
21

الخط األمامي
العدد 64 ✪ 11 / 2022لسان حال تيار اليسار الثوري في سوريا

☭ تحرر الكادحين من صنع الكادحين أنفسهم

✪ تقرير: تناحر وتنافس على السيطرة بين الفصائل
في شمال غرب سوريا ... ص 3

 ✪ مالبس “البالة” خارج قدرة السوريين الشرائية على
أبواب فصل الشتاء.. ص 5

✪ إضراب لسائقي نقل داخلي في الحسكة
للمطالبة برفع األجور ...ص 7

✪ تقرير: نحو 9.6 آالف سيارة « فارهة» تسير في شوارع
سورية.. ارتفاع مؤشر حدة اإلنقسام الطبقي !! ..ص 9

✪  سيهانوك ديبو : تجربة اإلدارة الذاتية تصلح كبداية تنتظر
مشاركة حقيقية لعموم األطراف، والقوى الوطنية السورية ..ص  8

✪ مقتطف من الرواية السادسة للروائي السوري
علي محمود:حذاء جديد لقدمي القيام...ص 19

✪ رغم عنف الدولة الوحشي الثورة اإليرانية
مستمرة بالتصعيد.ص 16

لينين والثورة البلشفية: هل النظرية ال تزال
فاعلة؟"..ص 17

قمع وفساد.. ماذا نتوقع في قمة المناخ 27؟ 
 ....ص 12

 ✪ "ق يعني قاوم ".. أسبوع من المقاومة
الملهمة على أرض فلسطين  ...ص  11

✪ عالم رأسمالي مأزوم! زمن الحروب والثوراتاإلفتتاحية:



▪رافق األّول من ت٢/نوفمبر الجاري حدثان هاّمان، األّول هو
اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة كوباني البطولية، التي سحقت
وهزمت ألّول مّرة تنظيم داعش الفاشي، وفّككت مشروعه
الهمجي، وكان ذلك اليوم من عام 2014  منعطف هام على
الصعيد السوري واإلقليمي، من جهة توالت هزائم داعش من
بعده، ومن جهة أخرى تكالبت الدول اإلقليمية والدولية للتدخل
العسكري على األرض السورية، وال سّيما الغزو التركي الذي ساهم
بإبقاء ُجزر محمية للمرتزقة والجهاديين من كل نوع في شمال
غرب سوريا، لكّن الجانب اإليجابي في األمر كان أن سارعت تلك
التحّوالت في تعزيز مشروع اإلدارة الذاتية في شمال شرق

سوريا. 
 

▪ترافق إذا هذا اليوم مع إعالن انتصار اليساري" لوال دا سيلفا
"في انتخابات الرئاسة في البرازيل، وهزيمة مرشح اليمين
الفاشي "بولسونارو"، وإن كان بفارق ضئيل يشير إلى حّدة

االنقسام داخل المجتمع البرازيلي.
 

▪عالوة على أّن "لوال" الذي كان سابقا رئيسا للبرازيل، فشل في
تطبيق سياسات اجتماعية وعد بها في برنامجه اإلنتخابي،
وانتهى به األمر إلى مراعاة مصالح الطبقة الرأسمالية الكبيرة، ما
أّدى إلى نفور الجماهير منه ومن حزبه "حزب العمال" ، وفشله

حينئذ في االنتخابات.
 

▪كما ترافق األّول من هذا الشهر مع إعالن انتصار متواضع
لليسار في انتخابات الدانمارك.

 
▪هذه االنتصارات ال تغطي على حقيقة أّن األزمة المتفاقمة
للنظام الرأسمالي العالمي في تجلياتها على صعيد الحروب هي
إلعادة تقاسم النفوذ في العالم كما هو الحال في اوكرانيا، إضافة
إلى تفاقم األزمات االقتصادية- االجتماعية والسياسية في معظم

دول العالم، والسيما الدول الكبرى، واألزمة البيئية الخطيرة.
 

▪مجمل هذه العوامل ساهمت في بروز اليمين الشعبوي والفاشي
على  الصعيد العالمي، وداخل الدول الكبرى نفسها. وقد ترافق
ذلك وما زال مع صعود لليسار الجذري، وإن كان ما يزال أضعف

مما يجب أن يكون عليه.
 

▪يعيش العالم بأسره حقبة انتقالية، قد تطول أو تقصر، تعّبر عن
وصول األزمة الرأسمالية العالمية إلى أوجها،  ويعتمد نتائجها
على مدى تمتع اليسار عالميا بالقدرة على جذب الجماهير إليه
وتنظيمها وتنظيم كفاحها، لكي تتفتح للبشرية آفاق التحرر،
والمساواة، و إن فشل في ذلك فإن أكثر األزمنة بشاعة من

الحروب واإلفقار والخراب سيعّم عالمنا.
 

▪ولعل أفضل تعبير وتوصيف  لهذه األزمة للنظام العالمي هو ما
قاله المفكر الماركسي اإليطالي غرامشي في الثالثينات من القرن
الماضي:" تكمن األزمة تحديدا في أّن القديم يموت والجديد لم
يولد بعد، في هذه الوهلة بين عصرين تظهر األعراض المرضية

األكثر تنّوعا".

اإلفتتاحية
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✪ عالم رأسمالي مأزوم! زمن الحروب والثورات
▪انعكاس هذه األزمة على الصعيد اإلقليمي والسوري يمكن أن
نالحظه في التموضعات المتغّيرة للدول الكبرى واإلقليمية والنظام
وفق مصالح كل منها هنالك. على األخّص التموضع التركي الذي
يلعب على الصراع الروسي-الغربي لتحقيق مصالح الدولة التركية،
والحفاظ على مكاسبها، ومحاولتها تخفيف أعباء األزمة
االقتصادية والسياسية عليها داخلّيا، كما نجد مسار عملية تطبيعها
مع نظام الطغمة السوري الذي بدأ يخطو خطوات هامة على صعيد
تحقيقه. وما الرضى التركي على تمّدد هيئة تحرير الشام اإلرهابية
على حساب المرتزقة التابعين لالحتالل التركي سوى تمهيد لما هو
قادم من مقايضات أكبر بين تركيا والنظام برعاية روسية.  وفي
تناغم مع ذلك، شهدنا منهما تصعيدا عمليا وخطابيا معاديا معاديا
للشعب في مناطق اإلدارة الذاتية في شمال شرق سوريا،

وتحريض ضدها وضد هياكلها السياسية والعسكرية.
 

▪باالستناد إلى هذه الوقائع، وغيرها يمكننا التوقع دون أن نخطئ
كثيرا أّن الضغوط العسكرية والسياسية واالقتصادية،  بأشكال
متعددة، سوف تتزايد في المرحلة القادمة على اإلدارة الذاتية
الديمقراطية. وهذا يتطّلب استراتيجيات مواجهة ومقاومة على

أكثر من صعيد، وليس العسكري فحسب.
 

▪الشعب المسلح هو الذي يدافع عن مكتسباته، وهذا يعني تنظيم
الناس ومشاركتها الواسعة في تنظيم نفسها وتحقيق أفضل
السياسات اإلجتماعية، وايضا ابتداع و حشد كل آليات العمل
المشترك مع القوى الجدية اليسارية والديمقراطية السورية وفي

العالم. وبناء شبكات التضامن األممي.
 

▪في هذه المعركة السياسية الحاسمة، نجد أن مجلس سوريا
الديمقراطية (مسد)،  كونه اإلطار السياسي الديمقراطي األوسع
واألكثر تماسكا وخبرة، يقع على عاتقه، بعد إعادة رسم
استراتيجته وآليات عمله وهيكليته، أن يلعب دوره المركزي
المنوط به،  كونه هو حقا وبالفعل قاطرة الحركة الديمقراطية
السورية بعمومها، وأن ال بديل عنه في دوره هذا، وعليه التنسيق
الوثيق مع بعض المسارات الديمقراطية الجدية الموازية. ألنه أيًا
كانت نتائج محاوالت التحشيد الواسع األخرى الجارية، للملمة
شتات المعارضين الديمقراطيين في إطار كونفيدرالي تمثيلي،
حال تحققت هكذا محاوالت ، وهو ما نتمناه، فإن دور األخيرة
سيكون مختلفًا نوعيًا عن دور مسد، ألنه ملقى على عاتقها التعبير
عن توافقات مكوناتها المختلفة، للمصالح العامة للسوريين

واإلهتمام بقضاياهم اإلنسانية
 

▪فلنبذل كل الجهود للدفاع وتعميم وتعميق مشروع اإلدارة
الذاتية الديمقراطية

 
▪من أجل سوريا ديمقراطية ال مركزية حرة ومستقلة تسودها

المساواة والعدالة االجتماعية.

تيار اليسار الثوري في سوريا
تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
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✪ تقرير: تناحر وتنافس على السيطرة بين الفصائل في شمال غرب سوريا
▪لم تكن “هيئة تحرير الشام” (جبهة
النصرة سابقًا) لتدخل إلى مناطق في
شمال سوريا لوال األوضاع السيئة
واالشتباكات والتنافس على المناطق بين
الفصائل العسكرية الموالية ألنقرة في تلك
المنطقة، ما غّير إلى حد ما خارطة النفوذ

وتوزع القوات في المكان.
 

▪ورغم ذلك، ال يزال الغموض سيد الموقف،
فإعالن حكومة العدالة والتنمية قبل فترة عن
نية للتقارب مع السلطات في دمشق، قد غّير
من خارطة السيطرة في الوقت الذي لم تهدأ
االشتباكات منذ أكثر من 10 أيام في ريف

محافظة حلب الشمالي.
 

▪فقد بات من الضروري شرح ماهية تلك
المناطق والفصائل المنضوية لفهم ما يجري

أكثر.
 

▪تنتشر قوات تركية في المنطقة التي تتولى
إدارتها “مجالس محلية” تتبع المحافظات
التركية القريبة مثل غازي عنتاب وكيليس

وشانلي أورفا.
 

▪ويتقاسم حوالى 30 فصيالً منضويا في إطار
ما يعرف بـ”الجيش الوطني” الموالي ألنقرة،
السيطرة على المنطقة الحدودية الممتدة من
جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى
عفرين في ريفها الغربي، مرورًا بمدن رئيسية

مثل الباب وأعزاز.
 

▪كما تضم الفصائل بشكل رئيسي مقاتلين
سابقين في مجموعات معارضة تم إجالؤهم
من مناطق سورية أخرى إثر هزيمة فصائلهم
أمام قوات الجيش السوري، مثل ما تسمى
“الجبهة الشامية”، التي كانت تنشط في مدينة
حلب، أو “جيش اإلسالم” الذي كان يعتبر

الفصيل المعارض األبرز قرب دمشق.
 

▪وفي الخارطة أيضا مجموعات تنشط أساسًا
في الشمال مثل ما يدعى “فصيل السلطان
مراد”، وأخرى برزت مع العمليات العسكرية
التركية وبينها فصيال “الحمزة”، و”سليمان

شاه”.

▪وبينما تتقاسم الفصائل النفوذ بين القرى والمدن واألحياء، يّتهمها سكان تلك المناطق
بانتهاكات بينها مصادرة أراض وممتلكات ومحاصيل زراعية، وبتنفيذ اعتقاالت عشوائية،

وإدارة المنطقة بقوة السالح والتخويف.
 

▪كما سبق أن اتهمت منظمة العفو الدولية الفصائل الموالية ألنقرة بارتكاب “جرائم حرب”
وتنفيذ عمليات إعدام عشوائية خارج القانون.

 
▪من المعروف أن محافظة إدلب التي تسيطر “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقًا)، على نحو
نصف مساحتها وُترسي فيها نظامًا “إداريًا وقضائيًا”، تحاذي مناطق نفوذ الفصائل الموالية

ألنقرة.
 

▪وقد بسطت “هيئة تحرير الشام” التي تعدها الواليات المتحدة األمريكية، منظمة
“إرهابية”، سيطرتها على إدلب مطلع 2019، إثر عامين من اشتباكات متقطعة مع فصائل

أخرى تراجع نفوذها وانتقل الكثير منها إلى شمال حلب.
 

▪في حين حافظت تركيا على عالقة معها، حيث لم تسجل أي صدامات بين الطرفين، وفقا
لتقرير نشرته وكالة “رويترز”.

كما تركت القوات التركية نقاط انتشار في المنطقة في إطار اتفاق مع روسيا لوقف هجمات
عسكرية كانت تنفذها قوات الجيش السوري.

 
▪وتسيطر “الهيئة” على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وهو الممر الوحيد الذي تنقل

عبره مساعدات األمم المتحدة إلى المنطقة، واألرجح إمدادات “الهيئة”.
 

▪ورغم ذلك، تشهد مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” مرارا تحركات احتجاجية على
الحكم الذي تمارسه، والتضييق على الحريات.

 
▪إال أن مناطق نفوذ “الهيئة” لم تقف عند هذا الحد، ففي الثامن من تشرين األول/أكتوبر،
اندلعت اشتباكات بين فصيلي “الجبهة الشامية”، و”الحمزة” في مدينة الباب في شمال شرق

حلب، إثر اتهام األخير بقتل ناشط إعالمي (محمد أبو غنوم ).
.
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▪ال يزال أمجد يوسف، الرائد في إحدى وحدات المخابرات
السورية األكثر رعبًا والمسؤول عن مجزرة التضامن يعمل في قاعدة

عسكرية في كفر سوسة خارج دمشق. 
 

