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▪يترافق صدور هذا العدد من جريدتنا
مع تجدد انتفاضة جماهيرية في
محافظة السويداء. وكما سبق أن نوهنا
مرارًافإن التململ والتذمر يسود
الجماهير الّسورية في كل مناطق
سيطرة نظام الطغمة، وتوشك أن

تنفجر في أكثر من مكان.
 

▪ليس األفقار الشديد الذي يمس غالبية
الّسوريين وحده هو الدافع لهذا الحنق
الواسع على النظام. بل هي سياساته
القديمة المستمرة القائمة على احتكار
السلطة ومنع اي مطالبة بتحول
ديمقراطي.  هذه السياسات األقتصادية-
االجتماعية  والقمعية تخدم أقلية من
البرجوازيين المتخمين بالنهب الواسع
للشعب وثرواته، وبفجورهم الوقح  في
إبراز ثرواتهم. وتشبث عنيف بنظامهم

القمعي.
 

 
▪ما كان ممكنا أن يطول صمت الجماهير
الّسورية على نظام يقوم بنهبها وقمعها ويفرط
بالسيادة الوطنية التي يتشدق بالدفاع عنها،
 حيث أنه ينسق مع النظام التركي المحتل في
عدوانه على سوريا، وعلى مناطق االدارة
الذاتية، في الوقت الذي يحدق فحسب على
العربدة المتواصلة للطائرات االسرائيلية في

السماء الّسورية. 
 

 
▪نظام وضع نفسه تحت الوصاية الروسية
واإليرانية فقط حفاظا على مصالحه الضيقة
وبقائه، على حساب مصالح الشعب السوري
ودمائه وثرواته وسيادته، هكذا نظام برجوازي
عنيف انتفضت الجماهير السورية ضده وهي
تنتفض وستنتفض ضده، حتى تحقيق التغيير

السياسي واالجتماعي الجذري.
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اإلفتتاحية:

▪في هذا الخضم من الصراع الطبقي
المحتد، يستمر العدوان التركي على االدارة
الذاتية في شمال وشرق سوريا، وإن كان
الغزو البري الذي أراد نظام اردوغان مجددا
القيام به لم يتحقق نتيجة تناقضه، في
اللحظة، مع مصالح الدول المتدخلة في
سوريا: أمريكا وروسيا وإيران. لكن هذا
العدوان التركي مرجح ألن يستمر، ويتجدد،
وال سيما أن مواقف الدول االمبريالية

متغيرة وفق مصالحها. 
 

▪ومن الدروس الهامة التي يمكن أقتباسها من
المقاومة الباسلة التي تواجه هذا العدوان
التركي هي أهمية اإلعتماد على وعي الجماهير
وتنظيمها، وتطوير تجربة األدارة الذاتية ووضع
سياسات اقتصادية واجتماعية تخدم الجماهير
الشعبية الواسعة، رغم صعوبات الحرب
والحصار. وايضا توسيع المشاركة الشعبية
والسياسية واألنتقال إلى جعلها أنموذجا لسوريا

المستقبل.
 

تيار اليسار الثوري في سوريا
كانون األول/ديسمبر 2022

 

✪ االنتفاض الجماهيري في مناطق النظام،
ومقاومة العدوان التركي

▪والحال، فإن األنتفاضة الجارية في السويداء
هي مظهر من مظاهر رفض السوريين لهذا
النظام، لذا فهي ليست هبة طائفية كما يحلو
لبعض المعارضة الليبرالية البائسة توصيفها به،
وهي نفس المعارضة التي ساهمت بتفاهتها
وتبعيتها بهزيمة الثورة، و تحاول مجددا ان
تتسلق على اي نهوض شعبي، لتسويق هرائها،
بعد أن فشلت سياسيا وتسببت بهزيمة الثورة،
فأصابها األضمحالل والتالشي إلى حد كبير

خالل السنوات العشر الماضية. 
 

▪ما تحتاجه األنتفاضة، هو التنظيم والوعي
وقيادة ثورية على الصعيد السوري العام وربط
المطالب المعيشية بالمطالب السياسية. وأن
تلقى صدى لها في كل المناطق السورية، لكي ال

تبقى معزولة ما قد يسهل للنظام إخمادها.
 
 

▪نقف بكل حزم مع انتفاضة الجماهير في السويداء
وندعوا إلى دعمها، والى انتفاض الجماهير السورية
في كل مناطق سيطرة نظام الطغمة، وال سيما في
أماكن العمل: ندعو إلى اإلضراب العام: العمال،
والمعلمين والطلبة و السائقين وكل العاملين في
أماكن عملهم. وتنظيم الجماهير في أماكن سكنها.

وانتخاب هيئاتها من األسفل.
 



 
 
 

▪وأضاف المنسق العام لليسار الثوري: "في مواجهة هذه الوحشية
لجيش االحتالل التركي، وارتكابه لجرائم ترقى لمرتبة جرائم حرب
وضد اإلنسانية، نشهد مقاومة باسلة وبطولية لمقاتالت ومقاتلي قوات
سوريا الديمقراطية وإرادة من فوالذ لهزيمة العدو ومنعه من تحقيق
أي انتصار كان، هذه اإلرادة الجبارة؛ تنبع من كون قوات سوريا
الديمقراطية تستند على الجماهير الشعبية المنظمة، وعلى إرادة
سياسية واعية. وتجد هذه المقاومة البطولية ألهلنا صدى لها في
العالم، حيث أثارت القوى اليسارية والديمقراطية احتجاجاتها
وتنديدها للعدوان التركي ودعمها لإلدارة الذاتية ولقوات سوريا
الديمقراطية، وهذا النهوض التضامني العالمي هو في بداياته سينمو

ويتعزز بقدر ما يطول العدوان التركي الغاشم".
 

◾جولة أستانا أعطت التغطية لعدوان أردوغان
 

▪وتزامنت هذه الهجمات مع انعقاد جولة أستانا والتي اختتمت ببيان
يهاجم اإلدارة الذاتية وشعب شمال وشرق سوريا.

 
▪البيان الختامي لثالثي الصفقات (روسيا – إيران – تركيا) لم يكن
مغايرًا لما سبقه، وكعادته اتفق الثالثي على معاداة اإلدارة الذاتية في
شمال وشرق سوريا، وغض الطرف عن همجية جيش االحتالل التركي

ومرتزقته في الشمال السوري.
 

▪حيث جدد البيان الخطاب المعادي لإلدارة الذاتية ووصفها بـ
"المشروع االنفصالي".

 
▪أشار الرفيق غياث  في هذا السياق إلى أنه "من المؤكد أن لقاء
أستانا األخير، أعطى لنظام أردوغان التغطية لمباشرة عدوانه الجوي،
وكذلك فعلت الواليات المتحدة، فالقوتان األكبر اللتان تتصارعان في
أوكرانيا تسعيان كل منها لجذب تركيا إلى صفها في هذا النزاع العالمي،

ولكن على حساب أرضنا ودماء شعبنا".
 

▪وخالل هجمات االحتالل التركي األخيرة، ُاستهدفت نقاط لحكومة
نظام الطغمة ما أدى لفقدان عدد من عناصرها لحياتهم.

 
▪وعلى الرغم من ذلك، إال أن حكومة النظام لم تعلق على هذه
الهجمات وفقدان عدد من عناصرها لحياتهم حتى إنها لم تعلن عن ذلك

بشكل رسمي ومباشر.
 

▪علق نعيسة على ذلك، بالقول: "النظام السوري تقوده فكرة واحدة
هي بوصلته، هي البقاء بال تعديل أو شريك، ولذلك هو المسؤول األول
عن الكارثة التي تعيشها بالدنا، وعلى الرغم من ذلك، وألنه أسير لضيق
أفق معهود عند كل األنظمة االستبدادية، فهو يفضل التعامل مع دول
محتلة لبالدنا عن التعامل مع الشعب وقواه الحية، ولكن، إن بقي الحال
كذلك، فإن هذه السياسة المدمرة لبالدنا ستقوده إلى نهاية بائسة، نظام
باهت ال سيادة له تحت الوصاية وتابع وهنالك العديد من المؤشرات

على تدهوره نحو هذا المصير".
 

▪وأضاف: "من هنا يأتي موقفه الغائب وليس الخجول من العدوان
التركي الجاري، على الرغم من أن عناصر من جيشه قتلت بالقصف
التركي، نظام ال تهمه حياة جنوده حقًا فهم بالنسبة له، لحم للمدافع

حماية لبقائه ومصالحه الضيقة".
 

◾صراع مصيري
 

▪وتزامنت هذه الهجمات أيضًا مع ارتفاع وتيرة الحديث عن
المصالحة بين االحتالل التركي وحكومة دمشق، وخصوصًا بعد جولة
أستانا األخيرة حيث يتداول إمكانية حدوث لقاء بين أردوغان واألسد.

 
▪تحدث غياث نعيسة عن ذلك، قائالً: "يهتم النظام السوري بتحسين
عالقاته مع النظام التركي المحتل أكثر من اهتمامه بمفاوضة السوريين
في اإلدارة الذاتية، تاركًا جيش االحتالل يعربد ويقتل أهلنا دون أن
يحرك ساكنًا، وفي هذه الحالة، إذا استخدمنا خطاب النظام نفسه وهو
خطاب زائف، من هو الوطني الذي يدافع عن سالمة األراضي السورية
وسيادة الشعب السوري؟ بالتأكيد ليس النظام في دمشق بل هي قوات

سوريا الديمقراطية واإلدارة الذاتية الديمقراطية".
 

▪وأوضح "كما قلت، إن التفاهم بين النظامين التركي والسوري،
سيعني أن بالدنا ستكون محتلة وتحت وصاية إلى أمد بعيد، والشعب

السوري مستعبد ومنهوب من نظام مستبد وتابع ومن المحتلين".
 

▪واختتم الرفيق غياث حديثه، بالقول: "ما نخوضه اليوم هو صراع
مصيري، بين قوى الردة الرجعية واالستعمار واالستبداد، وبين قوى
الحرية والمساواة واالستقالل والعدل، فعلى كل سوري مخلص لشعبه
وبالده أن يختار خندقه بوضوح، نحن نقف في اللحظة الحاسمة، مع
طموح شعبنا بالحرية، وعموده الفقري اليوم هو شعبنا وقوى التحرر

في اإلدارة الذاتية".
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ال يزال واقع المعلم في مناطق شمال غرب سوريا، هو
األسوأ من بين المهن المنتشرة في تلك المناطق
الخارجة عن سيطرة قوات نظام الطغمة، حيث يعاني
آالف المعلمين من تدهور باألوضاع المعيشية الخاصة
بهم، رغم االحتجاجات والوقفات المتكررة العاملين
في ظلها، ليقدموا على خطوات جديدة، يضغطون من
خاللها على المديريات المنتشرة بريف حلب الشمالي،
وقد صدر مؤخرا قرارا بخصم جزء من رواتب

المعلمين الذين شاركوا في الوقفات االحتجاجية.
 

فرّد المعلمون في ريف حلب شمال سوريا، يوم
الخميس 10 تشرين الثاني، بوقفة احتجاجية أمام
مديرية التربية في مدينة اعزاز رفضا لخصم جزء من
رواتبهم على خلفية االحتجاجات واإلضرابات التي

شاركوا فيها منذ بداية العام الحالي.
 

وطالب المعلمون مجددًا، بتقدير جهودهم وتحسين
رواتبهم والعملية التعليمية وظروفها اإلدارية والمالية،

مستنكرين خصم جزء من رواتبهم.
 

وجاء ذلك استجابة لدعوات أطلقها رئيس نقابة
المعلمين في مدينة اعزاز، محمد صباح حميدي،
إلعالن اليوم الخميس يوم إضراب عام وتنفيذ وقفة
عامة لالحتجاج على “التصرفات الالمسؤولة” من

القائمين على التعليم.
 

وكانت مصادر بالمجلس المحلي في مدينة اعزاز، قد
أشارت إلى أن “مكتب التربية” أصدر قرارًا ينص على

تخفيض رواتب المعلمين على خلفية احتجاجاتهم.
 

ونقل موقع “العربي الجديد” عن المصادر (لم يسمها)،
قولها: “تم اقتطاع مبلغ مالي من مخصصات المعلمين
لشهر تشرين األول (أكتوبر) الماضي، بنسبة تراوح ما
بين 200 و290 ليرة تركية، ما سبب صدمة كبيرة لدى

المعلمين بالمنطقة”.
 

وأوضحت المصادر أن قرار تخفيض رواتب المعلمين
شمل جميع المدن والبلدات في ريف حلب الشمالي.

 
ويبلغ أجر المعلم في مناطق سيطرة اإلحتالل التركي
بريف حلب قبل الخصم حوالي 1200 ليرة تركية (66
دوالر أمريكي)، ويعاني الموظفون عمومًا من تدني
الرواتب واألجور مقابل إرتفاع األسعار الذي يزداد

بشكل يومي
 

نتضامن مع المعلمين في مطالبهم المشروعة و المحقة
ونجدد دعوتهم إلى تنظيم أنفسهم في نقابات تنظم
سبل المواجهة مع المحتل التركي وإداراته في

المنطقة.
 

محرر األخبار _ الخط األمامي
 

معلمون يضربون في ريف حلب بعد
خصم جزء من رواتبهم

 
▪صّرح المنسق العام لليسار الثوري في سوريا غياث نعيسة، عبر

حديث لوكالة أنباء هاوار
 

▪" إن هجمات االحتالل التركي األخيرة؛ تهدف لتقويض مقدرات
اإلدارة الذاتية ما يخدم مصالح القوى المتدخلة في سوريا وحكومة
نظام الطغمة؛ لذلك يغّضون النظر عنها، مطالبًا السوريين الشرفاء
باختيار خندقهم بوضوح قائالً: "ما نخوضه اليوم هو صراع مصيري،
بين قوى الرجعية واالستعمار واالستبداد، وبين قوى الحرية والمساواة

واالستقالل والعدل".
 
 

▪صّعدت دولة االحتالل التركي من هجماتها على شمال وشرق سوريا،
منذ ليل السبت 19 تشرين الثاني الجاري، مستهدفة مراكز حيوية
كالمشافي والمستوصفات والمدارس وصوامع الحبوب ومنشآت للنفط

والغاز ومناطق أخرى آهلة بالمواطنين.
 

◾تقويض مقدرات اإلدارة الذاتية
 

▪تعليقًا على هذه الهجمات، قال المنسق العام لتيار اليسار الثوري في
سوريا، الرفيق غياث نعيسة، بالقول: "جدد نظام أردوغان حربًا مجنونة
ضد األراضي والشعب في بالدنا، حرب مدمرة للبنى التحتية؛ تستهدف
ليس فقط المقاتلين األبطال لقوات سوريا الديمقراطية بل تستهدف
المدنيين السوريين، ساعيًا إلى ترويعهم ودفعهم إلى إخالء بيوتهم،

عبر القصف الواسع وتدمير مقومات الحياة".
 

▪وأضاف: "من خالل هذه الحرب العدوانية يعمل النظام األردوغاني
إلى تقويض مقدرات اإلدارة الذاتية الديمقراطية، ظنًا منه أنه بذلك
سيدمرها حتى ولو لم يضطر إلى القيام بحملة اجتياح بري، كما أنه
يمهد له ان أعطت الدولتين األكبر، أميركا وروسيا، ضوءًا أخضرًا ليقوم
بذلك، وهو ما لم يحصل حتى اآلن، وال أظن أنه سيحصل ألسباب

عدة".
 

◾الهجمات تخدم مصالح القوى المتدخلة في سوريا
 

▪ويرى مراقبون بأن دولة االحتالل التركي لم تشن هجماتها األخيرة،
دون أن تنسق مع الواليات المتحدة األميركية وروسيا اللتان توجد لهما

قوات وقواعد في المنطقة.
 

▪وعن ذلك، صّرح المنسق العام: "بالتأكيد أن العدوان التركي، حظي
بنوع من غض الطرف من الجانبين األميركي والروسي، ولكن بحدود
معينة. هكذا نظام أردوغان يعزز من مواقعه السياسية المضعضعة
داخليًا، ويدفع إلى تصدير أزماته المتعددة ومنها االقتصادية
واالجتماعية والسياسية واالنتخابية، وهو يعتقد أنه ُيضعف أيضًا

القدرات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية".
 

▪وأوضح "هذا الهدف األخير يناسب سياسات النظام،
فهذه الهجمة الوحشية التركية على اإلدارة، يرى نظام
الطغمة أنها قد تدفع باإلدارة الذاتية للخضوع لشروطه،
يبدو لي أن هذا العدوان التركي، ان بقي بحدود القصف
الجوي، يخدم مصالح القوى الكبرى المتدخلة في سوريا
ومعها النظام السوري، ألنها جميعها تخشى ديمومة مشروع
اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا
بطبيعته السياسية الديمقراطية الثورية واالجتماعية،
ولذلك للمرة الثالثة تمارس هذه الدول الكبرى الخديعة

والكذب والخذالن".

 بين قوى االستعمار والحرية
ً
 مصيريا

ً
✪ اليسار الثوري: نخوض صراعا
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يقول الباحث االقتصادي السوري أدهم قضيماتي
هذه الموازنة وهمية وليست حقيقية لدولة لديها
أركانا اقتصادية، لتساهم في تطوير االقتصاد
وتحقيق استقرار اقتصادي، ألن وضع سوريا الحالي
غير طبيعي وهو ما ينطبق أيضا على اقتصادها،
بحسب حديث الباحث االقتصادي أدهم قضيماتي،
حيث أشار إلى أّن هذه الموازنة لن تؤّدي لتأمين حياة
أفضل للسوريين، مع ظروف ضعف القوة الشرائية
والفقر واستمرار انخفاض الليرة وعدم كفاية الرواتب

التي تعطى للموظفين والعمال.
 

تصريح وزير المالية بضبط النفقات يشي بمزيد من
الفقر، بحسب قضيماتي، كما أن هناك نقطة أخرى
تتعّلق بسعر صرف الليرة المتغير أصال، حيث إن
المبلغ الموضوع حاليا للموازنة، لن تبقى قيمته كما
هي في منتصف العام القادم، بسبب استمرار هبوط

الليرة، لذلك ستنخفض الموازنة أكثر.
 

بالحديث عن ضبط الواردات في العام المقبل لسد
العجز، نحن نعرف أصال أن المواطن السوري يعيش
على الكفاف، نتيجة الحواالت المالية والمساعدات
األممية من األمم والمنظمات في مناطق نظام
الطغمة، وبخالف ذلك كّنا سنجد توّسع نطاق المجاعة
في سوريا بشكل واضح، فلو زاد التقّشف أكثر مع ترك
الرواتب كما هي أو زيادتها بشكل بسيط، ستزيد

األمور سوءا.
 

تدّرج في الموازنة السورية نحو االنخفاض
 

إذا ما تم مقارنة موازنة سوريا لهذا العام واألعوام
التي سبقته بسعر صرف الدوالر األميركي بعيدا عن
الليرة السورية التي تشهد هبوطات متوالية، يّتضح
أن موازنة سوريا هبطت بشكل كبير وتستمر بالهبوط

في كل عام.
الباحث االقتصادي أسامة القاضي، يشرح هذه النقطة
بالقول "تعكس موازنة هذه السنة، حقيقة قيمة الليرة
السورية واالنخفاض في اإلنتاج االقتصادي منذ 12
عاما، ألّن هذه الموازنة التي تبلغ أقل من 3 مليار
دوالر، هي نفسها موازنة عام 1955 في سوريا، وهي
بسيطة جدا وال يمكن أن تقوم بتخديم العدد القليل
من السكان الموجود ضمن مناطق الحكومة السورية،
وهذا المبلغ أضعف أن يفي باحتياجاتهم من الوقود

والكهرباء وحتى الخدمات األخرى" بحسب تعبيره.
 

القاضي وصف الوضع في سوريا بـ "البائس" قائال،
"لدينا أكثر من 90 بالمئة من السّكان تحت خط الفقر،
ما يعني انخفاض كبير بالقوة الشرائية لجميع السّكان،
وهذه األرقام تعكس انخفاضا هائال في قيمة الليرة
السورية، التي ال يحملها سوى اإلنتاج والخدمات

واالقتصاد الحقيقي واالنفتاح".
 

موازنة سوريا كانت قبل عام 2011
تصل إلى 17 مليار دوالر واليوم
أصبحت 3 مليار فقط، وفق القاضي.

 
 

كما جرت العادة، وضعت سوريا مؤّخرا موازنة
مبدئية لعام 2023 المقبل، ورغم ارتفاعها بالليرة

السورية إّال أنها األخفض بالدوالر األميركي.
المبلغ المخّصص لهذه الموازنة، وتوزيعاته على
القطاعات الخدمية والمعيشية، يشير إلى مزيد
من الجمود االقتصادي، والنقص في الخدمات

المقّدمة للسوريين داخل البالد.
 

