
2021شباط  /فبراير48العددسوريالسان حال تيار اليسار الثوري في  

! جنوب سوريّا، أعراض مرضية

مالمُحْانتفاضِةْالمدينةْ…طرابلُسْ "

"والّريفْفيْلُبنان

وضع السويداء على الخارطة 

السياسية

اطالق ميثاق حقيقة وعدالة 

نوالمغيبيالمعتقلينمصيرعنللكشف

تيار اليسار الثوري يطلق 

بودكاست اذاعي

عامل في طنجة28مقتل 

ةدولجريمة

ةروحا االشتراكي-األولالفصل

و الرأسمالية19–كوفيد 



الخط األماميياتيار اليسار الثوري في سور 

االفتتاحية

!  جنوب سوريّا، أعراض مرضية

2021فبراير  / شباط  48العدد   2

ثالثةىإلسورياوانشطارالعامالمشهدعلىالمتعددةالمضادةالثّورةأطرافوسيطرةالّسوريّةالثّورةهزيمةبعد

سيطرةمناطقضمنعيقالّذيالّسوريّ الّجنوبتميز.الّجماهيريّةِللنّضاالتمتمايزةقطاعاتثالثتوازيهانفوذمناطق

الموقعيجةنتفيهاعديدةقوىنشاطبِخصوصيّةووالقنيطرة،والّسويداءدرعاهيمحافظاتثالثويشملالنّظام

رخوةخاصرةإلىلّسوريّ االّجنوبِليتحولوالّسهل،الّجبلبينعليهاالتاّلعبيتمّ الّتيالقديمةوالتناقضاتالّجغرافي

ِللحراكالكبيرالتّراجعياقسفيسيماالوالّدوليّة،اإلقليميّة،المحليّة،القوىمنالكثيرفيهتنشطوملعب  النّظامجسدفي

الّشعبعامةكماريالّسوالّجنوبمحافظاتتعيشهاالّتيوالمعيشيّةاالقتصاديّةاألوضاعتدهورإلىإضافةالّجماهيري

روسيامنكلّ تشملسوريّا،منالّجزءهذافيلهانفوذومصالحهاِلتحقيقتسعىالّتيالقوىأنّ نالحظ.الّسوري

ِلتشكيليعهاجمتسعىأنّهابِالذّكرجديرهومماووغيرها،أِلمريكاإضافةواألردنوالنّظامهللاحزبإسرائيل،وإيران،

نفوذهمابسطمعهللاوحزبإيران،جانبإلىالنّظامكذلكلهاتابعةميليشياتروسياشكلتحيث  لها،تابعةميليشيات

المذكورةالقوىتعمل.لهاوطنيطابعالمحليةأخرىميليشياتوجودمناألمريخلووالواإليديولوجي،الّديني

حالةإلىدىأماسياسيّة،قناعاتهيمماأكثرارتزاقيهاعتباراتمنتنبعلهاوالءاتشراءعلىبينهافيماالمتنافسة

تحولبذلكوالّشعبيّة،الّجماهيرثمنهاستدفعالّدماءمنوشالالتأهليّةمطحنةوبذوروالفوضىاالستقرارعدممن

قِدمةالمتنافسةالقوىهذهبينمفتوحصراعساحةإلىسوريّاجنوب منالّسياقاهذوفي.بينهامستدامةِلحروبوم 

منعددأطلقهادعواتعناإلعالنتمّ ..الرؤوسالمتعددةالّرجعيّةالّردةوتمددالثّورةوهزيمةالعامالتّدهور

بلسوريّا،والمحافظةخارجمنعسكريدعماستجداءطريقعنذاتيّةإدارةإِلقامةالّسويداءمحافظةفي"النّاشطين"

الّدعمِلطلباسوريّ وشرقشمالفيالذّاتيّةاإلدارةإلىتوجهواأنّهمبعضهمويدعيبل...لهاالمحتلةالّدولبعضومن

تقفجربةتبِصفتهاسورياوشرقشمالفيالذّاتيّةاإلدارةمعمتضامنينكوننامنالّرغمعلىالمشروع،هذافي

اإلدارةتجربةأن  علىنشدد  أننودّ أنّناإالّ .الّطغمةنظامنفسإنتاجإعادةوجهفيعثرةحجراآلنحتّىموضوعيا  

قوةتوفريهمحددةذاتيّةوشروطثوريّ نهوضهومحددتاريخيسياقفيقامتقدسوريّاوشرقشمالفيالذّاتيّة

فيلهجادةتهديداتةِلمواجهالمناطقتلكمنِللنّظامالعسكريّةِللقواتواسعانسحابو(كرديّة)ومنظمةقويّةسياسيّة

الذّاتيّةإلدارةامشروعطرحِليصبحالّسويداء،محافظةفيتتوفرالالّشروطتلكمنأيا  أنّ نجدبينماأخرى،مناطق

شروطمنأيا  امتالكبدونتجربةاِلستنساخوخطيرةفاشلةومحاولةرعناءمغامرةوالّشروطالّظروفهذهفيفيها،

مسدانتأكجاءت،طرفأيّ منفاشلةمغامراتهكذاتشجيعمحاولةفإنّ لهذاونجاحها،والذاتيةالموضوعيّةتحقيقها

تساهمولنم،الدّ حماماتمنومزيدمحليّةأهليّةحربنارعلىالّزيتصبّ سوىآخرشيئا  تفعللنغيرهما،أوقسدأو

هكذابقوةندين.ةالّشعبيّ الّجماهيروحاجاتمصالححسابعلىطحنهِليتمّ األضعفهومسلحفصيلتشكيلفيسوى

ّطرفالكانأيا  وفضحهاورفضهاوراءهااالنجرارعدمالىشعبناجماهيروننبهمعا  آن  فيوخطرةفارغةحماقات

الثّورةقوىلِ وسيطرةالّجماهيريِللنّضالكبيرركودحالةسوريّاعمومكماالّسوريالّجنوبيعيش.لهاالّداعي

إالّ هومااهنالرّ الوقتفيميليشياتوخلقالمحافظةِلهذهتسليحأيّ فإنّ الّسويداءمحافظةيخصوفيما...المضادة

شعبناجماهيرالثّورياليسارتياريدعو.بهامصلحةأيّ ِللّجماهيروليسالفقراءوقودهاسيكونأهليّةحربمشروع

بِغرضتأتيتيوالّ بالدنافيالمتصارعةالقوىأوِللدولتدخالتأيّ ونبذالتّسليحمتاهةفيالّدخولوعدمالحذرتوخي

.بينهايمافأونفسهاالمحافظاتداخلاألهليّ الّسلمعلىكارثيّةتداعياتمنلهالمالها،تابعةواقعأمرسلطةفرض

لّجماهيراكفاحمنينطلقلمإنالنّجاحلهايكتبلنالمناطقهذهفيتحرريمشروعأيّ ِلبناءمحاولةأيأنّ ونؤكد

بناءيتطلبماهووالّسوريّة،المناطقكافةفيالّشعبيّةالّجماهيركفاحوتوحيدوربطتجربة،لهكذاوبنائهاوتنظيمها

.فيهالمساهمةعلىنعملماوهويفتقدها،شعبنايزالمابديلةوطنيّةثوريّةقيادة

ِللّشعبوالثّروةالّسلطةكلّ 

الثّورياليسارتيار
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.إنْأزمةَْاالشتراكيّةْتكمنْفيْمعناهاْْاليوم

يصفأن  الم حتملمن:العالمهذابِتاريخاألولىِللمرةاالشتراكيّة

لملكنوباالشتراكيين،أنفسهمبآخرأوبمعنىالعالمهذاسكانغالبية

المعنىو  ادة،اإلفقليلةالتّسميةهذهفيهتكونالذيالوقتاآلنحتّىيأتِ 

معاداة:سلبيّ هو"االشتراكيات"ِلمختلفالمتماثلِللمحتوىاألقرب

لكنالرأسماليّة، المتضاربة،األفكارهذهنطاق  إنّ اإليجابيالّجانبفيو 

انتشارمنأوسعهياالشتراكيّةنفسهات سميوالّتيمتوافقةالغير

عاملك  اعتمادهاصارالرأسماليّةمعاداةحتّىالبرجوازّي،العالمأفكار

.فأقلأقلمشترك

قراالشتراكيّةاألحزابمنعددالّطيفهذاأجزاءأحدفي اطيّةالّديم 

وعّدتبرامجها،مناالشتراكيالّطابعذاتالمطالببإقصاءعمليا  قامت

وهاألبرزالمثالو  اإلمكانبقدرالخاصةالمؤسساتعلىبالمحافظة

قراطيّةاالشتراكيّة اجتماعيّةحركةووفلسفةك فكرة")ألمانيافيالّديم 

مثلةألمانيافياالشتراكيّةت ع دلم ."(سياسيّ بِحزبم 

D.A"كتابقام Chalmers"االشتراكيالحزببِتلخيصاألخير

قراطي ّجمت  لقد.ألمانيافيالّديم  راكيّة،االشتوجوداألحزابهذهح 

قراالشتراكيّةإلىتميلشكلوهاالّتيالنّزعةولكن اطيّةالّديم 

ّجزءالعلى؟"اشتراكيّة"األحزابهذهمازالتمعنىبأيّ اإلصالحيّة،

علىندتستالّتيالّشيوعيّةالّدولتوجدالعالم،هذاصورةمناآلخر

الّربحظامنإلغاء:الّسلبيّةعلىوترتكز"اشتراكيّة"ِبأنّهاادعائها

عالّتيالّطبقةإنّ وحقيقة  الّرأسمالّي، لكيّةأصحابتضمّ الت شِرّ الم 

.الخاصة

ياالجتماعاالقتصاديالّنظام:اإليجابيالجانبعلى

عترفنيكلمالّرأسماليّ النّظامِباستبدالقامالّذي بهم 

."ماركسكارل"قبلِمن

يملكالّذيمنولكن–اإلنتاجوسائلتملكالّدولة

استغاللهايتمّ التيالعماليّةالكتلةليستبِالتّأكيدالدولة؟

عزلها، الّسيطرةمقوماتجميععنإبعادهاوو 

.الّسياسيّةواالجتماعية

الّذين"البيروقراطيينالرؤساء"جديدةطبقيّةقواعد

ّيةالّجماع–الّجماعيالنّظامعلىقواعدهمت فر ض

عادلالتّساوييكنمالمالبيروقراطيّة كّيا  ميكانيم 

المجتمعاتهذهمعنىبأيّ ،"بِاالشتراكيّة"