▪يوسف كانت كشفت صحيفة "الغارديان" قبل نحو 6 أشهر عن
دوره في إطالق النار على عشرات األشخاص عبر حفرة موت في

حي التضامن إحدى ضواحي العاصمة السورية عام 2013.
 

▪الصحيفة البريطانية نقلت عن زميل سابق ليوسف أنه اعترف
بعمليات القتل في مكالمة هاتفية مع صديق مشترك. "قال نعم

فعلت ذلك. هذا ما كان علي فعله في ذلك الوقت".
 

▪الفيديوات المروعة صدمت العالم بقسوتها. ويذكر أن هناك
تحقيقات دولية فتحت في كل من فرنسا وألمانيا وهولندا في
جرائم الحرب باستخدام قوانين الوالية القضائية العالمية. ويعتقد
المحققون األلمان أنهم ربما يكونون قد تعرفوا إلى زميل ليوسف
يعيش اآلن في ألمانيا ويقومون برفع قضية ضد ضابط المخابرات

السابق. 
 

▪زميل يوسف السابق قال لصحيفة "الغارديان" إن الرائد كان
يخشى وجوده في التضامن على مدار العقد الماضي ، وكان يخطف
بانتظام النساء من شوارع الضاحية ومصيرهن مجهول، "رأيته
يأخذ النساء من طابور الخبز ذات صباح. كن بريئات. لم يفعلن شيئًا.

تعرضن إما لالغتصاب أو القتل. ليس أقل من ذلك".
 

▪في مقطع فيديو غير منشور اطلعت عليه "الغارديان"، يطلق
يوسف النار على ما يصل إلى ست نساء عبر حفرة بينما تنظر فرقة
الموت التابعة له، وأحيانًا ينضم بعضهم إلى المذبحة. ثم يتم إشعال
الحفرة، ويتم ردمها بالرماد والحطام في محاولة إلزالة األدلة على

جريمة الحرب.
 

▪وقال المصدر إن جميع مواقع المذابح في التضامن كانت مناطق
محظورة على السكان المحليين وأن العدد النهائي للقتلى على يد

الفرع 227 قد يصل إلى 350.
 

▪إن هزيمة الثورة ووحشية النظام وتدخل القوى الخارجية وغياب
قيادة ثورية تنظم الناس وتعبر عن مصالحهم كانت التربة الخصبة
الندالع أبشع الجرائم وأفظعها بحق المدنيين من الشعب السوري،
لذا نشدد دائما على أهمية تنظيم المتضررين ألنفسهم لتشكيل قوة

سياسية مؤثرة على المشهد السياسي بفاعلية.
 

الخط األمامي _ وكاالت

▪وما لبثت أن توسعت المعارك، حيث تدّخلت “هيئة تحرير الشام”
دعمًا لفصائل معينة بينها “الحمزة” ضد أخرى على رأسها “الفيلق
الثالث” في “الجيش الوطني” الذي يضم أيضا ؤالجبهة الشامية”،

و”جيش اإلسالم”.
 

▪وبعد أيام قليلة فقط، دخلت “هيئة تحرير الشام”، منطقة عفرين
وتسّلمت كافة مؤسساتها للمرة األولى.

 
▪وقال المتحدث باسم “الفليق الثالث” سراج الدين الشامي لوكالة
“فرانس برس” إن الهيئة “تسيطر على منطقة عفرين بالكامل،

وعلى كافة المؤسسات فيها، وتولت األمن العام وإدارة الحواجز”.
 

▪وفي السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان عن التوصل
إلى اتفاق بين الطرفين المتقاتلين ينص على أن تتسلم الهيئة
المؤسسات الخدمية واالقتصادية، وتتولى إرساء األمن في عفرين،
وتنشر عناصرها عند المعابر الفاصلة مع مناطق الجيش السوري

وكذلك مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
 

▪بينما كان من المفترض أن يشمل االتفاق مناطق أخرى، إال أنه منذ
دخول “الهيئة” إلى عفرين، تظاهر بضع مئات من السكان في مدن
عدة رفضًا لدخولها إلى مناطقهم، وبعد يومين من الهدوء، تجددت
االشتباكات. تقدمت بموجبها “هيئة تحرير الشام” إلى محيط مدينة
أعزاز، ثم تدخلت فصائل تركمانية للفصل بين الطرفين، “غالبًا

بطلب من تركيا”، وفق المرصد.
 

▪كما أسفرت 10 أيام من المعارك، بحسب المرصد، عن مقتل 28
عنصرًا من “هيئة تحرير الشام” و20 مقاتالً من الفصائل المتحاربة

وعشرة مدنيين.
 

▪وبعد 10 أيام لم تتدخل فيها للعمل على فض المواجهات، أرسلت
تركيا الثالثاء الماضي قوات انتشرت عند خطوط التماس بين
الطرفين قرب أعزاز وعفرين، من دون أن تنسحب “هيئة تحرير

الشام”، وفق مراسل لفرانس برس.
 

▪إال أن هذه الخطوة لم تمر مرور عاديًا، فقد انتقد سكان المناطق
أنقرة، ورأوا أن “هيئة تحرير الشام” ما كانت لتدخل إلى المنطقة
لوال موافقة األتراك الذين لم تتدخل قواتهم لوقف االقتتال الداخلي.

 
▪كما لم يتضح حتى اآلن حجم السلطة التي قد تمنحها تركيا
للهيئة”، وذلك في وقت تكثر فيه التساؤالت حول الدور الذي قد
تلعبه “الهيئة” خدمة ألجندات تركية في سوريا، أو في أي تسويات
في المستقبل، خصوصًا إثر إعالن مسؤولين أتراك انفتاحهم على
إعادة العالقات المنقطعة منذ سنوات، مع نظام الطغمة في دمشق.

 
▪ُيشار إلى أن واشنطن كانت عادت وأعربت عن قلقها إزاء توغل

“الهيئة” شمال سوريا.
▪وشددت سفارتها في سوريا في تغريدة على تويتر، على وجوب

سحب قوات “هيئة تحرير الشام” من المنطقة على الفور.
 

الخط األمامي _ وكاالت

✪  أمجد يوسف 
ضابط مجازر التضامن المروعة

 ال يزال في منصبه في المخابرات السورية
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▪الشتاء، الفصل الذي بات يشكل عبئا ثقيال على السوريين منذ عدة سنوات، فقد أصبح حلوله
بمثابة كابوس لدى الغالبية منهم، فهناك نقص في وسائل التدفئة وارتفاع بأسعارها، والخدمات
وعلى رأسها الكهرباء، ومع حلوله ال بد من لقائه بلباس مناسب قادر على جلب الدفء، ولكن ارتفاع
أسعار المالبس بما فيها المستعملة “البالة” بات فوق قدرة السوريين الشرائية بالتزامن مع االرتفاع

في كل األسعار.
 

◂ حتى “البالة” ما عاد قدرنا نشتريها
 

▪من الرائج أن يحدث ارتفاع في األسعار مع قدوم فصل الشتاء، وهذا االرتفاع ال يرتبط بسوريا
وإنما ببنية النظام الرأسمالي العالمي، وفي السنوات األخيرة حدثت قفزات متعددة في األسعار
العالمية، وسعت معظم الدول إلى رفع األجور للتخفيف من حدة الفرق بين األجور واألسعار عدا

سوريا.
 

▪مالبس “البالة”، كانت إلى وقت قريب ملجأ للسوريين لتجنب شراء المالبس الجديدة مرتفعة
الثمن، لكن في هذا العام، اختلف الوضع تماما، حيث تقول سوسن ح، من دمشق، موظفة حكومية
وأم لثالثة أبناء، “خالل سنوات الحرب كنا نلجأ لشراء المالبس خاصة الشتوية منها من أسواق
البالة، في باب الجابية، والمزة شيخ سعد، ومناطق أخرى ألن أسعارها كانت معقولة بالمقارنة مع
الجديد، وباإلضافة لذلك فإن جودة المالبس الشتوية في البالة جيدة جدا ودافئة لنا وألوالدنا
خاصة المعاطف واألحذية، ولم تكن البالة وجهتنا وحدنا بل كانت وجهة للكثيرين خاصة الموظفين

والعمال وغيرهم”.
 

▪سوسن تتابع حديثها، “قبل أيام وخالل مروري في سوق باب الجابية، ُصدمت باألسعار المرتفعة
هذا العام للمالبس الشتوية، فقد بلغ سعر المعطف لألطفال من النوع العادي 65 ألف ليرة، وكذلك
األمر للنسائي، وهناك أنواع من المعاطف يصل سعرها لنحو 400 ألف ليرة، إذا كانت ثقيلة أو من

الجلد الطبيعي، وبالنظر لرواتبنا التي ال تتجاوز 200 ألف ليرة حتى البالة ما عاد قدرنا نشتريها”.
 

◂ في درعا األسعار أرحم لكن بشي بسيط
 

▪ربما كان لموقع درعا المجاورة لألردن دور بأن تكون أسعار مالبس “البالة” أقل نسبيا من دمشق،
إذ يعتمد تجار “البالة” على جلب هذه البضاعة من األردن بسعر أقل من البضائع القادمة عبر البحر

أو تركيا.
 

▪أبو محمد، سائق سيارة من درعا يعمل على خط سفريات درعا األردن، يوضح ، تجارته بمالبس
وأحذية “البالة”، “يحق لنا أن نذهب إلى األردن مرتين أسبوعيا لتوصيل الركاب، وهناك وخاصة
في إربد توجد أسواق كبيرة لمالبس البالة، نقصدها بشكل دائم حيث يتم البيع بأسعار منخفضة
نسبيا، وهناك نعمل على شراء كميات ليست كبيرة حتى ال نقوم بدفع مبالغ كضريبة جمركية، ولكن
نصطدم بأمر أسوأ من الجمارك داخل سوريا وهي الحواجز التي تفرض رسوم عبور علينا، وهذا

األمر يتم عند كل حاجز”.
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▪كشف تحقيٌق لوكالة «أسوشيتد برس»،
اليوم الخميس، عن توّرط ممثلة منظمة
الصحة العالمية في سوريا الدكتورة
أكجيمال ماجتيموفا بتهم فساد وهدر
أموال واحتيال وسوء معاملة الموّظفين

ورشوة مسؤولين في نظام األسد. 
 

▪استند التحقيق إلى أكثر من مئة وثيقة
ومراسلة سرّية، إضافًة إلى شهادات
موّظفين أّكدوا أنَّ مديرتهم أساءت إدارة
ماليين الدوالرات، وقّدمت هدايا
وخدمات لمسؤولين كبار في النظام،
كأجهزة كمبيوتر وذهب وسيارات. كما
التقت خلسًة مع عسكرّيين روس، ما

يخرق مبدأ المنظمة بالتزام «الحياد».  
 

▪وأّكد موّظفون أنَّ معظم الدعم الطّبي
ع في العاصمة دمشق وليس ُيوزَّ
المحافظات األخرى التي تعاني من نقٍص
حاد من األدوية والمعّدات، وهي
استراتيجية الحرمان نفسها التي يّتبعها

نظام األسد. 
 

▪ولم ُتدِل ماجتيموفا بتصريٍح
لـ«أسوشيتد برس» حول التهم، بل اكتفت
بالقول أّنها «تشهيرّية»، بينما أّكدت
ن ممثل المنّظمة إجراء تحقيقات. وقد ُعيِّ
بالنيابة عنها بعدما ُمِنحت إجازًة قسرّية،
لكنَّها ال تزال تتقاضى راتبها كامالً، وال
تزال في منصبها رسمّيًا وفقًا لبيانات

المنّظمة. 
 

يذكر أنَّ األمم المتحّدة أنفقت 70 ▪
مليون دوالر منذ 2014 في فندق «فور
سيزون» في دمشق حيث تقيم
ماجتيموفا، علمًا أنه يخضع لعقوباٍت
أميركّية وبريطانّية بسبب تمويله نظام
األسد، حيث أنَّ حكومة النظام هي ثاني

أكبر مساهم في الفندق. 
 

الخط األمامي 

✪  منظمة الصحة العالمية رشت
نظام الطغمة بالذهب والسيارات

✪ مالبس “البالة” خارج قدرة السوريين الشرائية على أبواب فصل الشتاء
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▪أبو محمد يتابع، “عند شراء المالبس في األردن يبدأ سعر بعض
القطع من نصف دينار بالنسبة للكنزات أي نحو 3 آالف ليرة،
والمعطف نحو 5 دنانير أي حوالي30 ألف، والحذاء الرجالي حوالي
4 دنانير على البسطات أي 25 ألف ليرة، وهكذا، لكن ما ندفعه على
الحواجز يزيد نحو 100 ألف ليرة على البضاعة بشكل عام، لذلك
ُتباع المالبس واألحذية بأسعار أعلى، فالحذاء يصبح بنحو 40 ألف،
والمعطف بنحو 50 ألف، ورغم كل شيء األسعار لدينا أرحم مما هي

عليه في دمشق، أو من شراء الجديد”.
 