الموازنة السنوية للدول، تشير إلى إجمالي
اإليرادات والنفقات التي خّصصتها كل حكومة
من أجل إنفاقها على قطاعات مختلفة، مثل
دعم القمح والمياه والكهرباء والتنمية

االجتماعية والتعليم وغيرها من القطاعات.
 

موازنة سوريا زادت عن العام الماضي بالليرة
السورية، ولكّنها تضاءلت في حسابات الدوالر
األميركي، وهو األمر الذي يزيد المخاوف عن
عام قادم أشد قسوة، مع التصريحات الرسمية بـ

“ضبط النفقات” لسد العجز في الموازنة.
 

الموازنة األعلى بالليرة السورية فقط
 

في قراءة الميزانية التي صدرت مؤّخرا عن
"المجلس األعلى للتخطيط االقتصادي
واالجتماعي" السوري، فإنه وافق على
االعتمادات األولية لمشروع الموازنة العامة
للدولة لعام 2023، بقيمة 16 ترليون و550 مليار

ليرة سورية.
 

في حال حساب الموازنة على سعر الدوالر،
فإّنها تعادل 6.6 مليار دوالر فيما لو تم حسابها
استنادا لسعر نشرة العمالت في المصرف
المركزي السوري، ولكن أمام السعر الحقيقي
للدوالر األميركي في السوق السوداء، فإّنها تبلغ
نحو 3.2 مليار دوالرا فقط، مقارنة مع نحو 4
مليار دوالر في الموازنة السابقة، ما يعني أن

الموازنة ارتفعت بالليرة وانخفضت بالدوالر.
 

وزارة المالية وضعت مبلغ 135 تريليون و50
مليار ليرة لإلنفاق الجاري، و3 تريليون ليرة
لإلنفاق االستثماري، وبلغت مخّصصات الدعم
المالي االجتماعي نحو 4 ترليون ليرة، و2
تريليون و114 مليار ليرة للرواتب واألجور

والتعويضات.
 

في حين تم تخصيص 50 مليارا للمعونات
االجتماعية، و50 مليار لصندوق دعم اإلنتاج
الزراعي، وترليون ونصف ليرة للدقيق التمويني،
و3 تريليون ليرة للمشتقات النفطية و3 ترليون
لدعم األرز والسكر في حين غابت الكهرباء عن

فئة الخدمات المدعومة.
 

مزيد من البؤس
 

بالنظر إلى التصريحات الرسمية، جاءت كّلها
بسردية تقليدية تتحّدث عن محاولة هذه
الموازنة لتحسين حياة المواطن السوري، فعلى
سبيل المثال اعتبر رئيس الحكومة السورية
حسين عرنوس، أن مشروع الموازنة العام
للدولة لعام 2023 يرّكز بشكل أساسي على
إنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم

بتعزيز اإلنتاج وتحسين الخدمات.
 

لكن قيمة العجز في الموازنة بلغت هذا العام 4
تريليون ليرة و118 مليار، وفقا لما كشف وزير
المالية السوري كنان ياغي، الذي قال في
تصريٍح منفصل لصحيفة «الوطن»، "إن تغطية
هذا العجز ستكون عن طريق سندات الخزينة
من المصرف المركزي بقيمة 4059 مليار ليرة،
وعبر أوراق مالية حكومية مطروحة على
المصارف السورية بمبلغ 800 مليار ليرة، وقرابة
590 مليون ليرة عبر قروض خارجية، فضال عن
العمل على “الحد من العجز وإدارته عبر زيادة
اإليرادات، وتقليل اإلنفاق ضمن أولويات

أساسية".
 

✪ إزالة البسطات في مدينة
السلمية: تصعيد ضد الكادحين

 
ارتفع عدد البسطات في شوارع
وأحياء «سلمية» التابعة لمحافظة
حماه، في ظل ظروف االنهيار
االقتصادي وارتفاع نسبة العاطلين من
العمل إلى حدود 60%، قرابة 6 أضعاف

عما كان عليه قبل 2011.
 

 فتسريح المئات من عمال المصانع
والشركات إضافة إلى موجات النزوح
الكبيرة من المناطق المنكوبة إلى
سلمية، وسياسات النهب المستعر لنظام
الطغمة وبعض أمراء الحرب ما زاد من
أعباء المعيشة لغالبية السكان. كلها

عوامل دفعت لزيادة البسطات.
 

وبدالً من أن تسعى مؤسسات حكومة
نظام الطغمة لتحسين ظروف المعيشة
وتأمين فرص عمل، أعلنت شرطة
بلدية مدينة «السلمية» عن البدء
بحملة إلزالة البسطات ونقلها إلى

منطقة نائية.
 

 وستستمر هذه الحملة بشكل متسلسل،
ضاربة بعرض الحائط مصير عشرات
من األسر التي تعتاش من البسطات.
فآخر تقدير ألعداد البسطات قام فيه
مراسلنا هناك تراوح عددها حوالي 120

بسطة في كل مدينة سلمية.
 

ويتصاعد الغضب الشعبي من هذه
الحملة التي تشنُّ بالتزامن مع بداية
فصل الشتاء لتزيد من فقر الطبقات
العاملة والكادحة بينما تتراكم الثروة

في قطب النظام وطغمته.
 

نتضامن مع أصحاب البسطات بوجه
الحرب الطبقية التي يخوضها نظام

الطغمة ضد الطبقات العاملة والكادحة
وندعوهم للمزيد من التنظيم والتضامن
لمواجهة الحمالت الطبقية المتوحشة.

تسقط الحمالت الممنهجة لتفقير
العمال/ات والكادحين/ات

 
الخط األمامي _ سلمية
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✪ مشروع الموازنة العامة في سوريا لعام 2023.. مزيد من النهب بانتظار السوريين

يبدو أن هذا الضعف في الموازنة يعود إلى جفاف
مصادرها على مدار السنوات الماضية، ففي سنوات
ما قبل الحرب وخاللها، كان هناك مواردا من شأنها
تحسين الموازنة في البالد، تعرف باسم "قطاعات
ناتج الدخل القومي" وجميعها نفدت، وعلى رأسها
النفط الذي كان يرفد نحو ثلث الموازنة، بحسب

باحث اقتصادي يعيش في دمشق.
 

النظام خسر هذا المصدر، إلى جانب فقدانها السيطرة
على المعابر وإغالق المصانع الكبرى وهجرة القوة
العاملة، وأخيرا جفاف الدعم (الكاش) اإليراني
المقّدم للحكومة السورية عبر الخط االئتماني، في

حين أن روسيا ال تمنح دمشق أي أموال نقدية.
 

غياب دعم الكهرباء
 

من ضمن النقاط المفاجئة في موازنة العام القادم،
هي عدم تخصيص أي كتل مالية لدعم الطاقة
الكهربائية المتهالكة أصال في سوريا، وفي هذا
الصدد يقول الباحث االقتصادي أسامة القاضي،
"هناك أحد الخيارين، إما االنسحاب كليا من دعم
الكهرباء وتسليمها لشركات خاصة قد تكون إيرانية،
ألن إيران وّقعت عدة عقود في هذا المجال، أو أن
يتم تمويل دعم التيار الكهربائي من خالل االنفاق

االستثماري".
 

كل أرقام الموازنة الحالية صورية، بحسب القاضي،
ألّنه يوجد موازنة وال يوجد ميزانية، أي أّنه ال يجري
أي جرد في نهاية العام لمعرفة أن األموال التي
تخصيصها لقطاع ما، هل تم إنفاقها أو طلب المزيد
لذلك ال يمكن معرفة قيمة الميزانيات التي تستهلكها
القطاعات المختلفة فيتم وضع رقم مبدئي في نهاية

كل عام تحضيرا للعام القادم.
 

الباحث االقتصادي أدهم قضيماتي، يتوقع أن يتم
تمويل خدمات الكهرباء من قبل المدنيين أنفسهم،
عن طريق اللجان في األحياء أو التجار في المناطق
التجارية وكذلك الحال في المناطق الصناعية، على

أن يدفع المجتمع المحلي التكاليف.
 

إعالن الميزانية رافقه تعهدات حكومية بإعطاء
األولوية للدعم االجتماعي، والمشاريع الصناعية
والزراعية الصغيرة والمتوسطة على الورق، تمثل
التعهدات قفزة كبيرة من عام 2020، ومع ذلك، فقد
قوبل اإلعالن بشكوك، خصوصا مع تراجع إيرادات
الدولة بنسبة 80 بالمئة على األقل منذ عام 2011،
بسبب تقلص تحصيل الضرائب، وتقسيم قطاع
النفط والغاز، واالنخفاض الكبير في الصادرات من

جميع األنواع وسط دمار واسع النطاق.
 

عدة تساؤالت تطرح عن آليات تمويل الموازنة في
ظل تعطل حوامل االقتصاد، وندرة العوائد الحكومية
وتوقف إيرادات مختلف القطاعات االقتصادية
والتجارية والزراعية واالستثمارية، وتراجع حجم
الصادرات إلى معدالت كبيرة جدا، فيما يعاني
السوريون 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 
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"إذا أراد شخص إجراء تحاليل طبية، سواء
تحاليل الدم أو تحاليل عامة، فإن ذلك يكلفه
ضعف راتبه أو ربما أكثر، وأحيانا يأخذ الناس
االستشارة من الصيادلة أو عبر اإلنترنت، لتجنب
تكاليف إجراء التحاليل الطبية، وهذا يعرض
البعض لنكسات أو آثار جانبية مضرة، ولكن إذا لم
يكن لدى المواطن القدرة المادية إلجراء
الفحوصات الطبية، فال خيار أمامه سوى اللجوء
إلى هذه األساليب، وفي الحقيقة لم يعد الناس
يهتمون بصحتهم بعد هذا الغالء الفاحش وسط

تدني الرواتب والمداخيل".
 

"كما أن سعر كل شيء يرتفع من حين آلخر في
سوريا، ابتداء من المواد الغذائية وليس انتهاء
بالطبابة وغيرها، فراتب الموظف، بات ال يكفي
سوى لبضعة أيام فقط"، هكذا تشرح السيدة منال
الشريفي، حال ومعاناة السوريين مع ارتفاع
تكاليف التحاليل الطبية وعموم أجور الطبابة،

وسط تدني مستوى الرواتب.
 

القطاع الصحي في سوريا يواجه خطر
االنهيار، مع استمرار تراجع مستوى
الخدمات في المشافي وهجرة الكوادر
الطبية، حتى وصل األمر إلى تراجع جودة
الخدمات في المخابر الطبية، فضال عن
االرتفاع الكبير في أسعارها، األمر الذي
أدى إلى عزوف المرضى عن زيارة المخابر.

 
توفره في القطاع الخاص فقط

 
من الغريب عدم وجود عدد من التحاليل الطبية
في مشافي الدولة التي تقدم خدماتها بأجور
رمزية، في حين يستطيع المريض إجراءها في
أحد المخابر الخاصة المنتشرة في العاصمة لكن
بأجور كبيرة جدا وبأضعاف مضاعفة عن األسعار
الرسمية، وفق تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية،

يوم الثالثاء 16/11.
 

في الوقت الذي تعاني منه عدد من المشافي
بوجود نقص في بعض التحاليل المخبرية وخاصة
الهرموني «الغدد» وغيرها، يتوفر كل ذلك في

القطاع الخاص.
 

ارتفاعات كبيرة تشهدها التحاليل الطبية في
العاصمة دمشق، حيث يختلف ذلك حسب طبيعة
المنطقة إن كانت شعبية أو في المالكي أو أبو
رمانة، وبحسب حجم العمالة والتكاليف التي
يتكبدها المخبر ومستلزمات عمله خالل الوقت

الراهن.
 

أسعار كاوية
 

في إطار واقع أسعار التحاليل الطبية، فإنه ال يوجد
سعر ثابت لدى المخابر، لكن وسطيا تتراوح
تكاليف تحاليل الدم بين الـ 5 آالف ليرة والـ 10
آالف، وتحاليل الغدة بين الـ 30 ألفا إلى 40 ألفا،
فيما تتجاوز تكلفة التحاليل الهرمونية الـ 60 ألف
ليرة والفيتامينات الـ 200 ألف، مع ارتفاع واضح
لعدد كبير من التحاليل التي يتكّلفها المريض، وفق

الصحيفة المحلية.
 

عدد من العاملين أكدوا أيضا، في بعض المخابر
هناك تأثيرات كبيرة على المخابر نتيجة ظروف
األزمة، ما دفع العديد من المخابر إلى تغيير المهنة،
أو رفع األسعار نتيجة التكاليف والمستلزمات التي
يؤمنونها على صعيد ارتفاع تكاليف العمال،
وحوامل الطاقة، واإليجارات، واالرتفاع الكبير
للمواد األولية، والتجهيزات وكافة التفاصيل

المتعلقة بعمل المخابر وتقديم خدماتها للمرضى.
أحد العاملين بّين أن الرفع الذي يطرأ على التحليل
المخبري ال يغطي الكلف الحقيقية، خاصة أن عددا
من المخابر ُأغلقت خالل الفترة الماضية، ومنهم
من فكر بتغيير مهنته نتيجة لألعباء الكبيرة،
مبينين أن تسعيرة وزارة الصحة بالنسبة للتحاليل

الطبية لم ُتعّدل منذ عام 2011.

✪ «أسعار التحاليل الطبية أضعاف راتب الموظف».. عن أحوال المرضى في سوريا

بالتالي، فإن المخابر العاملة تسّعر حسب مزاجها
دون أي تقيد باألسعار الرسمية الصادرة نتيجة
عدم مواءمتها للظروف الراهنة وواقع المعيشة،
وبحسب المخابر فإن الزيادة هي بهامش ربح

بسيط، مع وجود تفاوت واضح باألسعار.
 

السيدة منال الشريفي (46 عاما)، منحدرة من أحد
أحياء دمشق وتعمل معلمة في أحد المدارس،
تضيف ضمن هذا اإلطار "األسعار خالية وال
تتناسب أبدا مع مستوى رواتبنا، فمثال قبل فترة
ليست ببعيدة قام زوجي بإجراء بعض التحاليل
ألنه كان يعاني من ألم في المري والمعدة، وقد
طلب الطبيب إجراء فحوصات عدة إلى جانب
عملية التنظير، وهذا كّلفنا قرابة المليونين وربما

أكثر من ذلك".
 

الشريفي أردفت في حديثها، "تكاليف فحوصات
زوجي أثقل كاهلنا، فنحن بالكاد نستطيع تأمين
لقمة العيش، والمشكلة أن رواتبنا هزيلة للغاية، وال
تتجاوز 120 ألف ليرة سورية، فضال عن مصاريف
المعيشة األخرى، وبالتالي كان علي أن أتدين مبلغ
تكاليف التحاليل وبقية األمور من أقاربي وبدونهم،

لما كنا تمكنا من تأمين عالج زوجي".
 

الشريفي ختمت حديثها بالقول، "إذا بقي الوضع
على ما هو عليه ولم ترفع الحكومة السورية
الرواتب فسوف تتدهور أحوال الناس، بل
وسيتجه نحو الجحيم، وفي الحقيقة أصبح هذا
الغالء والوضع المعيشي مرهقا على جميع
األصعدة؛ ماديا ونفسيا وجسديا. باختصار، معظم
السوريين، اليوم يريدون الهجرة والهروب من هذا

البلد البائس المتعب".
 

سمسرة بالمرضى
 

عدد من المواطنين أكدوا لصحيفة «الوطن»
المحلية، أن هناك معاناة في إنجاز كل التحاليل في
المشافي الحكومية في ظل عدم وجودها كاملة،
ليضطر المريض إلى اللجوء مباشرة إلى المخابر
الخاصة للحصول على التحليل المطلوب من
الدكتور المختص أو من المشفى ذاتها، أو هذا األمر
يدفع ببعض األطباء إلى الطلب من المريض
اللجوء إلى مخبر معين دون غيره تحت مبرر أن

هناك دقة بتحاليله.
 

مدير عام مشفى دمشق «المجتهد» الدكتور أحمد
عباس، زعم بأن 90 بالمئة من التحاليل متوافرة
في المشفى ويتم تنفيذها بشكل يومي، مع وجود
نقص بنسبة من التحاليل (المناعية والهرمونية)
وخاصة في الحصار االقتصادي والمناقصات وعدد
من اإلجراءات المتخذة، وخاصة أن أسعار المواد
األولية لهذه التحاليل كبيرة في ظل ارتفاع أسعار

موادها األولية.

عباس أوضح أنه يتم شهريا إجراء 40 ألف تحليل
مخبري، مبينا أن تكلفة التحاليل في المشافي
رمزية وتتراوح بين األلف ليرة واأللفي ليرة
سورية، مضيفا، على سبيل المثال مازالت المشفى
تتقاضى 800 ليرة على تحليل الــ (تي إس أتش)
على حين تكلفة التحليل في المخابر تفوق الـ 8

آالف ليرة.
 

بدوره، مدير عام مشفى «المواساة»
الدكتور عصام األمين، زعم أيضا أن
معظم التحاليل المخبرية متوافرة في
المشفى، مع حصول انقطاع بعدد منها
في بعض األحيان نتيجة تأخر
التوريدات، منوها بأنه يتم شهريا

إجراء نحو 160 تحليال.
 

من جانبه أوضح نقيب األطباء في سوريا الدكتور
غسان فندي للصحيفة المحلية، أنه منذ سنتين
صدر قرار عن الصحة بحل هيئة المخابر، على أن
يتم إحداث البديل، لكن لغاية تاريخه لم يتم األمر،
علما أن هذا األمر برسم وزارة الصحة، مضيفا أنه
منذ عام 2005 لم تصدر تسعيرة جديدة لألطباء،
وكذلك األمر بالنسبة للمخابر لم تصدر تسعيرة
خالل األزمة، هناك مخابر توقفت عن إجراء جزء

من التحاليل بسبب الكلف الكبيرة.
 

فندي نّوه إلى أنه من المفترض إجراء تعديل على
األسعار كل 3 سنوات بمواءمة الظروف والتغيرات،

خاصة مع استيراد المواد وتأثير سعر الصرف.
 

فادي سمير (اسم مستعار) طبيب في إحدى
مستشفيات دمشق، أضاف "إن سعر الفحوصات
يرتفع بسبب ارتفاع أسعار كل شيء من جهة، وألن
مستلزمات الفحوصات تأتي من الخارج وبالعملة
األجنبية. أما انقطاع بعض التحاليل في
المستشفيات الحكومية، فيرجع إلى ارتفاع تكاليف
المستلزمات المخبرية، وهو ما أدى إلى تراجع
وزارة الصحة عن إمداد المستشفيات ببعض

المستلزمات المخبرية باهظة الثمن".
 

سمير أشار إلى أن: "أسعار التحاليل وأجور
الكشفيات الطبية واألدوية ستستمر في
االرتفاع إذا بقيت الليرة السورية في
تدهور تدريجي، وبالتالي يجب على
الحكومة إما رفع رواتب الموظفين بما
يتناسب مع الواقع المعيشي أو وضع
حلول للحد من ارتفاع األسعار وتدهور

الليرة السورية".

نقص في المستلزمات
 

في تصريح صحفي سابق لموقع محلي، لم
ينِف مدير عام مستشفى حماة الوطني
الدكتور سليم خلوف، فقدان مادة
بيكربونات الصوديوم الالزمة لغسيل الكلية،
مشيرا إلى أن استجرار مواد الكلية مركزي
من الوزارة وذلك حسب تعليمات رئاسة
مجلس الوزراء في 2018، وقد تم إعالم

الوزارة بظرف نقص المادة المذكورة.
 

حول أجهزة غسيل الكلية العاملة أو
المعطلة، أشار رئيس المكتب الهندسي في
مستشفى حماة الوطني عبد الكريم
جرجنازي، إلى أن هناك 14 جهاز غسيل
كلية يعمل أمام ضغط كبير من المرضى
المراجعين يتراوح عددهم بين 70 و80
مريضا بشكل يومي، بالمقابل هناك 8 أجهزة
معطلة يتم صيانة 6 أجهزة منها وهي تكلف

نفقات كبيرة جدا، على حد وصفه.
 

من حين آلخر، يتكرر انقطاع بعض
مستلزمات غسيل الكلى، لمرضى
محافظة درعا، ما يفرض عليهم أعباء
مالية كبيرة ال يمكنهم االستمرار في
تحّملها في ظل الظروف المعيشية

الصعبة التي يمر بها عموم البالد.
 

النواقص الالزمة اآلن، بحسب ما أفاد به
بعض المرضى وذويهم، لصحيفة «تشرين»
المحلية، في وقت سابق، هي (األنبوب
والفلتر والخرطوشة)، مما يضطرهم لشرائها
من السوق بقيمة تتراوح ما بين 70 و75
ألف ليرة سورية، وهو مبلغ كبير خاصة،
وأن المريض يحتاج شهريا إلى 8 جلسات
دورية باستثناء الرعاية الطارئة عند
الحاجة، مما يعني أن المريض يحتاج لشراء
هذه النواقص حتى تتم جلسة غسيل الكلى
إلى حوالي 600 ألف ليرة في الشهر الواحد،
وهو مبلغ ال يستطيع معظم المرضى تحّمله.