تاالشتراكيتانهاتان؟"اشتراكيّة" م  بشكلانالم صم 

أكثرةمشتركقواسملديهماولكنتماما ،مختلفتانذاتي

.المتوقعمن

الشتراكيّةاطابعت ضفيبأن  دائما  حل متاالشتراكيّة

لأن  دائما  مبدؤهاكاناألعلى،منالّرأسماليّةعلى خ  تد 

.راكياشتذاتهبحدّ هووالمجتمعاالقتصادفيالّدولة

لّستالينياِللمفهومالقاتلةالتّوليفةهذهش بِّهتلقد

علىأمن"االشتراكيّة"ي سمىشيءفرضبِغرض

جذورههلكالهماِباالشتراكيّة،اإلقناعمعادلةوأِلسفل،

إلىعودةبال.االشتراكيّةِللفكرةالغامضالتّاريخفي

ذور معنىفيالبحثالتّاليةالّصفحاتتقترح:الجُّ

.جديدةبِطريقةتاريخيّا  "االشتراكيّة"

تمّ دوقمختلفة"اشتراكيّةأنواع"هناككانتل طالما

ة،عنيفسلميّة،ثوريّة،إصالحيّة،إلىتقسيمها

قراطيّة، االنقساماتهذهإلخ،..…استبداديّةديم 

هوتحتهاالمنطوياألساسيالتّقسيملكنموجودة

.آخرشيء

الفصل األول من كتاب روحا االشتراكية 

وسام مشهور أبو حسون : ترجمة
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يمالتّقسكاناالشتراكيّة،األفكاروالحركاتتاريخخاللمن

منيّةاالشتراك"و"األعلىمناالشتراكيّة"بينمااألساسيّ 

."األسفل

أعلىنمتأتياّلتيِلالشتراكيّةالمختلفةاألشكالمنيوجدما

ِللّجماهيرهاتسليميتمّ أن  يجب(لهاالمعقولالّشبيهأو)أِلسفل

متنة هيلّتيواالحاكمةالنُّخبةطريقعنبِآخرأوبِشكل  الم 

.الحقيقيّةالّجماهيرِلس لطةتخضعالباألساس

طبقةاالشتراكيّةجوهرإن يتهارؤهواألعلىإلىاألسفلمنالم 

التّحرراللخمنإاّل تتحققأن  يمكنالاالشتراكيّةبِأنّ :القائلة

عنالحّريّةإلىسيصلالّذيالحراكفيالنّشطةِللّجماهيرالذّاتي

حملتأجلمنبِصراع"األسفلمن"تعبئتِهاوأيديهمطريق

فقطليسوا)ك ممثلينمصيرهمتقريرفيمسؤوليتهم

لّطبقاتاتحريريتمّ أن  يجب".التّاريخمسرحعلى(موضوعات

ملةالجّ هيهذه،"نفسهابِذاتالعاملةالّطبقاتقبلمنالعاملة

دأالمبهووهذااألولىِلألمميّة"ماركس"كتبهاالّوياألولى

.حياتهِ مسيرةفياألول

يوعيّةالشّ قبوليبررالّذيهواألعلىمناالشتراكيّةمفهومإنّ 

تباهاالنيركزاالشتراكيّة،أشكالمنك شكلالّديكتاتوريّة

قراطياالجتماعي ِللمجتمعيّةالفوقالبرلمانيّةالب نيةعلىالّديم 

جعلهايماوهوِلالقتصاد،"الع ليابِالقيادات"التاّلعبوعلى

عادية .األسفلمنالّجماهيريّ ِللعملم 

علىة،االشتراكيّ علىغريبا  ليسذلكِبأنّ المالحظةي رجى

عبرائدالسّ هواألعلىمنالتّحررإلىالتّوقف إنّ ذلكمنالعكس

الّدائمدالوعإنّهالّسياسّي،القمعوالّطبقيالمجتمعمنقرون

ِلألعلىيتطلعونالّناسإِلبقاءحاكمةسلطةكلبهتعهدت  الّذي

.يةالحمالهذهالحاجةمنأنفسهمتحريرمنبدال  الحمايةأجلمن

ذيالّ و  العدالةانعداممنالخالصأجلمنِللملوكالّناسنظر

استبدادعلىاالنقالبأجلمنالمسيحإلىاللورداتبهقام

.األسفلنمالّجماهيريِللعملالّجريئةالّطريقةمنبدال  الملوك،

اّلذي"الّجيد"الحاكمعلىالعثورحكمةاألكثرواألسلممندائما  

.جيدينالناسسيجعل

أن  ليهعوِلذلكالحضاراتتاريخإلىاألعلىمنالتّحررنمطيعود

لكناالشتراكيّة،فيأيضا  ي ظهر راكالحإطارضمنفقطو 

يصبحأن  أِلعلىاألسفلمنِللتّحرريمكنالّجديداالشتراكي

.واقعيّا  طموحا  

خاللفقطولكنالمقدمةإلىفعال  ذلكاستقدامتمّ االشتراكيّةفي

أّنهعلىاالشتراكيّةتاريخقراءةيمكن.االندالعاتوالبدايات

منهانفسِلتحريركبيرحدإلىناجحغيرولكنّهمستمرجهد

.األعلىمنالتّحررتقليدالقديم،التّقليد

فهمهايمكنالِلالشتراكيّةالحاليّةاألزمةبِأنّ القناعةمنانطالقا  

علىمثلةاألبعضإلىسننتقلالكبيراالنقسامهذاحيثياتمنإاّل 

.االشتراكيّةروحيّ 

لّسائد في إّن االشتراكيّة من األعلى هي التّقليد ا

.  تطور االشتراكيّة

Hal Draper
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والرأسمالية 19كوفيد 

"أليكس كالينيكوس: "بقلم

سمير اسحق: ترجمة

سبةبِالنّ توقفتقدالحياةأنّ لوكماالماضيالعامكان

عدمليكفيبماالمحظوظينأولئكخاصةمنّا،ِللكثيرين

عدوىأكثرجديدةأنواعانتشارإنّ .19_بـِكوفيدإصابتهم

احتمالأنّ معناهكفؤالغيرالقاسيةوحكومتناالفيروس،من

يجباللكنأخرى،مرةتأجيلهتمّ قدالمأساةهذهنهاية

.ائما  دتتغيروتتحركبلمعلقةالّرأسماليّةأنّ تخي ل

العامنهايةإصداراتفيِللغايةشيقتينمقالتينفيذلكجاء

أنّ ينالمقالتإحدىأفادت،"تايمزفاينانشيال"صحيفةمن

فيالتّحوالتجانبإلىالمركزيوالبنكالبنكسياسات"

تضعفعلبِالكانتالّتياالتجاهاتأبرزتقدالمستهلكسلوك

ركاتالشّ منقليلعددأيديفيوالنّموالثّروةمنالمزيد

اريّ ومستشوالمستشارينِلألكاديميينوفقا  الكبيرة

."الّشركات

مثلئيسيّةالرّ القطاعاتفيالكبرىالّشركاتالوباءفضللقد

اتوالمستحضروالتّجزئةالمعلوماتتكنولوجياشركات

جموعةممنالّشراءعلىالمستهلكونركزوقدالصيدالنيّة،

ةالالزمالمواردلديهاالّتيالمألوفةالّشركاتمنمحدودة

عبرملالعإلىالتّحولهوو  المتغيرالوضعمعِللتّكيف

تناميةالقّوةلكنّ اإلنترنت، اتجاههيىالكبرل لّشركاتالم 

.المدىطويل

Harvard"مجلةفين شرتدراسةأفادت Business

Review"الّشركاتاحتفاظاحتمالية"أنّ 2019عامفي

هيمنةبِمراكزهاالكبيرة أناليةاحتمتقلّ بينماتزداد،الم 

."ومربحةكبيرةالصغيرةالّشركاتتصبح

ولاألصعلىالعائدالّربحمتوسطبينالفجوةارتفعت

في"٪15"نموالّصغيرةالكبيرةالّشركاتبينالتّشغيليّة

أحدأنّ يبدوإذ،2010في"٪35-30"إلىالتّسعينيّات

فيثرأكتستثمرأنيمكنالكبيرةالّشركاتأنّ هوالعوامل

.والتّطويرالبحث

:  قالت هارفارد بزنس ريفيو

علىدوالرمليون330كبيرةشركةأنفقت،المتوسطفي"