◂ ال يوجد تسعيرة موحدة لسوق “البالة”
 

▪تقرير لموقع “أثر برس” المحلي، يوم أمس اإلثنين، أشار إلى أن
أسواق الثياب المستعملة المعروفة باسم “البالة” في أسواق
العاصمة دمشق، شهدت ارتفاعا كبيرا في األسعار، وأصبحت كسوة
الشتاء عبئا يتحمله المواطن فوق أعبائه، وتحولت فكرة التسوق
من متعة إلى حيرة في كيفية اقتناء المالبس بعد معرفة أسعارها
الصادمة خاصة لذوي الدخل المحدود الذين يعتبرون أسواق

“البالة” خيارا بديال لهم يلجؤون له لغالء األلبسة محلية الصنع.
 

▪التقرير لفت إلى أنه على الرغم من االزدحام الذي تشهده
األسواق، فإن الكثيرين غير قادرين على دفع مبالغ كبيرة، حيث أن
أسعار الثياب الشتوية قفزت نحو الضعف وهذا أدى إلى توجه أغلب
الناس لشراء المالبس ذات النخب الثاني أو الثالث من “البالة”، إذ
تراوح سعر الجاكيت العادي في سوق الشيخ سعد بالمزة بين 30
و50 ألف ليرة سورية، أما الجاكيت ذو الجودة العالية وصل سعرها
إلى 100 ألف ليرة سورية، وسعر جاكيت الفرو يصنف ضمن “سوبر
كريم” بلغ 500 ألف ليرة سورية، على حين بلغ سعر كنزة شتوية
ذات جودة مقبولة 50 ألف ليرة سورية، أما سعر البيجامات ذات
النوعية الجيدة يتراوح بين 50 و60 ألف ليرة سورية، على حين

يبلغ سعر بنطال بيجاما 25 ألف ليرة سورية.
 

▪أما مالبس األطفال في أسواق “البالة” ال تقل ثمنا عن أسعار
مالبس الكبار، إذ يبدأ سعر أفرول لعمر ثالث سنوات بـ 50 ألف ليرة
سورية، أما سعر كنزة شتوية لطفل بعمر سنتين 40 ألف ليرة سورية،
وسعر بنطال جينز لنفس العمر يتراوح بين 35 و50 ألف ليرة

سورية.
 

▪التقرير نقل عن مواطنين سبب تفضيلهم مالبس “البالة” على
المنتجات السورية، بأنها ذات نوعية جيدة ويمكن لبسها لعدة
سنوات، لكن أسعارها هذا العام فاقت مقدرة معظمهم على شرائها.

 
▪حول أسباب ارتفاع األسعار، أكد عدد من التجار أنهم يشترون  
المالبس بالعملة األجنبية، ويدفعون مبالغ كبيرة ليحصلوا على
بضاعتهم، مضيفين أن معظم بضاعتهم تصل تهريبا من خارج
سوريا، ويضطرون لدفع نفقات وصولها لهم، وهذا يجبرهم على رفع

أسعار الثياب المرتبطة أساسا بالدوالر.
 

▪أيضا فإنهم يتسّلمون شحنات كبيرة من األكياس الضخمة المغلفة،
التي يجهلون محتواها ويشترونها بالوزن وقد يحالفهم الحظ وتكون
البضاعة مصنفة “سوبر كريم” أو “كريم” أو “نخب ثان ونخب ثالث”،
مشيرين إلى أن كثيرا من األكياس ُيكتب عليها “سوبر كريم” وعندما
يتم فتحها يتفاجؤون أنها نخب ثان ويوجد بداخلها بعض القطع

الجيدة فقط.
 

▪من جهته، مدير جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي، بّين
أن ارتفاع األسعار شمل كل شيء ليس األلبسة فقط، فاألسعار ارتفعت
بنسبة 20 بالمئة وبسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن والوضع
االقتصادي الصعب، يلجأ كثيرون إلى شراء األلبسة المستعملة

“البالة”، مضيفا أنه ال توجد تسعيرة موحدة لهذه السوق.
 

◂ تضخم مع حلول الشتاء
 

▪إن لهيب األسعار الذي اشتعل صيفا في سوريا لن يكون المسبب
الوحيد في معاناة المواطنين، إذ إن تحذيرات وتوقعات الخبراء
االقتصاديين تقود نحو اإلجماع بأن التضخم سيصل إلى ذروته في

شتاء هذا العام، وأن الغذاء والطاقة سوف يدفعانه نحو الجموح.
 

▪سابقا، حذر باحثون من وصول التضخم في االقتصاد السوري إلى
مرحلة التضخم الجامح، وهو الشكل األكثر ضررا لالقتصاد بسبب
االرتفاع السريع والمتواصل في المستوى العام لألسعار، ما يؤدي إلى
فقدان المال لقيمته الشرائية. فحسب آخر األرقام الصادرة عن الجهاز
المركزي لإلحصاء، فقد بلغ معدل التضخم في سوريا 163.1 بالمئة في

عام 2020.
 

▪من جهته، توقع مركز “فيتش سوليوشنز”، المهتم بدارسة
اقتصاديات الدول، أن تظل األسعار المحلية مرتفعة في سوريا في
عام 2022، بمتوسط 105 بالمئة. في حين أن هذا يمثل تباطؤا عن
تقديراتهم لعام 2021 البالغ 150 بالمئة، وسيظل التضخم أعلى بكثير

من متوسط 57.0 بالمئة.
 

▪تضخم وارتفاع أسعار وأعباء الشتاء المادية ظروف قاسية مختلفة
تتهافت على السوريين، فيما يعاني الغالبية الساحقة من اوضاع
اقتصادية صعبة, ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني لألسعار جراء تدهور
الليرة أمام الدوالر, وسياسات النهب المستعر لنظام الطغمة وبعض

أمراء الحرب ما زاد من أعباء المعيشة لغالبية السكان.
 

الخط األمامي _ وكاالت
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▪سادت حالة من االستياء الشديد والغضب بين العاملين
في معمل األحذية في السويداء وذلك بعد أن قررت إدارة
المعمل توقيف الحافلة التي كانت تنقلهم من منازلهم إلى

المعمل ذهابًا وإيابًا وذلك على حساب المعمل.
 

▪قال أحد العمال أّنه يحتاج إلى مبلغ يتجاوز الـ3000 ليرة
يومّيًا، كلفة مواصالت، للذهاب من بلدته في ريف السويداء

إلى عمله في المعمل.
 

▪أضاف العامل أّن راتبه الّشهري ال يتجاوز الـ100 ألف ليرة
سورّية، سينفق معظمه على المواصالت، وال يعلم حتى

اللحظة كيف سيستطيع تأمين طعام و تدفئة ألطفاله.
 

▪إدارة المعمل بّررت توقيف حافلة الّنقل بعدم توفر مادة
المازوت، التي كانت تخّصصها مؤّسسات نظام الّطغمة

للمعمل.
 

▪أكثر من 100 عامل في معمل األحذية مهددين اليوم بترك
عملهم بسبب عدم توفر أبسط أساسيات الحياة.

 
▪هذا وقد أبدى مجموعة من العمال في معملي السجاد
والعرق في السويداء تخّوفهم من أن تتخذ باقي المعامل
نفس اإلجراء بوقف حافلة النقل المشتركة وبالتالي

سيجبرون على دفع رواتبهم كاملة لتأمين مواصالت للعمل. 
 

▪مع اشتداد األزمة السياسية تشتد قبضة االستغالل
الوحشّي على الطبقة العاملة فلم تعد تكفي الرواتب واألجور
حتى للوصول إلى مكان العمل. ولم يبقى أمام الطبقة العاملة
إال التضامن والتنسيق فيما بينها لبناء نقابات عمالية مستقّلة

قادرة على الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة
 

الخط األمامي

▪أضرب سائقو نقل داخلي (سرافيس) في الحسكة شمال شرقي سوريا يوم
األربعاء عن العمل مطالبين برفع أجور نقل الركاب.

 
▪وأجور نقل الركاب ضمن سرافيس النقل الداخلي تبلغ 200 ليرة سوريا،

بينما يطالب السائقون برفعها لـ500 ليرة.
 

▪وقال محمد محمد، صاحب سرفيس للنقل الداخلي في الحسكة، إّن الدوالر
واألسعار ترتفع وما تزال تعرفة الراكب 200 ليرة سورية.

 
▪وذكر أّنهم يصلحون سياراتهم ويستبدلون قطع غيارها بـ”الدوالر”، وما هو

ما سبب لهم خسائر فضالً عن عدم تمكّنهم من إعالة أسرهم، وفقًا لما ذكره.
 

▪وطالب ذيبان الخلف وهو سائق على خط حي المفتي في الحسكة، بوضع
تسعيرة جديدة تناسب األوضاع المعيشية المكلفة، مشيرًا إلى أّنهم يتعّرضون

للمخالفة في حال رفعوا السعر وتسحب منهم “بطاقة السائق”.
 

▪ومن جانبها، قالت أمل شاكر اإلدارية في الّنقل الّداخلي بالحسكة، إّنهم
بصدد عقد اجتماع مع السائقين لحل هذه المشكلة.

 
▪ندعم جهود عّمال الّنقل كما غيرهم من العّمال للوصول لحقوقهم التي

تتناسب مع جهدهم و تكاليف حياتهم اليومية 
كما أّننا ندعوهم لتنظيم صفوفهم في حركات نقابية مستقّلة توّحد نضاالتهم

نحو بناء سلطة العّمال والكادحين من أسفل.
 

الخط األمامي

✪ ال مازوت لنقل العّمال ...
 نظام الّطغمة يحّدد أولوياته

✪ إضراب لسائقي نقل داخلي في الحسكة للمطالبة برفع األجور
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أجرت الخّط األمامّي المقابلة التالية مع الرفيق سيهانوك ديبو ،عضو
المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، حول بعض
جوانب الوضع السوري الّراهن، وتحدّياته، والّرفيق ديبو له العديد

من الكتب والّدراسات والمقاالت القّيمة. 
 

▪كيف تنظرون إلى تمدد سيطرة هيئة تحرير الشام اإلرهابية في
مناطق مرتزقة اإلحتالل التركي؟

 
يتوّجب الّنظر إلى هذه المسألة ضمن سياقها الحقيقي، ال يمكن ألّي
جهة أن تنكر العالقة العضوية بين النصرة ،أو هيئة تحرير الشام،
ونظام أنقرة. أيديولوجية تركيا األردوغانية ترى في هذه التنظيمات
كعصا سوداء تنفذ من خاللها مشاريعها، وتبرير سيطرتها،  أّما تفسير
ذلك ضمن السياق الحالي ،فإّنه من أجل تنفيذ عّدة أمور في الوقت
نفسه: خلط األوراق، التمهيد لخلق موقف متناغم من التطورات
الحالية، وبشكل أدّق السعي في تطوير العالقة بين أنقرة ودمشق
بشكل ال يقتصر على التنسيق األمني بينهما وصوالً إلى درجة
التطبيع، كما أّن ذلك متعّلق كما يراه آخرين بعملية ضبط إيقاع
عملّية فوضى السالح، والمشهد المنفلت، والحالة الرخوة التي
تعيشها تلك المناطق، وال ننسى بأّن أنقرة ستحاول مرة أخرى
تطويع ذلك في التمهيد للعملية االنتخابية المزمع عقدها في
"حزيران 2023"،وذلك  في حال جرت االنتخابات باألساس، كما
يجب أّال يتّم تغافل بأّن أنقرة ترى في قيامها لعملية عسكرية اّتجاه
مناطق اإلدارة الذاتية بمثابة تصدير كبير، وتحجيم أزماتها، حّتى لو

كانت النصرة/ هيئة تحرير الشام/ من تقوم بذلك.
 

عمومًا يمكن القول بأّن أنقرة لم تعد باستطاعتها أن تخفي حقيقتها،
إّنها في مرحلة ما يسّمى الّلعب على المكشوف، وهذا بحّد ذاته له
أسبابه وسيكون بتداعيات كبيرة على أنقرة في فترة قريبة ال نظّنها

بالبعيدة.

 
▪هل تعتقدون أّن هناك عالقة لّلقاءات األمنية
االستخباراتية بين نظام الطغمة، واإلحتالل التركي بهذه

التطورات العسكرية واألمنية في شمال غرب سوريا؟
 

ا نظّنها بأّنهت منقطعة عن بعضهما البعض على العكس، نجد ترابط
بينهما وأّن واحدهما يقذف باّتجاه اآلخر، وخاّصة بعد ما بات يترّدد في
الفترة األخيرة عن ما يسّموه بإحياء "اتفاقية أضنه 1998" وإنتاج

اتفاقية جديدة قد تكون "أضنه2"، 
 

لوهنا نؤّكد بأّن ظروف معّينة أّدت إلى اتفاقية اإلذعان المسّماة بأضنة،
ونعتقد بأّن الظروف مناسبة إلنهاء كّل اتفاقية فرضت على شعب
سوريا، ونالت من سيادته وتحّد من انتقال ديمقراطّي حقيقّي على

مقاس السوريين. 
 