 
طالب المرضى، الجهات المعنية في
حكومة نظام الطغمة بضرورة حل
هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن،
وتأمين كافة متطلبات جلسات
غسيل الكلى التي ال يمكن االستغناء
عنها أو تأجيلها، مشيرين إلى أنه ال
يوجد مبرر مقنع النقطاعها ألنها

متوفرة في السوق.



تتعامل االحتالالت المتعددة لبالدنا بسفالة فاقعة
ووحشية. لكن ماجرى مؤخرًا من المافيا البوتينية فاق

وقاحة وعنجهية المحتل بكل ماتعنيه الكلمة من معنى،
حيث أمعنت هذه القوات الروسية المحتلة للشعب
السوري في محاولة تضييق سبل العيش للسوريين
باقصى حدوده الدنيا، فبعد أن هيمنت على أغلب
منابع الثروات ومقدرات سوريا االقتصادية
وحاصرتها بقوة السالح وبقوة النظام الحليف من
خالل اجهزة السلطة لديه وتطبيق سياسة التجويع
واالفقار حيث لم يعد اي مواطن من الطبقة الكادحة
والفقيرة قادر على تأمين ابسط مايلزم للعيش أو

تأمين ثمن عالج او دواء.
 

 رصد مراسلنا في الالذقية قيام جيش اإلحتالل
الروسي بتوزيع حصص غذائية على بعض من مواطني
الساحل في احدى مناطق جبلة والتي تتضمن ٢ كيلو

رز، ٢ كيلو سكر، ٢ علبة معكرونة، ١٠٠ غرام شاي.
 

وقال "بهذه الحصص المغمسة بالذل ووقاحة المحتل تم
توزيعها بعد عملية استعراض مقصودة ومخططة من
مرور الشاحنة مع عربات الشرطة العسكرية البوتينية إلى
اإلنتظار الطويل للبدأ بالتوزيع بقصد حشد أكبر عدد من
األهالي، بعقلية إذالل مدروسة ومنظمة من قبل نظام

الطغمة ومخابرات المافيا البوتينية".
 

وأضاف "بعد تجمع عدد كبير من االهالي ومضي وقت
طويل بغاية االمعان في االذالل تم توزيع تلك الحصص
الوضيعة على قسم من االهالي حيث فرغت الشاحنة
والتي ترفع علم القيصر المحتل عاليا وعاد البقية خالي

الوفاض يجر خيبته وذله".
 

وهنا علينا ان ندقق في عملية التوزيع هذه، مالغاية منها ؟
ولماذا تمت مباشرة من قبل الجيش الروسي, ولم تتم من
قبل منظمات او جمعيات محلية تابعة للنظام كما جرت

العادة؟
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في المقابل، أوضح الدكتور أشرف برمو، مدير صحة محافظة درعا للصحيفة
المحلية، أن تأمين مستلزمات غسيل الكلى أمر مركزي، ويتم إجراء المراسالت
والمتابعة في هذا الصدد، أمال في توفيرها بالكامل في أسرع وقت ممكن، الفتا
إلى أن مديرية الصحة تحتاج ما بين 1500 و1750 جلسة شهريا، للمرضى الذين
يخضعون لغسيل الكلى في مختلف مستشفياتها، وفي مجمع العيادات الشامل
في درعا، حيث يحتاج بعض المرضى باإلضافة إلى الجلسات الدورية جلسات

إسعافية حسب الحاجة.
 

فيما لفت الدكتور يحيى كيوان، مدير عام هيئة مشفى درعا الوطني، إلى أن
التوريد أيضا مركزي، واالحتياج الشهري يتراوح بين 250 و270 جلسة غسيل
لمرضى الكلية في المشفى الوطني لوحده، حيث يحتاج المريض أحيانا
لجلسات إسعافية غير الدورية، وتتم المتابعة المستمرة والحثيثة من أجل

تأمين جميع المستلزمات عن طريق وزارة الصحة، على حّد وصفه.
 

مليون ليرة تكلفة صورة الطبقي المحور
 

صحيفة «البعث» المحلية، أشارت في تقرير سابق إلى وجود «بورصة» للتصوير
عبر أجهزة المرنان، والطبقي المحوري، وذلك في ظل ندرة األجهزة في المشافي
الحكومية، حيث وصلت تكلفة الصورة ألكثر من 600 ألف ليرة في المراكز

الخاصة، وتجاوزت المليون في بعض الحاالت.
 

الصحيفة، أردفت أن المشافي الحكومية ما تزال تقدم الخدمة بأسعار رمزية، "ال
تتجاوز 9 آالف ليرة، وصفر ليرة لبعض الحاالت"، لكن أكدت مصادر أخرى في

وقت سابق أن معظم األجهزة معطلة وال تقدم الخدمة بالشكل المطلوب.
 

بدوره أكد الطبيب المشرف على قسم األشعة في مشفى «المواساة» بدمشق
خالد الخطاب، أن المشفى يعاني من ضغط كبير على أجهزة المرنان
المغناطيسي، حيث تشكل هذه المشكلة عبئا على المشافي الحكومية، والمرضى

على حد سواء.
 

الخطاب قال في تصريحات نقلتها الصحيفة المحلية، "عدد األجهزة قليل،
وخالل السنوات الماضية، خرجت لعديد من المشافي عن الخدمة، وبالتالي
ازدياد الضغط على ما بقي منها، بما فيها مشفى المواساة، الذي يحتوي ستة
أجهزة إيكو، إضافة إلى أجهزة الطبقي المحوري، والماموغرام، واألشعة، وجهاز
مرنان، ُيخدِّم شهريا ما بين 500 إلى 600 مريض، الستقباله عددا كبيرا جدا من
المرضى من مختلف المحافظات، وخاصة تلك التي تفتقر بشكٍل نهائي لجهاز
مرنان، كمدينة الالذقية التي ونتيجة تعطل جهازها الوحيد واألساسي فيها،

باتت مشافي العاصمة وجهة مرضاها الوحيدة".
 

الخطاب نّوه إلى وجود حاالت فساد في المشفى، "إذ اضطر بعض المرضى،
لدفع 50 ألف ليرة، للموظفين الذين يستغلون حاجة المريض للحصول على
خدمات الطبقي المحوري، ما دفع إدارة المشفى لتدشين منصة، أو تطبيق عبر
الموبايل ُيَمكِّن المواطن من حجز دور بشكٍل مباشر، وبالتالي ضبط كل

التجاوزات الحاصلة من ِقبل البعض، لحصر األمر بشكل كلي باإلدارة".
 

فيروس السوق السوداء وإصابته لقطاع الصحة، هو القلق الذي عّبر عنه كثير
من المرضى في الالذقية، الذين يعاني بعضهم من أمراض مزمنة وخبيثة،
باإلضافة إلى مشاكل في القلب والعظام، في ظل فقدان المستشفيات العامة
للعديد من الخدمات الطبية التي ال تزال تقدمها العيادات، والمستشفيات

الخاصة في سوريا.
 

هذا ويعاني بعض مرضى القلب في سوريا، بحسب التقرير الذي ُنشر على
صحيفة «الوطن» المحلية، مطلع أيلول/سبتمبر الفائت، من صعوبات في
الحصول على عمليات قثطرة القلب، في مستشفى «الباسل» ألمراض القلب
والجراحة، في الالذقية، بسبب تعطل جهاز القثطرة لعدة أشهر، في حين ُيطلب
من الذين يذهبون إلى مستشفى «تشرين» الجامعي، شراء المستلزمات الالزمة

إلجراء العملية من خارج المستشفى.
 

وفق المعلومات، يضطر المرضى إلى الذهاب للمستشفيات الخاصة، ودفع أسعار
مرتفعة جدا تتراوح ما بين 600 إلى 800 ألف ليرة، إلجراء القثطرة وحوالي 6
ماليين ليرة لتركيب شبكة واحدة، لتصبح األرقام المطلوبة مسببات لزيادة
"الهم على القلب"، وفق ما ذكره مواطنون، مطالبين بإيجاد حلول تنعش

المرضى بأقرب وقت.
 

الخاتمة:
 

يتعرض القطاع الطبي في سوريا مثل كل القطاعات األخرى لتأثير
سياسات الطبقة البرجوازي المالكة والحاكمة، التي تمعن في نهب
الطبقات وتهلك وتستنزف ما تبقى من الشرائح الوسطى. حيث نشهد
تراجع كبير في قطاع الصحة خالل السنوات الماضية، نظرا لتردي
اقتصاد نظام الطغمة من جهة، وتدهور الليرة السورية أمام النقد األجنبي
من جهة أخرى، كما أن جميع مستلزمات القطاع الطبي ُتقدر بالعملة
الصعبة التي يحتكر القسم األكبر منها النظام، هذا باإلضافة إلى سياسات
تهجير الكوادر الطبية بشكل غير مسبوق، وتدمير نسبة كبيرة من

المنشآت والمراكز الطبية، خالل السنوات الماضية.
 

عن موقع الحل نت بتصرف 

من البداهة أوالً أن المافيا المحتلة هدفت من
استعراضها اظهار القناع االغاثي والمساعد لالهالي،
وأيضا من أجل استعراض واستحضار قوة الهيمنة.

 
وطبعا بغاية مراقبة ردة فعل االهالي عن قرب وكيف
ستتعاطى مع هذه الحصص المقدمة من جيش إحتالل
امبريالي. هل ستشاهد حاالت رفض أو تظاهر؟ «حيث يدل
هذا على وعي سياسي» أم سترى تهافت من الجياع الخذ
الحصص؟ حيث االستكانة والجهل السياسي المطمئن لتلك

المافيا من استمرار احتاللها وهيمنتها.
 

و هذا ايضا لصالح استمرار النظام واستمرار قمع ونهب
وسرقة دماء غالبية الشعب السوري واطمئنان على
امكانية تنفيذ مشاريع تقاسم النفوذ المزمع تنفيذها
اتفاقا بين اإلمبرياليات الممسكة بالملف السوري وصوال

النجاز سوريا المفيدة لكل منهم.
 

أحد األهالي هناك قال لجريدتنا "نعاني من الجهل السياسي
بسبب الفقر والجوع والخوف, يتم استغالل فقرنا وعوزنا
بشكل ممنهج، وبعد أن نهبوا خيرات تطعم السوريين عشرات
السنوات، يمعنون في اذاللنا من أجل حفنة من المعونات التي

هي حقه من األساس.
 

هنا يتبين أهمية نشر الوعي السياسي والثقافة الثورية
واالرتقاء بالطبقة الكادحة لمستوى إدراك أهمية التنظيم
الثوري لعموم الطبقة العاملة وعموم الكادحين والمسحوقين
من أجل معرفة العدو الطبقي والذي المفر من مواجهته ألجل
الخالص وهنا راية اليسار الثوري في سوريا تخفق أمال لكل
الطبقات العاملة والكادحة في التحرر وبناء البديل االشتراكي

بيد العمال والكادحين أنفسهم.
 

كفاح سّلوم _ الخط األمامي

✪ إذالل ممنهج للسوريين بإشراف ضباط االحتالل الروسي

▪ارتفعت حصيلة القصف الذي نفذته قوات نظام الطغمة
وجيش االحتالل الروسي على مخيمات للنازحين بريف
إدلب الغربي، فجر األحد، إلى 80 قتيالً وجريحًا معظمهم

من األطفال والنساء.
 

▪وقالت مصادر طبية هناك، أن عدد القتلى جراء القصف
ارتفع إلى سبعة بينهم طفلين وامرأة، إضافًة إلى إصابة
نحو 75 شخصًا معظمهم من النساء واألطفال، حيث جرى
إسعافهم إلى المشافي والنقاط الطبية في مدن إدلب
ومعرة مصرين ومشفى باب الهوى الحدودي مع تركيا

شمالي إدلب.
 

▪وقال مصدر عسكري في إدلب، أن القصف نفذته قوات
نظام الطغمة وجيش االحتالل الروسي من مواقعها

القريبة من مطار النيرب العسكري في مدينة حلب.
 

✪ مجزرة جديدة لنظام الطغمة باالشتراك مع
جيش االحتالل الروسي غربي إدلب

▪وأضاف أن القصف استهدف مخيمات النازحين قرب بلدة
كفر جالس غربي إدلب بـ30 صاروخ “أرض – أرض” محملة

بالقنابل العنقودية دفعة واحدة.
 

▪وكان “مرصد استخدام القنابل العنقودية” التابع لـ”الحملة
الدولية لحظر األلغام األرضية”، وثق في أيلول/ سبتمبر
الماضي، استمرار استخدام الحكومة السورية للذخائر

العنقودية منذ 2012 حتى عام 2022.
 

▪وتزامن القصف الصاروخي الذي استهدف نحو 22 مخيمًا
غربي إدلب، مع غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية
الروسية على أطراف مدينة إدلب وبلدة الشيخ بحر غربها،

دون ورود أنباء عن خسائر بشرية، وفقًا للمصادر نفسها.
 

▪وأشارت المصادر إلى قيام مرتزقة االحتالل التركي وهيئة
تحرير الشام االرهابية بحملة قصف مدفعي وصاروخي
مكثفة على أكثر من 30 موقعًا لقوات نظام الطغمة في أرياف

حماة وحلب وإدلب. 
 

▪إنها معارك تدور بين قوى الثورة المضادة المتصارعة فيما
بينها على حساب دماء جماهير شعبنا.

الخط األمامي _ وكاالت
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▪منذ اللحظات األولى للتفجير الذي حصل في اسطنبول
أصدر اليسار الثوري تصريحا أدان فيه التفجير وحذر من
نوايا استعمارية قائال " لكن ما نخشاه هو أن يستخدم هذا
الحدث البشع كذريعة للدولة التركية لمغامرة عسكرية

 جديدة لها في سوريا".
 

▪ومع بدأ الهجوم التركي الوحشي أصدر تيار اليسار الثوري
في سوريا بيانا باللغة العربية واإلنكليزية أدان فيه الهجوم
التركي ودعى إلى التعبئة العامة لمواجهة العدوان  التركي جاء

فيه:
 

◾حرٌب استعماريٌة لقّوٍة امبريالية ناشئة، اليسار الثوري يعلن
التعبئة العامة

 
▪شن جيش االحتالل التركي بعد منتصف ليل أمس عبر
طائراته العسكرية هجومًا على مناطق سورية، تابعة لإلدارة
الذاتية الديمقراطية، مخّلفًا بذلك عشرات الضحايا والجرحى
أغلبهم من المدنيين، مستهدفًا البنية التحتية المدنية في

كوباني وديريك وغيرها.
 

▪يستغل حزب العدالة والتنمية التركي بقيادة أردوغان،
الهامش الذي وّلده صراع التنافس اإلمبريالي في اوكرانيا
ليصّدر أزماته الداخلية عبر اعتداءات عسكرية ممنهجة،
ولتحقيق مصالح استراتيجية لهذا النظام السلطوي
النيوليبرالي، الذي يتخذ من ادعاءات مسرحية ملفقة حجة
لضرب تجربة اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق

سوريا، ومحاربة أي حركة تحرر كردية مستقلة.
 

▪إننا في تيار اليسار الثوري في سوريا إذ ندين ما تقترفه
دولة االحتالل التركي بحق الشعب السوري بجميع مكوناته من
جرائم ترتقي أن تكون جرائم حرب وضد اإلنسانية، فإننا  نعلن
التعبئة العامة، في عموم سوريا، للتصدي لعدوان االحتالل
التركي وللدفاع عن شعبنا وعن االدارة الذاتية الديمقراطية في

شمال وشرق سوريا.
 

▪والحال، فقد اعتاد النظام التركي على المسرحيات الدموية
مع اقتراب االنتخابات العامة ليحقق مكاسب سلطوية على
حساب الطبقة العاملة والشعوب المضطهدة في تركيا ليدفع
بأزماته الداخلية المتراكمة نحو حرب إقليمية مدمرة، ساعيًا
في الوقت نفسه إلى دفع القوى السياسية المعارضة له إلى
مزيد من التنازالت باإلضافة إلى إحكام قبضته العسكرية

الشاملة.
 

▪في حين أننا نجد أن القوى اإلمبريالية العظمى المتنافسة و
المتدخلة في سوريا و المشتبكة أساسا في الصراع فيما بينها
على أوكرانيا تراقب بصمت دون أي تدخل حقيقي لوقف
المذبحة بحق السوريين. كما أن نظام الطغمة الذي نعتقد في
حزبنا أنه السبب األساسي الستباحة أرض سوريا واحتاللها
وتقسيمها بسبب سياساته وصفقاته للحفاظ على بقائه على
حساب معاناة السوريين، قد حافظ على تنسيق أمني
ومخابراتي خالل العقد المنصرم وقد ظهر مؤخرا إلى العلن

الكثير من هذه اللقاءات.
 

▪وفي هذه اللحظة المصيرية التي تستعد فيها اإلمبريالية
التركية لإلنقضاض العنصري والمتحوش على شعوب المنطقة
وتدمير كل المكتسبات التي تحققت بدماء الشهيدات
والشهداء، وال سيما من قوات سوريا الديمقراطية، فإن
الواجب السياسي واألخالقي  يحتم اآلن على كل سوري
ديمقراطي وكل يساري ومحب للحرية في العالم التضامن
المبدأي والغير مشروط  مع شعوب المنطقة في مقاومتها
المشروعة ضد جيش اإلحتالل التركي وجميع مرتزقته

وعمالئه.
 

 ▪يدعو تيار اليسار الثوري في سوريا كل الذين يملكون إرادة
المقاومة إلى القيام بكل ما يلزم من تنسيق بينهم، في الداخل
والخارج، إلدانة هذا العدوان ومواجهته. فقد حان وقت الدفاع
بكل الوسائل المتاحة بدال عن االكتفاء بالشعارات الفارغة

والخطابات الليبراليه المهاِدنة.
 

▪عاش تضامن ووحدة كفاح الشعبين الكردي والعربي وجميع
شعوب المنطقة في مواجهة األنظمة والطبقات الحاكمة.

▪عاش التضامن األممي 
 

20 تشرين الثاني 2022
تيار اليسار الثوري في سوريا

 

✪ ملف العدوان الوحشي التركي على شمال شرق سوريا

◾التعبئة السياسية:
 

▪تواصل اليسار الثوري على الفور مع مجموعة واسعة من األحزاب
والمنظمات االشتراكية الثورية في العالم وعرض عليهم
المستجدات وطالب بأوسع تضامن مع اإلدارة الذاتية بوجه

اإلعتداءات التركية الهمجية
 

▪وقد علق حزب العمال االشتراكي في بريطانيا مدينا العمل
اإلجرامي التركي وقال "لقد استغل أردوغان بخبث الموت الذي
جرى  في اسطنبول لتبرير  خطوته العدوانية التي خطط لها منذ
فترة طويلة في سوريا. ما تؤكده األحداث  األخيرة مجددا أن
الشعب الكردي  ال يمكنه االعتماد أو التعويل على أي من القوى

اإلمبريالية".
 

▪أيضا «اشتراكيون ضد االنقالب» صفحة يسارية ثورية تونسية
تناهض انقالب قيس سعيد وتدافع عن الديمقراطية في تونس,
قامت بدورها بإدانة العدوان التركي على شمال شرق سوريا

وكتبت:
 

ركّي جريمة حرب دولّية من خالل استهدافه "ارتكب االحتالل التُّ
عم لتنظيم َم الدَّ الُبنية التحتّية في مناطق شمال وشرق سوريا، وَقدَّ
“داعش” اإلرهابّي من خالل الطائرات، وهي تحاول إخراج
َد ذلك من خالل الهجوم مرتزقتها من الّسجون والُمخّيمات، وقد تأكَّ

م الهول وسجن جركين". على ُمخيَّ
 

▪وأدانت من يقف مع العدوان التركي على شمال شرق سوريا
عموما والشعب الكردي خاصه وأحالت هذه المواقف للشوفينية

العربية
 

▪وفي سياق تضامني آخر صدر عن الحزب الجديد المناهض
للرأسمالية في فرنسا بيان يدعوا أيضا للتعبئة العامة ضد العدوان

التركي جاء فيه
 

◾ليتوقف العدوان ضد الكرد !
 

▪كان الرئيس التركي أردوغان قد أعلنها : إن الهجوم على اإلدارة
الذاتية لشمال وشرق سوريا وشيك. إن االنتخابات التي ستجري
في حزيران عام ٢٠٢٣، بعيدة عن أن تكون مضمونة ألردوغان
ولحزبه، حزب العدالة والتنمية ولحليفه اليميني المتطرف، حزب
الحركة القومية، مع تخبط في أزمة اقتصادية أدت الى تضخم يقدر
رسميا بأكثر من ٨٥ بالمئة، ونسبة بطالة ال تنفك بالتزايد وليرة

تركية فقدت أكثر من نصف قيمتها مقارنة الى ٢٠٢١.  
 