إنفاقمتوسط"بينما،"2017عامفيوالتّطويرالبحث

رغيأنّهاالواضحفمن...."دوالرماليين6الصغيرةالّشركة

".مامصادفةخاللمنإالكبير،منافسِلمواكبةكافية

وهنا،التّمويلإلىالوصولعلىيعتمداالستثمارأنّ حيث

آخرمقالأظهركماالكبرى،الّشركاتقوةالوباءأظهرأيضا  

."تايمزالفايننشال"في

لّشركاتااقتراضفيطفرةالماضيةالقليلةالّسنواتشهدت

توسياساالمنخفضةالفائدةأسعارمعتفاعلتحيث،

جديدةأموالخلقأيّ الكميّ ِللتّيسيرالمركزيّةالبنوك

ضتقترنفسهالوقتوفيالمالي،النّظامفيوضّخها

فيسنداتإصدارطريقعنرئيسيبشكلاآلنالّشركات

.البنوكإلىالذهابمنبدال  الّدين،أسواق

ركبيبشكلالعدوىانتشارمعالماضي(مارس)آذارفي

تدخلاألصول،أسعاروانهارتاألسواقهذهالذّعرساد

و  ،الفيدرالياالحتياطيومجلساألمريكيّ المركزيالبنك

ولواألصالّشركاتسنداتمنمختلفةأنواعبِشراءوعدا

األخرىالماليّة
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:  وقد جاء في المقال

،بِالتّعافياألسعاربدأتواحدسندشراءبدون"

تعاد"وأيضا  ."الفيدرالياالحتياطيبدعممدعومة

األبوابحتوفتاألمريكيّةالّشركاتفيالمستثمرينثقة

".الجديدةالّشركاتديونزيادةأمام

،"تِللّشركااإلطالقعلىاقتراضفورةأكبر"وفي

فيدوالرتريليون1.8األمريكيّةالّشركاتجمعت

الّشركاتكانتو  ،2020عامفيالّسنداتسوق

وفقا  أكبربسهولةاألموالجمععلىقادرةالكبرى

:لألعمالكولومبياكليةمن"درمونيأِلوليفييه"

تكلفةراألكثالمصرفيّةالقروضعلىالحصولأصبح"

هذاعوبةصأكثرالّصغيرةالّشركاتعليهاتعتمدوالّتي

."اإلقراضمعاييرالبنوكشددتحيثالعام

فيرفيالمصاالئتمانفيالّزيادة"أنّ بحثهِ وخالصة

تقريبا  بالكاملجاءت"2020عاممناألولالنّصف

لىعالكبيرةالّشركاتجانبمنالّسحبعملياتمن

مسبق االملتزمةاالئتمانخطوط

:  المقال مترجم من صحيفة

حزب العمال االشتراكي 

البريطاني

لىعالّشركاتقدرةتراجعت"ذلكغضونفي

ماعددارتفاعمعالمتزايدةالّديونسداد

تكانالّتي-"الّزومبيبِشركات"يسمى

ثالثلمدةاألرباحمنأعلىفوائدهامدفوعات

"اريخيّةالتّْالذّروةمنبِالقرب-متتاليةسنوات

،"Leuthold"مجموعةمنِلبياناتوفقا ْ

وكالبنمعالفيدرالياالحتياطييحصرَوهذا

اقأسودعماستمراريّةفياألخرىالمركزيّة

مةاألزمنذبِآخرأوبِشكلحدثكماالّديون

.2009-2007فيالعالميّةالماليّة

تإنفستمنإنسايتمن"فيرودأليكس"قال

الحتياطياخلقلقد":تايمزفاينانشيالِلصحيفة

فإنّْذالِْ،"اإلنقاذخطةبِشأنتوقعا ْالفيدرالي

مديعتاألمامإلىالالنهائيالّرأسماليّةهروب

.متزعزعةأسسعلى

ديميرفال"الّروسيالثّوريالّزعيموضعلقد

منأكثرلقباليساريواجهالّذيالتّحدي"لينين

الواقعكماراديكاليّا ْتكونأن"–عام100

المتغيرظامالنّْهذامثلراديكاليّا ِْلتكون-"نفسه

".باستمرار

لوغو حزب العمال االشتراكي البريطاني
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مقال  تحليلّي ِلوضِع الّسويداء على الخارطةِ 

الّسياسيّة الّسوريّة

وسام مشهور أبو حسون: بقلم 

ضعِ الوعنالّسويداءفيالوضعِ فصل  يمكن ناال

رأزمة  اآلن  سورّياتعيش  .العامالّسوريّ  علىكبة  م 

تتمثل  اعيّةواالجتماالقتصاديّة،الّسياسيّة،المستويات

ر  آخوجه  هيومعارضة  والنّظام،االحتالالتبوجودِ 

الّزمنيفسنوات  عشرالعودة  أوال  علينا.النّظاملهذا

حيث  يّاسورفياالنتفاضةِ اندالعِ عند  (2011)عامِ إلى

والعالمِ نطقةِ المفياألنظمةِ وكلّ الّسوريّ النّظام  سارع  

ستغلين  مصالِحهموفق  معهاللتّعامل منهججهيلالتّ م  الم 

عام  ين  خمسمدىعلىالّسوريّ الّشعب  عاش ه  الّذي

مازال  ّلذياالعثمانيّةِ الّسلطنةِ موروثِ إلىباإلضافةِ 

جتمعاتِ مفاصل  ينخر   استالمِ حتّىئدةِ الباالّسلطنةِ هذهِ م 

.للسُّلطةالبعثِ 

:بداية  االنقسامات

ت   ِلعناصر  ديوهاتِ الفيمن  الكثير  البدايةِ منذ  انتشر 

ع زل  ين  مدنيبِضربِ يقومون  النّظامِ جيِش من  

تفوهين   كانت  "واليرببشار"قولِ مثل  بعبارات  م 

تمثيل هات  ادعالّتياإلعالميّةِ ِللقنواتِ دسمة  مادة  

واورينت  يرةِ الّجزمثل  ومطالبِهِ الّسوريّ ِللّشعبِ 

تقوم  ر  بِآخأوبشكل  القنوات  هذهِ كانت  .وغيِرها

هاتقصد  والّذي–النّظامأجنداتِ بِتنفيذِ  بِإضفاءِ -نشر 

شأنهِ ن  موالّذياالنتفاضةِ علىالّطائفيّ العاملِ 

إلىلّسلطةِ اضدّ شعب  صراعِ من  الّصراعِ تحويل  

أديان،وطوائف  صراعِ 

من  الكثير  ق هاأطلالّتيالكثيرةِ التّحذيراتِ من  الّرغمِ على

هيئةِ سرئيمقولة  أهّمهاولعلّ الّسياسيينالمعارضين  

وتأسلمت  حت  تسلإن  "الخيّرالعزيزعبدِ الدكتورالتّنسيق

اّلذيالّسوريّ الّشعب  أنّ إاّل "وتطيفت  تطرفت  تأسلمت  إن  

استبدادّي،ظام  نظلِّ فيالمقموعةِ الّطائفيّةِ من  حالة  عاش  

الّشعبويّةالخطاباتِ ِلتقبلِ أكثر  جاهزا  كانعقودِ مدىعلىو

.العقلِلصوتِ اإلصغاءِ من  بدال  

:وليّةالتّدخالت اإلقليميّة والدّ 

واضحا  دورا  ةوالّدوليّ اإلقليميّةالتّدخالتِ لعبت  وقد  هذا

جدا  طبيعيّا  هذاي عتبر  واالنتفاضةِ هذهِ تدميرِ فيأيضا  

بوالدةِ نظام  أليّ مصلحةالاإلقليميّ المستوىفعلى

قراطيّةتجربة   أيّ ألنّ طِ األوسالّشرقِ فيجديدة  ديم 

بِابتالعِ تقوم  سوف  الّشرقهذافيديمقراطيّةتجربة  

هيليّة  ف األفضالّدولي،المستوىوعلىاألنظمةِ باقي

االجتماعيّةوةاالقتصاديّ الحالةِ علىي بقينظام  ِلقيامِ 

 ِهذهِلشعوبِ الواهنةوالسياسيّة

الحاليّ النّظامِ من  أفضل  بِالّطبعِ هناك  وليس  المنطقة

.واحدةة  ِلعملوجهينكون همالغايةلهذهِ اإلسالميين  أو
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وهذافقط ،ناإلسالمييدعمِ علىاالتفاقِ فكرة  هنامن  كانت  