باألساس يجب معرفة بأّن اتفاقية أضنه غير شرعية، 
وغير قانونية، وبحكم المزّور فكيف يتّم البحث في إحيائها، أو اعادة

إنتاج صيغة جديدة لها تعّزز سلطات االستبداد المركزي؟!...
 

مخاوف تركيا األردوغانية ال مبرر لها إلى درجة بأّنها تتقاطع مع أصوات
غير واقعية تنظر إلى مشروع اإلدارة الذاتية كخطوة انفصالية، عكس
ذلك هو الصحيح ،وهو اآلمن: "دعم اإلدارة الذاتية يأتي في تكريس

أمن، واستقرار المنطقة برّمتها وليس فقط سوريا"
 

▪ما هي المخاطر على الحّل السورّي التي تتخوفون منها
في المرحلة المقبلة كنتيجة لهذا التمّدد؟

 
المفهوم األساسي للحّل السورّي ما زال كما كان، لم يتغّير، نقصد القرار
الدولي "2254"، والقرارات الدولية ذات الصلة، لكّننا رغم ذلك نعتقد بأّن
الصيغة السليمة لتطبيق هذا القرار يأتي خالل معادلة الحّل السورّي
التالية:" األزمة السورية ُتحّل من خالل التغيير، والتحّول الديمقراطي
من جهة ،و من جهة أخرى من خالل إنهاء اإلرهاب، وتجفيف منابعه
الفكرية ،والمادية الذي يعّد المتعّكز األساسي له، نظام االستبداد
المركزي، وإذا ما أسلمنا بهذه الرؤية فإن ذلك يحيلنا بشكل طبيعّي إلى
الحديث عن اإلدارة الذاتية كصيغة حل وترجمة واقعية للقرار الدولي
"2254" المحّقق النتقال ديمقراطّي حقيقّي سورّي، ويجب هنا أن يتّم
تضمين هذا المشروع بعده الوطني السوري ،وانتماءه اإلقليمي ضمن

سلسلة خطوات تطويرية لإلدارة الذاتية.
 

أّما هذا التمّدد فإّنه يعني قبل كل شيء تقديم الخدمة الذهبية ألكثر من
جهة في الوقت نفسه، نظّن بأّن أنقرة كما أردفنا تنتظر مكاسب من هذا
التمّدد طالما لم تخُط الهيئة أّية خطوة دون علمها والتنسيق معها، رغم
ذلك ال نعتقد بأّن أنقرة والجهات األخرى ستجد مخرجًا ألزماتها من

خالل هذا التمّدد.

سيهانوك ديبو : تجربة اإلدارة الذاتية تصلح كبداية تنتظر
مشاركة حقيقية لعموم األطراف، والقوى الوطنية السورية
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▪ما مصير الهياكل السياسية للمعارضة السورية بعد إعالن
بيدرسون عن نهاية صالحية "2245"؟

 
نعتقد بأّن من دون إعادة هيكلة لكل العملية السياسية السورية، وبشكل
خاص فيما يتعّلق مكّونات المعارضة السياسية السورية، فإّن األزمة
ذاهبة لتتحول إلى أمر واقع، أي ينجم عن ذلك –قبل أّي شيء- القبول
بالوضع المتشّتت الذي نعيشه اآلن، ال يمكن الجزم بأّن اإلخفاق هو فقط
سّيد المشهد بالنسبة لمقلب المعارضة، فبعض األطراف منها تحاول أن
تخطو نحو الدفع باّتجاه السّكة الصحيحة، ومن ضمنها مجلس سوريا
الديمقراطية الذي بدأ منذ مؤتمره الثالث "2018" وحّتى اللحظة بعقد
سلسلة من اللقاءات، واالجتماعات بين األطراف الوطنية الديمقراطية،

نعتقد بأّنه سيتكلل بالنجاح.
 

 ضمن الفوضى الّتي تجتاح العالم ،والشرق األوسط نعتقد بأّن الفرصة
ما زالت سانحة أمام القوى الديمقراطية السورية كي تقول كلمتها، هذه
المهّمة ال تبدو مستحليه رغم صعوبتها واصطدامها بعامل التدخلين
اإلقليمي والدولي في سوريا وتداخل أجنداتها إلى درجة التعارض

،والتضاد،
وباألساس ال نعتقد بأّن السوريين كانوا أمام مشهد مثالي يعّبر عن
حقيقة تطلعات شعب سوريا في العملية السياسية السورية ،وخاّصة
من جانب المعارضة، فقضايا التمثيل، والنوعية كانت شبه غائبة

باستثناء البعض القليل جّدًا.
 

▪ما هي الرسالة التي تحملونها للشعب السوري في كل أقسام
سوريا مع عودة تصاعد خطر المنظمات اإلرهابية ؟

 
مطلوب مّنا إعادة تقييم نقدّي للمشهد السياسّي السورّي، مفهوم الحّل
السياسّي لألزمة السورية طرأ عليه الكثير من التغيير، المشهد يّتجه
نحو الموات في البنية السياسية، وتسّييد كل مظهر يدعم غياب الحل،
وتكريس سطوة المتشّددين الذين ليس لصالحهم الحّل السورّي الواقعّي
المؤّدي نحو سوريا كدولة ال مركزية ديمقراطية، لكّن منطق التغيير
وقّوة األحداث التي نعيشها اللحظة – كفترة انتقالية ستترك تداعيات
على كل شيء،و من المهم عدم االكتفاء بالتفّرج، من المهم جّدًا القراءة
الحقيقة لكيفية التغيير بدالً من قراءات الدوغما التي باتت تفوح منها
رائحة الثأر، واالنتقام، والتي هي كانت سببًا مضلّالً ابتعد فيه السوريين

عن الحل.
 

الثورة السورية، أو الحراك الثوري السوري لم يكن حالة رفاهية ،وقرار
اعتباطي اّتخذه شعب سوريا من قنيطرة ،وحوران إلى قامشلو، وديرك،
إّنما حالة حتمية أفرزتها عوامل موضوعية، وذاتية محّقة عّبرت عنها
الحاجة الماّسة نحو التغيير ،و الديمقراطية، إّنها مقاربة نهضوية رغم
كّل ما جرى من أجل حل القضية الديمقراطية في عموم الشرق
األوسط، وليس فقط في سوريا، نعتقد بأّن اإلدارة الذاتية أّدت دور مهم
وتاريخّي في هذا النحو وتصلح كبداية تنتظر مشاركة حقيقية لعموم

األطراف والقوى الوطنية السورية.
 

سيهانوك ديبو- عضو مجلس رئاسة مسد
الخط األمامي

▪كتب موقع "أثر برس" المحلي جاء فيه أنه وبحسب معايير
الحكومة، فإن من يملك سيارة_سياحية سعة محركها 1600CC وما
فوق ال يستحق الدعم، فهو بنظرها "الثاقب" يملك دخالً يكفيه لتلبية
احتياجات أسرته، والتي تتطلب اليوم إنفاقًا شهريًا في حده األدنى

مليون ونصف المليون ليرة.
 

▪وتابع: لن نعود مجددًا لمجادلة الحكومة في معيارها غير
الموضوعي، والذي ال يمت للواقع بصلة ألسباب كثيرة ذكرت سابقًا في
مقاالت وآراء كثيرة، لكننا سوف نستعين بالمعيار نفسه للوقوف على
عدد األسر الغنية في البالد، السيما وأن المؤشرات اإلحصائية التي
كانت ترصد واقع األسر السورية ونسبتها مصنفة إلى عشر شرائح لم

تحدث منذ ما يزيد على 13 عامًا.
 

▪وأضاف أنه في الفترة الماضية، حاول مسؤولون كثر التهرب من
مواجهة حقيقة االنتشار المتزايد لمعدالت الفقر باالستشهاد بنسب
إشغال المطاعم والمنشآت السياحية، وبانتشار السيارات الحديثة في

شوارع المدن السورية.
 

▪غصن أشار إلى مقال سابق له حيث فند فيه باألرقام والبيانات
الرسمية حجة المطاعم والمنشآت السياحية، واليوم سنحاول بالطريقة
نفسها تفنيد محاوالت تشويه الواقع، والتأكيد أن أصحاب السيارات
الفارهة هم ضمن طبقة صغيرة في المجتمع، وهي ال تزال خارج

تأثيرات األوضاع االقتصادية الصعبة.
 

▪ووفق البيانات الرسمية فإن السيارات السياحية العاملة على
البنزين، والتي تبلغ سعة محركها 3000CC وما فوق، يصل عددها وفق
سجالت وزارة النقل إلى نحو 31 ألف سيارة، منها 36.6% يعود تاريخ
صنعها إلى ما قبل العام 2000 أي أنها سيارات قديمة وبحاجة إلى
استبدال، وهناك 32.4% يعود تاريخ صنعها إلى ما بين عامي 2001
و2008 وجميعنا يعلم الظروف التي جعلت أصحاب هذه السيارات
يشترونها في تلك الفترة، أما باقي السيارات ونسبتها 30.8% فإن

تاريخ صنعها يعود إلى العام 2008 وما بعد.

✪ تقرير: نحو 9.6 آالف سيارة « فارهة» تسير في شوارع
سورية.. ارتفاع مؤشر حدة اإلنقسام الطبقي !!



▪ال تزال الفوضى الناتجة عن عمليات االغتيال
والقتل والموت المجاني عنوانًا بارزًا في مناطق
جنوب سوريا، وسط تصاعد وانتشار الظاهرة
منذ سنوات. ال سيما محافظة درعا على وجه

الخصوص.
 

▪رغم أن الحوادث األمنية المتمثلة في
االغتياالت والعمليات العسكرية لم تتوقف منذ
سيطرة القوات العسكرية التابعة لنظام الطغمة
على المحافظة جنوب سوريا في عام 2018،
فإن الالفت مؤخرا تحّول منحى تلك الحوادث
إلى شكل جديد تمّثل في عمليات إعدام
ميدانية، إذ ال تمّثل حالة السيطرة العسكرية
وإحكام النفوذ على درعا، إال صورة هشة،
ووضعا مهيأً لالنهيار نحو الصراع في أي لحظة.

 
▪وتتخذ عمليات االغتيال واإلعدامات أخيرا
شكال من أشكال االنتقام والقتل المتبادل، بين
طرفي الصراع بنمط غير تقليدي، بعيدا عن
الصراع العسكري المسلح، األول القوى
العسكرية التابعة للسلطة في دمشق،
والمليشيات الموالية له من عناصر “التسويات”،
والثاني عناصر محسوبة على فصائل المعارضة

السورية.
 

▪وفي التفاصيل، فقد عثر أهالي على جثة
شاب مقتوالً بطريقة غامضة في السهول
الشمالية لمدينة الصنمين في ريف درعا

الشمالي، دون معرفة أسباب مقتله.
 

▪وبحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان،
فإن الشاب من مدينة إدلب، لكنه انتقل للسكن
في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، منذ

وقت طويل.
 

▪وفي السياق ذاته أشار المرصد السوري
لحقوق اإلنسان بتاريخ 8 تشرين األول/أكتوبر
الجاري، إلى إصابة شاب، إثر إطالق النار عليه
من ِقبل مسلحين مجهولين أثناء مروره بالقرب

من مشفى مدينة طفس بريف درعا الغربي.
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▪وبحسب غصن يمكن القول تجاوزًا:
"إن هناك 9.6 آالف سيارة فارهة تسير
اليوم في شوارع البالد، وهي تشكل ما
نسبته 0.5% من عدد السيارات
السياحية التي يعود تاريخها صنعها
إلى العام 2008 وما بعد، وإذا اعتبرنا
أن كل سيارة من السيارات التي سعتها
3000CC وما فوق تملكها أسرة واحدة،
فهذا يعني أنه لدينا 9.6 آالف أسرة
سمحت لها أوضاعها المادية بعد العام
2008 بشراء سيارة فارهة، وبذلك فهي
تشكل ما نسبته إلى إجمالي عدد األسر

السورية %0.2".
 

▪تنقص هذا النسب نقصانًا واضحًا إذا
ما ارتفعنا قليالً في سعة محرك
السيارات، ووفقًا للبيانات المذكورة فإن
أكبر عدد من السيارات ذات السعة
الكبيرة، هي تلك التي يتراوح سعة
محركها بين 3001-4000 وسنة صنعها
تعود لعام 2008 وما بعد، إذ إنها تشكل
ما نسبته نحو 70%، ثم تهبط النسبة
هبوطًا كبيرًا لتسجل نحو %8.5
للسيارات التي سعة محركها ما بين
4001 -5000، ونحو 7% للسيارات فوق

.5000
 

▪غصن أشار أنه مع إجراء مقاربة
ضئيلة للبيانات اإلحصائية المتعلقة
بعدد السيارات الفارهة التي يعود
تاريخها لشهر تشرين الثاني الماضي،
وتلك الصادرة في الشهر الماضي،
يتبين أن عدد السيارات التي سعة
محركها CC 3000 وما فوق وسجلت
في المدة الممتدة بين كانون األول
وشهر أيلول الماضي يصل إلى نحو
1200 سيارة، هذا على الرغم من وجود
قرار يمنع استيراد السيارات منذ بداية

األزمة.
 

