ون ت�ع�ی�د           ٢٠١٤) یونیو(حزیران  

الحركات الشعبی�ة ال�ج�م�اھ�ی�ری�ة ال�م�ؤدی�ة، ف�ي                   
السنوات األخیرة، إلى إطاحة أنظمة ق�ائ�م�ة ف�ي          
بلدان عدیدة بالمنطق�ة ال�ع�رب�ی�ة وف�ي أوك�ران�ی�ا                  
إع��ادة إط��الق ال��ن��ق��اش ح��ول مس��ائ��ل ن��ظ��ری��ة              

ھل بوسعنا الح�دی�ث ع�ن ث�ورات ب�ھ�ذه             .   عدیدة
البلدان؟ وإن أم�ك�ن، ف�م�ن أي ن�وع ھ�ي؟ ھ�ل                     

ف�ي ال�ن�ظ�ام       " حلقات ضعیفة"شكلت تلك البلدان  
العالمي، ولماذا؟ وما دالل�ة وج�ود ھ�ام أح�ی�ان�ا                 
لتیارات اسالمویة من جھة، وفاش�ی�ة م�ن ج�ھ�ة           
أخ�رى؟ اس�ت��ج�وب�ت م�ؤخ�را م��ج�ل�ة أوك�ران�ی��ة                   
المؤرخ وعالم االجتماع الماركسي االسكتل�ن�دي       

ك�ی�ف     -.   نایل داف�ی�دس�ون ح�ول ھ�ذه ال�م�س�ائ�ل                
یمكنكم، باستعمال مفاھیم النظریة االج�ت�م�اع�ی�ة          
المادیة التاریخیة، توصیف إطاحة نظام فیكت�ور     
یانوكوفیتش في أوكرانیا ؟ الس�ی�رورة ال�ث�وری�ة            
في أوكرانیا لم تنتھ بعُد، وعلى نحو ما ت�ت�وق�ف        

على نتائج�ھ�ا   "   الثورات" الكیفیة التي نعرف بھا  
یبدو ھ�و  "  الثورة السیاسیة"لكن مفھوم .  النھائیة

المتیح بأكبر قدر م�ن ال�دق�ة ل�وص�ف ال�ن�ت�ی�ج�ة                     
أقصد بھ�ذا ث�ورة     .   المحتملة على المدى القصیر 

ال تغیر على نحو أساسي طبیعة الم�ج�ت�م�ع، أي        
ثورة " بعبارات أخرى، إنھا لیست .   نمط اإلنتاج 

، لكنھا ت�غ�ی�ر ِمـ�الك ال�ن�ظ�ام وح�ت�ى                 " اجتماعیة
وتتمثل طریقة أخرى ف�ي ال�ن�ظ�ر إل�ى              .   طبیعتھ

األمور في قول إن الث�ورات الس�ی�اس�ی�ة ت�ح�دث              
.داخل الدولة بدل أن تحول ھذه الدولة

أوكرانیا و الربیع العربي



ف��ال غ��ن��ى أیض��ا ع��ن ال��ت��دخ��ل ال��واع��ي                    
ھ�ل    -.   لمن�اض�ل�ی�ن اش�ت�راك�ی�ی�ن م�ن�ظ�م�ی�ن                  

ال��ث��ورة ال��ب��رج��وازی��ة    " ت��ع��ت��ب��رون م��ف��ھ��وم       
م�الئ�م�ا ل�ت��ح�ل�ی�ل ال�ث��ورات             "   ال�دی�م�ق�راط�ی�ة      

وھل سبق أن ك�ان  ( السیاسیة من ھذا النوع    
. ؟ أنا بالغ الحذر إزاء ھ�ذا ال�م�ف�ھ�وم             ) كذلك

كان لھ معنى قبل الثورة الروسی�ة ل�ت�ص�ور           
ھذه بما ھي في اآلن ذاتھ ثورة ب�رج�وازی�ة             

رغم وج�وب ق�ی�ادت�ھ�ا م�ن ق�ب�ل ال�ط�ب�ق�ة                      (   
و )   ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ت��ح��ال��ف م��ع ال��ف��الح��ی��ن              

بمعنى أن ع�ل�ی�ھ�ا خ�ل�ق ن�ظ�ام             (  دیمقراطیة  
) . برلماني وفق النم�وذج األورب�ي ال�غ�رب�ي          

لم یصمد ھذا الم�ف�ھ�وم ب�ع�د ث�ورة أك�ت�وب�ر                   
 التي وصلت، كما توق�ع ت�روتس�ك�ي       ١٩١٧

بنظریتھ حول الثورة الدائمة، إل�ى الس�ل�ط�ة           
و انتقلت مباش�رة إل�ى ب�ن�اء دول�ة ع�م�ال�ی�ة                    

–الع�م�ال وال�ف�الح�ی�ن           ( قائمة على مجالس    
و ل�ی�س ع�ل�ى         )   سوفییتات باللغ�ة ال�روس�ی�ة       

ب�ع�د س�ح�ق ال�ث�ورة           .   دیمقراطیة ب�رل�م�ان�ی�ة       
 –الروسیة من قبل البیروقراطی�ة ال�ن�اش�ئ�ة             

 - ب��أقص��ى ت��ق��دی��ر     ١٩٢٨ال�ذي ح��دث ف��ي        
-جرى استعمال مفھوم الثورة ال�ب�رج�وازی�ة        

الدیمقراطیة من طرف النظام الست�ال�ی�ن�ي و          
. مفكریھ ب�ط�ری�ق�ت�ی�ن م�ن أج�ل خ�داع واع                  

ك��ان��ت ال��ط��ری��ق��ة األول��ى، ف��ي ص��ل��ة م��ع               
التاریخ، تت�م�ث�ل ف�ي ت�روی�ج أن ك�ل ث�ورة                     

 –"   دیم�ق�راط�ی�ة    " برجوازیة یجب أن تكون     
إن لم تكن كذلك فالمطل�وب وج�وب ان�ج�از            

ال�م�زع�وم�ة ل�ل�ث�ورة ال�ب�رج�وازی�ة                "   المھام" 
" ال�م�ھ�ام   " سأعود بتفصیل أكثر إل�ى ت�ل�ك        (  

اآلن الدیمقراطیة مستحسنة، ال سیما ) . الحقا
أنھ�ا ت�ح�س�ن ق�درة ال�ط�ب�ق�ة ال�ع�ام�ل�ة ع�ل�ى                          
ال�ت��ن��ظ��ی��م و ع��ل��ى ال�م��ش��ارك��ة ف�ي ال��ح��ی��اة                
السیاسیة، لكنھ�ا ل�ی�س�ت م�رت�ب�ط�ة إل�زام�ی�ا                    

.بالثورة البرجوازیة

الطریقة المخادعة األخرى التي اسُتـعمل بھ�ا     
ھذا المفھوم متعلقة بنضال الطب�ق�ة ال�ع�ام�ل�ة،            

الفكرة ھ�ن�ا ھ�ي      .   باألقل حتى عھد قریب جدا  
وج��وب م��رور ك��ل ث��ورة خ��ارج ال��غ��رب                 

 –"   دی�م�ق�راط�ی�ة     -برجوازی�ة " المتقدم بمرحلة   
أي بحقبة تطور رأسمالي غیر مح�ددة ال�م�دة            

ق�ب�ل     -في إط�ار ن�ظ�ام ب�رل�م�ان�ي ب�رج�وازي                 
ن�ت�ج   .   وضع االشتراكیة على جدول األع�م�ال   

عن ھذا نسف من داخل ل�ث�ورات اش�ت�راك�ی�ة              
أو )   ١٩٣٦كما في اسبانیا في ال�ع�ام     ( ممكنة  

استعمل ببساطة غطاء لمحاوالت الستالینیی�ن    
كم�ا ف�ي الص�ی�ن ف�ي            ( الوصول إلى السلطة  

ت�ك�م�ن األھ�م�ی�ة ال�ت�اری�خ�ی�ة                ) .   ١٩٤٩الع�ام    
لنظریة الثورة الدائمة في كونھا تعطي ب�دی�ال      

طبعا لم یعد معظم الشیوعیین السابق�ی�ن    .   لھذا
اش�ت�راك�ی�ة ب�ع�د         "   م�رح�ل�ة   " یعتقدون ب�وج�ود      

الرأسمالیة، ومن ثمة لم یعد ممكنا ب�ن�ظ�رھ�م            
س��وى ج��ع��ل ھ��ذا ال��ن��ظ���ام ال��رأس��م��ال���ي                      