وقطراتركيّ والنّظامِ من  كلّ من  عليهِ متفق  كان  ما

ميع همف جالنّاتو،وحلفإيرانوروسيّاووالّسعوديّة

علىالّجوهريفمتفقون  ولكنّهمِلبعِضهمالعداء  ي ظِهرون  

سوف  الّذيالحقيقيّ التّحرريّ البديلِ إقامةِ فشلِ ضرورةِ 

فاعليّةِ ييدِ تحإلىأدىالتّوافقهذا.المنطقةبِشعوبِ ينهض  

قلبِ من  ليّساريّةارأِسهاعلىالتّحرريّةالتّقدميّةالِقوىكافةِ 

.الحراكهذا

النّظامِ عباءةِ تحت  نفس ه  زجّ اليّساريّةالِقوىمن  جزء  

يوسفتيارووالتّغييراإلرادةب كداش،أمثالِ من  وحلفائِهِ 

أمثالِ من  اإلخوانبِأحضانِ ِليرتميذهب  آخروقسمفيصل،

قراطيّ اليسارِ  "األتاسيورمنص"الّراحلأسسه  اّلذيالّديم 

بِاألمانةِ يبهِ نصعلىحصولهِ ِلعدمِ بكداشعن  انشقّ والّذي

ِلنفِس "لفيصيوسف"تيارِ عن  انشقّ ثمّ ومن  العامةِ 

الّسبب

قراليساربِتشكيلِ األمر  بهِ ِلينتهي النَّف ِس ذياطيّ الّديم 

حابيُّ واإلخوانيّ  حتّم  سيناريو.كيّةالتّرالّدولةِ ِلمصالحِ الم 

اإلسالمِ مةِ أنظِلرغباتِ االنصياع  الّسوريّةالثّورةِ على

والفسادِ واالحتالالتِ مع  عندهامشكلةالالّتيالّسياسيّ 

قيِمها،من  جزء  ذكرت همماكون  االجتماعيّةالعدالةِ غيابِ 

رّ الّجيِش  ِض باطكافةِ علىأضحىفقد   نشقيّن  الح  أن  الم 

الكانّ النّساءىوحتّ انشقاقِهمبياناتِ ضمن  الّشهادة  ينِطقوا

باطاأحدِ زوجة  ولعلّ الِحجاب  يرتدين  أن  لهمبدَّ  لضُّ

نشقين   علىمثال  ير  خالّسويداءِ محافظةِ منالمعروفين  الم 

طغت  والحجاب  ارتدت  واأل خرىهيانشّقت  عندماذلك  

.انشقاقهافيديوضمنبِالحّريّةمطالبِهاعلىتكبيرات ها

طابعا  تأخذ  ة  الثورجعلت  اّلتيالمظاهر  هذهفيِض من  غيض  

نعد  لم  الوقتِ مع  ف  الّجماهيِر،كلّ يجمع  مطلبيّ وليس  إسالميّا  

وتمّ اهراِت،المظفيالمطالبِ من  بدال  الّشتائم  سوىنسمع  

وفصلِ أة،المرحّريّةمنالتّحررّيةالمطالبِ كافةِ اقصاء  

إسقاطوهوأاّل واحدمطلب  ِلصالحِ وغيرهاالّدولةعن  الّدين

.النّظام

من  هم  مشهد  التصدر  من  أنّ إلىنتيجة  كانت  اللحظة  وهذهِ 

جتمعيّ نّظامِ الدون  الّسياسيّ النّظامإسقاط  فقط  يريدون   والم 

ستبدادِ االاستبدال  يريدون  ممن  آخربمعنىأيّ األبوّي،

.آخربِاستبداد  

عارضةِ الِقوىأتحف ت نا واالئتالفِ الِ أمثمن  بِمنصات  الم 

التّبعيّةدوامةِ فيالتّنسيقياتدخلت  والوطنيّ المجلِس 

من  عليهاإمالؤه  يتمّ مات طالب  أصبحت  حيث  الّدوليّة

الّجويّ لحظرِ اجمعة  وكانت  الّشعب  يطلبه  ماوليس  الخارجِ 

تزامنة  جاءت  الّتي أهمّ أحد  نيّ الوطالمجلِس تشكيلِ مع  م 

.األمثلةِ 

معة  هذهِ كانت  لقد   الّرغمِ على(2011)األولتشرينشهرِ فيالجُّ

شنّها"ووتشرايتسهيومن"وثقّتهاجويّةغارةِ أول  أنّ ِمن  

سلحةِ المعارضةِ مواقعِ ضدّ الّسوريّ النّظام   شهرِ فيانت  كالم 

.(2012)عامآذار

اريو؟أين  هي الّسويداء في هذا الّسين

ومعارضتِهِ لنّظامِ اقبلِ من  نفِسهِ ضدّ الّشعب  تقسيمِ بعد  

رتهنةِ  إلىالمحافظةِ هذهمعارضيّ انقسم  ِللخارجِ الم 

:قسمين
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الّذين  ن  مالمعارضين  من  األعظم  الّسواد  ضمّ اّلذيوهو:األول  

ولِ وصِلدرجةِ المشوهةِ الحالةِ هذهِ مع  التّماهيإلىسارعوا

نصرةِ سبيلِ في"الّجهاديين  مع  بِالتّعاملِ علنا  التّباهيإلىبعِضهم

قاتلواأشخاص  قنةِ بِأيقياِمهمأو"قوِلهمحدِّ علىالّسوريّةِ الثّورةِ 

العزةِ جيِش مع  الّجهاديّةمسيرت همأكملواوسنتين،ِلمدةِ داعش  مع

ضمن  قطون  يسجعل هماّلذياألمر  ،"الّساروتالباسطِ عبدِ "مثل  

م  أنّ كون  تهِ ومعارضالنّظام  بهاقّيدهم  الّتيالّشعبيّةحاضنتِهم ه  قيم 

.األقلياتمجتمعِ ضمن  كامل  وبشكل  مرفوضة  

الّطبقةِْيمِْقضدّْتناضلَْأنْ حاولتْ الّتيالمعارضةُْهو:الثّاني

المعارضةِْمنَْاألعظمَْالّسوادِْقيمَْمجابهةِْعليهاكانَْولكنالّسائدةِْ

شدقِْالمتالنّظامِْقيمَْأُخرىجهةْ ومنْ جهة،منْ االنتهازيّة

فرصةْ بأيّْاآلنَْىحتّْتحظىفَلمْ اإلمبريالية،معاداةِْوبِاالشتراكيّةِْ

الّداخلِْفييالُمترداالقتصاديّْواالجتماعيّْالوضعِْبسببِْوذلكَْ

.أُخرىجهةْ منْ إمكانياتهاوضعفِْجهة ،منْ 

:الذّاتيّةاإلدارةِ سياقِ فيالحلولِ عنالبحث  

ِلُمحافظةاليِْمثحلّْهيعامبشكلالّذاتّيةاإلدارةُْتكونَْألنْ يمكنّْ

تيّةالّذااإلدارةُْ.شروطهاتوافرحالفيفقطولكنالّسويداء

فيلّشموليةِْامفهومَْيُسقطُْسوفَْمركزيّْالنظامْ هيبِطبيعتها

همْ ويداءِْالسّْفيالّسيناريوهذايعارضُْمنْ نجدُْلذلكَْالحكمِْ

أنّْكونَْخوانيّةاإلالقيمِْكنفِْفيالمنضويةُْالمعارضةُْوالبعثيونَْ

،كالُهما لحّريّاتِْاومصادرةِْالمركزيّةِْعلىيعتمدُْوشموليين 

بداياتِْمنذُْظةِْالمحافهذهِْأبناءُْرفضهُْماعكِسْعلىحكمهِْبِطريقةِْ

لمقتلةِْافينفِسهمإقحامِْعنابتعاِدهموسوريّافياألحداثِْ

منصة  أيّةجودِ وعدمِ فيتكمن  األكبر  المشكلة  ولكنّ .الّسوريّة

واديّ االقتصوالّسياسيّ الحامل  تكون  أن  فعال  قادرة

.التّجربةلهذهِ االجتماعيّ 

هاتمّ الّتيالّطروحاتِ جميع  إنّ  اللّراهنِ االوقتِ فيطرح 

راهقات  كون هاتتجاوز   اإلدارة  أنّ أصحاب هايظنّ سياسيّةم 

بسطِ علىقادرة  عسكريّةفصائل  مجموعة  فقط  هيالذّاتيّة

.نفوذها

شعبيّا  يا  وعاألولىبِالدرجةِ تتطلب  الذّاتيّة  اإلدارة

من  يبدأ  والتجربة ،هذهِ حمايةِ علىقادر  سياسيّا  

الالنّفاياتِ من  منزلهِ مدخلِ تنظيف  شخص  كلّ استطاعةِ 

بلديات  تتوقف  عندماالمحافظةِ شوارع  القمامة  تمألأن  

مدينةِ فيحدث  كماالقمامةِ جمعِ عن  يومينِ الّدولةِ 

.شهبا

العملِ بِ ضليعين  أشخاصا  تتطلب  أ خرىجهة  من  

الّدوليّةِ وميّةِ اإلقلياألحداثِ مجرياتِ تحليلِ والّسياسيّ 

له  فتقر  تماوهو  وثورّي،واقعيّا  سياسيّا  تحليال  

أنّ ذلك  لىعدليل  وأكبر  الّراهِن،الوقتِ فيالمحافظة  

إلىوجه  تتبِأنّهاسعيدة  زالت  ماالّروسيّةالقوات  

تحديدِ أجلِ من  تقليديّةدينيّةوعشائريّةزعامات  

.المحافظةشبابِ مستقبلِ 

الّدعِم،سيان  نأوال  عليهِ ذاتيّةإدارة  إقامة  يريد  من  إنّ 

.ذاتيّةات  ومكتسبموارد  علىتقوم  الذّاتيّةف اإلدارة  

أن  توقعِ المغيرِ من  سوريّاوشرقِ شمالِ فياإلدارة  

الّسوريّ لّجنوبِ افيذاتيّةإِلدارةتجربة  أيّةبِدعمِ تقوم  

النّظامِ مع  ة  جديدصراعات  أيّةفيالدخول  رغبتِهاِلعدمِ 

التّهديدِ استمرارِ ظلّ فيخصوصا  وروسيّا،الّسوريّ 

.عيسىعينِ علىالتّركيّ 

الثّوريّ سارِ اليتيارِ فينظِرناوجهةِ ومن  نؤكد  وعليهِ 

الالّسويداءفيالذّاتيّةِلإلدارةتجربة  أيّةأنّ سوريّافي

بِالبديلِ تقتنع  اعندمذات هاالّجماهيرِ من  إاّل تبدأ  أن  يمكن  

اللذّاتيّةااإلدارة  أنّ كون  أِلعلىأسفل  مناالشتراكيّ 

يعمل  مشترك  عمل  خاللِ من  إاّل تستمر  أوتبدأ  أن  يمكن  

ست  وليواحدة،وخّطة  أهداف  ضمن  الّجميع  فيهِ 

دولة  فييّا  طائفامتدادا  أودوليّ مجتمع  ِلدعمِ استجداء  

.أ خرى
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"انمالمُح انتفاضِة المدينة والّريف في لُبن…طرابلُس  "