▪في الوقت الذي يقبع غالبية الشعب
السوري في فقر مدقع، تقوم الطبقة
البرجوازية بمراكمة المزيد من األرباح
وبفجور فاقع. لتنتظم الجماهير
السورية في كل مواقعها وتوحد
نضالها، من أجل انتزاع حقوقها بالحياة

الحرة والكريمة.
 

الخط األمامي

▪وفي حادثة أخرى وبحسب “تجمع أحرار
حوران”، فقد استهدف مسلحون ُيرّجح أنهم
عناصر مجموعة محلية تتبع لجهة أمنية ضمن
القوات التابعة للسلطة في دمشق، عنصر سابق في
فصيل معارض للسلطة في دمشق، وأحد
المطلوبين، على الطريق الواصل بين مدينة الحراك

وبلدة ناحتة شرقي درعا، مما أسفر عن مقتله.
 

▪كما استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص
المباشر، مواطن مّتهم بالعمل في تجارة المخدرات،

في درعا البلد، مما أدى إلى مقتله.
 

▪ويأتي ذلك، استمرارا لالنفالت األمني الذي
تعيشه المحافظة. وبذلك، فقد بلغت حصيلة
االستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون
الثاني، وفقًا لتوثيقات المرصد السوري لحقوق
اإلنسان، إلى 428 استهدافا جميعها جرت بطرق
وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 360 شخصا، هم
: 172 من المدنيين بينهم 4 سيدات و6 أطفال، و
147 من العسكريين التابعين للسلطة في دمشق
والمتعاونين مع األجهزة األمنية وعناصر
“التسويات”، و25 من المقاتلين السابقين ممن
أجروا “تسويات” ولم ينضموا ألي جهة عسكرية
بعدها، و4 عناصر سابقين بتنظيم “داعش” و8
مجهولي الهوية، و4 عناصر من الفيلق الخامس

والمسلحين الموالين لروسيا.
 

▪فعلى الرغم ما جاء به الجانب الروسي وونظام
الطغمة، بأن الهدف من التسويات الجديدة في
المنطقة الجنوبية هو ضبطها أمنيًا وتحقيق
االستقرار وسحب السالح الذي يشكل جزءًا كبيرًا
من الفوضى في المنطقة، فإن مناطق التسويات
في درعا، ال تزال تشهد حتى اليوم حالة من
االنفالت األمني وانتشار الجريمة والقتل
واالغتيال، الذي استهدف شخصيات محسوبة على
السلطة في دمشق أو المعارضة، سابقًا أو قادة
وعناصر مجموعات محلية، انضموا بعد تسويات
عام 2018، إلى األجهزة األمنية التابعة للسلطة في
دمشق و«الفيلق الخامس»، المدعوم من قاعدة

حميميم الروسية.

✪  درعا سيطرة هشة لنظام الطغمة ” قتل، اغتياالت، انفالت أمني” 



▪هكذا سطر الشهيد عدي التميمي آخر لحظات حياته ممسًكا سالحه ومقاوًما بروحه. 
 

▪في الثامن من أكتوبر الجاري، شهدنا تنفيذ الشهيد عدي عملية فدائية عند حاجز شعفاط
أسفرت عن مقتل جندية صهيونية وإصابة آخر. استمرت عملية البحث عن عدي قرابة 10
أيام حتى شهدنا قيام عدي بعملية أخرى في محيط مدينة القدس أدت إلى إصابة مستوطن،

وكانت تلك هي العملية األخيرة التي استشهد على إثرها البطل المقاوم عدي التميمي. 
 

▪طوال األيام العشرة في البحث عن عدي، ظلت قوات االحتالل تقمع أهالي القدس ونابلس
بغلق جميع الحواجز التي تؤدي إلى تلك القرى والمدن غير االعتداءات واالعتقاالت

المستمرة ألهالي المنطقة. 
 

▪أما في القدس المحتلة، فقد استمرت عمليات قمع شرطة االحتالل للفلسطينيين عند باب
العمود في محاولة لفرض السيطرة التامة على حركة الفلسطينيين بالبلدة القديمة، هذا
باإلضافة إلى االعتداءات على األطفال والنساء بحسب مقاطع فيديو انتشرت على منصات
التواصل االجتماعي تبرز حالة الخناق التام على الفلسطينيين في ظل تأمين تام القتحامات

المستوطنين لألسواق الفلسطينية والمسجد األقصى
 

▪وفي 12 أكتوبر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل محمود العدوي إثر
إصابته برصاص قوات االحتالل في مخيم العروب شمال الخليل.

 
▪وتشهد نابلس، وتحديًدا بلدة حوارة، منذ فترة اعتداءات على األهالي وتدمير للمنشآت

الفلسطينية والمحال التجارية وترويع المواطنين من قبل قوات االحتالل. 
 

▪وفي 14 أكتوبر، استشهد في مخيم جنين الطبيب المقاوم عبد الله األحمد وهو يقاوم
ببندقيته اقتحام قوات االحتالل للمخيم. 

 
▪أما في مستوطنة بيت إيل، قرب رام الله، فقد استشهد الشاب قيس شجاعة بعد قيامه
بعملية إطالق نار على مستوطن وبعدها بساعات اقتحمت قوات االحتالل منزل الشهيد

واعتدت على عائلته برام الله. 
 

▪وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في 15 أكتوبر استشهاد الشاب مجاهد احمد داوود إثر
إصابته برصاص قوات االحتالل غرب مدينة سلفيت. وفي 20 أكتوبر أعلنت أيًضا استشهاد
الطفل محمد نوري متأثًرا بجروح حرجة إثر إصابته برصاص االحتالل عند مدخل البيرة،
وبعد يومين فقط أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب رابي عرفة بعد

إصابته برصاصة في الرأس برصاص قوات االحتالل عند حاجز 109 قلقيلية.
 

 بقلم: محمد مختار _ االشتراكيون الثوريون
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▪وباتت مناطق جنوب سوريا وخصوصًا
درعا من أخطر مناطق العيش، فالظروف
األمنية لم تعد ُتطاق، فاالغتياالت والقتل
واالعتقاالت شبه يومية، باإلضافة إلى
انعدام الُفرص الكافية للعمل وقلة الدخل
وأجرة اليد العاملة والقيود المفروضة على
حرية التعبير، والقبضة األمنية، وتردي
األوضاع االقتصادية والمعيشية، جعلت
َخيار الهجرة أو استغالل التأجيل اإلداري
والسفر أفضل الحلول، رغم صعوبته

وتكلفته. 
 

حيث شهدت مناطق الجنوب السوري
موجة كبيرة من المهاجرين والمسافرين
وُجّلهم من األعمار الشبابية والكفاءات
العلمية، وبحسب مصادر محلية، هناك
بيوت ُأفرغت بشكل كامل من الشباب،
وبلدات وقرى باتت أعداد الشباب فيها
قليلة. عملية اعُتبرت ممنهجة بحسب
مصادر محلية، لتفريغ المنطقة من الشباب،
خصوصًا المطلوبين الذين يملكون فكرًا

معارضًا للسلطة في دمشق.
 

▪إن محاوالت نظام الطغمة بسط
سيطرته، على المناطق بالقوة، والعنف، لن
تجدي نفعا، ولن تستطيع أن تفرض حاالت

مستقرة أمنيا.
▪وذلك بسبب التناقضات البنيوية، في
هذا النظام، وبسبب توحشه، في مراكمة
الثروة، بكل الطرق المتاحة، بينما االستقرار
األمني مرتبط بالتوزيع العادل، للثروة، في

عموم البالد.
▪يسقط االستبداد، تسقط الرأسمالية،

يسقط نظام الطغمة المجرم.
 

الخط األمامي

✪  "ق يعني قاوم ".. أسبوع من المقاومة الملهمة على أرض فلسطين 
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تستضيف مصر في نوفمبر القمة الـ27 لمؤتمر المناخ، وهي بالنسبة
للرئيس المصري "فرصة إلظهار التضامن ضد عدو وجودي". في الواقع
هي فرصة لنظام السيسي لالنخراط في الغسيل األخضر الذي يحجب
سجل مصر في كٍل من األزمات المناخية والبيئية، وسيكون طريقة
إلخفاء حقيقة أنها دولة بوليسية عنيفة. لدى كثير من دول الشمال
العالمي والجنوب العالمي سياسات غير مالئمة بشكل فادح للتعامل مع

األزمة المناخية والبيئية، فما الذي يميز مصر؟
 

تولى نظام السيسي الحكم منذ تسع سنوات، وتبنى سياسة طاقة تعتمد
بشكل كامل على الوقود األحفوري، وضاعف إنتاج النفط والغاز منذ
2016، رغم زعمه باتخاذ إجراءات رائدة للتعامل مع أزمة المناخ. عالوة
على ذلك، فقد قمع كل أشكال االحتجاج على المشكالت االقتصادية
واالجتماعية والسياسية. ولدى النظام سجل مؤسف في االنبعاثات

الكربونية.
 

أدت مساعي النظام لزيادة إنتاج النفط والغاز إلى اعتماد مصر على
الوقود األحفوري للحصول على 95% من احتياجاتها من الطاقة، رغم
امتالك مصر بعض أفضل الظروف في إفريقيا للحصول على الطاقة من
الشمس والرياح. ونتيجة لذلك، أصبحت مصر في 2019 واحدة من أكثر
الدول نمًوا في انبعاثات غازات االحتباس الحراري. وتعاني حياة
الماليين من المصريين من تلوث الهواء. تعاني القاهرة من "سماء
ملوثة" ومن "رئات سوداء" حسب برنامج األمم المتحدة البيئي. ُصنفت
المدينة باستمرار على أنها واحدة من أكثر مدن العالم تلوًثا. ويبلغ
مستوى تلوث الهواء في القاهرة 10 مرات الحد اآلمن، وُتوصف
محاوالت السيطرة على االنبعاثات الصناعية على أنها "نقطة في محيط"
مما هو مطلوب. وال يتمكن ماليين المصريين من الحصول على مصدر

آمن لمياه شرب نظيفة. 

 قمع وفساد.. ماذا نتوقع في قمة المناخ 27؟

اندلعت احتجاجات متكررة بسبب المياه، وكانت "احتجاجات العطش"
بارزة في ثورة 2011. واستمرت االحتجاجات منذ ذلك الوقت، يقودها
في الغالب نساء من المجتمعات الريفية األكثر حرماًنا، وغالًبا ما يقمعها
نظام السيسي بوحشية. جاءت حكومته للحكم في انقالب عسكري

يهدف للقضاء على ثورة 2011 وآمالها في التغيير.
 

يطالب السيسي بالمزيد من التمويل الدولي لدعم التحول إلى سياسات
صديقة للمناخ. تقول مؤسسة Carbon Market Watch التي تراقب
أفعال الدول في ما يخص المناخ أن "جزًءا كبيًرا من التمويل الذي يصل
مصر في خطر أن ينتهي بدعم عجلة الفساد، بدون شروط صارمة
وعناية واجبة. تنتهي التمويالت األجنبية عادًة بدعم النظام فقط،

وتوفير مصادر له لقمع الشعب". 
 

زادت االحتجاجات المتعلقة بالمشاكل البيئية منذ ديكتاتورية مبارك،
الذي سبق النظام الحالي. أعلن مبارك التزامه بسياسات نيوليبرالية
"صديقة للسوق" وبيعت الشركات العامة لمالكي القطاع الخاص في
صفقات فاسدة. صودرت األراضي من الفالحين لصالح مالك من عصر
االستعمار وتمت خصخصة المياه. وفي الوقت ذاته، أصبح الجيش
العب رئيسي في االقتصاد المصري وسيطر على العديد من الشركات في
مجال البناء والصناعة، بما في ذلك أحد أكبر الشركات الملوثة في البالد،
مصانع األسمنت والكيماويات. أدت سياسات المناخ السيئة التي تبنتها

الدولة إلى بؤس للناس العادية في مصر.
 

 المقال بقلم فيل مارفليت - صحيفة العامل االشتراكي البريطانية 
ترجمة: مصطفى عبد الغني 
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َل هذا البرلماُن تجسيدا لتحالف الملكية، الحاكِم الفعلي، مع كما مثَّ
البرجوازية المحلية العاجزة عن أدنى تطلٍع إلى ممارسِة كامل السلطة
بمؤسسات ذاِت صالحياٍت فعليٍة، وهو ما سيتيح إنماَء مصالحها
بأفضل نحو. وجليٌّ أنه ال ُيعجُزها عن هذا سوى افتقاُدها المقدرَة
الالزمَة لنزع سلطِة الملكية، وخوُفها من الجماهير العماليِة والشعبيِة

المالكِة تلَك المقدرَة.
 

طيلة عقوٍد تصدرِت المعارضَة قوًى برجوازيُة المشروع ال تروم أكثَر
من توسيع “الهامش الديمقراطي”، مستعملًة لغاياتها قوى عماليًة
وشعبيًة أداَة ضغط ومناورٍة، وانتهى ذلك باإلفالس الناجِز المسمى
“حكومة تناوب”. بينما دلَّ حراك 20 فبراير السياسي، بالرغم من
نواقصه الهيكلية، أن النضال الجماهيري وسيلُة مواجهة االستبداد
الفعالُة، إذ جاء في ورق دستور 2011 ما لم تحلْم به المعارضُة
البرجوازية طيلة عقوِد “نضالها الديمقراطي”، علما أن ذلك الحراَك لم
يتجاوْز مطلَب إصالح الملكية مضمونًا، ومسيراٍت أسبوعيًةطيلة

بضعة أشهر شكالً نضاليًا.
 