م��ا درج��ة أھ��م��ی��ة          -.   أك��ث��ر"   دی��م��ق��راط��ی��ا  " 
التعریف الصائب لھ�ذه األح�داث م�ن زاوی�ة             
اإلستراتیجیة السی�اس�ی�ة ل�ل�ی�س�ار ال�م�ن�اھ�ض                  
للرأسمالی�ة ف�ي م�خ�ت�ل�ف ال�ب�ل�دان ھ�ذه؟ إن�ھ                       
یستمد أھمیتھ من وجوب م�ع�رف�ة ال�ث�وری�ی�ن              
لما ھي النتائج الممكنة، وبالتالي كیف یتع�ی�ن       
علیھم أن یحاججوا وكیف ی�ج�ب ع�ل�ی�ھ�م أن                

عصر الثورات البرجوازیة ان�ت�ھ�ى      .   یتنظموا
 أن ثمة ، ح�ت�ى ح�ی�ث           ١٩١٧ابرز أكتوبر  –

ت��وج��د دول��ة ق��ب��ل رأس��م��ال��ی��ة، إم��ك��ان ب��دء               
سیرورة إطاحتھا و التقدم ن�ح�و االش�ت�راك�ی�ة              

ب�ی�د   .   ك�ان "   برج�وازي " دون عبور اي طور    
أن ھزیمة الثورة الروسیة و الن�ت�ائ�ج الس�ام�ة         
للستالینیة على الطبقة العاملة أدت إل�ى ع�دم            
انجاز أي سیرورة مماثلة ب�ن�ج�اح ف�ي م�ك�ان              

" الشیوعی�ة " في الواقع، كانت الثورات  .   آخر
ال��م��زع��وم��ة الش��ك��ل ال��م��ع��اص��ر ل��ل��ث��ورات             
ال�ب�رج�وازی�ة، م�ف�ض�ی�ة إل�ى إرس�اء أن�ظ�م�ة                      
رأسمالیة دولة انھ�ارت ف�ي أورب�ا واالت�ح�اد              

م�ن  .   ١٩٩٣ و     ١٩٨٩السوفییتي بین عامي  
األھمیة بمكان فھم ھذا األمر ألن است�ع�م�ال�ن�ا        

واع�ت�ق�اد ال�ن�اس        "   الثورة االشتراكیة "   تعبیر  
أننا نسعى إلى إعادة خلق أن�ظ�م�ة س�ت�ال�ی�ن�ی�ة                 

ط�ب�ع�ا    .   یضعف إمكان إقناعھم بضرورة ذلك   
، ال أقول إن النض�ال م�ن أج�ل أھ�داف أق�ل                   

س�ی�ك�ون ھ�ذا         -من ثورة اجتماعیة ال قیمة ل�ھ  
في حالة قیادة الدول�ة م�ن     .   غباء فوق یساري  

قبل دیكتاتوریات، أو عندم�ا ت�ك�ون ال�ح�ق�وق            
مقلصة على ھذا النحو أو ذاك، یتع�ی�ن ع�ل�ى            
الثوریین النض�ال، ف�ي ال�ح�ال�ة األول�ى، م�ن                 
أجل إطاح�ة ال�ن�ظ�ام وف�ي ال�ث�ان�ی�ة م�ن أج�ل                       

ل�ك�ن ی�ت�ع�ی�ن ع�ل�ی�ھ�م               .   إصالحات دیمقراطیة 
القیام بذلك مع است�ھ�داف ت�غ�ی�ی�ر اج�ت�م�اع�ي                   

كما یبرز المثال المصري، ما لم یك�ن  .  أعمق
الھدف الواعي ثورة اجتماعیة ف�ل�ن ت�ح�ص�ل             

.القدرة حتى على ضمان بقاء ثورة سیاسیة

 ال یرمي ھذا إلى تقلی�ل ش�أن ش�ج�اع�ة أو                
أو ف��ي   "   م�ی��دان " إب�داع�ی�ة ال�ج�م��اھ�ی�ر ف�ي               

فبعض كبری�ات أح�دات     –الثورات المماثلة  
القرن العشرین مثل الثورات المكسیكیة أو     

یتع�ل�ق   . اإلیرانیة كانت سیاسیة بھذا المعنى 
األمر بنقاش حول ال�ن�ت�ائ�ج و ال�ع�واق�ب و                  

ھ��ل الس��ی��رورة     -.   ل��ی��س ح��ول الس��ی��رورة     
الجاریة في أوكرانیا شبیھة في ھذا الص�دد        
بانتفاضات أخرى حدثت في أث�ن�اء ال�رب�ی�ع            
العربي و التي أفضت إلى تغ�ی�ی�ر أن�ظ�م�ة؟          

س�واء ف�ی�م�ا ی�خ�ص           !   نعم إنھا شبی�ھ�ة ج�دا       
قدرة ھذه الثورات الكامنة على أن تص�ی�ر            

، أو ف�ی�م�ا        ) اش�ت�راك�ی�ة    ( ثورات اجتم�اع�ی�ة       
یخ�ص ك�ی�ف�ی�ة ب�ق�ائ�ھ�ا م�ح�ت�واة ف�ي إط�ار                         

ث�م إن ال�ث�ورة الس�ی�اس�ی�ة              .   ثورات سیاسی�ة  
كانت أفضل نتیجة لتلك السی�رورات، ك�م�ا          
األمر في تونس؛ أما في ح�ال�ة مص�ر ف�ق�د               

ف�ي ك�ل�ت�ا       .   كانت ثمة ثورة مضادة حق�ی�ق�ی�ة       
ف��ي أوك��ران��ی��ا وف��ي ال��رب��ی��ع          (   ال��ح��ال��ت��ی��ن    

ت��م�ث��ل��ت الص��ع�وب��ة ف��ي ض��ع��ف          )   ال�ع��رب�ي  
االشتراكیة بما ھي مبدأ منظم، ومج�م�وع�ة     

لكن انتم تعلمون ذلك ط�ب�ع�ا        -أفكار وھدف 
ح�ت�ى س�ن�وات       .   بشكل أفضل م�ن�ي ب�ك�ث�ی�ر          

، كانت ك�ل ح�رك�ة ث�وری�ة ت�ق�ری�ب�ا                ١٩٨٠
آل��ی��ا،م��ن ن��واح، ح��ت��ى ب��أورب��ا          "   یس��اری��ة" 

الشرقیة كانت مختلف الحرك�ات ال�ث�وری�ة،          
 وح�ت�ى ف�ي        ١٩٥٦ال سیما بھن�غ�اری�ا ف�ي           

بولونیا، تناضل من أجل طراز حقیقي م�ن         
إن غ��ی��اب ك��ل م��ن��ظ��ور              .   االش��ت��راك��ی��ة   

اشتراكي ھذا یمثل ضعفا خط�ی�را و ی�ب�رز          
أن مجرد كون الطبقة الع�ام�ل�ة أك�ث�ر ع�ددا            
من أي وقت مضى ت�اری�خ�ی�ا ل�ی�س ج�واب�ا                

إن مجرد وج�ود اس�ت�غ�الل ال ی�ن�ت�ج�ا               . كافیا
إن��ھ :   ع�ل�ى ن�ح�و آل�ي ال�وع�ي االش�ت��راك�ي                 

یجعلھ ممكنا لیس إال

أوكرانیا و الربیع العربي تتمة

١٢ 

جریدة یصدرھا تیار الیسار الثوري في سوریا  الخط االمامي



العوالم ال�م�رت�ب�ط�ة      -أي من نظریة األنظمة   
م�ن ج�ھ�ة       Wallersteinب�وال�رش�ت�ای�ن        

والماركسیة السیاسیة ال�م�رت�ب�ط�ة ب�ب�ری�ن�ر              
Brenner      رغ�م دف�اع     .   من ج�ھ�ة أخ�رى

ھذه النظریات عن م�واق�ف م�ت�ب�ای�ن�ة ج�دا                 
وحتى متناقضة بصدد أصول الرأس�م�ال�ی�ة         
وطبیعتھا، فإنھا تعتبر األحداث التي نم�ی�ل       
إلى النظر إلیھا بما ھي ثورات برج�وازی�ة      
م��ج��رد ث��ورات س��ی��اس��ی��ة، و ت��رى أن                    
السیرورة الدال�ة ف�ع�ال ك�ان�ت ھ�ي ت�ط�ور                  
قبلي ل�ل�ع�الق�ات ال�رأس�م�ال�ی�ة ف�ي اإلن�ت�اج                     

ب�ال�ن�س�ب�ة      ( ول�ل�م�ل�ك�ی�ة         )   بال�ن�س�ب�ة ل�ألول�ى        ( 
یتعین إذن على كل نظریة ت�رم�ي   ) .   للثانیة