سميرْإسحق: بقلم

خّطةدون  عامّ الاإلقفالعلىواحتجاجا  التّجويعِلسياسةرفضا  

إضافة  ،النّاسمنازلدخولمنِللّجوعمنعا  وِلإلغاثةواضحة

تحميبينمالفقراءاق ِمعبِقصدبِعسكِرهاتزجُّ الّتيِللمنظومة

ختلسيّ والمجرمينالّسارقين دتواف.…النّاسأموالوم 

تتاليةأيامِلعدةالنّورساحةإلىالّطرابلسيون القوىتواجههملِ م 

الّمسيلةنابلوالقالحيّ بِالّرصاصالل بنانيوالّجيشاألمنيّة

.ِللّدموع

تعامللِ نتيجة  الّجرحىومئاتشهداءثالثالثّوارمنسقط  

للحظاتامنالعنفاستعملتالّتيالوحشيّةاألمنيّةللقوى

فِ عنعلىالّردإاّل الثّوارعلىكان  فماِللمظاهرةاألولى

نظمالل بنانيالّجيش بعضإحراقبِ الع ّزلالمدنيينضدّ الم 

فيلنّاساإذاللفيأمعن تالّتيالمدينةفيالحكوميّةالمباني

.أبوابهاوعلىغ رفها

فّجرت  الّتيةالّجماهيريّ والثّقةِللّشرعيةالفاقدةالسُّلطة  هذه

ددعيصلمدينة  عزلعلىتعملاألمونيومِبنتراتبيروت

%15منأكثرإلىقضائِهاومناطقضواحيهاوسكانسكانها

منهجالتّحريضعكسهماهذال ينان،سكانمن ستمرّ والم  الم 

علىيّةالّسياساألطرافجميعمؤيديقبلمنسنةمنأكثرمنذ  

ضمنهاأهاليبحقّ والنّعوتالّصفاتكافةوإطالقالمدينة،هذه

عدّ برنامج الّداعشيتّطرفبِالثوريّ ِحراكأيَّ اِلتهاممسبقا  م 

الّطلبحسبعصابةداعشأنّ درايّةعلىالّجميعواآلن

ها عارضينِلقمعالّسياسّيةاالنظمةتستقدم  تخويفوالم 

.الموالين

بيرتعحسب  "الّسيطرةعنخرجت  "مدينة  طرابل س

سيطرةنعخرجتالمدينةأنّ بهاوتقصدالل بنانية،الّسلطة

بِالتّاليليشياتِهوميمافياتِهالّطائفّي،الّسياسيّ النِظامقوى

ها،عزل  وجب  "موبوءةمدينة  "النّظامقوىموقعمنهي

لكما إلىوتحويلهابِالفيروسات،الموبوءةالمدنت عز 

قطعالكافةفيهاوت جولت صول"عسكريّةمستعمرة"

منزلالعهذاس كانِها،إرادةعنرغما  واألمنيّةالعسكريّة

الالّذينفقرا  دّ األشالّطرابلسيينتحديدا  الّطرابلسيينموقع

هوكانظرف  أيّ تحتمنازلهمفيالبقاءرفاهيةيملكون

.الفقراءدّ ضعنصريّ وقمع  عسكريّ احتالل  بِمثابةعملي ا

تتعاملياّلذ"الهرِمل-بعلب ك"قضاءعلىينطبق  األمرهذا

يدة،عدسنواتمنذواألساليباألدواتبِنفسالّدولةمعه

دونمنالحشيشمزارعيّ حقولمحاصيلحرقبدأحيث

سبق،إنذار   اءإنشأولهمبدائلأيّ توفيردونومنم 

بنائهمأِل الكريموالعيشالعملفرصتوفرتنمويّةمشاريع

عبرهممعوالتّواصلبِالقوةتجويعهمأيّ مناطقهم،وأبناء

.فقطواألمنيّةالعسكريّةاألساليب
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سكانمن%4منأكثرإلىس كاِنهعدديصل  القضاءهذا

ل بنانانسكمنبِالمئةالعشرينيقاربماهناكاليومأيالبلد،

فرضتالّتيالمركزيّةالّسلطةنطاقخارجيعيشونالّذين

لهمتقدموالالقمعبِقوةتجاههابِالواجباتااللتزامعليهم

خدماتكلشعلىإاّل بِالمقابل،واإلنمائّيةاالجتماعيّةالخدمات

ذلّةزبائنيّة عدلوهذابِالقّطارة،ومهيّنة،م  معحتما  يرتفعس  الم 

والمالياالقتصادياالنهيارتعّمق

التّشكلبِ بدأتل بنانفيجديدةانتفاضةمالمحإنّ 

أحياءمنالمدن،منستبدأالمرةهذهلكن

أسواقومنالكبرىبيروتزواريبطرابلس،

يمواشوالِللّزراعةأرضيوجدالحيث  صيدا

جائعةبطونإِلسكاتبريّةنباتاتوالِللّرعاية

.وخبرةتنظيما  وأكثرقوةأكثرستكون

استمرار المظاهرات ضد 

قمع الشرطة في تونس

األحوالوترديالشرطةعنفضدالمظاهراتدخلت

بعدية،التونسالمدنمنعدد  فيالثالثأسبوعهااالقتصادية

ااحتجسليانةمدينةفييناير15يومالبدايةفياندلعتأن اج 

رطي اشي ظِهرفيديومقطعانتشارعقبالشرطة،قمععلى

بينيليةلاشتباكات  ونشبت.أغنامراعيعلىبعنف  يعتدي

عشراتفيهاأ صيب  أيام،لعدةوالمتظاهرينالشرطة

المدنمعظمفياالحتجاجاتتنتشرفيماالمتظاهرين،

وابالنبمجلسالمحيطةالطرقالشرطةوأغلقت.التونسية

أحدمقتلعقبالعاصمةشهدتهاحاشدةاحتجاجات  عقب

تباكاتاالشاشتدادإلىأدَّىمماسبيطلة،بمدينةالمتظاهرين

.بالمدينةالشرطةمركزالمتظاهرينواقتحام

30منأكثرإليهادعتالتيالتظاهراتوتستمر

وترديالشرطةعنفضدسياسيةوحركةنقابة

عشرمنأكثرمروربعداالقتصادية،األحوال

نبالديكتاتوروإسقاطهاتونسثورةعلىسنوات

والمطالبةكورونافيروسأزمةظلِّ فيعلي،

أثناءالمعتقلينالمتظاهرينمئاتعنباإلفراج

.االحتجاجات

يحيىممتاز:بقلمالتقرير

مصرفيالثورييناالشتراكيينموقع

متزايداتهييجامدةمنذبالدناتشهد

االقتتالنحويدفعاألطرافومتعدد

طرفكليقومحيثالكردي،-العربي

ره،مظاهكأحدوالقبائلالعشائربتحشيد

نوإ،اساسا  الطغمةنظامبهيقومماوهو

.وحدهعليهاألمريقتصرالكان

الكردي-العربيلالقتتالال

يفالشعبيةالجماهيركفاحوحدةوعاشت

.الشاملتحررهاأجلمنسوريا
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عن صفحة نقابة العمال 