باختصار، ليس البرلماُن الحالي سوى إحدى تجلياِت ميزان القوى
السياسيِّ في البلد. وغنيٌّ عن البيان أن افتقاَد شغيلة المغرب لحزب
سياسي يخوض غمار المعمعة السياسية، داخل المؤسسات الزائفة
وبشكل رئيسي خارجها، سبٌب من أسباب هكذا وضٍع. لو ُوجد ذلك
الحزُب العمالي المستقُل لكان لشغيلة المغرب دوٌر رئيٌس في مواجهة
االستبداد، وفي فرض تمثيٍل شعبي حقيقيٍّ قواُمه مجلٌس تأسيسي
يضع دستورا إلعادة بناء البلد على أسٍس ديمقراطية وملبيٍة لحاجات

الجماهير الشعبية ومحررٍة لها من كل ُصنوف االستغالل والقهر.
 

في غياب حزِب يقود الشغيلة، ويلف حوله سائَر ضحايا النظام، سيظل
هذا البرلماُن يقوم بدوره في تأبيد وضِع ال يستفيد منه غير األقلية
الرأسمالية، كغرفة تسجيل لما يقرُر في دوائر السلطة الفعلية. وحتى
في ظل تفاقِم تردِي وضع األغلبية الشعبية االجتماعي، وتنامي النقمة
على مظاهر االستبداد، وتدفِق قوى النضال إلى الشارع، سُيتيح غياب
حزب شغيلٍة (مسلح برؤية للتغيير وأهدافه) لقوى برجوازية فرصَة
امتطاء المد الشعبيِّ إلعادة انتاج سلطٍة رأسمالية مستبدٍة، بغطاء
ليبرالي أو ديني، أو حتى مجرد ترميِم واجهة االستبداد القائم بما
يضمن استمرار النظام االقتصادي االجتماعي القائم. هذا ما برهنْت

عليه تجارب كفاح الشعوب ضد الديكتاتوريات في ربوع المعمور.
 

نة لها يتطلَُّب، إن تفويَت تلك الفرصة على القوى البرجوازية الُمتحيِّ
ضمن ما يتطلب، التشهيَر بالبرلمان بما هو أداُة تمويه لالستبداد،
باستعمال ما يجري فيه، وما ُيعد له من خارجه، مادًة للتوعية
السياسية للشغيلة ولكافة المقهورين. تلَك مهمة المناضلين
والمناضالت من الشغيلة المدركين مهمَة الطبقة العاملة في النضال من
أجل الديمقراطية، وضرورَة قيادتها لنضال كافة ضحايا االستبداد،

وملحاحيَة بناء حزب الشغيلة الثوري.
 

افتتاحية جريدة المناضل-ة

بدأت دورُة أكتوبر 2022 البرلمانية يوم 14 بخطاب الملك كما جرت
العادة. ليس افتتاُح دورِة البرلمان غيَر جانٍب من تدبير واجهٍة الوضع
السياسي بهذه المؤسسة، فيما يجري تدبيُر جوهره بآليات حكٍم

تزودت بها الملكيُة، وكرستها قانونا أسمى في دستورها.
 

نظاُم الحكم في المغرب ملكيُة حقٍّ إلهي مطلقٌة، أضفى ميزاُن القوى
السياسي عليها خصائَص مغربيًة. فقيادُة حزُب االستقالل البرجوازيُّ
للنضال ضد االستعمار عزز تطلَع نخبٍة برجوازية إلى تقاسِم السلطة مع
الملكية. بيد أن التدافع مع الملكية ألجل ذلك التقاسِم كان محدودا
بخوِف حزب البرجوازية من تحرِك القوِة الجماهيرية الشعبيِة، فسعى
إلى تفاهم مع الملكية. ولم يفلْح يساُر هذا الحزب، المنشق الحقا، من
فرض مساومة ُمرضية له مع الملكية. فأثمر هذا كلُّه مؤسساٍت
“ديمقراطيًة” لتمويه االستبداد من جهة، ولمنح فتات سلطٍة

للبرجوازية من جهة أخرى.
 

وقد نهض البرلماُن بهذا الدور كما يبغي الحاكمون الفعليون، السيما
منذ استقراٍر ما يسمى “المسلسل الديمقراطي”، منتصف سبعينيات
القرن الماضي، على سكته بانضمام نهائي ليسار “الحركة الوطنية

الديمقراطية” متمثال في االتحاد االشتراكي.
 

فالبرلمان، وحكومُة الواجهة المنبثقُة عنه، تحميان الملكية من غضب
ضحايا سياسات االفقاِر والقمِع الساريِة منذ عقود. وال أدلَّ على ذلك
من تصويت واهٍم من ِقبل قسٍم ُمسيٍس من الجماهير الشعبية على
قوًى َبدْت بديال [االتحاد االشتراكي في حقبة، ثم حزب بنكيران في
أخرى الحقة]، من جانب، وشيوِع تحميِل مسؤوليِة الكارثة االجتماعية
لرؤساء حكومِة الواجهة المتعاقبين (… بنكيران، العثماني، أخنوش،…)

من جانب آخر.

غيلة الَواعين
ّ

 البرلمان وُمهمة الش
ُ

المغرب: وظيفة



▪ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بوالية بارتن
شمالي تركّيا إلى 42 قتيالً، فيما أعلنت الّسلطات عن انتهاء عملية إنقاذ

العالقين.
 

▪وقال رمضان تيغ، حاكم بلدة تابعة لمدينة أماسرا بوالية بارتين، يوم
السبت 15/10 :

 «ارتفع عدد ضحايا انفجار منجم الفحم في والية بارتن إلى 42 قتيالً»،
▪وأضاف المسؤول المحّلي الذي كان موجودًا في موقع الحادث أّن

 «أعمال اإلنقاذ انتهت».
 

▪وكان وزير الّطاقة والموارد الّطبيعية الّتركي فاتح دونماز، قد صّرح بأّن
التحقيقات األولّية أظهرت أّن االنفجار ناجم عن تسّرب غاز.

 
▪في سياق مّتصل، أعلن الرئيس الّتركي رجب طيب أردوغان إلغاء جميع

ارتباطاته وانتقل إلى مكان الحادث السبت.
 

▪ووقعت الكارثة في منجم للفحم على عمق مئات األمتار، ويقع في منطقة
أماسرا، على ساحل البحر األسود،وقال وزير الّصحة فخر الّدين قوغة إّن

فرق اإلنقاذ نجحت في إخراج العديد من المصابين.
 

▪وكان 110 أشخاص يعملون على عمق عّدة مئات من األمتار تحت األرض
وقت االنفجار مساء الجمعة

▪وأصيب 11 شخصًا بجروح 5 منهم في حالة خطيرة جراء الحادث، بينما
تمكن 58 آخرون من الخروج من المنجم بمفردهم أو تّم إنقاذهم.

 
▪يذكر أّن حوادث عمل تسّجل باستمرار في تركّيا حيث جرى الّتطور
االقتصادي القوي في العقد الماضي على حساب قواعد الّسالمة، ال سّيما في
البناء والّتعدين،وأدركت البالد ذلك فجأة بعد حادث وقع في 2014 في
سوما بغرب البالد حيث ُقتل 301 عامل في منجم للفحم بعد انفجار وحريق

أّدى إلى انهيار بئر.
 

▪كما أصدرت المحاكم الّتركية أحكامًا بالّسجن تصل إلى 22 عامًا وسّتة
أشهر ضّد خمسة من مسؤولي المناجم ، ثبتت إدانتهم باإلهمال.

 
▪الرأسماليون و البرجوازّية و األجهزة األمنّية و العسكرّية متحّدون بعنفهم
بحق الّطبقة العاملة، ما يريدونه هو مجزرة بحّق العّمال تمّر بصمت، رّدنا

يكون بإنتقام يشّل حركتهم.
 

▪رّدنا يكون بالّتنظيم الذاتّي للّطبقة العاملة وتضامنها لتخوض نضال
تحّررها وتحصيل مكتسبات لها.

 
الخط األمامي
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▪ شهدت أحياء العاصمة تونس مواجهات مستمرة بين
المتظاهرين وقوات الشرطة إثر وفاة شاب متأثرا بجراحه
بعد تعرضه لإلصابة أثناء مطاردة قوات األمن له منذ عدة
أسابيع. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بشكل
مكثف والقنابل الصوتية لتفريق المحتجين. وبدأت
المواجهات منذ عدة أيام، بحي التضامن بالعاصمة
التونسية، بعد اإلعالن عن وفاة أحد شباب الحي متأثًرا
بجراحه. واتسعت رقعة المواجهات لتشمل عدة أحياء

أخرى بالعاصمة بعد ذلك.
 

▪وتستمر المواجهات الليلية في أحياء العاصمة، في
الوقت الذي تشهد فيه البالد موجة من المظاهرات
بمشاركة اآلالف، احتجاًجا على الظروف االقتصادية
والسياسية التي تمر بها البالد. وخرج اآلالف، السبت
الماضي، إلى شوارع العاصمة تونس احتجاًجا على
األوضاع االقتصادية الصعبة التي تشهدها البالد وسط
نقص في السلع المدعومة وعلى رأسها البنزين والسكر
والحليب، إضافة إلى معدالت التضخم العالية وارتفاع
نسب البطالة. وندد المتظاهرون بالسياسات التي يتبعها
الرئيس التونسي، قيس سعيد، والهادفة إلى تعزيز سلطته
السياسية وفشله في التصدي ألزمات نقص الوقود والسلع

الغذائية المستمرة.
 

▪ويعاني التونسيون لتوفير تكاليف المعيشة وسط أزمة
مالية طاحنة أدت إلى نقص حاد في إمدادات الوقود
وتراجع المخزون االستراتيجي من المحروقات والمتوقع
استمرارها في حال استمر عجز الدولة عن توفير السيولة
الكافية لتسديد ثمن الشحنات القادمة. وتعاني تونس من
معدل تضخم مرتفع وصل إلى 9.1%، وهو األعلى منذ
عقود، مع نقص في السلع الغذائية مثل الزيت والحليب
والسكر واألرز. ويضطر المواطنون لالنتظار في طوابير
بالساعات أمام المحالت التجارية للحصول على أي منها،
كما وقعت اشتباكات متفرقة مع قوات الشرطة بسبب

ارتفاع األسعار ونقص السلع بجميع أنحاء البالد.
 

بقلم: مصطفى عبد الغني _ االشتراكيون الثوريون 

 42 عامًال ضحّية إنفجار
في منجم للفحم

شمالي تركّيا

✪ احتجاجات ومواجهات مستمرة في تونس
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▪تلقي ليز تروس رئيسة وزراء بريطانيا
الجديدة باللوم على معارضي النمو
االقتصادي في التدهور االقتصادي الحاصل. 

 
▪إن سعي ليز تروس لتحقيق اقتصاد أكبر
يعني خفض الضرائب على األغنياء ، و زيادة
البناء في الريف وخفض اإلنفاق العام. وأي
شخص يقف في طريق خطط المحافظين ،
فإنهم يتهمونهم ساخرين بأنهم جزء من

"تحالف مناهض للنمو".
 

▪تقول تروس إن سياساتها ستفيد الجميع
من خالل "زيادة حجم الفطيرة التي يقتطع
منها الجميع". لن نكون جميًعا أفضل حاًال
فحسب ، بل سنكون أيًضا أكثر سعادة ورضا.

 
▪من الناحية االقتصادية التقليدية ، فإن
المقياس المعتاد للنجاح االقتصادي لبلد ما
هو الناتج المحلي اإلجمالي (GDP) اي

"مقياس حجم وصحة اقتصاد الدولة. 
 

▪إذا كان الناتج المحلي اإلجمالي آخًذا في
االرتفاع ، فإن البالد تسير بشكل جيد. وإذا
كان الناتج المحلي اإلجمالي للفرد يرتفع ،

فمن المفترض أن نصبح جميًعا أكثر غنًى.
 

▪لكن هناك مشاكل كبيرة في حساب الثروة
والرفاهية بهذه الطريقة. أوالً ، إن إضافة
قيمة جميع السلع والخدمات مًعا يعني بشكل
صحيح تضمين جميع األشياء الضرورية
التي نحتاجها للعيش - مثل الغذاء والتعليم

والرعاية الصحية. 
 

▪لكنه يلّخص أيًضا أجزاء االقتصاد غير
المجدية لنا. لذا فإن أرقام الناتج المحلي
اإلجمالي تشمل اإلنفاق المهدر على الجيش
واإلعالنات والمنازل الفاخرة واليخوت

والسيارات لألثرياء.
 

▪ثانًيا ، ال يأخذ في االعتبار الطريقة التي
تتسبب بها بعض السلع والخدمات المنَتجة
في اإلضرار بالطبيعة. لذا فإن بناء خطوط
أنابيب إلفراغ مياه الصرف الصحي في
البحر يعد أمًرا مهًما لتحقيق أرقام النمو ،
وكذلك قطع األشجار إلفساح المجال
لمجمعات البيع بالتجزئة التي تحيط عادة

بالمدن البريطانية.