▪لذلك اختار أردوغان أن يلعب على الوتر القومي عبر
هجومه على كردستان العراق، حيث واجه انتكاسات
جدية، رغم استخدامه الواسع لألسلحة الكيميائية
المحظورة من قبل المواثيق الدولية، واآلن جاء الدور

على روجافا. 
 

▪وّفر له هجوم اسطنبول الحاصل يوم ١٣ تشرين الثاني / نوفمبر
الذريعة من أجل إطالق تلك العملية، على الرغم من النفي المباشر
لحزب العمال الكردستاني وحزب االتحاد الديموقراطي، الحزب
الرئيسي في االدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من أي تورط في
هذا الحادث. كان التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة
األميركية قد نجح لحد اآلن في منع اندالع العملية التركية. وبفضل
«حق الرد» تم اعطاء الضوء األخضر أخيرا، مما يسمح بطرح

السؤال : لمن تخدم الجريمة ؟

▪قصف الطيران التركي مدينة كوباني، رمز هزيمة داعش، والعديد
من القرى والمدن على طول الحدود، مستهدفة المدارس
والمستشفيات ومخازن الحبوب تاركا وراءه العشرات من الضحايا

المدنيين.
 

▪وفي الوقت نفسه أطلق النظام االيراني العنان لهجوم ضد
المنطقة الكردية في ايران، وقتل العشرات من المتظاهرين وكذلك
قصف مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني - ايران المتواجدة في

العراق.
 

▪آن الوقت للتعبئة من أجل ايصال هذه الرسائل :
 

▪لنمنع نظام أردوغان اليميني المتطرف من سحق إقليم وجافا
المستقل !

 
▪لنمنع نظام الماللي من سحق أنتفاضة شعب كردستان إيران

وسائر البلد !
 

▪لوقف االعتداءات ضد الكرد !
 

▪أيضا سعى اليسار الثوري بجدية الستصدار بيان صحفي من
«LFI - NUPES» المجموعة البرلمانية لحزب فرنسا العصية اليساري

أدان فيه الهجمات التركية على شمال شرق سوريا جاء فيه 
▪"تستخدم الحكومة التركية ذريعة لمواصلة عدوانها على التجربة
الديمقراطية في روج آفا شمال سوريا وقمعها المتزايد ضد البديل
الذي ينفذه حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا. وبالتالي ، فإن
تركيا ، العضو في الناتو ، ُتضعف القتال ضد الخاليا النشطة لتنظيم
الدولة اإلسالمية. ودعا نواب مجموعة LFI-NUPES فرنسا
والمجتمع الدولي إلى العمل ضد هذه االنتهاكات الصارخة للقانون
الدولي واإلنساني. يجب أن تتوقف هذه الهجمات على األكراد ،

المقاتلين الدؤوبين ضد داعش ، على الفور".
 

 
◾التعبئة الثقافية:

 
▪كما وقد تواصل تيار اليسار الثوري مع طيف واسع من
االشتراكيين/ات  واليساريين/ات والكتاب/ات واستعرضوا معا
تطورات  العدوان التركي على سوريا وتمت الدعوة ألوسع حمالت
تضامن شعبي وسياسي مع اإلدارة الذاتية في مواجهة العدوان

التركي.
 

▪في هذا السياق عقد تيار اليسار الثوري في سوريا ندوة تضامنية
مع سكان وأهالي شمال شرق سوريا عبر تطبيق زووم وتم بثها
مباشرة على منصات ووسائل التواصل االجتماعي الرسمية،
استضافت الندوة األستاذة الجامعية وعضوة هيئة تحرير مجلة
االشتراكية العالمية في بريطانيا الرفيقة آن الكسندر، قدمها الرفيق
غياث نعيسة بحضور الرئيس المشترك لرفاقنا في حزب pyd صالح

مسلم ومجموعة من الرفيقات والرفاق.
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◾التعبئة اإلعالمية: 

 
▪أجرى المنسق العام لتيار اليسار الثوري في سوريا الرفيق غياث
نعيسة حوار مع وكالة أنباء هاوار حث فيه على مبدأ الدفاع الشعبي
عن المكتسبات وقال "ما نخوضه اليوم هو صراع مصيري، بين قوى
الردة الرجعية واالستعمار واالستبداد، وبين قوى الحرية والمساواة
واالستقالل والعدل، فعلى كل سوري مخلص لشعبه وبالده أن يختار
خندقه بوضوح، نحن نقف في اللحظة الحاسمة، مع طموح شعبنا
بالحرية، وعموده الفقري اليوم هو شعبنا وقوى التحرر في اإلدارة

الذاتية".
 

▪هذا وقد دأب مكتب إعالم تيار اليسار الثوري في سوريا منذ
بداية العدوان التركي على حشد الرأي العام للتضامن والوقوف
بوجه العدوان االستعماري التركي وساهم بشكل فعال بنشر
هاشتاغات التضامن وبعض البوسترات التضامنية والتي تفضح
ممارسات االحتالل التركي وحاول جاهدا على نشر كل بيانات

التضامن باللغات الثالثة العربية واإلنكليزية والفرنسية .
 

▪وساهم أيضا بنشر البيانات الميدانية لقوات سوريا الديمقراطية
حول القصف التركي الوحشي. كما أرسل تيار اليسار الثوري عدة
رسائل تضامنية رسمية لقوات سوريا الديمقراطية المرابطة على
جبهات المواجهة والمقاومة. كما وثق تيار اليسار الثوري بتقارير

منتظمة االعتداءات التركية المتواصلة ومخاطرها الجسيمة.
 

▪ويقوم تيار اليسار الثوري في سوريا بالتنسيق مع حزب فرنسا
العصية لسلسلة من الندوات التضامنية ستبدإ األولى منها في يوم
السبت ١٠ كانون األول الجاري. وتم االتفاق معه على بناء شبكة
تضامنية، تبدأ بإطالق حملة إلعادة بناء مدرسة دمرها االحتالل

التركي في كوباني في 22تشرين الثاني.
 

لجنة العمل المركزي في تيار اليسار الثوري في سوريا
4/12/2022

 

تتمة ملف العدوان الوحشي التركي على شمال شرق سوريا

✪ دعوة للتضامن مع السوريين بوجه االعتداءات التركية
 

عند منتصف ليل 19-20 نوفمبر أطلقت الدولة التركية عملية
عسكرية جوية غير مشروعة، تحت مسمى “المخلب-السيف”،
مستهدفة البنية التحتية الحيوية والمواقع العسكرية والمدنيين

والصحافيين في شمال وشرق سوريا.
 

شملت الغارات مناطق كوباني وديريك والشهباء وعين عيسى
وزركان، في أوسع خرق ترتكبه تركيا التفاقات وقف إطالق النار
وخفض التصعيد المبرمة في أكتوبر 2019. أدى هذا العدوان
الجوي إلى فقدان 13 مدنيًا لحياتهم وجرح 12 مدنيًا آخرًا، من
ضمنهم 11 مدنيًا فقدوا حياتهم في قرية تقل بقل بريف ديريك،
نتيجة غارة من سالح الجو التركي، مرتكبة بذلك مجزرة ومنتهكة
القانون الدولي اإلنساني، باإلضافة لتدمير مشفى لألطفال في
كوباني وصومعة حبوب في ريف زركان ومحطة كهرباء في

ديريك.
 

إننا نتخوف من ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، نتيجة
الهجمات التركية، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
بأنهم يبحثون إطالق عملية برية إلى جانب العملية الجوية
الجارية، التي سيكون لها في الوقت ذاته، تداعيات كارثية على
الوضع السوري بشكل عام. إذ أن الوضع اإلنساني يتفاقم، وبؤر
الصراع تتوسع في سوريا، واتفاقات وقف إطالق النار وخطوط

فض االشتباك تنهار.
 

بتنفيذها هجمات على أراضي دولة أخرى، فإن تركيا تنتهك ميثاق
ض النظام الدولي القائم على القواعد. األمم المتحدة وتقوِّ

 الدولة التركية تذرعت بالتفجير اإلرهابي الذي حدث في
إسطنبول بتاريخ 13 نوفمبر. في الوقت الذي أعلنت فيه
قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب أن ال
عالقة لقواتهم بهذا العمل اإلرهابي، لذا ندعو لتشكيل
لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف مالبسات تفجير

اسطنبول.
 

هذه الهجمات التي تخّفض من مستوى االستجابة اإلنسانية
وتخلق وضعًا غير آمن وتهدد االستقرار في شمال وشرق
سوريا، تنعش في نفس الوقت اإلرهاب وتخلق الظروف
المالئمة لزيادة نشاط تنظيم داعش، وتقّوض الجهود المشتركة
لمكافحة اإلرهاب، مؤثرة على األمن اإلقليمي والعالمي. إذ
يوجد حوالي 12 ألف محتجز من عناصر وقادة تنظيم داعش
في شمال وشرق سوريا، موزعين على 26 سجنًا ومركز
احتجاز، إضافة ألكثر من 55 ألفًا من عوائلهم، ينتمون لـ 62
جنسية مختلفة، ضمن مخيم الهول. هذه الهجمات تصّعب من
مهمة القوات األمنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا في

ضبط أمن المخيمات والسيطرة على مراكز االحتجاز.
 

إننا في مجلس سوريا الديمقراطية، ندعو مؤسسات المجتمع
المدني والمؤسسات الحقوقية والديمقراطية حول العالم،
للتضامن مع شمال وشرق سوريا، وتحمل مسؤولياتها
األخالقية واإلنسانية لردع هجمات تركيا من خالل الحشد
والمناصرة والتأثير على الرأي العام، للحيلولة دون تأزم الوضع

السوري وتفاقم المعاناة اإلنسانية.
 

مجلس سوريا الديمقراطية

 
 

أعلنت مدن الضفة الغربية والقدس إضراًبا عاًما بعد
استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص االحتالل أول
أمس الثالثاء 29 نوفمبر خالل اقتحامات من ِقَبِل
قوات االحتالل واشتباكات في مدينة رام الله.
والشهداء األربعة هم األخوان جواد وظافر الريماوي،

عالوة على الشهيدين مفيد الخليل ورائد النعسان.
 

بعد فوز اليمين اإلسرائيلي المتطرف باالنتخابات، تعيش
الضفة الغربية في الخليل والقدس حالًة من الخناق التام
على حركة الفلسطينيين واإلغالق المتكرر لمنافذ الخروج
والدخول من وإلى المدن، واالعتداءات على المحال
التجارية، وترويع المواطنين واألطفال بحماية قوات
االحتالل أسفرت عن عشرات اإلصابات بالرصاص

المطاطي.
 

وفي منطقة مسافر يطا، في الخليل جنوبّي الضفة
الغربية، يستمر االحتالل في التهجير القسري لسكان
المنطقة، وقد هدم بالفعل مدرسًة والعديد من المنازل

السكنية.
 

في المقابل، استشهد فلسطيني بعد تنفيذه عملية دهس
مجندة صهيونية قرب رام الله ُأصيبت بجراح خطيرة.

وفي 15 نوفمبر، نفذ فلسطيني عملية دهس وإطالق نار
في مستوطنة ارئيل بسلفيت أسفرت عن مقتل 3

مستوطنين واستشهد منفذ العملية.
 

وفي 23 نوفمبر، استشهد الطفل أحمد أمجد، 16 عاًما، بعد
اقتحام قوات االحتالل مدينة نابلس. وفي مدينة القدس
المحتلة ُنفذت عملية تفجير حافلة أسفرت عن مقتل
مستوطَنين وإصابة 10 مستوطنين، بينهم إصابتان

خطيرتان وانسحاب منفذ العملية.
 

✪ إضراب شامل في مدن الضفة والقدس المحتلة

 
وفي 24 نوفمبر، اعتقلت قوات االحتالل 13 فلسطينًيا خالل حملة اعتقاالت في الضفة الغربية، واعتقلت كذلك ثالثة

أطفال ببلدة نعلين في رام الله.
 

وأعلنت محكمة االحتالل ببئر السبع تمديد الحبس االنفرادي للطفل أحمد مناصرة لمدة أربعة أشهر، حيث يقبع مناصرة
في ظروف غير آدمية بالعزل االنفرادي منذ أكثر من سبع سنوات.

 
وترتفع حصيلة من قتلوا برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، إلى 210 فلسطينيين، بينهم 158

في الضفة الغربية، و 52 في قطاع غزة.
عن بوابة االشتراكي بتصرف

 



تيار اليسار الثوري في سوريا يقدم أمسيات
يسارية وهي سلسلة دورية من ندوات

وجلسات نقاشية يقيمها اليسار الثوري في
سوريا تناقش مختلف القضايا التي تعنى

بالثورة والتغيير والنضاالت الثورية نستضيف
في األمسية الثانية

 

 الرفيق: جون مولينو
▪مفكر وقيادي اشتراكي أممي

ندوة بعنوان:

ماذا يعني البديل االشتراكي في القرن
الواحد والعشرين

تعقد األمسية يوم السبت 17 كانون األول/
ديسمبر

الساعة السابعة مساء بتوقيت سوريا.

  وسيتم البث المباشر على الفيسبوك ويوتيوب
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▪ نتيجة االنتخابات في دولة اإلحتالل اإلسرائيلي
ستعني المزيد من القمع للفلسطينيين .

 
▪فاز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بأكبر عدد

من المقاعد في انتخابات العدو اإلسرائيلي.
 

▪يمكن أن تنتهي األزمة السياسية اإلسرائيلية
المستمّرة منذ سنوات بصعود حزب يمينّي متطّرف

يستمتع بقتل الفلسطينّيين.
 

▪وبرز حزب الّليكود الذي يتزّعمه بنيامين نتنياهو
بمعظم المقاعد في البرلمان اإلسرائيلّي "الكنيست" في

االنتخابات اإلسرائيلية. 
 

▪نتنياهو هو بالفعل رئيس الوزراء األطول خدمًة في
إسرائيل، وهو وجه مسيرة ال تتوّقف نحو اليمين.

 
▪وقد أشرف على حمالت القصف والغزو المتكّررة ضّد
الفلسطينّيين في قّطاع غّزة وكّثف االحتالل العسكري
في الضّفة الغربية، وهو يزدهر على الّتحريض العنصرّي
ضّد العرب داخل الحدود الّرسمّية لدولة اإلحتالل

االسرائيلي.
 

▪لكّنه اآلن ال يستطيع تشكيل حكومة إال بدعم من
القوى التي ستطالبه بالّذهاب إلى أبعد من ذلك . الحزب
الصهيونّي الدينّي، بقيادة " إيتمار بن غفير"، هو

الشخصية األكثر تأثيرًا في هذه األحزاب. 
 

▪"بن غفير" من المعجبين ب"مئير كاهانا"، الذي قاد
حركة إرهابية من أجل أن تستولي إسرائيل بشكل دائم
على جميع األراضي الفلسطينية، وتفصل العرب

وتحرمهم من جميع الحقوق السياسية.
 

▪حتى وقت قريب، احتفظ "بن غفير" في مكتبه
بصورة ل"باروخ غولدشتاين" – الذي ذبح في عام 1994

" 29" فلسطينّيًا أثناء صالتهم.
 

▪وخالل حملته االنتخابية، دخل هو ومؤّيدوه حّي
الشيخ جّراح في القدس الشرقية، وهو خطٌّ أمامّي في
المعركة الفلسطينية ضّد اإلخالء من قبل المستوطنين

اإلسرائيلّيين،
وهناك، أخرج مسّدسًا وحّثهم على إطالق الّنار على أّي

فلسطينّي يلقي الحجارة،
 

▪ومع ظهور نتائج االنتخابات، أشاد به المؤّيدون
بهتافات "الموت لإلرهابيين".

 
▪ هذه نسخة مقّنعة من شعارهم القديم، الموت للعرب.
"لقد حان الوقت لنكون مّالك هذا البلد مّرًة أخرى" ، قال
لهم ال يزال الكثير من التعليقات اإلعالمية التالية
يتعامل مع "بن غفير" على أّنه تحويل فظيع عن المعايير

"الديمقراطية" في إسرائيل.
 

▪في الواقع، هو التعبير األكثر انفتاحًا عن العنصرية  
في قلب الدولة اإلسرائيلية، والنتيجة المنطقية ألزمتها .

ي

✪ مكاسب اليمين المتطّرف في االنتخابات اإلسرائيلية تنتج من األسس العنصرّية للّدولة

 .▪على مدى أربع سنوات، لم يتمكن أّي حزٍب إسرائيلّي
من تشكيل حكومة مستقّرة. إّن احتالل فلسطين

وكيفّية إدارته هو أصل ذلك.
 

▪أكثر من خمسة عقود من االحتالل وبناء
المستوطنات في الضّفة الغربية ربطتها بشكل ال ينفصم
بالدولة اإلسرائيلية، ويأمل معظم السياسيين
اإلسرائيليين في نهاية المطاف في ضّم المستوطنات،
ومع ذلك، فإّن االستيالء الدائم على األراضي المسروقة
يهّدد أيضًا بجلب المزيد من الفلسطينّيين إلى داخل

حدود إسرائيل. 
 

▪هذه أزمة وجودية لدولة تقوم على الحفاظ على
أغلبية عرقية واضحة على العرب. 

 
▪تأّسست إسرائيل في عام "1948" من خالل التطهير

العرقّي ل" 850,000" فلسطينّي. 
 

▪ويعتمد وجودها اليوم على إبقاء الفلسطينيين خارج
وتحت سيطرتها، وعلى دورها كهيئة رقابية عسكرية
أمريكية في الشرق األوسط، وهذا يشّكل ويشّوه كّل

جانٍب من جوانب المجتمع اإلسرائيلي،
 

▪ويعيش جميع مواطنيها اليهود على أراٍض ُأخذت من
الفلسطينيين، وتعتمد جنسّيتهم على حرمان
الفلسطينيين من نفس الحقوق منذ"1990" استخدمت
إسرائيل الوعد الكاذب بحّل الدولتين إلدارة السّكان

الفلسطينيين.
 

▪ هذا مستقبل بعيد حيث قد يسمح للفلسطينيين في
نهاية المطاف بدولة على جزء من أراضيهم السابقة.

 
▪عملّيّا، أظهرت كل حكومة، وحزب إسرائيلّي أّنها لن
تقبل أبدا بدولة فلسطينية ال تخضع للسيطرة العسكرية
،واالقتصادية اإلسرائيلية، ولن يوافق أيٌّ منهم أبدا إزالة
مئات اآلالف من مواطنيها الذين يعيشون كمستوطنين

في الضّفة الغربية. 
 

▪لقد أصبح من الّصعب الحفاظ على خيار حّل
الدولتين، وقد رّدت إسرائيل بتعزيز نظام الفصل
العنصرّي لديها، كما هو الحال مع قانون الدولة القومية
الذي يكّرس امتيازات الجنسية اليهودية اإلسرائيلية
على العرب، األحزاب التي ال تزال تعتقد أّن حّل
الدولتين هو أفضل طريقة إلبعاد العرب عن إسرائيل –
مثل حزب العمل الذي كان مهيمنا ذات يوم – ، وقد
برزت شخصّيات مثل "بن غفير" إلى الواجهة من المؤّكد
أّن نتيجة االنتخابات ستعني المزيد من القمع المكّثف
للعرب في جميع أنحاء فلسطين التاريخية – داخل
وخارج حدود إسرائيل ، إّنها نتيجة العنصرية في قلب
الدولة اإلسرائيلية، وهذا هو السبب في أّن الحّل الوحيد
هو تفكيك تلك الدولة، واستبدالها بدولة ديمقراطية
واحدة في كّل فلسطين، مع حقوق ديمقراطية متساوية

لجميع مواطنيها.

نيك كالرك _ العامل االشتراكي
ترجمة الخط األمامي

@Revoleftsyria

تابعوا قناتنا
على يوتيوب
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▪تخيل شخصًا، ضئيل الجسد، فقير الخيال والموهبة،
شحيح الذكاء، محدود اآلفاق والثقافة والقدرات، نشأ في
محيٍط غير منفتٍح على اآلخر، وال يرى في كل المختلفين
عنه وعن ذويه في الشكل والقيم والسلوك والمشارب
سوى «أغياٍر»، ربما بالمعنى اليهودي األضيق للكلمة، نماذج
من خلق الله الذي ُربي على أنه «يخلق ما ال تعلمون»،
جائٌز التعامل معهم، من منطلق الحاجة والضرورة
والمصلحة، إال أنهم في الحساب الختامي آخرون، ال
يعنون له شيئًا وال يكترث لمصيرهم؛ لقد غرس فيه الواقع
والمحيط المسكون بالريبة في «اآلخرين» اللؤم وعلمه
الصمت، فهو ال يبوح بما يضمر، فما يجول في صدره سٌر
خبيء قد يكلفه االطالع عليه الكثير، يوزع ابتساماٍت
بلهاء، محايدًة وبليدة، على المحيطين، وربما بسخاٍء يزيد
من سماجتها، يتملق ليعبد طريقًا للصعود، ولن يتورع عن

استغالل وسحق من عال عليهم.
 