السوريين المستقلة

استغالل العمال السوريين

."قبانيمحمد"داماسكينومطعمصاحبإلى

.العراقكردستانإقليمفيالع مالنقابةإلى

أنّ يعلمونالالجئينمنوأغلبهم"عامل١٠٠"منأكثر

هملكنّ غير،الالمطعمضمنعملهمفيالوحيدمرد ودهم

حقوقهمكافةمنحرمانهمو  االبتزازمنيعانون

.ومستحقاتهم

عطلةأيّ دونمتواصلةساعات١٠يوميا  يعملون:أوال  

.اسبوعيّة

دوالر،٦٠٠-٥٠٠يعادلماجدا  باخسبِأجريعملون:ثانيا  

.جدا  كبيريوميمردودلهالمطعمهذاأنّ علما  

و  الّصحيّةالّضماناتمنمحرومونالعمال:ثالثا  

هيليهاعيحصلونالّتيالّطعاموجبةوأيضا  االجتماعيّة

الالجوعِلسدّ (صغيرةوجبة)أيّ الخبزمنف تاتبضع  

.أكثر

حقّ منهيالّزبائنيقدمهاالّتيالّسرفيسخدمة:رابعا  

العملصاحبِلصالحوتذهبعليهاحاصلغيرلكنّهالعامل

أجرهمنت خصممرضيّةولوإجازةيطلبعاملكلّ :خامسا  

قاموسفيمرفوضةواإلجازاتالعطلةأصال  )اليوميّ 

.(المطعم

المواثيقبنودوفقحقوقهمنبِحقّ يطالبعاملكلّ :سادسا  

يتمّ عراقالك ردستانإقليمفيالنّاظمةوالقوانينالّدوليّة

.المطعممنبِالّطردابتزازه

ضاعأوعلىاطالعيوبعدالمطعمهذازوارمنكنت  أنّيبِما

ةاألخالقيّ الّضرورةمنأنّهرأيت  فيهالمزرىالعمال

المطعمهذاقاطعأ  أنثانيا  صحفيّ وأوال  ك إنسان  واإلنسانيّة

ويخدمنيفيهيعملعاملمشهديتحملالضميريألنّ 

.الّشهيّةوالتهبِمأكأستمتعأنابينماِللظلميتعرضأنبِاحترام

.قاطعوا مطعم داماسكينو

مع العامل وحقوقه قلبا  وقالبا  دون أيّ 

.مساومة

لّسابق الّزبون ا_ برادوست آزيزي: التّوقيع

.ِلمطعم داماسكينو
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من"مانسلييوسف"النّاشطالّطغمةنظامأمنِ أجهزة  اعتقلت  

يسف"فيالنّاقدةمجموعتهنشرمنأيام  بعدطرطوسمحافظة

بشار"الّسوريّ النّظامرئيسمستشارةتتهمّ تدوينة"بوك

مستشارتهِ "األسد .سادبِالف"شعبانبثينة"الّسابقةو 

تيالّ "التّنفيذوقفمعمواطنون"مجموعة"سليمان"ويدير

لنّظاماسيطرةمناطقفيالفسادوتفشياألوضاعترديتنتقد

ي شكلت  باالّصفحاتمنالنّوعيةهذهامتالكأنّ علما  الّسوري،

يده  النّظامعوضحينماالبالدفياألمنيّةالم الحقةتستوِجبتهمة  

ب  سنوات،منذاالجتماعيالتّواصلمواقععلى يّةالحرّ وسح 

شروطا  يهمعلفارضا  لهالموالينِللنّاشطينمنحهاالّتيالمؤقتة

.ممنهالعديدويعتقلنشاطهمفياالستمرارأرادواإن  قاسية

كانون21في"التّنفيذوقفمعمواطنون"مجموعةنشرت

فيجاءو  ...بالفسادشعباناتهمتتدوينةالّجارييناير/الثاني

:التّدوينة

ستشارةحضرةيا" مجلسووالحكومةأنتِ "شعبانبثينة"الم 

لّصموداهوهذابِالّصمود،صرعت موناالمسؤولينوجميعالشعب

مكانواحدا  يوما  وعيشواتفضلواسنوات،10بعدخاصتكم

صارسادكمفيكفي،اليومستكملونكنت مإن  نتحداكممنّا،مواطن

:أضافتو  ....."ويكبرواضحا  

نافقةالم  الّشعاراتأصحابياخونة،ياالفاسدون،أيّهايكفي"

كرامتناأِلنّ يكفي،صمتهعنالّشعبيخرجأن  ينبغييكفي،

."لهماوتصفيقنسكوتنابسببالمسؤولينأحذيةتحتصارت

العاماللخ"سليمان"توقيففيهايتمالّتيالثّانيةالمرةوهذه

قاداتانتتوجيههبعداعت قلالّجاريالّشهرأوائلففي،2021

فظة،المحافيرسميّةمؤسساتومديريطرطوسمحافظِلفساد

"ألمةاعزيمةوهن"فهياليوميواجههاالّتيالّجديدةالتّهمةأما

منثّانيالفيعنه  لي فّرج...."اليومروسيا"موقعنقلحسبما

.٢/٢/٢٠٢١الحاليشباطشهر

ستبدالفاسدالنّظامهذا .قاطهإسيجببلإصالحهيمكنالوالم 

ِللنّظامالعسكريّ األمنفرعرئيسأنّ إلىمعلوماتتشير  

يخالشّ شتموبِمهاجمةقام  الّسويداءفيالّسوريّ 

،الّدروزالموحدينطائفةعقلشيخ"الهجريحكمت"

حكمت"الّشيخمواليّ منالعديددفعالّذياألمر

بشار"الّسوريّ النّظامرأستماثيلِلتكسير"الهجري

أدىمّماهم،غضبعنِللتّعبيرغضبهمعنتعبيرا  "األسد

وحشيدالتّ حالةنتيجةبينهماالخالفتصعيدإمكانيةإلى

.الّجهتينلدىاالستنفار

الّطغمةنظاملِ تأييده  عنه  معروفالّشيخأِلنّ ونظرا  

افأطربينصراعهوبينهماالّصراعأوالخالفف إنّ 

فيهاةالّشعبيّ ِللجماهيرمصلحةالو  المضادةالثّورة

داءالّسوي"فيالّجماهيرهذهأنّ وسيماالإطالقا ،

ةالمعيشيّ األوضاعسوءمنتعاني"سوريّاوعموم

والبنزينوالمازوتوالكهرباءوالماءِللخبزوانعدام

.واألدوية

لّسويداءاأهاليندعواالثّورياليسارتيارفيف إنّنالذا

لاألوالمسببنحوالبوصلةتوجيهإلىسوريّاعموم

أوال  وريّ السّ النّظامهوالّذيِلشعبناالّرئيسيّ والعدو

.المتعددةالمضادةالثّورةوأطراف

علىدتستنأنعليهاشعبيّةاحتجاجيّةحركةأيّةإنّ 

النّظامعنتامةبِاستقالليّةالحقيقيّةومصالحهامطالبها

،"ورةالثّ "بعضهايدعيالّتيالمضادةالثّورةوقوى

ورةالثّ عناصرأفرزتهماعناالبتعادعليهاويتوجب

يف"الّمرتهنةالليبراليّةالمعارضةمنها"المضادة

وشعاراتوأيقوناترموزمنالمنصرمةسنواتالعشر

وأجهزتهالنّظامضدّ تكونأنذلكمنواألهمزائفة،

محافظةتعيشهلماواألخيراألولالمسبباألمنيّة،

لّشاملاالتّحررأجلمنعموما  وسوريّااليومالّسويداء

.كلّهاالّسوريّةِللّجماهير

.ِللّشعبوالثّروةالّسلطةكلّ 

.سوريّافيالثّوريّ اليسارتيار

2021الثانيكانون27
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:احتجاجاتْروسيا

رسالةْمنْاشتراكيينْروسْ

فيْالنضالْضدْبوتين

افةكفيكبرىاحتجاجات  اندلعتالماضي،ينايرنهايةفي

اوأثارتالكبرى،الروسيةالمدن ااهتمام  البالدلداخليسكبير 

.أجمعالعالمحولبلفحسب،

حم صغيرومسيراتمظاهرات  شكلفياالحتجاجاتانطلقت رَّ

اأعدااجتذبتألنهاعليهاالتصديقالسلطةرفضتإذبها، د 

بشكل  م  تفاق  الوضعلكن.المدنفيالمركزيةالمواقعفيهائلة

.19-دكوفيجائحةخلفيةعلىالمفروضةالقيودبسببأكبر

االحتجاجاتتفريقالوطنيالحرسوقواتالشرطةحاولت

علنيعنف  إلىالحاالتكلِّ فيتقريب اذلكوأدَّىوقمعها،

.المتظاهرينضدووحشي

دضالصعقمسدساتالقواتاستخدمتبطرسبورغ،سانفي

دأحأنحتىاألرض،علىضربهمبعدالمعتقلينالمواطنين

ضباطدفعالمتظاهرونحاولحينمسدسهأشهرالضباط

وقواتالشرطةاعتدتموسكو،في.الميدانخارجالشرطة

.وبالهراواتبالضرب،المتظاهرينعلىالوطنيالحرس

مدارعلىالبالدعبرمتظاهرآالف10إلىيصلماواعت ِقل  

.االحتجاجاتمنأسبوعين

عنميَّزتها2021ينايرالحتجاجاترئيسيةسماتثالثهناك

ساحةفي2012-2011فياندلعتمشابهةاحتجاجات  

اموسكو،فيبولوتنايا .2019و2018و2017فيوأيض 

جاجاتلالحتالرئيسيةالقاعدةكانتالسابقة،السنواتفي

العام،ذاهلكن.الصغيرةوالبرجوازيةالمثقفينفيتنحصر

إلىاألعمار،كلِّ منالمجتمع،منكثيرةشرائحخرجت

لدىالدولةإزاءالمتناميالسخطهذاويعكسالشوارع،

األعواماحتجاجاتخالفوعلى.عامةبصورة  المواطنين

البالد،أرجاءالعامهذااحتجاجاتاجتاحتالماضية،

كوموس)العاصمتينعنتكونماأبعدمناطقإلىوامتدَّت

ينيجنمثلكبرىمدن  إلىووصلت،(بطرسبورغوسان

.ونوفوسيبيرسكوكازاننوفوجورد

اتلعبانالعاصمتانتزالالبالطبع تحديدفيمركزي ادور 

يدلقدتلالحتجاجاالجغرافياالتساعلكنشيء،كلِّ مصير

.الطويلتجاهلهامنسئمتالمناطقهذهأنعلى

أ .اءالورإلىاألمنقواتدفعفيوبدأواالمتظاهرونتجرَّ

تماعياالجالتواصلمنصاتعلىتدفَّق تيناير،23وفي

الثلج،راتبكالشرطةيقذفونالمحتجينت ظِهرفيديومقاطع

.همأيديمنالمعتقلينإلفالتالضباطيضربونوالناس

ااألوسعوالفيديو جمهوريةمنلمواطنكانانتشار 

ذينالاألمنأفرادمنالعديدمعبمفردهيشتبكالشيشان

.مع اكلهمهاجموه

د اومونيقكيفيتعلَّمونالناسأناالحتجاجاتهذهتؤّكِ

هميحثبينماالنهاية،إلىللنضالمستعدونوهمالنظام،

واالحتجاجمنازلهمإلىالعودةعلىالليبراليونالقادة

.سلمي ا
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الحركاتمنالكثيرأنهيلالهتمامالمثيرةاألخرىالسمة