▪ال تهتم حسابات الناتج المحلي اإلجمالي بكيفية توزيع الثروة على المجتمع. لذلك من
الممكن تماًما الحصول على أرقام نمو متزايدة بينما تزداد حياة الطبقة العاملة صعوبة وسوءا.

 
▪يقيس مؤشر التنمية البشرية التابع لألمم المتحدة الصحة والتعليم ومستوى المعيشة العام
لبلد ما للحصول على ترتيب الدول. وقد احتلت الواليات المتحدة المركز األول عندما تم إنتاج
المؤشر ألول مرة في عام 1990 ، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى المركز الحادي والعشرين.
هذا على الرغم من نمو االقتصاد في كل السنوات الـ 31 التي تم احصاءها باستثناء أربع

سنوات.
 

▪خالل تلك األربعة سنوات ، زادت ثروة األثرياء بشكل كبير ، لكن نسبة الناتج المحلي
اإلجمالي الموجهة نحو األجور انخفضت بشكل كبير. لهذه األسباب ، ال ينبغي لالشتراكيين
قبول فكرة النمو كشيء جيد بالطريقة التي فعلها األمين العام التحاد RMT ، ميك لينش ،

األسبوع الماضي.
 

▪حيث رد على هجوم تروس على النقابات "المتشددة" التي تقف ضد النمو ، قائالً: "يؤمن
الجميع بالنمو االقتصادي ، وإال فلن يتحرك االقتصاد إلى األمام". يعرف لينش جيًدا أن "المضي
قدًما" بالنسبة لألثرياء يعني تحطيم كل ما يعيق تحقيق المزيد من األرباح ، بما في ذلك

األشخاص الذين يقاومون هذه العملية.
 

▪كوننا ضد المفهوم الرأسمالي للنمو ال يعني أننا ال نريد المزيد من التصنيع أو االبتكار الزراعي.
حوالي ملياري شخص ال يحصلون على مياه شرب آمنة ، غالبيتهم في جنوب الكرة األرضية . 

 
▪تأثر ما يصل إلى 828 مليون شخص على مستوى العالم بالجوع العام الماضي. إن رفض أي

تطوير إضافي يعني ترك معظم العالم حبيسي الفقر بشكل دائم.
 

▪ال يمكننا حل مشاكل بهذا الحجم إال من خالل استخدام كل إمكاناتنا اإلنتاجية - وبشكل
حاسم ، إخضاع رأس المال للقرارات التي ُتتخذ بطريقة ديمقراطية لصالح كل من الناس
والكوكب . وستحتاج محاوالت التراجع عن الضرر الذي ألحقته الرأسمالية بالبيئة إلى مزيد من

العلم والتكنولوجيا ، وليس أقل.
 

▪كل هذا يستلزم نوًعا مختلًفا تماًما من النمو عن النوع الذي تستحوذ عليه األسواق
واالقتصاديون والسياسيون السائدون. وهذا قد يعني االستغناء عن مناطق كاملة من االقتصاد

غير مجدية أو ضارة بالبشرية ، مع توسيع المجاالت التي تلبي احتياجات المحتاجين

 يوري براساد _ جريدة العامل االشتراكي 
 ترجمة الخط األمامي

✪  هل يجب أن يكون االشتراكيون جزًءا من "التحالف المناهض للنمو"؟
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✪ رغم عنف الدولة الوحشي الثورة اإليرانية مستمرة بالتصعيد

▪استمرت االحتجاجات في إيران بعد
مقتل مهسا أميني رغم القمع الهائل من

قبل القّوات الحكومية، 
 

▫الناشطان اإليرانيان ، رويا وجودارز  
، يخبران الرفيق نيك كالرك بما يحدث

في لقاء مع جريدة العامل االشتراكي
 

▪هّددت الحكومة اإليرانية بتكثيف
حملتها القمعية ضد االحتجاجات التي
اجتاحت البالد - بعد أن أظهرت الحركة

عالمات على تعميق تحّديها للنظام.
 

▪تحدت احتجاجات حاشدة قوات
النظام يومي السبت واألحد ، بعد
احتجاجات نسائية في الجامعات
والمدارس تصّدت لسياسيين وقوى
قمعية. ورددت طالبات في جامعة
الزهراء بالعاصمة طهران هتافات
"أخرج من الجامعة" في وجه الرئيس
إبراهيم رئيسي يوم السبت بعد وصوله
إلى الحرم الجامعي إللقاء خطاب ضد

االحتجاجات.
 

▪جاء ذلك بعد أسبوع من المظاهرات
في حرم الجامعات وحولها - وبعد أن

امتّدت االحتجاجات إلى المدارس . 
 رويا ، ناشطة تعيش في طهران ، قالت
للعامل االشتراكي: إّن الحركة تنمو،
أعتقد أّن المدارس والجامعات ستغلق
رسمّيًا عاجالً أم آجالً، وستكون هذه
خطوة كبيرة للمتظاهرين،لقد سمعت
أن المدارس تحاول جاهدة السيطرة
على الوضع، كانوا يحاولون إبقاء نوايا
الطالب مقصورة على "إزاحة الستار"،
ونّظمت العديد من االحتجاجات في
مدن مختلفة من قبل تلميذات خرجن
إلى الشوارع بعد المدرسة وهتفن ،

"المرأة ، الحياة ، الحرية".
 

▪وبدأت الحركة منذ نحو شهر بعد
وفاة الشابة مهساء أميني في الحجز
،بعد أن تّم القبض عليها بزعم عدم
ارتدائها الحجاب وفقا لقوانين اللباس

اإليرانية.

▪قالت رويا، إّن االحتجاجات التالية كانت مدفوعة بشاّبات رافضات الحكم االستبدادي، قالت: "في
البداية ، كان هناك نوعان من األشخاص انضموا إلى االحتجاجات أوالً ، جيل الشباب أو ما يسّمى
بالجيل زد، وثانيًا، هناك أولئك الذين أصبحوا عاطلين عن العمل، أو يواجهون صعوبات بسبب
التضّخم واألزمة المالية في إيران،لكن اآلن ، األشخاص الذين ينضّمون إلى الحركة هم من جميع
األجيال وجميع الطبقات، أعرف عائالت مؤمنة وتمارس الشعائر اإلسالمية إّنهم يتابعون األخبار،

وهم غاضبون جّدًا من سلوك الدولة المركزّية مع النساء ".
 

▪لكّنها حّذرت ، مع تنامي الحراك ، تكّثف الدولة حملتها القمعية، قتلت قوات الدولة أكثر من 100
شخص ، وفرضت قيودًا شديدة على الوصول إلى اإلنترنت.

 
▪قالت رويا: "األشخاص الذين لم يكونوا متأكّدين من االنضمام إلى هذه الحركة ، يظهرون
تدريجّيًا، الدولة أكثر حيرة ، خارجة عن السيطرة ووحشية، كانت أفعالهم في المناطق الشمالية من
طهران يوم السبت ال تصّدق، من قبل ، كانوا يطلقون النار على األشخاص الذين يستهدفونهم على

وجه الّتحديد، اآلن يطلقون النار على أي شخص في طريقهم لالحتجاج ".
 

▪يزعم رئيسي وأنصاره أّن االحتجاجات تحت تأثير الواليات المتحدة وحلفائها، من جانبه ، استغّل
الغرب الحملة القمعية كذريعة لفرض مزيد من العقوبات االقتصادية على إيران.

 
▪تشكل إيران تحدًيا للهيمنة األمريكية في الشرق األوسط ، قد يكون االرتباط بالواليات المتحدة
كارثة للحركة، ال تزال االنقالبات الوحشية التي دّبرتها الواليات المتحدة والحياة في ظل الديكتاتور
الشاه المدعوم من الغرب في الذاكرة الحية، لكن طالبات جامعة الزهراء هتفن أيضا "الموت للظالم

سواء كان الشاه أو المرشد األعلى".
 

▪رفض جودارز ، االشتراكي اإليراني الذي كان في طهران مؤخرًا ، مزاعم النظام بأّن االحتجاجات
مؤامرة غربّية ،وقال: "يمكن للواليات المتحدة وإسرائيل والقوى األخرى محاولة االنقالب أو إثارة

عدم االستقرار ، لكّنها ال تستطيع قيادة أو بناء حركة اجتماعية، ال يمكنهم حشد اآلالف من الناس،
 قد يستأجرون بعض المرتزقة ، لكّنهم ال يستطيعون تحفيز ماليين المتظاهرين من خلفّيات وأصول

مختلفة، إّنه مجرد اّتهام يستخدمه الديكتاتور إلضعاف معنويات المحتّجين ".
 

▪لكّنه حّذر من أّن قمع النظام يشّكل تهديدًا كبيرًا للحركة دون إتاحة مساحة للناس العاديين
والنشطاء للنقاش والتنظيم ،أجهزة المخابرات والشرطة السياسية وغيرها من المؤّسسات القمعية
تسيطر على األنشطة االجتماعية والسياسية وقمعها، وأهّم وسيلة للمناقشات السياسية والنشاط

اليومي هي وسائل التواصل االجتماعي ، لكن لألسف يتم حظرها ورقابتها ".
 

▪لكن في الوقت الحالي ، تتنامى الحركة باعتبارها تحّديًا للدولة اإليرانية بأكملها ،وقالت رويا:
"أدركت الدولة بعد فوات األوان أّن الحجاب اإللزامي أصبح نقطة ضعف مميتة للنظام".



على مدار العقود الماضية، وتحديًدا بعد انهيار االتحاد السوفييتي، القت االشتراكية انتقاداٍت
واسعة بجمودها وتجاوز العصر الحالي تطبيقها على غير ما كانت عليه األمور قبل 100 عام.
ل لينين وأفكاره األساسية عند بعض اليساريين إلى أيقونٍة ونصوٍص وعلى النقيض، تحوَّ

ُمقدَّسة ثابتة غير قابلة للنقاش.
 

لكنه، ومع تصاعد الثورة في المنطقة العربية خالل األعوام الماضية، ألحت فكرة النظر بعين
التحليل ألحداث الثورة البلشفية عام 1917 من خالل “ماذا يعني لينين؟” و”كيف نفهم
معطياتنا من الخبرات الثورية السابقة؟”. في المقابل، فإن استخدام نفس األدوات على
مستوى النص والممارسة بالتأكيد سيضعف النظرية إن لم نأخذ في االعتبار التغيرات العميقة

التي طرأت على العالم خالل هذه الفترة.
 

َم االقتصاد في الكساد الكبير في نهاية فمثًال، ظهرت الستالينية وسيطرت على روسيا، وتأزَّ
العشرينيات، وانتعشت الفاشية في الثالثينيات، ثم ساد الدمار الهائل دول أوروبا أثناء الحرب
العالمية الثانية، وبرزت الواليات المتحدة كأكبر قوة اقتصادية في العالم، ثم اندلعت الحرب
الباردة بين االتحاد السوفيتي وأمريكا، ودخل العالم في سلسلة من األزمات االقتصادية في
السبعينيات، وظهر التنوع بصعود اإلسالم السياسي في المنطقة العربية، ثم نشبت األزمة
االقتصادية الكبرى عام 2008 كأعنف أزمة يعانيها النظام الرأسمالي خالل القرن نفسه. كل هذه
األحداث خلقت تغيًرا نوعًيا في كيفية التعاطي الحرفي مع النظرية، وهو ما أثبته لينين نفسه.
َر لينين أن تحرير الطبقة العاملة وزيادة ففي عام 1902، ومع إصدار كتاب “ما العمل؟” تصوَّ
ر النضال العمالي وتغير الظرف، الً من المثقفين، وفي عام 1905، ومع تطوُّ وعيها يلزمه تدخُّ
راجع لينين أفكاره في أن وعي الطبقة العاملة من خالل الممارسة واالنخراط في نضاالتها

يفوق بالتأكيد وعي المثقفين.
 

دراستنا لنظرية لينين أيًضا سُتلِزمنا بإدراك تغير الظروف االقتصادية؛ ففي روسيا عام 1917
تركََّزت الطبقة العاملة في المدن الكبرى، ورغم ثقلها السياسي، كان الفالحون يشكِّلون النسبة
َدت الطبقة العاملة ليس فقط داخل األكبر، على عكس الوضع في العالم اليوم، بعد أن تمدَّ

المدن، بل لجتذب أيًضا قطاعات من العاملين بالريف.

العدد 64 ✪ 11 / 172022

▪وانتقلت االحتجاجات من المطالبة
بإنهاء الحجاب اإللزامي إلى سقوط
الحكومة والدولة،وهي اآلن خارج

السيطرة تماًما.
 

▪"المتظاهرون الذين خرجوا إلى
الشوارع يطالبون بتغييرات ضخمة ، من
بينها الحجاب اإللزامي، لكنهم يريدون

تغييرات جذرية اآلن ".
 

▪في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم
اندلعت احتجاجات تضامنّية مع الثورة
اإليرانية ، يريد الكثيرون إظهار دعمهم
للّنساء والّرجال الذين يقاومون
االّضطهاد،لكّن االحتجاجات تحتوي على
عناصر متناقضة للغاية، وبعض
المتظاهرين هم من الملكيين المتعّطشين
للعودة إلى الحكم الوحشّي للّشاه وخلفائه

الذي مّزقته ثورة 1979.
 