▪لكن إياك أن تتصور أن ذلك الضئيل الصموت راٍض أو
قانٍع، أو أن داخله هادٌئ كصفحة بحيرٍة رائقة، وأن رأسه
خاٍو، على النقيض من ذلك تمامًا، فهو يخفي ويختزن
وراء وجهه المحايد ذي المالمح العادية جدًا، كمًا هائالً من
النقمة والغضب والحقد، على كل ما حوله ورغبًة عارمًة
في االنتقام من ما يراه وضعًا يؤمن إيمانًا راسخًا بأنه
يستحق أفضل منه ؛ يرغب في ما في أيدي الناس، مما ال
يستطيع الوصول إليه؛ هو ليس بال أفكار، بل لديه العديد
منها، كما يمتلك قناعاٍت ثابتة وقد اكتسبها جميعًا من
المحيط، وخطب المساجد، وجلسات الوعظ وحكايات
الخاالت والعمات إلخ؛ األكيد أن لديه ثقًة عظيمة في
نفسه وفي دماغه، فهو يفهم أكثر من أي حاصٍل على أعلى
الشهادات، بل أكثر من الجميع؛ ليس بحاجٍة إلى مرآة ليرى
واقعه وضآلته، فهو يعرف نفسه وقدراته جيدًا، وهو
األذكى واألدهى واألحوط واألعمق واألكثر فهمًا وحنكًة،

وهو صاحب رأٍي في كل شيٍء وسديٍد دائمًا.
 

▪السيسي يتعامل مع الشعب المصري كعبٍء أو مصيبة
ال مفر منها، عائق في سبيل مسيرة تصوراته والدولة، فهم

شعٌب من الحمقى، تمرد وثار فعطل وخرب
 

▪هو الرعديد المهادن يرى نفسه شجاعًا مقدامًا، وسوف
يبتلع اإلهانات لالستمرار والوصول، لكن يا ويل كل من
ر من شأنه، أو عامله باستهانٍة واستخفاف، عاداه أو صغَّ
إذا قِدر واستطاع، فسوف ينتقم منه شر انتقام، فتحت
مظهره الوادع يخفي عدوانيًة وقسوًة ال تعرف رحمًة وال
شفقة. ذاك هو الرجل الضئيل (خاصًة في بالدنا)، وتلك
أزمته… لكن أزمته تعم والمشكلة تصبح نكبًة حين يحكم
بلدًا هو األكثر عددًا، واألثقل واألهم في التاريخ الحديث
في محيطه اإلقليمي، السيما لو كان هذا البلد قد ترسخ
فيه، بالحديد والنار، نظاٌم يمنح الحاكم الجالس على
الكرسي سلطاٍت تكاد أن تكون ال محدودة، يردفه تراٌث
عتيٌد من االستبداد، بل تأليه الحاكم في مرحلٍة طويلٍة من

تاريخه.
 

▪دأبنا، أو على األقل كثيٌر منا، على تناول خطابات
السيسي بالسخرية، مما صار نمطًا مكررًا من مظاهر الوله
بالميكروفون يمسكه (على األغلب جالسًا على الكرسي
موليًا الناس قفاه) ويسترسل كما يشاء من موضوٍع آلخر
مبررًا تصرفاته ممجدًا نفسه، كما أن تصوراٍت بعينها، وما
ال محيص عن وصفها برؤًى بعينها تتكرر؛ لكن في هذه
المرة األخيرة، ومع تفاقم األزمة االقتصادية وما صاحبها

من تدهوٍر في قدرة الناس الشرائية، 

✪ متالزمة الرجل الضئيل

لم أعد أجد خطاباته مسلية، إذ أنه على الرغم من كونه
استخدم كلماٍت كـ»المحيط اإلقليمي» والمناخ السياسي،
كلماٍت كانت غريبة على قاموسه، ما يدل على أنه قابٌل
للتعليم نوعًا ما، أزعجني مجمل المضمون الذي ينبئ عن
عطٍب شديد في تصوراته عن طبيعة المجتمع والقوى
األساسية فيه وعالقاتها. فالمالحظ، والمدهش في
الحقيقة، أن السيسي دائم الحديث عن نفسه، الرئيس،
والقوات المسلحة والدولة… والله.. ليس من قبيل المبالغة
أن نزعم أنه يؤمن بـ»أولية الدولة»، كأن لسان حاله «في
البداية كانت الدولة والقوات المسلحة»، في عالقٍة
معكوسٍة تمامًا، تذكرنا بتصور هيغل (الذي ال أشك البتة
بأن السيسي لم يسمع به في حياته ولن يسمع) عن
المطلق، حيث التاريخ والواقع محض انعكاٍس لوجوٍد

أعلى وأسبق.
 

▪إن السيسي يتعامل مع الناس، الشعب المصري كعبٍء
أو مصيبة ال مفر منها، عائق في سبيل مسيرة تصوراته
والدولة، فهم شعٌب من الحمقى، تمرد وثار فعطل وخرب،
والدولة ليست مسؤولًة من الناحية الفعلية أمامهم، وال
هي تعبيٌر عن واقعهم أو طبيعة العالقات االجتماعية بين
الطبقات في لحظٍة تاريخيٍة، معينة محملة بتراث الماضي
ال، فهي الحاضر أبدًا وما ينبغي الحفاظ عليه، ولو على
جثث وجماجم هؤالء الدهماء – العبء، ثم أنهم، وقد
اختاروه وفوضوه، فال رجوع في ذلك وال نكوص، وعليهم
القبول به قدرًا محتومًا ال هروب منه وال راد، ولما كان
كذلك، والله جل وعال هو الذي أتى به، يصبح التمرد
والمروق خروجًا على الناموس، وردًة تستوجب أقصى
العنف. ما يقودنا إلى تصورات السيسي عن الله ودوره
وما يتبين ويتأكد يومًا بعد يوم مما يراها عالقًة خاصة
جدًا تربطه به، فهو، أي السيسي، يجلس وحيدًا في حالٍة
من الوجد ليناجيه، ويرد عليه الله، فيدعمه دائمًا ويوافقه

على تصرفاته (ال العكس).
 

▪إن تصورات السيسي عن كل شيٍء معكوسٌة تمامًا،
ح بصيٍغ وذلك التضخم في الذات، الذي برهن عليه إذ صرَّ
ق بالفعل أنه ال تقبل الجدل عن قناعته ببطولته، حيث صدَّ
المخلص والمنقذ، يؤذن بكارثٍة محققٍة ولعلها وشيكة، وإذا
ل الناس من قبل مسؤولية التدهور ألنهم ثاروا كان قد حمَّ
في 2011 (بل تمادى فحملهم أيضًا تكاليف انقالبه)، فإنه
إزاء األزمة االقتصادية يرى، أن الدستور تعجل فأعطاهم
حقوقًا في التعليم والصحة ال تقدر عليها الحكومة (ولعله
يرى أنهم ال يستحقونها)، وهو تقريٌر وقناعٌة تتسق ورأيه

في كونهم عبئًا وثقالً ميتًا.
 

▪لقد أسقطنا الظرف التاريخي البائس بترهل الطبقة
الحاكمة وحكم الثورة المضادة أمام رجٍل ضئيل، ممتلٌئ
بنفسه وغاضب، ينشد ثاراته القديمة، ممن استقووا عليه
وضربوه صغيرًا، ومن قادته الذين أهانوه بكالٍم جارٍح
وقاٍس، ومن كل الناس الذين استخفوا به، وعلى الرغم
من توتره إزاء التردي االقتصادي، إال أن ثقته في نفسه لم
تهتز بعد، بل زادت من عناده وعدوانيته ورغبته في إثبات
صوابه، أو انتزاع االعتراف به من اآلخرين، وعلى الرغم
من الحديث عن الحوار الوطني وربما محاوالت إبداء
حسن النية عن طريق بعض اإلفراجات الرمزية عن
المحبوسين، الستيعاب غضٍب ممكن جراء التدهور
االقتصادي، فما تلك سوى مناورة، وإنه لعازٌم على البقاء
مهما كلفه ذلك وما بقيت تحت إمرته قوٌة مستعدٌة لضرب

النار.
يحيى مصطفى كامل كاتب اشتراكي ثوري

يشهد الشارع التونسي منتصف الشهر الجاري انتخابات البرلمان المجمد
منذ يوليو 2021، وهو البرلمان الذي تم حله رسمًيا في أواخر مارس 2022.
وصفت غالبية القوى السياسية االنتخابات المقبلة بأنها انتخابات لبرلمان
شكلي ودعوا لمقاطعتها. وقد القت دعوة المقاطعة صدى واسًعا ليس فقط
بين األحزاب والقوى السياسية بل في الشارع التونسي، فقد أعلنت الهيئة
العليا لالنتخابات في 3 نوفمبر 2022 قوائم المرشحين، وكان من الالفت
عدم ترشح أي شخص في 7 دوائر انتخابية، بينما كان هناك مرشح واحد

فقط في 10 دوائر انتخابية.
 

ر قيس سعيد تعديالت دستورية القت اعتراضات تأتي دعوات المقاطعة بعد أن مرَّ
واسعة من كافة القوى السياسية والشعبية التونسية، خاصًة بعد إعالن الصادق
بلعيد، رئيس لجنة كتابة الدستور، اعتراضه على الصيغة النهائية للدستور بعد
تعديالت سعيد، التي تركزت بشكل رئيسي على سحب جميع صالحيات مجلس

النواب وتحصين منصب الرئيس من العزل أو المسألة.
 

ليست التطورات األخيرة مفاجئًة للمتابعين للشأن التونسي خالل األشهر الماضية،
التي شهدت تجميد قيس سعيد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء
والمستشارين والقضاة، عالوة على قمع المظاهرات واعتقال العشرات بينهم نواب
بتهم تتعلق باإلرهاب. وال يقتصر التوتر الحالي في الشارع التونسي على األزمة
السياسية والطريق المسدود الذي يقود قيس سعيد البالد إليه فقط، بل تشهد

البالد أيًضا أزمًة اقتصادية ضخمة يصحبها نقٌص في السلع األساسية والوقود.
 

بعد 16 شهًرا من قرارات قيس سعيد االستبدادية في 25 يوليو 2021، لم يعد هناك
مجاٌل للشك في سير قيس سعيد على خطى معادية للمكتسبات الديمقراطية، وهو
ما كان ينكره طيف واسع من القوى السياسية وبالتحديد اليسارية في البداية،
بحجة عدم تدخل المؤسسة العسكرية واألمنية بشكل مباشر في القرارات
السياسية، مغفلين محاصرة قوات الجيش للبرلمان أثناء إعالن قيس سعيد
قراراته، واجتماعه مباشرة مع قيادات األجهزة األمنية والعسكرية بعد إلقائه البيان
في رسالة مباشرة تحمل معنى تكاتف أجهزة الدولة لسحق مكتسبات الثورة

التونسية.
 

ورغم صدور مواقف إيجابية نسبًيا منذ بداية إجراءات قيس سعيد من غالبية
القوى السياسية، أدى االستقطاب العلماني/اإلسالمي مرة أخرى إلى إجهاض أي
احتمالية لردع السياسات االستبدادية الجديدة. بل ودعم البعض قرارات قيس
الديكتاتورية منذ البداية لموقفه من حزب النهضة، دون النظر إلى تبعات انفراد
قيس سعيد بالسلطة. واآلن مع اقتراب حلول الذكرى الثانية عشر لثورة الياسمين،
يبقى االنقسام في الشارع جلًيا خاصة مع انفصال اليسار التونسي واالتحاد

التونسي للشغل عن الحراك الدائر بالشارع.
 

توترات ودعوات للمقاطعة قبيل
انتخابات البرلمان التونسي
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تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 إجراءات
ضريبية لصالح أصحاب الرأسمال الكبير، مجسدة
في اصالح تدريجي على مدى أربع سنوات ستبلغ
بموجبه الضريبية على الشركات نسبة ستتراوح
بين 20% و35% حسب حجم أرباحها، و%40
بالنسبة للبنوك والتأمينات. هذا السعر الموحد على

الشركات ستستفيد منه المقاوالت الكبرى.
 

 المقاوالت الصغرى ستتضرر حيث كانت نسبة
ضريبتها 10%. المهن الحرة ستتضرر أيضا حيث
سترتفع ضريبتها على الدخل من 10% الى %20.
ما دفع بعديد من فئات هذه األخيرة كالمحامين،
والصيادلة، واألطباء، والعدول، إلخ الى تنظيم

احتجاجات.
 

هذا اإلصالح التدريجي هو إعطاء الفرصة
للشركات الكبرى إلعادة ترتيب أمورها حتى
تستفيد من النسبة المنخفضة للضريبة. وسبق
أن طبقت نفس المنهجية في القطاع الفالحي
الذي استفاد من االعفاء الضريبي الكامل منذ
سنة 1984 حتى حدود سنة 2014 التي بدأ
فيها إرساء الضريبة بشكل تدريجي حتى
سنة 2020 استجابة لضغوطات كبار
الفالحين. تساعد الدولة كبار األغنياء على
التملص الضريبي بإجراءاتها في ظل نظام
سياسي يكرس آليات االستحواذ على

الثروات من قبل اقلية من الرأسماليين.
 

تمنح الدولة للرأسماليين أيضا جزءا هاما من
االعفاءات الضريبية (النفقات الضريبية، وهي
نفقات عمومية من الميزانية). ويمكن أن نضيف
لهذه االستثناءات المباشرة اإلعفاءات الضريبية
في المناطق الحرة، واألقطاب الصناعية
والفالحية، وأيضا في بعض القطاعات اإلنتاجية
خاصة الموجه للتصدير. كما تعفيهم من رسوم
االستيراد كالخاصة بالبذور الزيتية واللحوم
الحمراء والحبوب بالنسبة لهذه السنة. هذه مع
العلم أن المداخيل الجمركية على االستيراد تأثرت
سلبا باتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب
مع قوى صناعية كبرى كاالتحاد األوروبي وأمريكا
التي تغزو السوق الداخلية بمنتوجات مدعمة في
غالبها تساهم في افالس المقاوالت الصغرى. ومن
جهة أخرى، تسمح هذه االتفاقيات بترحيل أرباح
الشركات متعددة الجنسيات التي لها تقنيات عالية

في التملص من الضريبة المنخفضة أصال.
 

من يتحمل إذن العبء الكبير من الضرائب التي
تشكل 80% من موارد ميزانية الدولة ببلدنا؟ إنهم
أساسا األجراء واألجيرات في القطاعين العام
والخاص الذين تقتطع الضريبة من أجورهم من
المنبع، ثم صغار المنتجين والطبقات الشعبية. كما
تستعد الدولة ابتداء من سنة 2023، لشمول
القطاع غير المهيكل بالضريبة، مستعملة لذلك
تسجيل المدرجين فيه في الضمان االجتماعي

مطية.

✪ المغرب: النضال من أجل ضريبة تصاعدية على األغنياء إحدى سبلنا
لوقف تفقير الطبقة العاملة

توسيع الوعاء الضريبي ليشمل جميع أصناف
األجراء واألجيرات في القطاعين العمومي
والخاص، وجميع الكادحين والكادحات في
القطاع غير المهيكل، وصغار المنتجين/ات:
هذا هو ورش الدولة لتنمية موارد الميزانية
في السنوات المقبلة. هذه الطبقات الشعبية
ملزمة أيضا بتحمل غالء أسعار المحروقات
التي حررتها الدولة في 2015، وغالء أسعار
المواد الغذائية الرئيسية التي يستوردها
المغرب (حبوب وزيوت وسكر) بعد أن أدت
جزءا من تكاليف ما سمي "المغرب األخضر"
في الفالحة الذي استنزف جزءا كبيرا من
الميزانية العمومية طيلة 10 سنوات، ولم

يضمن حتى االكتفاء الغذائي.
 

 كما يطرح عليها تحمل نفقات تعليم أبنائها
ونفقات الصحة بعد تقدم الدولة في تفكيك هاتين
الخدمتين العموميتين وفتحهما للرأسمال الخاص.
أما ما سمته الدولة تخفيف العبء الضريبي على
األجراء والمتقاعدين، وذلك من خالل رفع طفيف
جدا لنسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة
بالوظيفة أو العمل، وأيضا لتلك المرتبطة
بالمعاشات، فليس سوى تضليال مقارنة باالرتفاع

المهول في معدل التضخم.
 
 

المورد الثاني الكبير لميزانية الدولة في مشروع
قانون المالية يكمن في الدين العمومي، حيث
ستزداد الموارد المتأتية من االقتراض الخارجي
بنسبة 50% في سنة 2023 حسب مشروع قانون
المالية [. عالوة على نفقاتها المرتفعة، تخضع هذه
القروض الخارجية لشروط المؤسسات المالية
الدولية التي تؤطر سياسات التقشف وتفكيك
الوظيفة العمومية وتعميم مرونة الشغل وتوسيع
فتح حدود المغرب لغزو الرساميل المضارباتية
والسلع األجنبية، وتخفيف العبء الضريبي على
المقاوالت الكبرى، إلخ. وجلي أن الطبقات الشعبية
هي من يتحمل مرة أخرى جميع هذه األعباء
لخدمة التراكم الرأسمالي. هذه الطبقات، الستكمال
نقص دخلها، غارقة أكثر فأكثر في ديون خاصة
بمعدالت فائدة كبيرة تفرضها مؤسسات القروض

الصغرى وقروض االستهالك والبنوك.

إذن ال يمكن فصل مسألة الضرائب عن مجمل
السياسات الليبرالية التي تنهجها الدولة
لصالح الرأسمال. لذا وجب ربط مطالب فرض
ضريبية تصاعدية على األغنياء، وإلغاء
ضريبة القيمة المضافة على مواد االستهالك
الشعبي والعالجية، والقضاء على التهرب
والغش الضريبيين، بمطلب توزيع عادل
للثروات وببرنامج جذري عام يتضمن إلغاء
الديون، وتشريك البنوك، والقطع مع سياسات
المؤسسات المالية الدولية. وهذا لن يتحقق
سوى بتعبئة شعبية واسعة لجميع الطبقات

المتضررة.
 

عن موقع جريدة المناضل-ة

رئيس الوزراء السابق عمران خان أصيب بأربع طلقات نارية في ساقيه أربع مرات
 

تقف باكستان على شفا أزمة بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عمران خان األسبوع
الماضي. وكان خان في إقليم البنجاب يوم الخميس الماضي يقود إحدى مسيراته االحتجاجية

الكبيرة والمتكررة عندما أطلق مسلح النار على ساقيه.
 

ويقول إن مؤامرة قتله شملت رئيس الوزراء المؤقت شهباز شريف ووزير الداخلية وضابط
كبير في المخابرات العسكرية. ولن يكون من المستغرب أن تكون مزاعم خان صحيحة.

 
ومنذ عزله من منصب رئيس الوزراء في أبريل نيسان قاد خان حركة متنامية في الشوارع جذبت
آالف األشخاص إلى صفوفها. وأقيل من منصبه بعد خسارته تصويتا على الثقة في البرلمان عندما
انقسم ائتالفه الحاكم. وعكست هذه الخطوة خيبة أمل واسعة النطاق من خان وفشل وعوده

للفقراء.
 

اعتقد الكثيرون أن ذلك سيكون نهاية حياته السياسية. لكن خان استغل منذ ذلك الحين
الغضب المتزايد من االضطرابات االقتصادية الباكستانية، والكراهية الدائمة لإلمبريالية
األمريكية وازدراء واسع النطاق للمؤسسة السياسية. أدت الفيضانات األخيرة، وعجز

الدولة عن إدارة األزمة اإلنسانية الناتجة، إلى توسيع نطاق جاذبيته.
 

ويبلغ معدل التضخم أقل بقليل من 30 في المئة واستنفدت احتياطيات الدولة من العمالت
األجنبية. وعلى هذا فقد أجبرت الحكومة مرة أخرى على الوقوع في أيدي صندوق النقد الدولي.
ويشعر المقرض اآلن بقلق بالغ من أن االحتجاجات الواسعة النطاق يمكن أن تعطل "استراتيجية

الضبط المالي" – وهي رمز لموجة ضخمة من تخفيضات اإلنفاق العام والخصخصة.
 

وتطالب احتجاجات خان في الشوارع بإجراء انتخابات جديدة على الفور، وليس في أغسطس/آب
من العام المقبل، كوسيلة لمعالجة األزمة. وقد أثار ذلك قلق الدولة من أنه قد يعود إلى منصبه ثم

يشرع في "تطهير" خصومه في اآللية السياسية والعسكرية.
 