إلى ال�دف�اع ع�ن ال�ث�ورة ال�ب�رج�وازی�ة أن                    
تستطی�ع ت�ف�س�ی�ر ال�ق�اس�م ال�م�ش�ت�رك ب�ی�ن                       
أح�داث ب�ال��غ�ة ال��ت�ب�ای��ن م�ن ق�ب�ل ال�ت�م��رد                      
الھولندي ضد اإلمبراطوریة االسبانیة ف�ي     

، ١٩، وتوحید ألمانیا في الق�رن    ١٦القرن  
  (٢٠وال��ث��ورة ال��م��ص��ری��ة ف��ي ال��ق��رن                

ال یمكن بنظري إی�ج�اد ال�ج�واب       ) .   ١٩٥٢
أمة -أي خلق دولة –سوى باعتبار نتائجھا  

مكرسة لتراكم الرأسمال، ب�اس�ت�ق�الل ع�ن             
. أخ��رى م��زع��وم��ة   "   م��ھ��ام" م��دى إن��ج��از      

یمكن العثور على ھذا الموقف في كتاب�ات       
ان�ج�ل�ز ح�ول         –الماركسی�ة ال�ك�ال�س�ی�ك�ی�ة             

ألمانیا، لینین حول روسیا، غرامشي حول      
ل�ك�ن�ھ�ا ل�م          –إیطالیا، ولوكاش بشكل أع�م        

غ�ال�ب�ا دون إح�ال�ة إل�ى             ( تصغ إال ح�دی�ث�ا         
ف�ي أع�م�ال إس�ح�اق          )   التراث الم�اركس�ي      

دویتشر، ثم في أع�م�ال ك�ریس�ت�وف�ر ھ�ی�ل                 
Christopher Hill  بدءا ( حول انجلترا

، وكتابات جیوف إیلی�ي  )  تقریبا١٩٧٤من  
Geoff Eley      حول ألمانیا،وتأم�الت أع�م

لدى ألیكس كالینیكوس و أعمالي الخ�اص�ة      
إل�ى  :   حول اسكتلندا و في مؤلفي ب�ع�ن�وان       

أي حد كانت الثورات البرجوازیة ثوری�ة؟     
ال�ت�ط�ور ال�م�ت�ف�اوت و            " ما داللة مفھوم      -

الذي ترجعون إل�ی�ھ ف�ي ب�ع�ض             "   المركب
دراساتكم النظریة الحدی�ث�ة ؟ وھ�ل ی�الءم             
ھذا المفھوم الوضع األوكراني و ال�وض�ع        
بأوربا الشرقیة في سیاق أشمل؟ وإن ك�ان         
مالئما فك�ی�ف ی�م�ك�ن رب�ط ھ�ذا ال�م�ف�ھ�وم                     
بالتغیرات االجتماعیة الراھن�ة و ال�م�ق�ب�ل�ة             
في تلك البلدان؟ ق�ب�ل ال�ت�ط�ور ال�م�ت�ف�اوت                  

.  والمركب، كان ثم�ة ال�ت�ط�ور ال�م�ت�ف�اوت               
یش�م�ل ھ�ذا األخ�ی�ر ع�ددا م�ن ال��ظ�واھ��ر                    
المختلفة، لكن األساسي من�ھ�ا ھ�و م�ف�ھ�وم             

یعطي التطور المتف�اوت   –" مزایا التأخر" 
البلد المتأخر إمكان التطور بت�ب�ن�ي أش�ك�ال         
التكنولوجیا والتقنی�ة وال�ع�ت�اد ال�ع�س�ك�ري،              
الخ األكثر تطورا بدال عن وج�وب ع�ب�ور        
كل مراحل التطور التي اجتازھا السابق�ون   

.األكثر تقدما

لیس في األمر شيء ماركسي على نحو خ�اص،           
ف�الس�ی�رورة الح�ظ�ھ�ا أوال           –وال حت�ى اش�ت�راك�ي       

في ال�ق�رن    Turgotو تورغو  Leibnizلیبنیتز  
 Sir Walter، و س��ی��ر وال��ت��ر س��ك��وت              ١٨

Scott        و   ١٩و الشعبویون الروس في ال�ق�رن 
شخصیات متنوعة مثل ھیلفردینغ و غرامشي و       

وأض�اف  .   ٢٠في مط�ل�ع ال�ق�رن          Veblenفبلن  
جرى ف�ي األص�ل       " .   التركیب"تروتسكي مفھوم  

تصور قانون التطور الم�ت�ف�اوت وال�م�رك�ب م�ن               
قبل تروتسكي لتفسیر شروط إمكان إس�ت�رات�ج�ی�ة            
الثورة الدائمة في روسیا ال�ق�ی�ص�ری�ة ك�م�ا أش�ار                 

 وم�ا    ١٩٠٥إلى ذلك في كتاباتھ في أث�ن�اء ث�ورة            
" و   "   ن�ت�ائ�ج وت�وق�ع�ات        " ب�ع�دھ�ا م�ب�اش�رة م�ث��ل              

، ل��م��ا ب��رز      ١٩٣٠وب��دءا م��ن ال��ع��ام        " .   ١٩٠٥
التطور المتفاوت والمركب كمفھوم إج�رائ�ي ل�ھ            

ولیس كمجرد جملة مالحظات ثاقبة ل�ك�ن          –اسم  
شرع تروتسكي یتبی�ن الس�ی�رورة ذات�ھ�ا              -ناقصة

في بلدان أشد تأخرا من روسی�ا ال�ق�ی�ص�ری�ة، م�ا                  
أساسیا ع�ن�دم�ا     –یجعل إذن الثورة الدائمة ممكنة  

یظھر التصنیع و التمدین في مجتمع إقطاع�ي أو         
خراجي مع عجز ھذا المجتمع عن انتق�ال ن�اج�ح             

وم��ن ث��م��ة ال��ط��اب��ع          –إل��ى ح��داث��ة رأس��م��ال��ی��ة           
وال�ت�ف�ج�ري اج�ت�م�اع�ی�ا ال�ذي ی�م�زج                   "   المركب" 
تتبع معظم ت�ح�ال�ی�ل ال�ت�ط�ور          " .   العتیق بالحدیث" 

ال��م��ت��ف��اوت وال��م��رك��ب ال��خ��ط األس��اس��ي ل��ف��ك��ر             
تروتسكي وتطرح أن ھذا ال�م�ف�ھ�وم ك�ان ، ب�ع�د                  
سقوط اإلمبراطوریات االستع�م�اری�ة ف�ي ن�ھ�ای�ة              
الحربین العالمیتین، قبال للتطبیق بشك�ل رئ�ی�س�ي           
على مناطق الع�ال�م ال�ت�ي ج�رى وص�ف�ھ�ا ت�ب�اع�ا                     

ث��م بش��ب��ھ      -ال��ع��ال��م ال��ث��ال��ث      –ب��ال��م��س��ت��ع��م��رات      
ل�ك�ن، ی�م�ك�ن        .   الجنوب اإلج�م�ال�ي       –مستعمرات  

بنظري فھم التطور الم�ت�ف�اوت وال�م�رك�ب ل�ی�س                 
ك��م��ج��رد س��ی��رورة م��ق��ت��ص��رة ع��ل��ى ال��م��ن��اط��ق             
المتأخرة أو ناقصة التطور ذات التف�اوت�ات ال�ت�ي           
ھیكلتھا االمبریالیة، بل كسیرورة نات�ج�ة إج�م�اال            
عن تسرب الحداثة الرأسمالیة في شك�ل تص�ن�ی�ع            

ف��ي إط��ار ال�ق��راءة ھ��ذا، ش��ھ�دت ك��ل              .   وت�م��دی�ن  
البلدان التي تعرضت لت�أث�ی�ر ال�م�ص�ان�ع وال�م�دن               

. الحدیثة تطورا متفاوتا ومرك�ب�ا ب�درج�ة م�ع�ی�ن�ة               
الفرق بین ألمان�ی�ا و ال�ی�اب�ان م�ن ج�ھ�ة وت�رك�ی�ا                       
والصین من جھة أخرى متمثل في أن األول�ی�ی�ن            
مرتا بسیرورة ال�ت�ط�ور ال�م�ت�ف�اوت وال�م�رك�ب،                  
وب��رزت��ا ك��ق��وى ص��ن��اع��ی��ة ك��ب��رى ق��ب��ل ب��دء                     
االمبریالیة ف�ي وض�ع ال�م�ح�ددات ع�ل�ى ال�م�دى                    

إذن " .   م�ت�أخ�ر   " وما ھ�و    " متقدم"الطویل لما ھو  
ال یشیر التطور المتفاوت والمركب إل�ى ت�م�ی�ی�ز            
مكاني مطلق بین الغرب والشرق أو بین الشم�ال    
والجنوب ب�ل ب�األح�رى إل�ى ف�رق ف�ي ال�درج�ة                     
حیث یمكن لألولى أن تكون موض�وع ع�م�ل�ی�ات             