الحاجةلىعتتفق،"االشتراكيالتيار"حركتنافيهابمااليسارية،

إلىبحاجة  نحن.وتنظيمهااالحتجاجاتهذهفيالمشاركةإلى

هذهتحاول.العماليةالديمقراطيةلصالحاالحتجاجاتتعميق

وإلى.االحتجاجاتعلىجذريةأكثرطابعإضفاءاليساريةالحركة

رالتيالفيديومقاطعتستمراآلن، االنتشاريفاالشتباكاتتصّوِ

.االجتماعيةالشبكاتعلى

ذيالنافالني،أليكسيعلىالحكمصدرالجاري،فبراير2في

لعامينبالسجناألول،المقامفياالحتجاجاتحولهتمحورت

أخرىمرة  الناساحتشدالحكم،إصداروبمجرد.أشهروثمانية

.معارضتهمعنللتعبيروبطرسبورغموسكوفي

منصاراألخيرة،اآلونةفيفعلي ااالحتجاجاتتراجعرغم

لديهبقَّىتمابآخربالسلطةيتشبَّثالنظامأنوأكثرأكثرالواضح

اسيأتيإسقاطهوأنقوة،من ةالروسيالحكومةتزالال.حتم 

قدتفلكنهالها،السلطةهياكلوالءبسببفقطقائمة  الراهنة

.أيديولوجي االمواطنينعلىالتأثيرعلىالقدرة

.يةالبريطاناالشتراكيالعاملصحيفةعنمترجمةالرسالة

مصريفالثورييناالشتراكيينموقع.صديقسيد:ترجمة

المغرب

------
عامال وعاملة غرقا بمعمل 28قتل 

. للنسيج بطنجة جريمة دولة

عاملة28بموتالعظمىالطامةتحدثأخرىمرة

فبراير8يومطنجةفيبقبومعملفيغرقا،وعامال

عمالللاليوميالتقتيلالسطحعلىيظهركي،2021

.العملأماكنفي

فياببلدنالسيئةالعملظروفبسببالموتيجري

تيمتعظلفيمنطقتنا،فياألكبرهيبنسبصمت

الفواجعسوىيبددهالتعتيم.الدولةمنمقصود

القتلىمنالمهولالعددتسقطالتيالكبرى

تهغايقصد،عنيسودماسرعانلكنهوالمعطوبين،

ضحاياأما.القتللحداالستغاللفرطتكريس

ق،مطلصمتفيبالمئاتفيموتونالمهنيةاألمراض

يموتونالذينالعمالمن%85زهاءأنفمعروف

وليسمهنيةبأمراضيموتونالعملبسببعالميا

.بحوادث

تعيد2021فبراير8يومطنجةجريمةكانتوإن

داربالليساسفةحيفيروزامورمحرقةاألذهانإلى

ابريلفيوعاملةعامال56ماتحيث،البيضاء

االستغاللدولةأنتؤكدفإنها،2008العام

يئة،السالعملظروفاستعمالفيماضيةواالستبداد

صاداالقت"لـتنافسيةعنصرالبؤس،أجورجانبإلى

."المغربيةالمقاولة"والوطني،

وفيالعمل،أماكنفيوالعامالتالعمالتقتيلإن

معجريمةالرأسماليين،أرباحأجلمنإليها،الطرق

سنة13طيلةالدولة،بهقامتمافكل.اإلصرارسبق

:هوروزامورجريمةعنالفاصلة
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وزيريقرارأهمها]العملبظروفمتعلقةقوانينإصدار•

من291الى281الموادتطبيقبشأن2008نوفمبرفي

وميومرسالعمل،فيوالسالمةبالصحةالمتعلقةالشغلمدونة

والمستحضراتواآلالتاألجهزةبشان2013نوفمبر25

تظلوكلها،[...العمالبصحةإضرارهاالمحتملوالمواد

ورفضفعال؛شغلتفتيشجهازغيابفيورقعلىحبرا

اوالعمال،نقاباتمنسواءالشأنبهذاالمطالبتلبيةالدولة

.أنفسهمالشغلمفتشيهيئات

]صلةذاتالدوليةالعمللمنظمةاتفاقاتعلىالمصادقة•

رسميةالبالجريدةصدرتالمناجمفيوالسالمةالصحةاتفاقية

،[2019فيعليهامصادق187واتفاقية،2015فبرايرفي

غيرهما؛غرارعلىبهمافعليالتزامأيودون

يزالالالذيالمهنيةالحياةلظروفالوطنيالمعهدإحداث•

اصدارتعثروكذلك.وجودهمنسنوات10بعدفارغةقوقعة

10منذالعملفيوالصحةبالسالمةالخاصاإلطارالقانون

.سنوات

وعقوباتفعال،شغلتفتيشجهازغيابفيكلههذاإن

بالجملشبيهالمجرمين،العملألربابحقيقيةزجرية

وىسيصلحوالاالستبداد،دستوربهاالمزوقالديمقراطية

لعاماالرأيوتضليلالدولية،الهيئاتإلىالتقاريرلتدبيج

المحلي

مات،قديكون(روزامورفاجعةمنذسنة13)الفترةهذهفي

المجلسرأيانظر]فيهاالمشكوكالدولةأرقامبحسب

،[العملفيوالسالمةالصحةحولواالجتماعياالقتصادي

بتطبيق-وربماالشغل،بحوادثوعاملةعامل10400زهاء

.مهنيةأمراضبسببألف100نحو-العالميالمعدل

شنةالمبالحربالجريمةفيالمغربيةالدولةمسؤوليةتتأكد

طردعلىالعملأربابإقدامبمباركةالنقابيالعملعلى

ألشدبالخضوعالشغيلةعمومإلقناعوالنقابياتالنقابيين

.ينالمناضلبأجرائهانفسهاالدولةوتنكيلهمجية،استغالل

عنالدفاعإمكانمنللعمالتجريدالنقابيالعملفمحاربة

.وأمراضهالشغلحوادثضدالنفس

فيماعلىاإلجهازإلىالعملأربابيسعيكله،هذامعو

الملزمةالشغلمدونةمادةبإسقاطيطالبونحيثالقانون،

.عامال50منأكثرتشغلمقاولةكلفيللشغلطبيةبمصلحة

فيالسالمةمندوبإلغاءإلىالمناجمأربابمنظمةوتسعى

ةمدونفيالسالمةبلجنةوتعويضه،1960ديسمبر24ظهير

.التضليلغيرلهافعليدورالالتيالشغل

فياللاالستغهمجيةعنالتغاضيفيالدولةمسؤوليةوتتأكد

التوالعامالعمالآالفتشغلفهذه.السريةالمصانعيسمىما

بالشعأنفاستحصىالتيالدولةأجهزةوتواطؤأنظارتحت

طالبةالمالنضاليةالتحركاتأبسطلقمعفائقةبسرعةوتهب

ريةسخيؤكدوما.والشعبيةالعماليالحقوقابسطبتوفير

انعالمصمعظميطالالالشغلتفتيشأنالسريةالمعاملادعاء

.وأشهرهاكبرياتهاحتى

حقيقتبفتحبالغ:المعهودةأساليبهالنفسالدولةستلجأ

لدفنابمصاريفوتكلفومواساةوتعزيةالنسيان،يطويه

المطلوببينما.جددضحاياانتظارفيالملفوإغالق

مشغلمنالجريمة،عنالمباشرينالمسؤولينمحاكمة

حةلصحقيقيةسياسةوسنالسلطة،بأجهزةومسؤولين

العملاوضاععلىصارمةورقابةوسالمتهم،األجراء

العمل،نبأماكالنقابيالفعلوإتاحةحقيقي،تفتيشبجهاز

باحأرفوقالبشرصحةتضعرؤيةعناصرمنذلكإلىوما

.الرأسمال
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رأفةهاوبناتطبقتناأبناءصحةلحفظالمطلوبهذايكونن