ولكن ليس كل معارضي خان مندمجين في النخبة. كما يرغب الحزب
اإلسالمي اليميني "تحريك لبيك" في رؤيته يرحل. ومن المعروف أن
أعضاءها يستخدمون اتهامات بالتجديف ضد المعارضين في محاولة لكسب

األصوات، واالغتياالت هي جزء من استراتيجيتها
 

TLP وكان نافيد أحمد، الذي تتهمه الشرطة بمحاولة قتل خان، قد حفظ مجموعة من مقاطع فيديو
على هاتفه. عند استجوابه، قال أحمد إنه تصرف ألن «عمران خان يعتقد أنه النبي».

قد يكون هذا "الدليل" مريحا بعض الشيء بالنسبة لخان في سعيه إلى تحويل الغضب ضد
المؤسسة. لكنها لن تكون المرة األولى التي تتقاسم فيها الدولة والجماعات اليمينية مصلحة

مشتركة
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✪ تطورات المشهد اإليراني: مقابلة مع ناشطة نسوية إيرانية
في برلين

 
تتواصل المظاهرات الجماهيرية في إيران في موجة عاتية
تشمل كل منطقة في البالد، منذ حوالي الشهرين، بعد مقتل
الشابة اإليرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي جراء
التعذيب على يد شرطة اآلداب التابعة لحكومة الجمهورية
اإلسالمية، لعدم التزامها بارتداء الحجاب على النحو الذي تفرضه

السلطات على النساء.
 

تواجه االحتجاجات قمًعا عنيًفا، لكنها تفتح الباب أمام مختلف
القضايا والمطالب. في هذه المقابلة، التي أجراها حسام الحمالوي
مع الناشطة النسوية اإليرانية "سارة" في برلين، تلقي سارة

الضوء على طبيعة االحتجاجات المتواصلة وتنوعها ومطالبها.
 

- هل المظاهرات الجارية األولى من نوعها في إيران؟ أم
سبقتها موجات من التظاهر؟

 
هذه ليست الموجة األولى من المظاهرات في إيران. في السنوات
الماضية شهدنا عدة موجات في البالد، منذ انفجار مظاهرات

2009 (الحركة الخضراء) إلى الفترة اآلنية.
 

في يناير 2017 ونوفمبر 2019 كانت هناك موجتان قويتان من
المظاهرات الضخمة، وتعرضتا لألسف للقمع الشديد، وكانت هناك
مظاهرات مهمة للمدرسين والعمال في آخر سنتين. هذه
المظاهرات خلقت مناًخا جديًدا أصبح فيه اللجوء للشارع أمًرا
طبيعًيا بعد أن كان من المحظورات. هذا التراكم من المظاهرات
هو ما خلق ما أسميه اليوم "حراًكا ثورًيا". هناك استمرارية وصلة

مباشرة بين ما يحدث اليوم وتلك المظاهرات السابقة.
 

ولكن ما يميز الموجة الحالية هو أنها األكبر واألقوى، فهي تغطي
مساحات جغرافية أوسع من سابقيها، واجتماعًيا تحوي تنوًعا لم
نشهده بهذا المستوى من قبل. مطالب المتظاهرين تمس كل
نواحي الحياة؛ مطالب اقتصادية حول إعادة توزيع الثروة،
ومطالب سياسية بالحريات، ومطالب تتعلق بتحرير المرأة
ومجتمع الميم، ومناهضة التمييز ضد العرقيات في كردستان
وخوزستان وبلوشستان، وإلغاء التشريعات الدينية المحافظة
المعادية للحريات، ومطالب بحكم المركزي. يطالب هؤالء
باالعتراف بهم وبحقوقهم في المواطنة. فالمواطن في نظر
الجمهورية اإلسالمية ذكر شيعي فارسي اللسان، وكل ما عدا ذلك
منقوص المواطنة. ولكن الحراك الثوري لجميع األقليات اآلن

يزعزع تلك السردية القومية.
 

وفي سياق الحديث عن التنوع االجتماعي، أشير هنا أيًضا إلى
التنوع الطبقي. في مظاهرات 2019 كان المهمشين وفقراء المدن
هم المشاركين باألساس، ولكن مظاهرات اليوم تحوي الفقراء
والشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى، وهذا له

دالالت مهمة.

ثالثة أيام من االحتجاجات الجماهيرية في إيران األسبوع الماضي
عت نطاق أهداف تحدت الدولة القاتلة، وكان من شأنها أن وسَّ
الحركة. خرج الناس في 62 مدينة وبلدة وقرية على األقل إلى
الشوارع إلحياء ذكرى حركة االحتجاج الجماهيرية في 2019.
وكانوا يثبتون أيًضا أن هذه الحركة الجديدة، التي تدخل في

الوقت الراهن أسبوعها العاشر، ترفض العودة عن الشارع.
 

ُتظِهر العشرات من مقاطع الفيديو من األحياء عبر العاصمة طهران
حشوًدا كبيرة تهتف في الشوارع وتغلق الطرق بمتاريس مشتعلة
خالل الليل والنهار. وقد سار المتظاهرون أيًضا عبر العديد من
محطات مترو طهران، والمئات منهم كانوا يمألون محطة مترو ولي

عصر، وهو أحد شوارع التسوق الرئيسي في المدينة.
 

ُأفيَد بأن المتظاهرين اشتبكوا في معارك طويلة مع قوات الدولة
في مدينة بهشهر في الشمال، ومدينة كامياران الكردية، ومدينة
بوكان في الغرب. انطلقت الدعوة أيًضا إلى إضراب عام، وهذا يعني
في الغالب أن تغلق المتاجر واألعمال الصغيرة أبوابها خالل يوم
اإلضراب. لكن عمال الصلب في أصفهان خرجوا في مظاهرات

طيلة ثالثة أيام.
 

كانت هناك كذلك مظاهرات واعتصامات في الكثير من الجامعات،
التي كانت في مركز الحركة االحتجاجية، حيث ُأغِلَقت العديد من
الُحُرم الجامعية وتوقفت المحاضرات. وأفاد موقع أخبار روز
اإليراني بأن قوات الدولة اقتحمت حرم جامعة كردستان بمدينة
سنندج، عاصمة محافظة كردستان، وفتحت النار على المتظاهرين،

لكن الطالب أجبروهم على التراجع.
 

هاجمت قوات الدولة المتظاهرين األسبوع الماضي بالرصاص الحي
وقنابل الغاز واالعتقاالت الواسعة، وقتلت العشرات منهم. وُأفيَد
بأن ما يقرب من 15 متظاهر قد اعتقلتهم قوات الدولة منذ انطالق

الحركة، مع تهديد الحكومة بتطبيق عقوبة اإلعدام على بعضهم.
 

بدا أن األيام الثالثة من االحتجاجات تكشف عن نمٍط للحركة في
إيران. تأتي فترات تنكمش فيها االحتجاجات على ما يبدو إلى
نطاٍق أضيق، بينما تواصلها مجموعات مركزية من النشطاء في
األحياء والمدن. لكن أيًضا فترات تتخللها أيام من الحركة الواسعة
التي تجتذب أعداًدا كبيرة من الناس. وهذا من شأنه أن يثبت
الدعم الواسع للحركة، وأن ما بدأ باحتجاجات ضد القوانين التي
تجبر النساء على ارتداء الحجاب، سرعان ما تحول إلى تحٍد للنظام

ككل.
 

هذا القانون له أهمية كبيرة لدى النظام كأداة لتبرير فرضه لحكمه
المحافظ. لذا فإن المتظاهرون يفتحون الطريق أمام الجميع،
السيما الشباب، الذين يطالبون بالمزيد من الحريات السياسية
واالجتماعية. لكن احتجاجات األسبوع الماضي، في ذكرى حركة
2019، اجتذبت أيًضا مطالب اقتصادية تخص الفقر واألجور
المنخفضة وارتفاع األسعار. بدأت احتجاجات 2019 ضد ارتفاع
األسعار، لكنها سرعان ما تطورت إلى دعوات من أجل إسقاط

الحكومة.
 

كانت تلك الحركة جزًءا من سلسلة من االحتجاجات في إيران ضد
الفقر في السنوات األخيرة، بما يشمل تلك االحتجاجات التي
انطلقت في وقت سابق من العام الجاري ضد خفض دعم السلع
الغذائية األساسية. وكانت هناك أيًضا إضرابات مهمة شارك فيها

المعلمون وسائقو الشاحنات وبعض عمال مصافي النفط.
 

لم تتحول اإلضرابات بعد إلى عامٍل كبير في الحركة الجارية، لكن
كانت هناك أوقات مهمة تحرك فيها العمال بالتزامن مع األيام
الكبرى للحركة. أضرب عمال الصلب في أصفهان في أيام الثالثاء
واألربعاء والخميس من األسبوع الماضي، مطالبين بأجور أعلى.
وخاضت قطاعات من عمال النفط كذلك إضرابات جنًبا إلى جنب
مع االحتجاجات، وهذا ما فعله أيًضا سائقو الشاحنات، رغم أن

الحركة لم تمتد بعد إلى الكتل الرئيسية من قوة العمل.
 

ظهرت تقارير أيًضا تفيد بأن عمال البتروكيماويات وعمال مصانع
قصب السكر خاضوا هم أيًضا إضرابات في األسابيع األخيرة.
وردت الحكومة ورجال األعمال بتهديد واعتقال بعض المسئولين
النقابيين -لكنهم أيًضا قدموا بعض التنازالت. ُأفيَد بأن رجال
األعمال دفعوا األجور المتأخرة قبل أن يبدأ عمال قصب السكر

إضراباتهم بيوم واحد.
 

يدرك النظام أن مطالب العمال إذا ما اتحدت سوًيا مع المحتجين
في الشوارع، فإن بمقدورها أن تمنح الحركة -العنيدة بالفعل- المزيد

من القوة.

التقرير بقلم: ِنك كالرك - صحيفة العامل االشتراكي البريطانية
ترجمة: سيد صديق _ االشتراكيون الثوريون

 

✪ موجة جديدة من االحتجاجات في إيران تكثف الضغط على النظام

- ما دور النساء في االنتفاضة؟
 

وجود النساء وأفراد مجتمع الميم قوي وملحوظ في
المظاهرات وفي المطالب والشعارات. الحراك الثوري شرارته
باألساس مقتل امرأة كردية قيد االحتجاز على يد شرطة
اآلداب في إيران. قضية الفصل القهري بين الجنسين مهمة
في إيران، وهي نتاج سنوات من قمع النساء والمهمشين.
ولكن في الوقت ذاته، خالل الـ43 سنة السابقة، قاومت
النساء ومجتمع الميم كأفراد وجماعات. نظمت الحركة
النسوية اإليرانية مظاهرات ضد الجمهورية اإلسالمية منذ

البداية، في مقدمة الجميع في مواجهة النظام.
 

هناك أيًضا تأثر بالنضال الكردي، وهو أمر جدير باالهتمام،
فشعارات األقليات العرقية والجندرية تتقاطع في شكل ثورة في
الحراك الحالي. ونشهد أيًضا وجود ملحوظ للنساء في المواجهات
في الشوارع ضد قوات األمن. وال يقتصر وجود النساء فقط على
الشعارات والمطالب، بل أيًضا الشارع والتظاهر والتنظيم. تأتي
أعداد ضخمة من المعتقلين من صفوف النساء عامة والنسويات
خصوًصا، وُتوجه إليهم تهم التجسس والعمالة ألمريكا

ولإلمبريالية.
 

- ما مدى اتساع االنتفاضة جغرافًيا واجتماعًيا؟
 

المظاهرات تحدث حرفًيا في كل منطقة بالبالد، كل يوم
هناك مظاهرة في مدينة ما في مكان ما وفي مصنع ما.
جغرافًيا في كل مكان. وطبقًيا العمال مشاركون بالطبع،
كأفراد وجماعات منظمة. هناك إضرابات هنا وهناك كل يوم.
لم ُتكلل جميعها بالنجاح ولكن المحاوالت لم تتوقف. الحركة
العمالية واالضرابات لألسف حالًيا مجزأة، وال توجد شبكات
لتنسيقها على المستوى القومي، وهذا ما أرجو أن يحدث في

المستقبل.
 

- هل هناك تنظيمات يسارية فاعلة في إيران؟
 

هناك تنظيمات يسارية معارضة في المهجر أو تعمل بشكل سري
في إيران، ولكنهم ليسوا بالقوة الكافية لتنظيم الحراك على
مستوى قومي، فهي شبكات لها وجود محلي هنا وهناك بدون
اتصال بينهم. ورغم ذلك، نجد أيًضا أن اليسار له وجود ملحوظ
في اللجان الشعبية، المظاهرات اآلن تحدث في األحياء، حي بعد
اآلخر، وهناك لجان ومجالس لتنظيم مظاهرات األحياء تلك،

وهناك تجد وجوًها يسارية.
 

كردستان وضعها مختلف. هناك تواجد يساري منظم قوي
أكثر من باقي البالد. وبالتالي دعوات اإلضراب أكثر نجاًحا.
معظم المدن الكردية تعمها اإلضرابات منذ شهور. لديهم

تراث تنظيمي حزبي قوي.
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- هل تتواصل االنتفاضة؟ وماذا كان رد فعل

الدولة؟
 

القمع يشتد يوًما بعد يوم. اعتقلت السلطات
حوالي 14 ألف شخص سواء في المظاهرات
أو المداهمات. ويطالب النواب في البرلمان
بتوقيع أشد العقوبات صرامة على المعتقلين
والتي قد تصل لإلعدام. بالطبع ال أستطيع
القول بأنهم سيعدمون 14 ألف شخص، ولكن
سيكثر استخدام تلك العقوبة. رغم ذلك ال
أرى أية عالمة لهدوء الشارع. هناك مظاهرات

يومية.
 

- هل شهد الحراك اإليراني الحالي شعارات
معادية للفلسطينيين أو العرب؟

حدث ذلك في موجات تظاهر سابقة، ولكنها
كانت على الهامش ولم تكن شعارات مركزية
أو لها وزن. ولكن كان هناك تركيز إعالمي
مضخم على تلك الشعارات من فريقين: بعض
مناهضي اإلمبريالية من "محور المقاومة"
الذين يصطفون خلف النظام اإليراني على
طول الخط وبالتالي يرون أي معارضة
داخلية ضد النظام غير تقدمية، والفريق
اآلخر هو المعارضة اليمينية المتطرفة
اإليرانية. الفريقان يجتمعان على نفس

الشيء!
 

في الحراك الحالي وحتى اليوم لم نشهد أي
شيء من هذا القبيل. في المهجر هناك
معارضون من اليمين المتطرف ومن أنصار
الشاه، وهؤالء قد يرفعون شعارات كتلك.
ولكن في إيران، وبالذات في الموجة الحالية،
ال توجد أي مشاعر معادية للعرب وقضاياهم.
بالعكس فكما أوضحت إن مشاركة المهمشين
في المظاهرات حالًيا قوية والعرب من تلك
األقليات المهمشة، ولكن كانت في مقدمة
الحراك، ومن غير المعقول أن ُيرفع في هذا

الوضع شعارات معادية ألي قضية عربية.
 

- كيف يتضامن اإليرانيون في المنفى مع
االنتفاضة في بلدهم األم؟

 
اإليرانيون في الشتات ال يتحركون ككتلة
واحدة منظمة. هناك اتجاهات سياسية
مختلفة. هناك أنصار الشاه، ومجاهدي خلق،
وليبراليون، ويساريون. وفي اليسار نفسه
هناك اتجاهات ومواقف مختلفة. ولكن األمر
الجيد هو أن كل تلك التنظيمات، وبالذات
اليمين من أنصار الشاه، ال صلة لهم من قريب
أو بعيد باألحداث. ما يحدث على األرض في
إيران ضد ما يتصورونه ويطالبون به. في
الموجات السابقة، مثلما في 2017، كانت
بالفعل هناك بعض الشعارات المؤيدة للشاه
ترددت هنا وهناك، وكانت قليلة. ولكن في
الحراك الحالي ال توجد تلك الشعارات. ال وزن
لهم. نظمنا مظاهرات ضخمة في الخارج
للتضامن مع الحراك، مثل تلك التي نظمناها
في برلين، ويحاول أنصار الشاه عبر عالقاتهم
باإلعالميين تصوير تلك المظاهرات وكأنها
مؤيدة لقضية عودة نظام الشاه وعائلة

بهلوي.
 

الجالية اإليرانية في الشتات قد تكون مجزأة
ومتفرقة، ولكنها كبيرة الحجم ومسيسة
بدرجة عالية، بسبب موجات اللجوء عبر الـ40
سنة الماضية. وهناك محاوالت قوية لتنسيق
تحركات اليسار في الشتات بين الدول
المختلفة. فأنا مثًال جزء من شبكة ناشطات
نسويات تحاول تنسيق التضامن بين
اإليرانيات في أكثر من 40 مدينة حول العالم.
األكثر تنظيًما في الشتات في الوقت الحالي
قد يكونوا الليبراليون الوسطيون وهم ليسوا
من أنصار الشاه للتوضيح، وقد لعبوا دوًرا
كبيًرا في تنظيم مظاهرات التضامن مؤخًرا،
ولكن اليساريين يحاولون أيًضا زيادة

التنسيق بينهم.
 

أجرى المقابلة: حسام الحمالوي -
االشتراكيون الثوريون

 

▪مجلس النواب األميركي يتدخل لحل نزاع اجتماعي وتجنب إضراب
لقطاع الشحن في سكك الحديد، ويوافق على زيادة في األجور نسبتها

24% خالل السنوات الـ 5 المقبلة.
 

تدخل مجلس النواب األميركي، األربعاء 30/11/2022، لحل نزاع ▪
اجتماعي وتجّنب إضراب لقطاع الشحن في سكك الحديد قد يكون كارثيًا
القتصاد الواليات المتحدة، وذلك بعد يومين من مناشدة الرئيس األميركي

جو بايدن الكونغرس التدّخل. 
 

▪ويفرض مشروع القانون هذا، الذي أقّره المجلس بأغلبية أعضائه، اتفاقًا
فرعيًا على القطاع مع أّنه لم يحصل على موافقة جميع الشركاء

االجتماعيين، وقد أحيل على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.
 

◾مواجهة
 

▪وفي مواجهة احتمال تنظيم إضراب، بدءًا من التاسع من كانون األول/
ديسمبر، قرر الرئيس األميركي جو بايدن إحالة الملف إلى الكونغرس
المخول بموجب قانون صدر في 1926 فرض تبني اتفاق في حالة وصول

المفاوضات إلى طريق مسدود. 
 

▪وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت األبيض، في مؤتمر
صحافي بعد التصويت، إّن "الرئيس يتوقع تقديم نص له بحلول نهاية

األسبوع المقبل". 
 

▪ووقعت 8 من النقابات الـ 12 في القطاع االتفاق المبدئي الذي يطّبق بأثر
رجعي حتى 2020 ويمتد حتى 2025. لكن النقابات الـ4 التي لم توقعه

أعلنت أّنها مستعدة لدعوة أعضائها إلى التوقف عن العمل. 
 

▪وينص التشريع على زيادة في األجور نسبتها 24% خالل السنوات الـ 5
من 2020 إلى 2024، مع زيادة الرواتب بنسبة 14,1% فورًا، إضافة إلى 5

مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دوالر.
 

▪وبررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قرار المضي في العملية
التشريعية لتثبيت االتفاقية الجماعية الجديدة للشحن بالسكك الحديدية،
بضرورة "حماية االقتصاد األميركي الذي يواصل تعافيه وتجنب توقف

مدمر للسكك الحديدية على المستوى الوطني". 
 

◾خسائر ضخمة
 

▪وبحسب تقديرات جمعية السكك الحديدية األميركية، كان يمكن أن
يؤدي إضراب الشحن إلى خفض حجم النشاط االقتصادي األميركي،

بمقدار ملياري دوالر يوميًا.
 

▪وذكرت شركة "يونيو باسيفيك" أّن 28% من البضائع األميركية عام
2020 تم نقلها عبر طريق السكك الحديدة.

✪ الكونغرس األميركي يتدخل لوقف إضراب عمال السكك الحديدية

◾تجنب مجازفة سياسية
 

▪وكان يمكن أن يكون لهذا اإلضراب تداعيات كبيرة على حركة
الركاب، إذ إّن 97% من الشبكة التي تستخدمها شركة السكك
الحديدية الوطنية "أمتراك" ُتدار من قبل مشغلين لقطاع الشحن.

 
▪ويشكل احتمال حدوث شلل في السكك الحديدية في الواليات المتحدة
خطرًا سياسيًا كبيرًا للرئيس جو بايدن، بينما ما زال التضخم مرتفعًا وعالمات

تباطؤ تظهر على االقتصاد األميركي.
 