إذن .   تنقیب تاریخیة بدال من بحث سوسیول�وج�ي      
لیس التطور المتفاوت وال�م�رك�ب ح�ت�م�ا ن�ت�ی�ج�ة                  
تأثیر ال�ت�ص�ن�ی�ع وال�ت�م�دی�ن ال�رأس�م�ال�ی�ی�ن ع�ل�ى                          

مجتمعات قبل رأسمالیة،

م�ا ال�دالل�ة ال�ح�ق�ی�ق��ی�ة ل�م�ف��ھ�وم ال�ث��ورة                       - 
البرجوازیة ف�ي ال�ت�راث ال�م�اركس�ي؟ وم�ا               
ھي االتجاھات الرئیسة ف�ي ال�ت�ن�ظ�ی�ر ل�ھ؟                
وھل صمد ھذا المفھوم بوجھ تحدي نزع�ة       
ال�م�راج�ع��ة، س�واء خ�ارج ال�م��اركس�ی�ة أو                 
داخلھا؟ كان م�ف�ھ�وم ال�ث�ورة ال�ب�رج�وازی�ة                 

م�وج�ودا   )   لكن لیس تح�ت اس�م�ھ ال�راھ�ن           ( 
ی�م�ك�ن إی�ج�اده أوال ف�ي             .   قب�ل ال�م�اركس�ی�ة       

أع�م�ال ال�ج��م�ھ��وري االن�ج��ل�ی��زي ج��ی�م��س               
، ق�م ف�ي       ١٦٥٠ھارینغ�ت�ون ف�ي س�ن�وات            

أعمال االسكتلندي سیر جیم�س س�ت�وی�ارت         
، ثم في أعمال الثوري الفرنس�ي  ١٧٦٠في  

؛ ١٧٩٠ان��ط��وان ب��ارن��اف ف��ي س��ن��وات               
واالسم ال�راھ�ن اب�ت�دع�ھ ال�ف�رنس�ي ل�وی�س                   

یبدو، من خ�الل أب�ح�اث�ي       .   ١٨٣٩بالن في  
الخاصة، أن ماركس و انج�ل�ز ل�م یس�ت�م�دا                
ال��م��ف��ھ��وم م��ن ھ��ذه ال��م��ص��ادر، ب��ل م��ن                  
تطویرھما لمفھوم الثورة االج�ت�م�اع�ی�ة ف�ي            
أثناء تفكیرھما حول ھ�ی�غ�ل ف�ي م�ن�ت�ص�ف               

ینبع قسم كبیر م�ن ال�ل�ب�س       . ١٨٤٠سنوات  
المحیط بالمفھوم من الكیفیة التي أص�ب�ح�ت        
بھا صیغة خاصة من الث�ورة ال�ب�رج�وازی�ة             

الدیم�ق�راط�ی�ة     -أرثوذكسیة داخل االشتراكیة   
و ب�وج��ھ خ�اص داخ��ل         ١٨٨٩ب�ع��د ال��ع��ام      

ات�خ�ذت ت�ل�ك       .   ١٩٢٨الستالینیة بعد ال�ع�ام       
الصیغة بشكل أس�اس�ي ال�ث�ورة ال�ف�رنس�ی�ة،              
وبدرجة اقل الثورة االنجلیزیة، ن�م�وذج�ی�ن          
وك��ان��ت م��ی��ال��ة إل��ى اع��ت��ب��ار ال��ث��ورات                    

ی�ت�ع�ی�ن     "   مھ�ام " البرجوازیة مستتبعة لجملة   
إنجازھا من قبل ال�ج�م�اھ�ی�ر ب�ق�ی�ادة ط�ب�ق�ة                   

وغالبا .   برجوازیة ذات وعي طبقي واضح   
ما جرت مماثلة تلك الم�ھ�ام م�ع اإلص�الح             
ال��زراع��ي، وال��ت��وح��ی��د ال��ق��وم��ي وط��ب��ع��ا              

انظر أع�اله    (صدیقتنا القدیمة، الدیمقراطیة  
تعلیقاتي على المستتبع�ات الس�ی�اس�ی�ة ل�ھ�ذا              

أث��ار ال��م��راج�ع��ون االن��ت�ب��اه إل��ى أن            ) .   كل�ھ 
معظم البلدان لم تشھد أي سیرورة م�م�اث�ل�ة         

وك�ان    –للتجربتین االنجلیزیة و الفرنس�ی�ة        
ع��دد ك��ب��ی��ر م��ن��ھ��ا ، م��ث��ل أل��م��ان��ی��ا، دوال                

 –رأسمالیة بالغة التصنیع على نحو ج�ل�ي        
و إلى أن التجربتین الفرنسیة واالن�ج�ل�ی�زی�ة       
ذاتیھما كانتا اشد تعقیدا والتباسا مما ك�ان�ت          

ك�ان  . توحي بھ معظم التح�ال�ی�ل الس�ت�ال�ی�ن�ی�ة             
ال��م��راج��ع��ون ط��ب��ع��ا، بش��ك��ل رئ��ی��س��ي،                 
مناھضین للماركسیة لكن ھ�ج�م�ات أخ�رى          

جاءت من مصادر أكثر جذریة،

أوكرانیا و الربیع 
العربي
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وھ�ذا ج�رم ض�د          – لذا من القاتل م�ط�ل�ق�ا          
أن یق�وم س�اس�ة ال�ی�س�ار ب�أي                -االشتراكیة

تنازل لدعاوة الیمین الم�ت�ط�رف ال�م�ع�ادی�ة           
. لإلسالم وللمھاجرین في س�ب�اق ان�ت�خ�اب�ي           

النتیجة الوحیدة لذلك ھي إض�ف�اء ش�رع�ی�ة         
ب�ال�ع�ك�س،     .   على حجج الیمی�ن ال�م�ت�ط�رف         

یجب على الیسار أن یستند ع�ل�ى ت�ع�ب�ئ�ات          
جماھیریة، ال سیما على مشاركة الس�ك�ان         
المضطھدین وضحایا الت�ھ�دی�دات، ب�ق�ص�د           
التندید بأقصى الیمین وم�ن�ح ال�ن�اس ال�ث�ق�ة               

إن احد أسباب ض�ع�ف   .  الكافیة للتصدي لھ 
نسبي ألقصى الیمی�ن االن�ج�ل�ی�زي، ق�ی�اس�ا               
بفرنسا، ھو ن�ج�اح ال�ح�رك�ة االج�ت�م�اع�ی�ة                 

 Anti Nazi’ال��م���ن���ظ���م���ة م���ن ق���ب���ل            
Le ag ue  /  R o c k  A g a in s t 

Racism  ومطلع ١٩٧٠في متم سنوات 
من ال�م�ھ�م ال�ت�م�ی�ی�ز ب�ی�ن               .   ١٩٨٠سنوات  

أقصى الیمین الفاشي و ذاك غیر ال�ف�اش�ي،     
بس��ب��ب ت��ب��ای��ن ال��ت��ك��ت��ی��ك��ات ال��الزم��ة                     

ف�ي ب�ری�ط�ان�ی�ا ی�ج�ب ع�ل�ى                 :   لمحاربت�ھ�م�ا   
مناھضي العنصری�ة أن ی�ح�ول�وا م�ی�دان�ی�ا                
دون تظاھر الحزب ال�وط�ن�ي ال�ب�ری�ط�ان�ي            
الفاشي وتنظیمھ مسیرات؛ لك�ن ی�ج�ب أال           
یطبق ھذا التكتیك إزاء ال�ح�زب م�ن أج�ل             
استقالل ال�م�م�ل�ك�ة ال�م�ت�ح�دة، ف�ھ�و ح�زب                    
أقصى یمین لكن�ھ غ�ی�ر ف�اش�ي، رغ�م ان�ھ                  

ك�ی�ف     -.   یجب طبعا أن ن�ت�ظ�اھ�ر ض�دھ�م            
تتموقع أحزاب أقصى ال�ی�م�ی�ن وح�رك�ات�ھ               
السیاسیة إزاء مصالح الرأسمال الھیكل�ی�ة؟       
كیف یمكن تفسیر م�ق�درة أقص�ى ال�ی�م�ی�ن                
السیاسیة على التع�ب�ئ�ة الش�ع�ب�ی�ة ؟ أس�دت                
الفاشیة الكالس�ی�ك�ی�ة خ�دم�ت�ی�ن ل�ل�رأس�م�ال                  
األلماني واالیطالي فیما بین الح�رب�ی�ن، أال       
وھما سحق طبقة عاملة مص�اب�ة بض�ع�ف            
وإطالق دینامیة توسعیة امبریالیة ل�ل�ظ�ف�ر          