▪الّرجعيون اآلخرون المشاركون
مؤيدون للواليات المّتحدة ومعارضون
لإلسالم ، مثل هذه العناصر هم أعداء
الّتغيير اإليجابي في إيران ،وهم
يعارضون أيًضا نوع المطالب التي أثارتها
الّنسويات والجماعات الكردّية بشأن

احتجاجات الّتضامن.
 

العامل االشتراكي - ترجمة الخط
األمامي

لينين والثورة البلشفية: هل النظرية ال تزال فاعلة؟



نناقش هنا ببساطة األفكار المؤسسة للنظرية اللينينية.
 

1 – الثورة العمالية
 

أحد أهم األفكار األساسية لمشروع لينين هي تلك التي تطرح دوًرا
قيادًيا للطبقة العاملة في قيادة الثورة.

 
والطبقة العاملة هي كل َمن يعمل بأجر، أي األغلبية، والثورة العمالية
أصبحت بالضرورة ثورة األغلبية التي تمتلك قوتها في السيطرة على
أدوات اإلنتاج، ووقف عجلة االستغالل. إن حجم الطبقة العاملة في
الصين، على سبيل المثال، عام 1917 كان أقل من 1%، أما اليوم فقد
َمت لتشمل 700 مليون عامل، في حين لم تمثل نسبة العمال تضخَّ
م على مستوى العالم سوى أقل من 5% في أيام كارل ماركس، لتتضخَّ
هذه الطبقة لتشمل حالًيا 2 مليار عامل. وقبل أعوام، ومع الثورة
المصرية، لم ُيجَبر الديكتاتور مبارك على التنحي إال باجتياح موجة
إضرابات عمالية ضخمة انتصرت للحراك الشعبي. هذه الفكرة
األساسية أثبتت عمق واقعية النظرية مع مرور الزمن بأن الثورة
العمالية أصبحت ملحة اآلن وذات تأثير أكبر مقارنًة بالقرون الماضية.

 

2 – اإلمبريالية
 

هذا المفهوم ُطِرَح إبان الحرب العالمية األولى حيث تنافست البلدان
الصناعية الكبرى، وتحديًدا من أواخر القرن التاسع عشر، لتقسيم دول
“العالم الثالث” بحًثا عن المواد الخام واألسواق لتصدير فائض رأس
المال. انتعشت على الجانب اآلخر في البلدان المستعمرة حركاٌت
وطنيٌة ُمقاِومة. الفكرة األساسية لدى لينين هي تحالف الحركات
العمالية داخل الدول الرأسمالية مع حركات المقاومة الشعبية بالدول
المستعمرة لتوحيد النضاالت لكافة القوميات والعرقيات. هذا التوحيد
ُعِرَف بـ”األممية”، فبدون اتحاد القضايا الوطنية واالقتصادية
ٍر والسياسية وتضامنها الكامل مع باقي الحركات المقاومة في تحرُّ

ر الطبقة العاملة. أكبر يشمل تحرير كافة المضطهدين، لن تتحرَّ

العدد 64 ✪ 11 / 182022

 
3 – الموقف من الدولة

 
َر لينين أن انتصار الثورة ووصول في كتابه “الدولة والثورة”، تصوَّ
األغلبية للحكم ال يمكن أن يحدث باستخدام نفس أدوات الدولة
السابقة، ففي المجتمعات الرأسمالية تعبر السلطات التنفيذية
والقضائية عن مصالح األقليات البرجوازية دون األغلبية العظمى من
الجماهير. إن التحليل اإلصالحي القائم على اعتبار الثورات وسيلًة
ل المفاجئ لتغيير رأس الحكم هو انهزام لصالح الدولة القديمة؛ فالتحوُّ
لهذه السلطات وانحيازاتها ال يتم إال بتغييٍر راديكالي داخل هذه

المؤسسات يؤهلها لدوٍر ثوري.
 

على هذا الجانب، قدَّمت اللينينية أطروحاٍت حول عدم إمكانية
تحقيق االشتراكية عبر البرلمان تحت نفس بنية الدولة القديمة.

 
في عام 1936، اندلعت الحرب األهلية اإلسبانية إثر فوز األحزاب
المؤيدة للتحول الجمهوري من الملكي، تم إجراء قرارات اقتصادية
َجت لمصلحة الجماهير، أدت إلى تمرد داخل الجيش واندالع حرب توَّ
الجنرال السفاح فرانكو على رأس السلطة طيلة 35 سنة الحقة، فيما
ُأهِدَرت الفرصة الثورية تماًما. وفي عام 1970، أفرزت االنتخابات
صعود أحد األحزاب اليسارية للسلطة برئاسة سلفادور آيندي،
وُحوِربت اإلجراءات االقتصادية الممثلة في التأميم وتوزيع األراضي
بأساليب تخريبية من ذوي المصالح المناهضة لإلجراءات حتى ُقِضَي

على آيندي عسكرًيا. 
 

هذان المثاالن استطاعت فيهما السلطات غير الُمنَتَخبة أن تنقض على
اإلرادة الشعبية في تمثيلها البرلماني وتنقلب على المصالح الشعبية.

وهو ما تطرحه اللينينية في مفهومها حول عالقة الثورة بالدولة.
 

لكنه، وعلى الجانب اآلخر، فإن االشتراكية أيًضا طرحت المشاركة في
االنتخابات كتكتيك يهدف لجذب الجماهير بكل الطرق حول األفكار
الثورية واالشتباك في معاركها من منابر إعالمية تطرح ترابط القضايا
بعضها البعض دون انتهازية. ورغم تبني حزب سيريزا باليونان
برنامًجا راديكالًيا، تراجع الحزب عن كل وعوده بعد حصوله على
األغلبية البرلمانية ورضخوا لكل شروط االتحاد األوروبي، لم يكن خطأ
الحزب هو دخوله البرلمان بمقدار إهدار فرص البناء القاعدي ألفكارهم

االشتراكية داخل النقابات العمالية والتعبئة لها.
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4 – الحزب الثوري
 

ل في بناء البنية األساسية لتحقيق المشروع اللينيني تتمثَّ
حزب ثوري قادر على قيادة الجماهير النتصار الثورة.

 
تقع مهام الحزب الثوري في االندماج داخل الطبقات
ن منها باألساس. هو ليس حزًبا سياسًيا العمالية ليتكوَّ
مستقًال بمعزل عن النضاالت الجزئية للجماهير. إن التوازن
بين الممارسة النضالية داخل المصانع وأماكن العمل وبين
ربط الخطاب السياسي والبنية االقتصادية الطبقية
ومآالتها هي أهم األفكار المؤسسة للحزب دون حلقية
(بتفريغ النضال من البعد السياسي)، ودون انتهازية (بفصل
المعارك عن أسبابها الطبقية والسياسية في الدولة
الرأسمالية)، وهو ما افتقدته تماًما الساحة المصرية في
ثورتها بحزٍب يربط النضال الديمقراطي في الميادين

بإدارة المصانع.
 

5 – قضايا االضطهاد
 

تحتل قضايا االضطهاد موقًعا مركزًيا في اللينينية،
وتحقيقها كان أحد أهم عوامل نجاح الثورة البلشفية.
د الطبقة العاملة حول مشروع سياسي يهدف فبينما تتوحَّ
لهدم الطبقية وتحقيق االشتراكية، ُتهَدم بالتبعية كل
أشكال التمييز واالضطهاد المبني على الجنس والعرق
واللون والديانة. النظام الرأسمالي يسعى دوًما إلى تفتيت
النضاالت العمالية بزرع التمييز بين المسلم والمسيحي
والرجل والمرأة. أما االشتراكيون الثوريون فيرون أنه لن
يزول االضطهاد إال بتجاوز الرأسمالية، والوحدة العمالية
ق إال بتكامل رؤية واندفاع الحراك إلى األمام لن يتحقَّ
ثورية شاملة لتحرر المرأة ومساواتها كذلك حرية
ل “منبًرا لكل التنويعات العرقية واألقلية داخل تنظيم ُيمثِّ

المضطهدين” على حد تعبير لينين.
 

أما تأجيل قضايا االضطهاد بحجة أولوية اللحظة
السياسية ولحين انتصار الثورة، فهذا ما يتناقض مع
التراث اللينيني. وعلى سبيل المثال، رغم المساواة
القانونية الكاملة التي يحظى بها السود في أمريكا، لم
تتوقَّف الحوادث العنصرية تجاههم طيلة األعوام الماضية،
كذلك إقرار المساواة القانونية للمرأة في بريطانيا، لم تمنع
تسجيل أعداد واسعة النطاق من تحرش البرلمانيين

بالعامالت في األسابيع الماضية.
 

ندوة عقدها مركز الدراسات االشتراكية، 31 أكتوبر
َث فيها االشتراكي الثوري سامح نجيب. الماضي، وتحدَّ

هي أن تقول لكل منفى جديد: أهالً بأيامي القادمة أيها العالم.
 نعم ستأتي الحرية على أقدام الوعي المترف سيد الممكن وغيره. ومن يفكر
بدهسه بمسّوغ الحاجة والضرورة وحتى المقتضى المفاجئ؛ هو قاتل ليس إال. لذا
تاه أمجد وهو يحصي عدد القتلة وال يعرف من أين يشترون مالبسهم الحقيقية.

 
 إذن ماذا يعرف؟ هل سيتهجى طريق عودته بعيدًا عن كل من أحبهم؟ يقول
لنفسه: من يحبَك يمّشيك بعيدًا عن الهاوية يعلمك كيف تغني وترسم وتنفخ

بوالينًا طازجة لألطفال.
لكن تقول الضرورة اآلن بأن عليه أن يدّحي تجاعيد كل حلم لم يبلغه وأن يبحث
عن طريقه ال عن سكينته! ويجب عليه أن يفهم بأن سجنه؛ سجننا كلنا بال جدران

فمن يوّضح هذه المشكلة أيضًا؟ 
 

أواه كم هو شهي حزنه هذا الذي سينفر منه نهر السرور. أول النهر أن يقرأ روحه،
يغرف منها ويرمي إلى البعيد. 

 
سيبدأ من جديد عندما يعرف دهاليز نفسه وكيف يخرج منها ويرقص بجنون كلما

اقترب من وردة.
 

كان يصرخ في داخله المعطوب؛ أيها الموتى تعالوا .. تعالوا.. هذا وقت الخروج من
القبور، وقت التنّزه على أرصفة األحياء الذين غادروا بيوتهم ولم يصلوا بعد.

 
كان يهذي في داخله ينادي دمشق... يصرخ: اريد مليون عين ألراك يا دمشق؛ ألرى
وجهي في عينيك وقلبي على ناصية ثرثرة العشاق وهم يعبرون باب شرقي وباب
توما ويعودون ليالً إلى باب سريجة  وساحة المحافظة ليقابلهم قّناص وهم في
نّوار الشغف.. أريد هذه المليون عين ال لشيء سوى ألعرف إن كانت أشجارك بدأت
تتنّهد وهي تسير نحو الال ضوء والال ماء والال جدوى. وهنا على لحاء أشجارك يا
دمشق آثار سياط ودعسات لبسطار عسكري وسوقك محرقة ألعقاب السجائر. لكن
ال يمكن أن يبقى طوقًا حول عنقك وال خوذة تحجب شمسك، وسيمضي هذا
الزمن القحب؛ زمن كلمة متاحة؛ نعم سيمضي زمن الجحيم وثالجات الموتى
وعربات الكالب الفاخرة المملوءة بدود أحمر يخرج من بالط عفن  كقلب النذل؛
ذلك الذي يلعب على من يحضر ومن يغيب؛ هو الجبان ليس إال الذي يعرف ضعفه
فال يجرؤ على إظهار ما يفعل بال سند؛ وأي سند؟!!!!!.. نعم إنها عربات األمس التي
جّرتها ولألسف اإلمعات الخائبة. يا لهذا العار يا دمشق؛ كم كنِت عظيمة قبل ذلك.

 
هو يعرف ماحصل.. يشمه.. ولكنه صمَت؛ بل وأقنَع من يريد بحجم مايعلم.. لكن لم

يتكلم عما يشّمه..
 

 الرائحة .. رائحة الشام هي أصل األشياء. يا لحماقة الجميع.

كان يعرف جيدًا والمعارك تعيد كتابة األيام، بأن الفارق الوحيد بينه وبين قبره أنه
يتحرك وحجارة قبره ثابتة. كانت البالد علّوًا ألكثر من موٍت رصين لكنها في
المرتبة األدنى من الحياة. كان يعرف بأن العالم كله لن يتنفس بال حرية حقيقية،
وكل تلك الشعوذة التي يقدمها المنظرون ومحللون أشبه بالدجالين ليست إال
هرطقة على باب الممكن؛ والحرية ال ُتستجلب بالممكن وال باستدراج ثقافة األمس

غير المجيد وال " بشعث نعل الله". 

مقتطف من الرواية
السادسة للروائي

السوري علي محمود:
حذاء جديد لقدمي القيامة
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