▪لكن بايدن عرض نفسه النتقادات النقابات والجناح اليساري للحزب
الديمقراطي، بعد دفعه النتزاع االتفاقية الجماعية وتجاوز الحوار االجتماعي.

 
▪وفي محاولة لكسب دعم المعارضين، قدم الديمقراطيون مشروع قانون
مكمل، أمس األربعاء، ينص على إجازة مرضية مدتها 7 أيام مدفوعة في السنة.
وكانت مسألة اإلجازة المرضية أحد أسباب استياء عدد كبير من العاملين في

القطاع، إذ إّن بعض الشركات ال تمنح إجازة من هذا النوع إطالقًا.
 

▪وتم اعتماد هذا النص الثاني بعد التصويت على االتفاقية نفسها. 
 

◾اعتراضات
 

▪وقبل التصويت، تجاوزت ثالث من النقابات الرافضة لتوقيع االتفاقية
معارضتها المبدئية لتدخل السياسة، ودعت الكونغرس إلى اعتماد النص

اإلضافي الخاص باإلجازة المرضية. 
 

▪وبعد تبني النص في مجلس النواب، أشادت واحدة من النقابات األربع
"جمعية حماية العاملين في الطرق" (بي ام دبليو اي دي) بالبرلمانيين "الذين

أيدوا اقتراح اإلجازة المرضية لعمال الشحن في السكك الحديدية". 
 

▪لكن تعليق المنظمة لم يخل من انتقادات للبرلمانيين، فقد كتبت في تغريدة:
"هل تعلم؟ أعضاء الكونغرس لديهم الحق في إجازة مرضية غير محدودة". 

 

▪وفي مؤتمرها الصحافي اليومي، قالت المتحدثة باسم البيت األبيض إّن جو
بايدن لديه تحفظات بشأن استخدام نص ثان.

 
▪وقالت: "بالطبع يفضل الرئيس إجازة مرضية (...)، لكنه ال يؤيد نصًا أو تعديالً
من شأنه تأخير وصول" مشروع القانون الخاص باالتفاقية "إلى مكتبه بحلول

السبت". 
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تشكل المظاهرات التي تشهدها "الصين" حالًيا ضد القيود الصارمة
التي تتخذها السلطات لمكافحة فيروس كورونا تحدًيا سياسًيا
غير مسبوق للرئيس الصيني الذي لم يعد أمامه خيارات سوى
القمع أو تقديم التنازالت، وإن لم يكن مستبعًدا أن يزاوج بين

الخيارين.
 

رفع عدد كبير من المتظاهرين أوراًقا بيضاء، وهو تكتيك في
االحتجاجات لتجنب الرقابة أو االعتقال، ولكن آخرين طالبوا
صراحة بتنحي الرئيس شي جين بينج، ورغم الرقابة الشديدة
انتشرت أخبار االحتجاجات وكذلك الصور عبر وسائل التواصل

االجتماعي.
 

وزاد من عمق التحركات الجماهيرية التراجع االقتصادي نتيجة
النهيار قطاع العقارات وتزايد البطالة بين الخريجين، عالوة على
غياب المستقبل أمام الطالب، مما يخلق الكثير من األسباب لمثل

هذه االحتجاجات.
 

ويبدو أن سياسة الرئيس الصيني المتمثلة في الوصول إلى «صفر
كوفيد» كانت كلمة السر في اندالع مظاهرات على النطاق القومي
حول مطلب واحد منذ مظاهرات ميدان السالم السماوي التي

قمعتها دبابات الجيش عام 1989.
 

وقد تؤثر عملية اإلغالق، التي طالت العديد من المدن الرئيسية بما
في ذلك أجزاء من العاصمة بكين، على 30% من اإلنتاج.

 
منذ األزمة المالية العالمية في عام 2008، كان االستثمار في البنية
التحتية الممول بشكل متزايد من خالل جميع أنواع عمليات
االحتيال هو المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي، ولكن حملة القمع
الحكومية العام الماضي أدت إلى انهيار هذا القطاع. حيث كان
هناك اعتقاد بأن إنفاق المستهلكين بعد الجائحة قد يساعد في سد
العجز وبدال من ذلك تسببت سياسة صفر كوفيد في حدوث

اضطراب اقتصادي متزايد.
 

ولم يقف تدهور األوضاع االقتصادية وحده خلف االحتجاجات، بل
امتد األمر إلى اإلهمال والفساد. فقد أدى حريق ضخم في مدينة
أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانج، إلى مقتل عشرة أشخاص،
وُألِقَي اللوم ع قواعد اإلغالق في عرقلة جهود اإلنقاذ، حيث كانت
َز اندالع مظاهرات المدينة مغلقة بالفعل منذ ثالثة أشهر، مما حفَّ
غاضبة في العاصمة وعدة مدن حطم فيها المتظاهرون الحواجز

المعدنية وحملوا أوراًقا بيضاء فارغة.

✪ الصين: صفر كوفيد يطلق سلسلة احتجاجات والقادة بين التنازالت والقمع

يرتبط هذا الرمز باالحتجاجات التي جرت في هونغ كونغ عام
2020 حيث حمل المواطنين أوراقا بيضاء لالحتجاج على القوانين
األمنية المشددة في المدينة. ورفع النشطاء األوراق البيضاء بعد
أن حظرت السلطات الشعارات المرتبطة باالحتجاجات الجماهيرية
التي جرت عام 2019 والتي شلت المدينة وانتهت بعد أن قمعتها
السلطات بشدة. ويرى البعض أن الحركة المشار إليها ليست بياًنا
فقط، بل هي تحٍد للسلطات، كما لو أن المحتجين يتساءلون "هل

ستعتقلوننا ألننا نحمل ورقة بيضاء لم نكتب عليها شيًئا؟".
 

وقال متظاهر لوكالة رويترز لألنباء إن "الورقة
البيضاء باتت ترمز لكل شيء نريد قوله وال

نستطيع".
 

وكان الطالب بارزين في االحتجاجات، مثل طالب جامعتي
تسينغهوا وبين، وغرد األكاديمي الصيني تايسون تشاني في
جامعة بيل، بحسب جريدة العامل االشتراكي البريطانية، قائًال:
"السبب الرئيسي وراء كون االحتجاجات الصينية بعد 1989 وما
قبل 2019 أقل تهديًدا للحكومة أنه لم تكن هناك جهة تنسيق على
المستوى الوطني يمكنها حشد االحتجاجات عبر المراكز السكانية

الرئيسية".
 

وفي يوم 24 نوفمبر وصل السخط إلى مستوى جديد،
بعد أن اشتبك العمال في مصنع عمالق في مدينة
تشنغتشو مع شرطة مكافحة الشغب، إذ كان العمال
يحتجون على عدم وفاء الشركة بوعدها بدفع
مكافآت للعمال المعينين حديًثا الذين اضطروا إلى

الدخول في الحجر الصحي أوًال.
 

ورغم أن هذه السياسة بدت في البداية جيدة بالمقارنة مع اإلدارة
المهملة والقاتلة للجائحة من أمثال ترامب وبوريس جونسون، وقد
حققت نجاحات وربما قدمت أكبر دفعة لشعبية الدولة السياسية
منذ أيام االزدهار االقتصادي، فقد تعطل هذه السياسة، حيث أنه
من المستحيل تحقيق "صفر كوفيد" ألن الفيروس متغير، عالوة
على أن هناك فجوة ثقة كبير بين المواطنين وبين الحكومة، لذا
حدث ما نراه اآلن من احتجاجات وباتت خيارات الرئيس اآلن إما

القمع وإما تقديم التنازالت، أو على األرجح مزيج من االثنين.
 

بقلم: طاهر الشيخ _ بوابة االشتراكي

✪  موجة إضرابات يومية في بريطانيا تستمر
حتى عيد الميالد

 
▪لندن:  تواجه المملكة المتحدة إضرابات يومية خالل الشهر
الجاري وحتى عيد الميالد (الكريسماس)، حيث تتزايد
تهديدات زعماء النقابات العمالية بتنسيق اإلضرابات والتسبب
في اضطرابات واسعة، في إطار سعيهم للحصول على أجور
أعلى، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ لألنباء يوم الخميس

.1/12/2022
 

▪ومن الفئات التي ستنظم إضرابات، في خضم معدل
التضخم المرتفع وخطط الحكومة لكبح اإلنفاق العام، عمال
شبكة السكك الحديدية والحافالت وخدمة البريد وقطاعي

الصحة والمدارس.
 

▪ومن المتوقع أن يكون يوم األحد المقبل، الرابع من كانون
األول/ ديسمبر، هو أقل يوم يشهد اضربات، حيث سيشهد
إضرابات لبعض خدمات الحافالت التي من المتوقع أن تستمر
لما بعد الصباح. وخالف ذلك اليوم، تم وضع جدول إلضرابات

شاملة بصفة يومية حتى 24 كانون األول/ ديسمبر.
 

▪هذا وقد حذرت إحدى أكبر النقابات في بريطانيا من
إمكانية نقص األموال النقدية خالل موسم العطالت، في حال
أضرب أعضائها عن العمل ابتداء من الخامس من الشهر

الجاري.
 

▪وذكرت وكالة بلومبرج لألنباء أن نقابة " جي ام بي "، التي
تمثل العاملين في التوصيل بشركة جي 4 اس كاش، كتبت
لمسؤولين في بنك انجلترا لكي يبلغوهم بأنه من المحتمل
حدوث نقص. ويشار إلى أن شركة جي 4 اس تقوم بإيصال
األموال لتجار التجزئة ويشمل ذلك شركات تيسكو واسدا

جروب، باالضافة إلى البنوك ويشمل ذلك بنك باركليز.
 

▪ومن المقرر أن يضرب أعضاء النقابة عن العمل لمدة 48
ساعة، بعد إجراء اقتراع بشأن االجور أظهر أن 97% من

االعضاء يدعمون االضراب.
 

▪وقد عرضت الشركة زيادة في األجور بنسبة 6.5% ، وهو
أقل من نسبة التضخم وتبلغ %11.1.

 
▪وقال إيامون اوهيرن، المسؤول بالنقابة " العاملون في
شركة جي 4 اس كاش يتلقون أجورا ضعيفة، ويقومون بمهمة
صعبة تتمثل في نقل األموال يعتمد عليها الكثيرون منا

يوميا".
 

▪وأضاف" هؤالء العاملون يقدمون خدمة مهمة. وإذا أضربوا
عن العمل، هناك خطورة حقيقة لحدوث نقص في األموال

خالل فترة األعياد".
 

▪وألمح آندي بريندرجاست، األمين العام التحاد النقابات
البريطاني «جي إم بي» أمس الخميس أن رؤساء النقابات قد
ينسقوا إضرابا على مستوى خدمة الصحة الوطنية لضمان

“أقوى تأثير”.
 

▪ونقلت شبكة «سكاي نيوز» عن بريندرجاست قوله
"سنتحدث مع النقابات األخرى. سنتأكد من تغطية الطوارئ،
ولكن في نهاية المطاف، يتعين على الحكومة أن تستمع (لنا)".

 
(الخط األمامي (س



15

www.Revoleftsyria.org

الخط األمامي - العدد 65 ✪ اإلثنين 05 كانون الثاني 2022

دراسة حول (الماركسية و قاطرات التاريخ )
 

تشهد السنوات االخيرة عودة الى ماركس وكتاباته ، باعتباره المفكر االهم الذي ال يمكن
تجاوزه في اية محاولة لفهم الرأسمالية كمدخل لمناهضتها. وتأتي عودة االهتمام به هذه
بعد نحو عقد من محاوالت وضعه على رف التاريخ ، ليتم نسيانه مع هيمنة ايديولوجيا
” نهاية التاريخ” و ” أبدية الرأـسمالية” . و بعضها األخر حاول ،في أحسن االحوال ،
تعليب افكاره في دراسات أكاديمية وجامعية تنزع عن ماركس ونظريته جوهرها أي

كونها نظرية الممارسة (البراكسيس).
 

لعل هذه العودة لالهتمام بالماركسية يمكن تفسيرها بحالة استمرار الفوضى العالمية (او
العولمية) االقتصادية والسياسية للنظام الرأسمالي في بدايات القرن الحادي
والعشرين.فقد نشرت صحيفة الفايننشال تايمز في 25 أذار/مارس 1998 مقاالَ يؤكد ان
البيان الشيوعي “لماركس وانجلز وصف وضعَا لالقتصاد العالمي يشبه ذلك القائم عام

1998 اكثر منه ذلك في عصرهما عام 1848”.
 

ترتبط عودة ماركس والماركسية بقوة، من جهة، بانكشاف آكذوبة “النظام العالمي
الجديد” و ” الشرق االوسط الكبير” على حقيقتهما مع اندالع الحروب االمبريالية
والمذابح الجماعية في منطقتنا وفي البلقان وافغانستان والصومال ورواندا وفلسطين
ولبنان و ….، وفشل ما سمي “بمعجزة” اقتصادات النمور االسيوية ، و افالس االرجنتين
التي كانت تسمى بالتلميذ النجيب لليبرالية المتوحشة. و من جهة اخرى ، باندالع
حركات جماهيرية واسعة وعالمية ، كحركة مناهضة العولمة الرآسمالية ، وحركة مناهضة
الحروب االمبريالية ، واالضرابات الواسعة في دول اوربا المتقدمة كفرنسا وغيرها ،
واالنتفاضات الجماهيرية في االرجنتين واندونيسيا ..الخ، وانتصارات اليسار في امريكا

الالتينية.
 

تناقض هذه الوقائع تمامَا الصورة المثالية التي يسعى دعاة الرأسمالية وايديولوجيا
الليبرالية الى طرحها. فلم تقدم الرأسمالية وال الليبرالية ال سالمَا وال رفاهَا . بل يقدمان

حروبَا واضطهادَا واستغالال وفوضى عالمية ال مثيل لها .
 

في الوقت نفسه ، ال تعني عودة ماركس ، في كل الكتابات المنتشرة هذه االيام ، عودة
متكاملة ألعماله. فهناك من يركز ويعترف بدقة تحليل ماركس للرأسمالية وتناقضاتها ،
وهنالك قراءات أخرى ،اكاديمية او شبه اكاديمية، ميته ” تفقد النص روحه” حول

الديالكتيك ، تعزل بعض االفكار التي طرحها ماركس قبل ان تحنطها.
 

لكن ما تفتقر له اغلب هذه الكتابات هو االشارة الى القناعة الراسخة والواضحة لدى
ماركس بالكمون الثوري والتغييري االساسي للطبقة العاملة.

 
واذ تشكل هذه الفكرة حقَا حجر الزاوية في فكر ماركس وتحليله للرأسمالية ، فانها تمثل
بال شك العالمة الفارقة للماركسية عن سواها من النظريات االشتراكية للعديد من
المفكرين قبل ماركس. ألن مضمون الفكر الماركسي يقوم على مقولة ” ان التحرر الذاتي
للطبقة العاملة والمأجورين هو وحده الذي بأمكانه ان يقدم بديالَ عن الرآسمالية”, ألن
حركة الطبقة العاملة ، وفق ما ورد في البيان الشيوعي هي ” الوعي الذاتي والحركة

المستقلة للغالبية الغظمى من الناس في مصلحة غالبية الناس”.
 

مثلما ال تعني هذه العودة الى ماركس بالضرورة عودة الى التراث الماركسي الثوري. اذ
يصعب، مثالَ، فهم التطور الراهن للرأسمالية وعولمتها ، واوضاع ” دول العالم الثالث”
والنزعات القومية ، واالنتشار الواسع لالصالحية واسبابها وجذورها ، وتحليل االمبريالية
اليوم وغيرها من القضايا ، دون ان يمتلك ماركسيو اليوم وعيَا باعمال مفكرين
ماركسيين كبار مثل لينين وتروتسكي وروزا لوكسمبورغ وغرامشي واخرين ، بالرغم من

تمايزاتهم، ولكن باعتبارهم مكونات لكل موحد هو التراث الماركسي الثوري.
الجيل الشاب والجديد ذو المزاج الراديكالي ، ما يزال ينفر من بعض كتابات مثقفي
الجيل السابق لعام 1986 ، التي تتميز –كتاباتهم- بالطابع االكاديمي او المعقد او المحافظ

،او بكل هذه المساوئ معَا.
 

هكذا جيل شاب كان في السابق يجد، احيانَا، ، مالذا له في االحزاب الشيوعية
واالصالحية ، ولكن مع انهيار االتحاد السوفياتي وانظمة اوربا الشرقية ، وزيادة ضعف
نفوذ هذه االحزاب او تفككها والتي يسود ما تبقى منها تشوش فكري وعملي واضحين.
فان هذا الجيل الشاب الراديكالي انما هواليوم بحاجة الى ان يلتحم بعالقة حميمة مع
الفكر الماركسي الثوري ومع نضاالت المأجورين والمضطهدين ، لكي ال ينتهي به الحال

الى مجرد خوض تجربة ثقافية او فكرية عابرة دون أدنى اثر اجتماعي يذكر لها.
 

وعلى أرضية االهتمام بماركس والماركسية حصلت ، وما تزال تحصل، تجارب عديدة
في العالم العادة تكوين َمجموعات يسارية او ماركسية او حتى تجمعات يسارية اوسع,
لكن فشل اغلبها ان كان في مسعاها على صعيد تغيير االحزاب االشتراكية الديمقراطية
اوداخل االحزاب الشيوعية اوفي تجارب انشاء احزاب “من طراز جديد” ، ادى الى
تخلى الكثيرين من الناشطين فيها حتى عن فكرة “االشتراكية” و”دور الطبقة العاملة”
لصالح مفاهيم عائمة عن “الديمقراطية”. او بقي البعض ممن يجتر مقوالت ستالينية او

قومية-يسارية محنطة.
 

ما يطرح نفسه وبالحاح في الوقت الراهن ، وهو ما يبرز من خالل النضاالت والتجارب
العالمية ، هو حاجة النشطاء والمناضلين الى “شئ ما” يتجاوز اسلوب مجرد “لم شمل
مجموعة من االفراد” الى “شئ ما اخر” يقدم لهؤالء النشطاء والمناضلين رؤية
استراتيجية ونظرية وتربوية ، ويكون اطارَا سياسيَا مفتوحَا لالفراد ، وباعتباره كذلك
يسعى الى تجاوز الهويات الفردية من خالل دعمه وبنائه للنضاالت. هذا االطار السياسي
(الحزب) هو ضرورة من اجل االلتحام بالحركات والنضاالت اليومية لجماهير العمال
والمأجورين والمضطهدين ، بأفق تغيير المجتمع. لذلك فان الفكر الماركسي الثوري ، ليس
ضروريَا لفهم العالم والتاريخ البشري فحسب، بل هو ايضَا “مرشد للعمل”. فالنشاط
العملي السياسي هو الذي يعطي الحياة للنظرية ، وبدونه ال قيمة الية نظرية مهما كانت.

وتطمح هذه المقالة لالندراج في هذا السياق.

وحدد تروتسكي وجهة نظره في كتابه “نتائج وتوقعات ”
بان ” البروليتاريا تنو وتتضاعف قوتها بنمو الرأسمالية ، بهذا
المعنى يكون تطور الرأسمالية هو تطور البروليتاريا في
اتجاه تحقيق دكتاتوريتها . على ان توقيت انتقال الحكم
الى ايدي الطبقة العاملة ال يعتمد بشكل مباشر على المستوى
الذي بلغته قوى االنتاج ، وانما على العالقات في الصراع
الطبقي وعلى الوضع العالمي ، واخيرا على عدد من العوامل
الذاتية كتقاليد الطبقة العاملة ومبادرتها واستعدادها للنضال
…..ان التصور ان قيام دكتاتورية البروليتاريا يعتمد بطريقة
ما على تطور البلد المعني وعلى موارده انما هو زعم من
مزاعم المادية “االقتصادية” التافهة “. وهذا التصور هو
االساس النظري الذي انشأت على اساسه االممية الثالثة.
مثلما دافع تروتسكي عن مبدأ ارتهان نجاح وانتصار ثورة

اكتوبر بانتشارها العالمي.
 
 

لقد اكتشف لينين عام 1817 ما سبق ان اكتشفه ماركس
وانجلز في زمنهما ، وهو انه حتى في روسيا المتأخرة فان
على الطبقة العاملة ان تقوم مباشرة وفي نفس الوقت بحل
قضايا الثورة الديمقراطية واالشتراكية . وانه ان وجد نوع
من “المراحل” في تطور وعي الطبقة العاملة عام 1917 فان
هذا ال عالقة له بالشروط االقتصادية الموضوعية للثورة
االشتراكية ، بل يتعلق بحقيقة ان العمال يبدأون المعركة
بثقة بقياداتهم التقليدية التي تمزع الى تسويات مع النظام
الرأسمالي. هذا قد يؤثر على انخراطهم في البداية لكنه ال

يضع حدَا لمدى التزامهم تحت تأثير النضاالت الثورية.
 