فائدة تلك التجربة م�ح�دودة   .  بأراض جدیدة 
الیوم ق�ی�اس�ا ب�ال�وج�ھ�ی�ن ال�م�ذك�وری�ن، إذ                     
لیست الطبقة العاملة الی�وم ك�ف�اح�ی�ة ع�ل�ى               
نحو یخیف ال�ب�رج�وازی�ة، ك�م�ا أن ال�دول                 

 –حیث أقصى الیمین أقرب إل�ى الس�ل�ط�ة             
ل��ی��س��ت ق��وى        -ال��ی��ون��ان ب��ال��م��ق��ام األول         

امبریالیة قادرة على السعي إلى الس�ی�ط�رة          
ع�ل�ى ال�ق�ارة ك�م�ا ف�ع�ل�ت أل�م�ان�ی�ا وح�ت��ى                         

الواقع أن كل ما یمكن أن یبقى في .   ایطالیا
م��ن ت��ج��ارب ال�ف��اش��ی��ة       ( ال�وض��ع ال�راھ��ن       

ھ��ي أوج��ھ ب��رن��ام��ج أقص��ى         )   ال��ت��اری��خ��ی��ة 
الیمین الالع�ق�الن�ی�ة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�رأس�م�ال،                   

. بخاصة في مظھره النیولی�ب�رال�ي ال�راھ�ن         
مثال، حرض المحافظون البریطانیون قبل      

 على موجة قومیة ام�ب�ری�ال�ی�ة      ١٩٩٧العام  
لیس ألن االتحاد األوربي ق�د  "   أوربا"ضد  

ان��ھ   –ی�ع�ادي ب�أي ش�ك�ل ال�ن��ی�ول�ی�ب��رال�ی�ة                    
ك�م�ا س�ی�ك�ت�ش�ف            -بالعكس آل�ة ل�ت�ط�ب�ی�ق�ھ�ا           

األوكرانیون عما قریب وعلى حسابھم

بل باألحرى كمناورة إلھاء إیدی�ول�وج�ي ب�وج�ھ          -
إخفاق النیولیبرالیة في تحسین م�وق�ع ال�رأس�م�ال             

لكن النزعة الوطنی�ة ال�م�ح�ف�زة ل�ھ�ذه              .   البریطاني
الغایة تمثل الیوم ع�ق�ب�ة ك�ب�ی�رة ب�وج�ھ مس�ی�ري                      
ال�دول��ة والس��اس�ة ال��ب��ری��ط�ان��ی��ی��ن الس�اع��ی��ن إل��ى               
مواصلة إستراتیج�ی�ة ان�دم�اج أورب�ي أك�ب�ر، أی�ا                  
كانت عق�الن�ی�ة ھ�ك�ذا إس�ت�رات�ی�ج�ی�ة م�ن وج�ھ�ة                        

كان المستفید ال�رئ�ی�س م�ن ال�ھ�س�ت�ی�ری�ا                 .   نظرھم
المناھضة ألوروبا ھو حزب است�ق�الل ال�م�م�ل�ك�ة           
المتحدة الیمیني المتطرف، وشجع نجاحھ الجن�اح    
الیمیني لحزب المحافظین، رغم تنافر السی�اس�ات     

وال واح�د م�ن ك�ب�ار           .   التي یدافع علیھ�ا ك�الھ�م�ا        
رأس��م��ال��ی��ي ب��ری��ط��ان��ی��ا ی��ری��د م��غ��ادرة االت��ح��اد              
األوربي، إنھم یریدون فقط إعادة التفاوض ع�ل�ى      
المعاھدة، لكنھم قد یكونون إزاء استفتاء ی�ف�ض�ي         

ی�م�ك�ن ق�ول       .   ف�ع�ال إل�ى االنس�ح�اب ال�ب�ری�ط�ان�ي                
الشيء عینھ بصدد حزب الشاي و ت�أث�ی�ره ع�ل�ى           
ال��ح��زب ال��ج��م��ھ��وري ف��ي ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة              

رغم ما لبعض أوجھ س�ی�اس�ة أقص�ى         .   األمریكیة
الیمی�ن م�ن ن�ت�ائ�ج ع�ك�س�ی�ة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ح�اج�ات                            
الرأسمال، ال یترتب عن ذلك أن تنامي الف�وض�ى     
التي قد تنتج عن تطبیق ت�ل�ك الس�ی�اس�ات س�ی�ف�ی�د                 

الدفاع عن ال�ن�ظ�ام      . حتما، وحتى مداورة، الیسار 
ھو دوم�ا ھ�دف ال�ب�رج�وازی�ة ال�رئ�ی�س�ي، ح�ت�ى                      

سیج�ري،  .   بمقابل اختالل مؤقت لسیر ھذا النظام 
في وض�ع ق�د ی�ف�ض�ي ف�ی�ھ ال�ی�أس االق�ت�ص�ادي                         
واالجتماعي إلى اضطرابات، است�ع�م�ال أح�زاب        
أقصى الیمین لحرف االنتباه عن السبب الحقی�ق�ي        
للقلق االج�ت�م�اع�ي ن�ح�و أك�ب�اش ف�داء م�ح�ددی�ن                       
مس�ب�ق��ا، أی��ا ت�ك��ن ع��واق�ب ذل��ك ع��ل�ى الص��ع�ی��د                    

م��ا ھ��ي اآلث��ار األخ��رى ال��وازن��ة              -.   الس��ی��اس��ي 
للنیولیبرالیة على الھویات العرقیة و ال�ط�ب�ق�ی�ة ؟            

ع�م�ی�اء    "   تزعم إیدیول�وج�ی�ا ال�ن�ی�ول�ی�ب�رال�ی�ة أن�ھ�ا                  
سوى فیما ( ، وأن األسواق ال تقییم تمییزا " عرقیا

ق�د یص�ح ذل�ك        ) .   یخص الثروة والسلطة، ط�ب�ع�ا       
أو المستویات العلیا للطبقة المتوسطة %   ١لنسبة  

، ل��ك��ن     ) ال��ذی��ن ف��ي األع��ل��ى        %   ١٥( ال��ج��دی��دة     
النیولیبرالیة فاق�م�ت،ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ج�م�ی�ع ت�ق�ری�ب�ا،                      

أوال، في التناف�س  .  التوترات العرقیة بثالثة طرق 
لالستفادة من ن�ف�ق�ات ع�ام�ة ھ�ي ف�ي ان�خ�ف�اض                       
قوي، تغدو المطالبة بمساعدة خاصة على أساس     

من یتمكن من البرھ�ن�ة   :  عرقي بدیال عن النضال 
قد ُعـومل على نح�و أس�وأ م�ن        "   عرقھ" على أن   

آخرین،أو انھ محروم أكثر، ی�ح�ق ل�ھ ال�ح�ص�ول            
على تمویل تعویضي من الدولة ، بخاص�ة ع�ل�ى         

م�ا یش�ج�ع ط�ب�ع�ا ال�ن�اس ع�ل�ى                    -الصعید المحلي 
اعتبار أنفس�ھ�م م�ن�ت�م�ی�ن ف�ي ال�م�ق�ام األول إل�ى                        

ثانیا، ترف�ع ال�ن�ی�ول�ی�ب�رال�ی�ة بش�ك�ل ك�ب�ی�ر                     .   عرق
مستویات التقسیم االجتماعي، على ن�ح�و ی�ج�ع�ل             
التمسك بنوع من الھ�وی�ة ال�ع�رق�ی�ة ، ح�ت�ى وإن                    

بغیاب وع�ي ط�ب�ق�ي        –كانت مخترعة حدیثا قادرا   
على منح التماسك االجتماعي المتاح ب�وج�ھ    -قوي

وھ�ذا ی�غ�ذي      .   التسلیع الفظ ل�ل�ع�الق�ات اإلنس�ان�ی�ة           
.طبعا الیمین المتطرف

 بل لتأثیرھ�م�ا ع�ل�ى م�ج�ت�م�ع�ات زراع�ی�ة                   
مستقرة من قبل، حتى لو خضعت لق�وان�ی�ن     

ل�ھ�ذا الس�ب�ب، ی�الءم          .   التطور ال�رأس�م�ال�ي      
ال�م�ف��ھ�وم أیض�ا ال��ت�ط��ورات ال�ح��دی�ث��ة ف��ي                 
الص�ی�ن م�ث�ل��م�ا ك�ان م�الئ��م�ا ف�ي س�ن��وات                     