تعينيلذا.نضالناثمرةبلودولتها،البرجوازيةالطبقةمن

تارياالبرولينضالإلىالمنتسبينكلجهودتوحيدعلينا

منالعمل،بأماكنكفاحمنظماتبناءأجلمنوتطويرها

حالةةلمراقبولجانوتنسيقياتتثقيفوجمعياتنقابات

ملالعبأماكنوسالمتهمالشغيلةصحةوألن.العملظروف

متراكترعىدولةبوجهالمطاف،آخرفيسياسيةمسألة

منظمةمنللعمالالبدالسياسات،لهوتضعاألرباح

العملأوضاعتحسينأجلمنالنضالتقودسياسية

الإذاالرأسمالي،النظامإطاحةأجلومنعامة،والحياة

لعملامنالنهائيبالتحررسوىسالمةوالللشغيلةصحة

.المأجور

ة،اآلنيالمطالبأجلمناليوميالنضالهذاتطويربقصد

لأجومنلطبقتنا،الكفاحيةالمقدرةإلنماءحلبةهيبما

ة-ناضلالمتيارمناضلويمداالشتراكي،الشغيلةحزببناء

النقابيينلكافةالتآزروالتعاونايديمناضالتهو

يطالالذياالجتماعيالظلممكافحةأنصاروكلوالنقابيات،

.والقرىبالمدنبلدنا،مفقريعموم

التنظيميرغمنقذفالالبروليتاري،الكفاحرايةعاليافنرفع

المضطهدينسائرمعتآلففيالعماليين،والنضال

.والمضطهدات

ة-المناضلتيار

2021فبراير9

المزارعون الهنود يزحفون إلى نيودلهي 

والدولة تفشل في إيقافهم

يالماضاألسبوعالهندأنحاءجميعفيالمزارعينمظاهراتكانت

منمالرغوعلى.الحاكمجاناتابهاراتيالحزبقويةضربةبمثابة

أمامعيف اضموديناريندراالوزراءرئيسيبدوالبرلمانية،أغلبيته

.لهالداعمةاليمينيةالقاعدةكسريمكنهاالتياالحتجاجات،تلك

ومركبةجرارألف100إناالحتجاجمنظمويقول

وهوالماضي،الثالثاءنيودلهي،إلىوصلتزراعية

ىعلالناجحالمحتجينهجومإن.مبالغ ايبدوالأمر  

بقوةرتذكيبمثابةالقديمةدلهيقلبفياألحمرالحصن

كونحينالناس ذههظهرتوقد.جماعيبشكليتحرَّ

حواجزتحديعلىالجراراتسائقيإصرارفيالقوة

لسدِّ عمد  عنالمتوقفةالثقيلةالمركباتوحتىالشرطة

.طريقهم

االهندياليمينيبدو ظهروقداألحداث،منمذعور 

االخوف انتشرتصورةعلىالفعلردودفيواضح 

وهمالمتظاهرينوعشراتلجرارينواسعنطاقعلى

.طريقهمفيمتوقفةشرطةحافلةيحطمون

ىينأبيان االهنديالشيوعيالحزبأصدرذلك،ومع

دعايماف،"باالنضباطتخل"التيالعناصرعنبنفسه

أوعنيفعملأّيِ فياالنغماسعدم"إلىالمتظاهرين

وشجب."الوطنيةوالكرامةبالرموزيمسشيءأّيِ 

ا"األعمالتلك"الحزببيان تضر"أنهازاعم 

حراكعنالهندياليسارينأىأنالعارمن."بالحراك

!الناس

هم.العنفإلىالناسدفعوامنهمالشرطةرجالإن

تَّف قالمساراتفيالطرقأغلقوامن وسطإلىعليهاالم 

للدموعالمسيلالغازقنابلأطلقوامنوهمالمدينة،

ن.الهراواتالعزلالمتظاهرينعلىواعتدوا سقطوم 

.الشرطةوليسالمزارعينصفوففيكانقتلىمن

.سؤاليننفسهيسألأناليسارعلىلذا،
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عندمابهدوءالمزارعونيتراجعأناألفضلمنكانهلأوال ،

بمثابةالتراجعلكانهذاحدثلوالشرطة؟بعنفووِجهوا

الجدوىعديمةالمقاومةأنمفادهااألطرافجميعإلىرسالة

.ثمارهيؤتيالمتظاهرينأمامللعنفالدولةواستخدام

اليمينيةافةوالصحالشرطةتتفقالعنف؟تعريفيمكنهمنثاني ا،

حتجينالمعنفبأنهالعنفتعريفعلىالعاديينوالسياسيون

مأنفسهالمزارعينمناآلالفيقتلعندماهمأينولكنالعزل

الديونعبءتحملعلىقادرينيعودوالمألنهمعامكل

أليستعنف؟ليستالمتعمداإلفقارسياسةهلوالمجاعة؟

؟عنيفةنفسهابالمزارعالعمللتنظيمالمجحفةالقوانين

المالعمستوىعلىاليساراضطرالنضال،منأجيالمدىعلى

وأول.االحتجاجاتأثناءالعنفحولقاسيةدروساستيعابإلى

اليمثالوالمضطهدينالمستغ لينعنفأنهوالدروستلك أبد 

.الدولةلعنفاألخالقيالمعادل

ةالبريطانياالشتراكيالعاملصحيفةعنمترجمالتقرير

خالدعزيز:ترجمة

.مصرفيالثورييناالشتراكيينصفحة

باسمإذاعيبودكاستسوريافيالثورياليسارتيارأطلق

إلىباإلضافةالبودكاستهذاليكون"األمميةالموجة"

فيالثورياليسارتيارحاللساناألماميالخطمجلة

برنامجهوالبودكاستهذاتضمنهبرنامجأول.سوريا

بنةاالشهابيسيدرااآلنسةكانتوالذي"ومعتقلقصة"

عنراسيدتحدثت.األولىضيفتهالشهابيعليالمعتقل

الوحيدالطريقأنرأيهاكانوقدوالدهااعتقالقصة

دموعدائما  بهمالتذكيرهوالمعتقلينملفمعللتعامل

بارهباعتالملفاتباقيمثلالملفهذامعبالتعاملالسماح

.للتفاوضقابال  ملف

:المقابلةلكاملالرابطتجدونوهنا

تيار اليسار الثوري يطلق بودكاست 

"الموجة األممية"إذاعي باسم 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fuser-992087516-102133045%2F7hr6j65e7mbr%3Ffbclid%3DIwAR1dsLaY_HfyTO1ae-zQhNRzJQcv4QlMepyONmDbsdSNQr2hQL4EwYUfmrY&h=AT2kpi9UlgxSMe4PlJ2UtTY6kxRnPPVP4lsHduacL_zPaz2gHd0L7rS94GoKaxwET0GtrMhPyqWPvmEd9EjEKgbQ1QhWrjlyu47c6sXNfKu5YYWxoVgL10lyfqBNQXSp8ajVRmJi02EblAXnL0boMA
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بشؤونمعنيةسوريةروابطمجموعةأطلقت

األربعاءيومقسريا  ات/والمختفينات/المعتقلين

الحقيقةميثاق“2021فبراير/شباط10

ةبكيفيمشتركةرؤيةيمثلوالذي،”والعدالة

ومسائلأدواتويضعالضحايا،حقوقدعم

لىإإضافةلهم،العدالةوتحقيقالحقيقةكشف

نتِهكينمحاسبةسياقات .الم 

تيارعنالصادراألمميةالموجةبودكاستأجراهامقابلةوفي

رابطةمنمحمودفدوىالسيدةمعسوريافيالثورياليسار

تُعطيسوفالخطوةهذهبأنوضحتالحريةأجلمنعائالت

همأنفسالضحاياأهاليرؤيةوفقالمعتقلينقضيةلحلخطوات

عنالسوريالنزاعأطرافبعضقيامعنيحولالذياألمر

.للتفاوضالقابلةالملفاتأحدبكونهالملفهذااستخدام

منوهيالمقابلةنفسفيالحالقمريمالسيدةوضحتجهتهامن

يريدمنأنتؤكدالخطوةهذهأنقيصرعائالترابطةمؤسسات

أنليهعسوريافياألجلوالطويلةالقصيرةالعدالةتحقيقفعال ْ

.بنودهتبنيطريقعنالميثاقهذامنينطلق

رسميا ْيهفتبنىبيانسوريافيالثورياليسارتيارأصدروفدهذا

:كالتاليالبياننصكانوقدالميثاقهذا

مغيبينوالالمعتقلينقضاياعلىالعاملةالمنظماتمنعددْ أَصدرَْ

فيهينمحدد،"وعدالةحقيقةميثاق"بِعنوانوثيقةوالمخطوفين

كبيرةوالالمؤلمةاإلنسانيّةالقضيّةهذهفيعملهموآلياتمبادئ

العائالتمناأللوفعشراتتأثيراتهاومنمنهايعانيالّتي

الحيثُْلفأبِمئتيالمصادربعضبِحسبتقدراّلتيالّسوريّة،

بينتبادلةالمالّصفقاتبعقلمعهاالتّعاملأوبِإهمالهاالقبوليمكن

.الّطغمةظامنسيّماوالات،/بِالمعتقلينسجونهاتعجّْالّتياألطراف

ّلتياالمنظماتوجديّةالوثيقةهذهأِلهميّةتظراَْ

راليساتياريوليهاالّتيأهميتهاوأصدرتها،

المخطوفينوالمعتقلينلقضيةخاصبشكلْ الثّوريّْ

عِربنُْاإلنسانيّةالقضايامنوغيرهاوالمغيبين،

نونعلالهامةالخطوةبهذهوترحيبناتقديرناعن

فيوقسوفالّذيبِالّشكلوتبنيهالهادعمنا

زاعالنّْأطرافقبلمنالمعتقلينقضيةاستغالل

.الّسوريّة

.نوالمغيبيوالمخطوفينِللمعتقلينالحّريّة

.ِللّشعبوالثّروةالّسلطةكل

.سوريّافيالثّوريّْاليسارتيار

٢٠٢١فبراير/شباط١١
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