أما قابلیة تطبیق ھذا المفھوم عل�ى  .   ١٩٢٠
بلدان مثل أوكرانیا فتلك مسأل�ة ی�ت�ع�ی�ن أن              
تكونوا في موقع أفضل مني لإلجابة علی�ھ�ا    

ال اعتقد ذلك ألن ال�ت�ص�ن�ی�ع ج�رى ف�ي                  –
العھد الستالیني، ل�ك�ن ال�ث�ورات ی�م�ك�ن أن                
تتسبب فیھا عوام�ل أخ�رى غ�ی�ر ال�ت�ط�ور                
المت�ف�اوت وال�م�رك�ب، وإال س�ی�واج�ھ م�ن                   
یعیش منا في أورب�ا، ح�ی�ث ب�ات إل�ى ح�د                  

 -.   بعید ظاھرة تاریخیة، مستقبال قاتما ج�دا   
ثمة مؤخرا تنامي جوھري للدع�م الش�ع�ب�ي        
لل�ی�م�ی�ن ال�م�ت�ط�رف ب�ب�ع�ض ب�ل�دان أورب�ا                       

ھ��ل ) .   ب��خ��اص�ة ف��ي أوك��ران��ی�ا       (   الش�رق��ی��ة    
یطابق ھذا المیل نم�وذج�ا ع�ال�م�ی�ا م�ا؟ م�ا                  
الروابط بین العولمة النیولیبرالیة وص�ع�ود        
أقصى الیمین؟ ثمة ف�ي اآلن ذات�ھ ان�ب�ع�اث               
إج��م��ال��ي ل��ألح��زاب ل��ف��اش��ی��ة ول��ألح��زاب            
الیمینیة المتطرفة غیر الفاشیة، من انجلت�را     

األم�ر ھ�و ج�زئ�ی�ا رد ی�م�ی�ن�ي                  .   حتى الھند 
على العولمة النیولیبرالیة، وبخ�اص�ة ع�ل�ى          

ال�ت�ي ت�داف�ع         –"   االجت�م�اع�ی�ة    " النیولیبرالیة  
عن األجندة االقتص�ادی�ة األص�ل�ی�ة، ل�ك�ن�ھ�ا               

ف��ی�م�ا ی�ت��ع�ل�ق ب�ال�ط��ب�ق��ات              –ع�ازم�ة أیض�ا        
على التصدي للع�ن�ص�ری�ة        -الوسطى باألقل 

ب�وج�ھ ھ�ذا،      .   ولمختلف أشكال االض�ط�ھ�اد     
ل�ل�دف�اع ع�ن األم�ة          "   الیم�ی�ن ال�ج�دی�د       " یقف  

ضد تأثیر ال�ھ�ج�رة      " األھالي"وعن السكان  
، س�واء بس�ب�ب ح�رك�ات            " م�دم�را  "المعتبر  

السك�ان داخ�ل االت�ح�اد األورب�ي أو ع�ل�ى                  
ی��راھ��ن ھ��ذا الش��ك��ل م��ن            .   ن��ط��اق أوس��ع    

الشعبویة الیمینیة ع�ل�ى االس�ت�ی�اء الش�ع�ب�ي               
واالن�ھ��ی��ار االج��ت��م��اع��ي واالس��ت��الب إزاء         
النخب السیاسیة باتھام المھاجرین أن�ف�س�ھ�م          

یمثل ھذا ال�ن�وع م�ن ال�ع�ن�ص�ری�ة ط�ب�ع�ا                  (  
العنصر المھیمن ف�ي ج�م�ل�ة ع�ریض�ة م�ن               
المواقف ذات الطابع المحافظ أو ال�رج�ع�ي         

التي ُیع�ت�ب�ر أن�ھ�ا        " المؤسسات"و)  اجتماعیا
أتاحت للمھاجری�ن ت�ل�وی�ث ص�ف�اء ال�ج�س�م                 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧لقد أضف�ت أزم�ة       .  الوطني
. مزید مصداقیة على ما تقول ت�ل�ك ال�ق�وى             

وطالما لم یفلح ال�ی�س�ار ف�ي أق�ن�اع ال�ع�م�ال                 
باألسباب الحقیقیة لمشاك�ل�ھ�م، س�ت�ج�د ھ�ذه              

. األحزاب جمھورا
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وعدم وجود أي نوع من الدراسة لطبیعة 
العاملین المستھدفین، حیث أن معظ�م�ھ�م        
قد تم إعفاؤھم سابقًا من العم�ل ف�ي ت�ل�ك          
األقسام نظرًا لحالتھم الصحیة المرضیة، 
كما أن بعضھم ی�ن�اھ�ز ع�م�ره ال�راب�ع�ة                  
والخمس�ی�ن، ووف�ق�ًا ل�م�ع�ای�ی�ر الس�الم�ة                  
الدولیة فقد یھدد حیاتھم التعرض لل�م�واد       
الكیمیائیة الخطرة بشكل یومي، والع�م�ل       
المجھد على المضخات وتسل�ق الس�الل�م         
وسواه مما یحتاج إلى بنیة عضلیة قویة،   
خاصة وأن آلیة العمل تتطلب القیام ب�ھ�ا         
خ��الل وق��ت قص��ی��ر ووف��ق��ًا ل��خ��ط��وات           
منطقیة وتسلسل إلزامي، والتي قد یعجز    

ف�ج�اء ھ�ذا ال�ق�رار          .   عنھا بعض الشب�اب   
دون أدنى مراعاة لما سبق بما بدا أش�ب�ھ        

 عامل ١٠٠بالعقوبة الجماعیة ألكثر من     
، م��ع وج��ود إش��اع��ات             ) ح��ت��ى اآلن    ( 

باستصدار ق�رارات مش�اب�ھ�ة تس�ت�ھ�دف             
وبتقصین�ا ف�ی�م�ا ب�ی�ن           .   المزید من العمال 

بعض المّطلعی�ن اس�ت�ط�ع�ن�ا م�ع�رف�ة م�ا                  
حص�ل وراء ك��وال�ی�س اس��ت�ص�دار ھ��ذا              
القرار، ح�ی�ث ع�ل�م�ن�ا ب�وج�ود ح�ل�ف�ی�ن                     
أساسیین داخل المعمل، أح�دھ�م�ا ی�م�ثل�ھ            

ال�م�دی�ر ال�ع�ام        ( المھندس ھ�ی�ث�م ش�ق�ی�ف            
واآلخر یمثلھ ال�م�ھ�ن�دس ج�م�ال         )   الحالي
وكل م�ن�ھ�م�ا       )   المدیر العام السابق(العبد  

وعل�ى م�ا     .   األثقل منھ"   واسطاتھ" یمتلك  
یب�دو أن ن�وع�ًا م�ن ال�م�ن�افس�ة ق�د ك�ان                       
محتدمًا فیما بینھم�ا س�اب�ق�ًا، وی�أت�ي ھ�ذا                
القرار ان�ت�ص�ارًا ل�ل�ق�ط�ب ال�ذي ی�م�ثل�ھ                    

وم�ا ج�رى أن       .   المھندس ھ�ی�ث�م ش�ق�ی�ف         
شقیف أرسل إلى وزیر الصناع�ة ك�م�ال          
الدین طعمة یطلب من�ھ ال�م�واف�ق�ة ع�ل�ى               
توظیف ع�دد م�ن الش�ب�اب ف�ي األقس�ام                
اإلنتاجیة، وھو ما لمح البعض إلى كون�ھ   
مخططًا یھدف إلى توظیف المح�س�وب�ی�ن      

لكن الحلف (!). علیھ وقبض المعلوم 

اآلخر قد مارس ضغ�وط�ًا ع�ل�ى ال�وزی�ر م�م�ا                
دفعھ إلى رفض الطلب بحجة وجود فائض من   
الموظفین،  ون�ّب�ھ إل�ى س�وء ت�وزی�ع�ھ�م، م�ع                      

وھ�ذا  .   توصیة بإجراء تعدیالت لتصحی�ح ذل�ك       
م��ا دف��ع ش��ق��ی��ف إل��ى إص��دار ھ��ذا ال��ق��رار                    

ومن الجدیر ب�ال�ذك�ر أن م�ن ب�ی�ن               .   موضوعنا
ابن المھندس جمال ال�ع�ب�د وك�ذل�ك        :   المشمولین
ل�ل�ح�ل�ف     (  عمال آخرین ی�ت�ب�ع�ون         ١٠أكثر من  

ی�ب�دي ال�ع�ام�ل�ون أس�ف�ھ�م ع�ل�ى ھ�ذه                     ) .   اآلخ�ر 
العقوبة الجماعیة التي حلت بھم دون أن یك�ون       

ل�ع�ب   " لھم بالقصة كل�ھ�ا ن�اق�ة وال ج�م�ل، فـ�                     
كما ج�اء ع�ل�ى      "   الكبار یذھب ضحیتھ الصغار  

وفي ظل غیاب ت�ام ل�دور ن�ق�اب�ة          .   لسان أحدھم 
العمال التي أعلنت حیادھا ال�ك�ام�ل ب�ح�ج�ة أن               
األمر خارج عن طاقتھا، وأن القرار جاء ب�ع�د          

أدرى " دراس��ة م��ن أول��ي الش��أن ال��ذی��ن ھ��م                
وم�ع غ�ی�اب أي ق�درة           ". (!)   بالمصلحة العامة 

لھؤالء العمال على تنظیم أنفسھ�م واالح�ت�ج�اج          
أو مجرد االعتراض، خوفًا على أرزاق�ھ�م م�ن       
ناحیة، وخوفًا من العاقبة التي قد توصلھم إل�ى       
السجن بحجج اعتدنا سم�اع�ھ�ا كـ� ال�ت�خ�ری�ب،              
واالعتداء عل�ى ال�م�راف�ق ال�ع�ام�ة، وال�ع�م�ال�ة                   
لجھات أج�ن�ب�ی�ة، وال�ن�ی�ل م�ن ھ�ی�ب�ة ال�دول�ة،                        
وسواھا من أكاذیب السلط�ة، ھ�ذا م�ن ن�اح�ی�ة                

فبذلك یضیع حق ھؤالء المستضع�ف�ی�ن       .   أخرى
إن م�ا ی�ع�ان�ی�ھ ال�ق�ط�اع               .   إلى أجل غیر مسمى   

العام في سوریا ھو أكبر من أن تختزلھ ح�ادث�ة    
كھذه، ففي كل مؤسسة حك�وم�ی�ة ت�ج�د أح�الف�ًا                
متصارعة فیما بینھا ھي أشب�ھ ب�ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات             
التي تتسلح بمخالب المتنفذین والع�ق�ي أح�ذی�ة           
المسئولین، وال تخدش مخالبھم س�وى ال�ع�ام�ل           
الُمفقر الُمستضَعف الذي ال یم�ل�ك س�وى ی�دی�ھ             

إنھم ینتصرون علینا بمحاصصتنا  " المنتجتین،  
.یختم أحدھم حدیثھ" على خبزنا

٢٠١٤ تموز ٢٦

یسار حمص

عقوبات جماعیة في م�ع�م�ل        
السماد بریف حمص 

تلعب األنظمة النیولیبرالیة ب�ال�غ�رب        :    ثالثا
دع�م ش�ك�ل�ي ل�ل�ت�ع�دد             :   لعبة ثالث�ی�ة األب�ع�اد       

في بریطانیا و الوالیات ال�م�ت�ح�دة         –الثقافي  
األمریكیة بجمیع األحوال، أما حالة ف�رنس�ا       

؛ وتشجیع ضمني للھ�ج�رة   ) فمغایرة شیئا ما 
بمستویات أجور أدنى؛ والتشھیر ف�ي اآلن         
ذاتھ بالمھاجرین بما ھم طفیلی�ی�ن یس�رق�ون         

تش�ھ�ی�ر      –أو المزایا االجتم�اع�ی�ة       / العمل و 
یضخمھ طبعا الیمین المتطرف كما أش�رت      

لمُ تضعف النیولیبرالیة ح�ت�م�ا ال�وع�ي          .   آنفا
الطبقي، ل�ك�ن�ھ�ا أض�ع�ف�ت ت�م�ث�ی�ل ال�ع�م�ال                      
الطبقي عبر االستسالم ال�ت�ام ل�ال�ش�ت�راك�ی�ة              

. الدیمقراطیة و تراج�ع االن�خ�راط ال�ن�ق�اب�ي            
ولھذا طبعا عواقب، ال سیم�ا ج�ع�ل إدراك             
كیفیة أخرى لتنظ�ی�م ال�م�ج�ت�م�ع أم�را ب�ال�غ                   
الص��ع��وب��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ال األش��د ع��رض��ة            

رب�م�ا ت�ت�م�ث�ل أك�ب�ر             .   لالستغالل ولل�ض�غ�ط    
األمور أھمیة ض�م�ن ت�ل�ك ال�واج�ب�ة ع�ل�ى                   

النضال ضد االضطھاد، وإرس�اء    (   الیسار  
، أي تل�ك  ) التضامن، وبناء أحزاب ونقابات 

التي یتعین أن تكون خیطا موجھا ل�ل�ب�اق�ي،         
في ضرورة إعادة تأكید ض�رورة وإم�ك�ان           

وفق شع�ار    -بدیل اشتراكي لألزمة الراھنة   
.إن عالما آخر ممكن: ١٩٩٩
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أوكرانیا و الربیع 
العربي

تتمة

عشر سنوات مرت على انتقالي، ول�م أظ�ن      
م��رة )   ال��ج��ح��ی��م( ی�وم��ًا أن��ن��ي س��أع��ود إل��ى           

ھكذا بادرنا ع�ام�ٌل وحس�رة ت�م�أل            . " أخرى
ففي قرار جدید أصدره ال�م�دی�ر ال�ع�ام          .   قلبھ

ل�م��ع�م��ل الس�م��اد اآلزوت��ي ب�ری��ف ح��م��ص              
المھ�ن�دس ھ�ی�ث�م ش�ق�ی�ف اس�ت�ھ�دف ج�م�ی�ع                       
العاملین الذین تم نقلھ�م س�اب�ق�ًا م�ن األقس�ام              
اإلنتاجیة إل�ى قس�م اإلدارة، ح�ی�ث تض�م�ن                

وھ�و  .   القرار إعادتھم إلى األقسام اإلنتاج�ی�ة   
قرار اعتبره العاملون تعسفیًا ن�ظ�رًا ل�ك�ون�ھ         
قد جاء دون سابق إنذار أو مشاورة مع�ھ�م،     
ودون أي مبرر طالما أن المع�م�ل م�ت�وق�ف          
بش��ك��ل ك��ام��ل بس��ب��ب ع��دم ت��واف��ر ال��غ��از               

أما .   الطبیعي الالزم لتشغیلھ، ھذا من ناحیة    
من ناحیة أخرى، كونھم قد غادروا األقسام      

اإلنتاجیة منذ أكثر من عشر سنوات،



 لیقومو بتن�ظ�ی�ف ال�م�دی�ن�ة ب�ع�د ان ت�م                    
اجالء سكانھا ب�ال�ق�ت�ل وال�ق�وة وال�ج�وع                
والعطش وب�ع�د أن انس�ح�ب م�ق�ات�ل�ی�ھ�ا                   

ع�ل�ى   "  مشروط تكتیكي ح�ف�اظ�ا     " انسحابا
ما ت�ب�ق�ى م�ن ت�ل�ك ال�م�دی�ن�ة وس�ك�ان�ھ�ا                         

ونظفوھ�ا ل�ك�ن م�ن         . .   وثوارھا األبطال  
ماذا ؟ م�ن ال�رك�ام ؟ ال؟ ب�ل م�ن أث�اث                    
المنازل من عفشھا من ف�رش�ھ�ا م�ن ك�ل              
شيء یمكن للمرتزقة اللصوص بیعھ في       
السوق السوداء كقلوبھم م�ف�ت�خ�ری�ن ب�م�ا             
سلبو ونھبو تحت مسمى ال�ت�ع�ف�ی�ش ك�ل              
ھذه المعطی�ات وال�م�ج�ری�ات ال�م�رع�ب�ة               
المخیفة تطرح أسئلة عدة،، این م�ج�ل�س       
األمن ؟ این األمم المتحدة؟ أین منظم�ات    
حقوق اإلنسان ؟ أال یستحق ماجرى ف�ي         
سوریة من جرائم ومج�ازر وإن�ت�ھ�اك�ات          
أن تجتمع بجدیة ولو لمرة أي م�ن ت�ل�ك              
المنظم�ات ،، أی�ن م�ح�ك�م�ة ال�ج�ن�ای�ات                   
الدولیة أم أن ھذا ال یعنیھ�ا ؟ أك�ث�ر م�ن                
مئة ألف سوري قتلو بس�ب�ب وع�ل�ى ی�د                
النظام ولم ی�ح�رك اي اح�د ف�ي ال�ع�ال�م                   
ساكن ،، أم أن شبح اإلستنكار وال�ت�ن�دی�د            
قد خیم على العالم أجمع ، ، وأن ال�ن�أي              
بالنفس أصبح موضة عالمیة ، ، ل�ك�ن�ن�ا             
رغم كل الصعوبات عل�ى درب ال�ث�ورة           

ت�ی�ار   . . . نمضي ولن ن�ح�ت�ف�ظ ب�ح�ق ال�رد             
ال��ی��س��ار ال��ث��وري ف��ي س��وری��ةح��م��ص            

الجریحة

ناشط یساري: بقلم

إننا نعشق الحریة نحن شعب یعش�ق ال�ح�ری�ھ وم�ن                
ل�ق�د كس�رن�ا       .   أجلھا صابرین على شتى أنواع الق�ت�ل    

فأفع�ل  .   حاجز الخوف وأصبحنا نتتعایش مع الموت    
. ماذا بعد الم�وت وم�اذا ب�ع�د ال�ت�ش�ری�د               .   ماشئت بنا 

؟ وماذا بعد أن یتمت أطفالنا وقطفت زھرة ش�ب�اب�ن�ا          
وتساوت مع األرض بیوتنا ابح�وزت�ك ش�ر ب�ع�د ل�م                
تستثمره ؟ أی�ھ�ا ال�ط�اغ�ی�ة أف�ع�ل م�ا ش�ئ�ت ف�ن�ح�ن                           

ألننا ما نزال صامدون حتى تقرع اجراس  ؟   األقوى
صامدون حتى یولد ط�ف�ل یص�رخ ب�دم�وع�ة           ؟   الحق

استفیقوا أی�ھ�ا ال�ن�ائ�م�ون ع�ل�ى               :   على شھداء ثورتنا  
استفیقوا أیھا الم�ن�اض�ل�ون     .  فراش الخوف والصمت 

فنساء الحریة اصبح�ن رج�اال وب�ع�ن         .   بألسنتكم فقط 
؟ نس�اء س�وری�ا ال�ث�ائ�رة             ؟   ن�ح�ن     .   السنتھن ألمثالكم 

نعشق الحری�ھ ون�م�وت ف�ي س�ب�ی�ل�ھ�ا ف�خ�س�ئ�ت ان                         
وم�ن�ذ اك�ث�ر       ؟ فالخوف من قلوبنا   .   نتراجع او نخاف  
في ذلك الی�وم  ؟   قد رحل وغادرنا؟ من ثالث سنوات 

وال�ى ك�ل     .   العظیم الذي كسرنا فیھ حاجز الصمت       
اق�ول ل�ك ب�اس�م نس�اء            ؟   من یتفوه بألسن�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة          

ث�ورت�ن�ا ث�ورة ك�رام�ة ول�ك�ل               ؟ السلمیة وكل سوریا     
. ثورتنا ثورة حریة وع�دال�ة اج�ت�م�اع�ی�ة         ؟   السوریین

للطاغیة والطائفي نقول باننا لن نساوم على سوری�ة       
وس�ت�ب�ق�ى     ؟   مھما كان ؟   لن نركع ثانیة ألحد؟   حبیبتنا

و لن نتس�اھ�ل م�ع م�ن خ�ان            .   قاماتنا مرفوعة عالیا  
وان كان ؟  فاالنتصار بات قریبا. الثورة او تاجر بھا 

س�ت�ب�ق�ى اھ�داف ث�ورت�ن�ا ف�ي                .   الجبناء یرونھ ب�ع�ی�دا     
الحریة والكرامة والعدل االجتماع�ي ت�ن�ی�ر ال�درب             
ال�ذي س�ی�س�ل�ك�ھ ك�ل ح��ر ف�ي م�ح�ارب�ة ال�ب�رب�ری��ة                           

لم ؟ أیھا الطغاة . والھمجیة ومن أجل تحرر البشریة
ولن تستطیعون ابدا سرقة ارواحنا التواقة للحریة و    
التي غدت ایقونھ لجیل سیك�م�ل ال�م�س�ی�ر م�ن أج�ل                

ع�م�دت�ھ    "   ج�ی�ال  ؟   یرى البعید ق�ری�ب�ا   "   جیال.   التحرر  
امھ الثورة بلھیب التمرد على كل طغیان واس�ت�ب�داد        

؟ ل�ذل�ك     .   ویتوق لتحریر ب�ل�دن�ا االس�ی�ر       ؟   واستغالل  
ابدلو دموعكم بزغارید الن�ص�ر   ؟  ورغم ھول مآسینا 
فقد قدمنا ارواحنا قربانا للحری�ھ   ؟ القادم لشعبنا الثائر  

و قلوبنا التي تنبض باالحزان ام�ام  .   وكسرنا قیودنا   
س�ت�ب�ق�ى     ؟ ارواح الشھداء ال�ت�ي ح�ارب�ت ال�ع�ب�ودی�ھ                 

ف�ي  ؟   ام�ا ال�ج�ب�ن�اء       .   تنبض من أجل تحررنا الكامل   
؟ لحظات كالتي تمر بھا بالدنا فھم شركاء ل�ل�ط�غ�اة        

اال یعلمون اننا نناضل .   وضحایاھم في نفس الوقت  
وان التحرر من الخوف ھو ؟ من أجل حریتنا جمیعا

. بدایة التحرر من كل اشكال القھر والغب�ن وال�ق�م�ع           
؟ في وجھ الع�ال�م الص�ام�ت ع�ل�ى م�وت�ن�ا نص�رخ                        

ھانحن صامدون رغم الموت والتعذی�ب والس�ج�ون          
أی�ھ�ا ال�ع�ال�م        .   والدمار والھمجیة التي تمارس بحقنا   

الصامت على موتنا ھل أصبحت أبكم وأعمى ؟ اال      
ترى بأعی�ن�ك م�آس�ي ش�ع�ب�ن�ا ؟ اال تس�م�ع ص�راخ                         

وع�م الص�م�ت      ؟   اطفالنا؟ لقد ج�ف�ت دم�وع ام�ھ�ات�ن�ا             
أیھا العالم الصامت على موت�ن�ا   . قلوبنا من أوجاعھا 

اعلم بأننا لن نتراجع عن ثورتن�ا ح�ت�ى ت�ج�ف اخ�ر               
. قطرة من دمائنا أو ننتصر

ناشطة یساریة

حمص لم تعد تنزف فقد جفت ب�ع�روق�ھ�ا            
الدماءحمص عاص�م�ة ال�ث�ورة الس�وری�ة             
المباركة ووقود اشت�ع�ال�ھ�ا ت�ح�ول�ت إل�ى               
رماد بعدما طالتھا ید النظام ید حزب اهللا     
والدفاع الالوط�ن�ي ح�م�ص ال�م�ح�اص�رة              
حمص الجریحة لم تعد محاصرة لم ت�ع�د        
جریحة فقد ذبل ال�ج�رح وف�ك ال�ح�ص�ار              
لكن بدمار م�أس�وي ل�م یش�ھ�د ل�ھ م�ث�ی�ل                    
وكأنما محرقة مرت ب�ھ�ا أو دق�ت ف�ی�ھ�ا                 
أجراس القیامة وتآكلت وتناثرت وتھدمت 

. . وت��ح��ول��ت ل��رك��ام ت��ح��ول��ت ألش��الء              
اوص�ال��ھ��ا ت�ق��ط��ع��ت ق�ت��ل��ت إب��ت�س��ام��ت��ھ��ا             
إجھضت فرحتھا ض�ح�ك�ت�ھ�ا ح�م�ص ل�م               
تمت لكن الموت مر بھا،،لقد قام عدد من      
ناشطي تیار الیسار الثوري ف�ي س�وری�ة           
ب�زی�ارة م�دن وأح��ی�اء ح��م�ص ال��ق�دی�م��ة                

ل�ل�وق�وف ع�ل�ى ح�ال ھ�ذه              "   المدمرة كلیا 
المدینة أو الركام الذي یذكر أن ھنا كانت   
تنبض حیاة لم تعد تنبض وترصد وتوثق        
مدى وحجم الدمار الذي ح�ل وی�ح�ل ف�ي           

ھذه المدینة والمدن الس�وری�ة األخ�رى ،            
دمار ھائل تعجز المف�ردات ع�ن وص�ف�ھ            
ركام وبقایا أب�ن�ی�ة وآل�ی�ات وبش�ر دم�ار                 
وحشي بعثي أسدي لیس ھذا ف�ح�س�ب ل�م          
تسلم تلك األحیاء فقط بالبرامیل والقذائف   
والصواریخ وھدایا النظام المتفج�رة ب�ع�د       
ھذا وذاك یرسل النظام تجار الرك�ام م�ن          
یس��م��ی��ھ��م األك��رم��ون وھ��م ال��م��ع��ف��ش��ون          

المجرمون السارقون القاتلون ،،
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         أیھا الطغاةتنزفحمص لم تعد 