لكن الستالينية قطعت الرابط بين امكانية الثورة االشتراكية
في بلد من جهة وبين ضرورة النضال من اجل نشرها عالميَا

، من جهة اخرى.
 

فاشتراكية ستالين في بلد واحد انما ارتكزت على مقولة ان
الدولة الروسية لوحدها بامكانها اقامة المجتمع االشتراكي ،

وانتقدت تروتسكي “الستخفافه بالفالحين” .
 

وبالتالي فان انموذج الثورة الذي نشرته الدعاية الستالينية
في العالم الثالث هو انموذج الثورة على “مرحلتين” .
المرحلة االولى هي الثورة الديمقراطية والتي يجب خاللها-
حسب االيديولجيا الستالينية- ان تخضع الطبقة العاملة
طموحاتها االشتراكية الخاصة لمصلحة “تحالف واسع”
يهدف الى انجاز الثورة الديمقراطية. وفقط بعد انجاز

الثورة الديمقراطية يمكن رفع المطالب االشتراكية.
 

هذا الطرح الستاليني كان يعني ان الثورة لم تعد بحاجة
للطبقة العاملة العالمية من اجل تحقيق النصر( في عصر
االمبريالية) ، واصبحت الثورة الديمقراطية منذئذ قابلة
للتحقيق عبر تحالف متعدد الطبقات للقوى التقدمية التي
تعمل في بلد محدد فحسب. وهكذا اصبح مقبوالَ
لالشتراكيين ان ينادوا بتحالف الطبقة العاملة مع “االقسام

التقدمية” للبرجوازية في الثورات القادمة.
لقد ادى هذا الطرح الستاليني الى كوارث في صين عام
1921 واسبانيا 1936 من خالل اخضاع ثورة الطبقة العاملة
لصالح البرجوازيين القوميين في الصين او البرجوازيين
البرلمانيين (االحزاب الجمهورية)في اسبانيا. والنتيجة كانت

ثورة مضادة ودكتاتورية في كلتا الحالتين.
 

هل التصنيع والتحديث ورأسمالية الدولة تعني االشتراكية؟
اذا كان المشروع االصلي لماركس وانجلز ما يزال صالحَا ،
وهو ” النضال من اجل مجتمع شيوعي حقيقي يكون فيه
االفراد متحررون من الالمساواة الطبقية ومن قمع الدولة”
وهو في الوقت نفسه مجتمع ” يتجاوز ويرقى مستويات
االنتاج واالستهالك التي تعرفها الرآسمالية ،لذلك فان ندرة
المواد االساسية سوف تزول فيه.. وسيشهد قيام شكل

جديد من الحكم الذي سيحل محل بقايا اداة الدولة”.
 

لكن اقتصادات الدولة في ما كان يسمى بالدول االشتراكية
تميزت بسمتين متناقضتين. من جهة هي اقتصادات
موجهة(التخطيط) بمعنى انها لم تكن خاضعة للميل المتكرر
الزمات فائض االنتاج الذي تشهده الرأسمالية. ومن جهة
اخرى، فان هذه الميزة كان يتم اهدارها من قبل ادارة
بيروقراطية رديئة ، اضافة الى توجيه االنتاج لصالح تحقيق
االحتياجات االستهالكية للبيروقراطية الطفيلية. وهذا
التناقض استند عليه طرح بعض اليساريين الذين يصفون
هذه االقتصادات بانها “تقدمية” مقارنة بالرأسمالية “النها
اقتصادات تخطيط” ، واذا كان طرح بعض هؤالء اليساريين
نقديَا فانه كان يضيف بان هذه االقتصادات كانت تدار من

قبل مستبدين وتعاني من تشوه بيروقراطي.

دروس ثورات 1848
 

قبل اندالع ثورات 1848 كان ماركس وانجلز
واضحان حول نقطتين . االولى ، ان الثورة
القادمة ستكون ثورة برجوازية، أي انها ستقيم
دولة رأسمالية سيكون شكلها السياسي ، في

افضل الحاالت، ديمقراطي وجمهوري.
 

الثانية، انه يجب العمل على دفع البرجوازية
نحو مواجهة حاسمة ضد النظام القديم. مع
خشية ان تقوم الثورة البرجوازية ، بسبب القوة
المتزايدة للطبقة العاملة ، بوضعها جانبَا هي

والدولة االقطاعية.
 

مع اندالع الثورة رأى ماركس وانجلز ان الثورة
في المانيا ستحصل “في افضل الشروط
المتقدمة للحضارة االوربية ومع البروليتاريا
االكثر تطورَا مما كانت عليه في انجلترا القرن
17 او فرنسا القرن 18” ولهذا السبب فانها
“ستكون المدخل لثورة مباشرة الحقة هي

الثورة البروليتارية”.
 
 

وهكذا نجد في البيان الشيوعي الذي كتب قبل
اندالع الثورة انه ان كان على الطبقة العاملة ”
ان تناضل مع الرجوازية في كل مرة لتصرف
فيها بطريقة ثورية” اال انه على االشتراكيين ”
ان يطرحوا، وبالشكل االكثر وضوحَا ، في
صفوف الطبقة العاملة الوعي بالتناقض

التناحري بين البرجوازية والبروليتاريا”.
بالرغم من هزيمة ثورات 1848 اال ان نتائجها

تحققت واختبرت خالل القرن التاسع عشر .
 
 

النتائج االولى ، استمرارية االنتفاضات الشعبية
التي شهدت ازدياد تجلي الوعي الذاتي للطبقة
العاملة على صعيدي النشاط والتظيم. وكان
تتويجها في عام 1871 كومونة باريس التي
ازدهرت خاللها ، ولوهلة قصيرة، أول ثورة
عمالية ناجحة.واضحت السلطة العمالية تطرح
في كل االنتفاضات الالحقة ، وقد حددت روزا
لوكسمبورغ الموقف الماركسي من النضاالت
الجماهيرية من اجل االصالحات بربطها دوما –
عبر المناضلين االشتراكيين- بافق الثورة
البرليتارية ” النه بالرغم من تقليص برنامجنا
ليقتصر على العمل من اجل االصالحات
االجتماعية والعمل النقابي المعتاد ، اال ان
الهدف النهائي للحركة ال يلقى به جانبا، الن كل
خطوة الى االمام انما تؤدي الى ابعد من الهدف
المباشر المعطى ، والن الهدف االشتراكي يبقى
قائما كوجهة في التقدم المفترض” (

لوكسمبورغ، اصالح اجتماعي ام ثورة).
 

النتائج الثانية ، هي استمرار محاوالت
البرجوازية ـ من خالل اصالحات فوقيةـ في
تطوير االشكال السياسية للحكم والدولة بما
يتوافق و الشروط الجديدة لتراكم رأس المال.

الثورة الروسية ودروسها،ستالينية الثورة على
مراحل

 
كان موقف لينين االولي حول الثورة في روسيا
،والذي عبر عنه بشكل واضح في كراسه “خطتا
االشتراكية الديمقراطية في الثورة
الديمقراطية”، هو ان االوضاع االقتصادية
واالجتماعية في روسيا ليست متطورة بشكل
كاف يسمح بان تكون الثورة القادمة في روسيا
ثورة اشتراكية، وشرح في كتابه ” تطور
الرأسمالية في روسيا” االليات الكالسيكية
لتطورها في روسيا . وهو موقف متراجع حتى
عن مواقف ماركس وانجلز منذ عام 1850.
واعتقد لينين في الوقت نفسه ان البرجوازية
الروسية من الضعف الى درجة عاجزة فيها عن
قيادة الثورة الديمقراطية ، لذلك يقع على عاتق
الطبقة العاملة ان تقود الثورة السقاط
القيصرية واقامة جمهورية ديمقراطية . لكن
موقف لينين اقترب كثيرا من موقف تروتسكي
” في اطروحات نيسان” وهو الموقف القائل
بانه من اجل ان تكون الثورة اشتراكية ، وليس-
في احسن االحوال- مجرد اقتصاد راسمالي
وجمهورية برلمانية ، فمن الضروري ان تنتشر-

أي الثورة- الى البلدان الصناعية المتقدمة.
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كيف يمكن تفسير ذلك ؟

 
والحال ، فان مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، أي مرحلة نزع
االستعمار وحركات التحرر الوطني ، قدمت انموذَجَا “معكوسا”

لنظرية الثورة الدائمة لتروتسكي.
 
 

بمعنى ان نظرية الثورة الدائمة تقوم على مقولتين اساسيتين ، االولى
هي حقيقة ان البرجوازية اصبحت عاجزة عن استعادة ماضيها
الثوري في الظروف الحديثة، وبالتالي هي عاجزة عن بناء دولة
رأسمالية موحدة ومستقلة في مواجهة طبقات قبل-رأسمالية او
كولونيالية حاكمة. الثانية هي ضرورة ان تقوم الطبقة العاملة بملئ
الفراغ السياسي الناتج عن ما سبق، وبالتالي عليها ان تحل وبنفس

الوقت قضايا الثورة الديمقراطية واالشتراكية.
 
 

ولكن ماذا يمكن ان يحدث اذا كان الشرط االول متوفر وصحيح ،أي
الضعف الموضوعي للبرجوازية . بينما الشرط الثاني ،أي الدينامية

الذاتية للطبقة العاملة ، لم يتحقق بعد؟
 
 

انها قوى اجتماعية اخرى هي التي تلعب دورَا سياسيَا هامَا . فقد
شهدت ثورات الصين وكوبا( طوني كليف، الثورة الدائمة) وايران
وغيرها لحظات يتفكك فيها النظام القديم نتيجة ازمة اجتماعية
واسعة ، مع وجود طبقة عاملة عاجزة . في حالة الصين شكل
الفالحون الجسد الرئيسي لقوى الثورة ، ولكن منذ ان اضحت الثورات
الحديثة يطغى عليها الطابع المديني ، فلم يعد للفالحين امكانية
تقديم قيادة سياسية تنبع منهم، وهكذا قيادة توفرها في كل االحوال

شرائح من الطبقة الوسطى هي االنتلجنتسيا.
 
 

فاذا كانت هذه الشريحة قد لعبت دورَا هامَا في قيادة الثورات
البرجوازية الكالسيكية ، اال ان دورها برز اكثر في المجتمعات

“النامية” الحديثة.
 
 

لقد وفرت شروط ضعف الطبقة العاملة لهذه الطبقة الوسطى ان تلعب
دورَا قياديَا في الحركات الشعبية. لكن الثورات التي نتجت عن هكذا
شروط كانت تحديثية وقومية ومناهضة لالستعمار ، ولكنها لم تكن

وال باي حال ثورات اشتراكية.
 
 

يجد افراد هذه الشريحة الوسطى الباحثون عن اله جديد غايتهم في
مفهوم “الشعب” وخاصة تلك االقسام منه التي تعاني من صعوبة
شديدة في تنظيم نفسها أي الفالحين. وتترافق رغبتها بااللتحام
ب”الشعب” ووضع حد لخضوع البلد او “االمة” مع شعور متنامي
بالفوقية . فهذه النخبة تشعر بان الجماهير(ها) هي الى درجة من
التخلف و البالدة تعيقها عن القيام بالثورة لوحدها ، هذه المقاربة
تفسر ميل وانجذاب اغلب هذه البلدان النامية (مصر، الجزائر، سوريا ،
غانا، اليمن الجنوبي……) الى شكل سياسي من الحكم الفردي
ورأسمالية الدولة. وقد اطلق على هذه السيرورة مصطلح ” الثورة

الدائمة المنحرفة ، او بالمقلوب)
 

في كل مكان كانت فيه القوى االجتماعية االساسية ، وبشكل خاص
الطبقة العاملة ضعيفة او مفككة وتفتقر الى قيادة سياسية اشتراكية
، فقد استمرت فيه هذه الشرائح الوسطى بلعب دور سياسي طويل
حتى بعد اندثار وتفكك تجسيداتها االيديولوجية. وانهيار االتحاد

السوفياتي وحقبة الحرب الباردة.
 

و ماذا عن “الكتلة التاريخية”؟
 

ال يمت مفهوم “الكتلة التاريخية” لدى غرامشي(دفاتر السجن) باي
صلة بمفهوم شاع عنه باعتباره نوع من التحالف مع البرجوازية. مثلما
ان مفهوم الهيمنة لدى غرامشي ال تعني عنده حجة لكل من يرغب

بتقديم تنازالت للطبقات المالكة او السعي لالتفاق معها.
لقد اكد غرامشي ، بما ال يترك مجاالَ للشك، ضرورة بناء تحالف بين
حركتي العمال الصناعيين والزراعيين. كما اكد على الدور الحاسم
للمثقفين في تشكيل هذه التحالفات . النه يرى بان المثقفين يلعبون
دورَا رئيسيَا في ربط الفالحين بطبقة مالك االراضي ، لذلك دعا الى
الحاجة لكسر هذا الرابط من خالل بناء تيار يساري في اوساط

المثقفين.
 

واذ اشار غرامشي الى اهمية توفر شكل من التوافق في اوساط
الجماهير الفالحية كشرط اولي قبل تعبئتهم في مواجهة الرأسمالية،
فانه انما يعني التحالف مع الفالحين وليس مع الرأسماليين من اجل

قطع عالقتهم مع ظبقة كبار مالك االراضي.
هذا هو مفهوم “الكتلة” التاريخية” الذي له دور محدد في التغيير
االجتماعي ، ال عالقة له باي شكل من االشكال مع دعوة التحالف او
التعاون بين العمال والرأسماليين ، او بين العمال وبين االحزاب

الشعبوية او الليبرالية او ما شابهها.

 
وتؤكد التجارب في الدول التابعة او شبه المصنعة ان برامج
“التنمية” التي تهدف الى اللحاق ( وفي اطار بلد واحد) بمستوى
قوى االنتاج القائم في الدول عالية التصنيع (المتقدمة) في العالم
لم تتم اال من خالل امتصاص كتل هائلة من الفائض من العمال

والفالحين.
 
 

ومن الوضوح اكثر ، يمكن القول انه في حالة انتصار ثورة في بلد
شبه مصنع ، فان الثورة يمكنها ان تحقق تحسنَا في مستوى حياة
جماهير الشعب من خالل توزيع ثروة االكثر غناءَا لصالح االفقر ،
ويمكنها ان ترفض دفع الفوائد واالرباح للراسمال العالمي ،
ويمكنها ايضَا ان تبدأ باحداث نقلة في الصناعة والزراعة لصالح
سياسة انتاجية تهدف الى تحسين شروط حياة الجماهير.
وبامكانها ايضَا – اذا توفرت الشروط الموضوعية – ان تسعى
وبالتدريج الى رفع مستوى االنتاجية للمجتمع ككل ، وخاصة من
خالل دعم الزراعة الفالحية بما يسمح بتوفير المزيد من الغذاء

للسكان وبما يوثق من ارتباط الفالحين بالمشروع الثوري.
 
 

بالرغم من ذلك ، ليس بامكان الثورة ان تبدأ برفع مستوى قوى
االنتاج الى مستوى مشابه لما هي عليه في الدول المتقدمة ، اال
في حالة واحدة هي ان تعيد التجربة الروسية ، أي ان تقوم
الثورة بمهمة الرأسمالية وليس االشتراكية . بمعنى اخر ان تقوم
بالتراكم من اجل التراكم ، وبناء وسائل االنتاج على حساب شقاء

جماهير الشعب….
 
 

وسيجد النظام الثوري نفسه ، على المدى المتوسط ، امام خياران
قاتالن ، طالما بقي معزوال في بلد واحد.

االول هو ان ينعزل عن السوق العالمي ، وحينئذ سيعاني من
انحدار في مستوى قواه االنتاجية ، وسيخسر امكانية تحقيق
تنمية تقنية لها قيمة على الصعيد العالمي، مما سيؤدي الى ركود

اقتصادي ، وخسارته للدعم الشعبي.
 
 

والثاني هو ان ينفتح النظام الثوري على النظام العالمي ( وهذا ما
حصل في فيتنام وكوبا..) ليجد نفسه ،في تبعيته الالحقة، اسير

لتقلبات النظام الرأسمالي العالمي.
 
 

لذلك على اليسار الماركسي ان يقول هذه الحقائق ، اذا رغب
بالقطيعة مع االطروحات ” التنموية والتصنيعية والتحديثية”
على الصعيد المحلي التي ال تعني سوى استمرار ومفاقمة

استغالل العمال والفالحين.
 

حركات التحررالوطني في العالم الثالث واالشتراكية
 

عرف لينين االمبريالية باعتبارها ” االستعباد الكولونيالي والمالي
للغالبية الواسعة من سكان العالم من قبل اقلية محدودة من
اغنى البلدان الرأسمالية واكثرها تقدمَا” (اطروحات حول المسألة
القومية واالستعمار). وكان اول ماركسي طرح ضرورة تحالف
عالمي بين الثورة البروليتارية في الغرب وحركات التحرر

الوطني في الشرق .
 

وطالب بضرورة دعم الشيوعيين لها في النضال ضد
“االمبريالية” ، لكنه حذر في الوقت ذاته من الخلط” بين مصالح
الطبقات المضطهدة ومصالح جماهير العمال والمستغلين
والمفهوم للمصالح الوطنية ككل ، والذي يعني ضمنَا مصالح

الطبقة الحاكمة”
 
 

ولذلك فقد اعلن المؤتمر الثاني للكومنترن ” ضرورة النضال
الحازم ضد محاوالت اعطاء صفة شيوعية لتيارات التحرر
الديمقراطية البرجوازية في البالد المتخلفة.. . وعلى االممية
الشيوعية ان تدخل في تحالف مؤقت مع الديمقراطية
البرجوازية في البالد المستعمرة والمتخلفة ولكن عليها أال تندمج
معها ، وعليها تحت كل الظروف الحفاظ على استقاللية الحركة

البروليتارية حتى لو كانت في اكثر اشكالها جنينية”.
 
 

اما السياسة الستالينية للدولة السوفياتية فقد سارت في االتجاه
المعاكس تماما. ومع الخمسينات والستينات اصبحت تقريبا كافة
انظمة حركات التحرر الوطني تسمي نفسها “اشتراكية” والعديد
منها ادعى الماركسية ، فيما ينطبق عليها مقولة ماركس في (18
من برومير ولويس بونابرت) :” كما يميز المرء في الحياة
الخاصة ، بين مايعتقده ويقوله شخص ما عن نفسه وبين
حقيقته وحقيقة ما يفعل . فيتبغي التمييز بدرجة اكبر في
الصراعات التاريخية بين مقوالت وخياالت االطراف المشاركة
في هذه الصراعات ، وبين تكوينها الحقيقي ومصالحها الحقيقية.

وما بين تصورها لنفسها وبين حقيقتها”.

 
والحال، فان دينامية اقتصاديات هذه البلدان ( االتحاد
السوفياتي و اوربا الشرقية سابقَا والصين وكوبا..) انما يكمن في
حقيقة اخضاع كل النشاط االقتصادي من اجل بناء وسائل

االنتاج. ومايعنيه هذا من نتائج على كل الصعد.
 

ألن سيطرة اقتصاد يعمل من اجل بناء وسائل االنتاج – في أي
بلد كان- هو الذي يمكن ان يفسر الخلل الهيكلي والفوضى والهدر
في كل مجاالت االنتاج. فان النمو الصناعي الذي نتج عنه بوتيرة
سريعة ترافق مع انخفاض مذهل في منتوجات المواد
االستهالكية والغذاء والسكن لغالبية السكان. وكان ثمن هذا
التوجه هو سحق الوعي السياسي للطبقة العاملة البتزاز الفائض
منها ومن الفالحين لتحقيق هذا التوجه االقتصادي من خالل

استغالل مضاعف .
 

النه ،وفق فكرة ماركس ،”فان العمل الحي ليس سوى وسيلة
لزيادة العمل المتراكم. اما في في المجتمع الشيوعي، فان العمل
المتراكم ليس سوى وسيلة لتحسين واغناء وتعزيز وجود

العامل”.
ويدعي بعض اليساريين بان البيروقراطية في دول ما كانت
تسمى باالشتراكية لم يكن لها من خيار اخر، سوىتصنيع البالد

باعتباره الطريق الوحيد للدفاع عن الدولة العمالية.
 

ولكن في الواقع هنالك بديل اخر، وهو القيام بتصنيع محدود ال
يدمر ويستنزف حياة العمال والفالحين ، ويسعى الى تطوير
الثورة العالمية كطريق وحيد ، على المدى البعيد، لمنع قوى
االنتاج االرقى التي تملكها الدول الراسمالية المتقدمة من ان
تستخدم لسحق الدولة العمالية. وقد كان هو الخيار الذي طرحه
قادة البلشفة لغاية عام 1924 ومن ثم المعارضة اليسارية . ولكنه

لم يكن خيار البروقراطية الستالينية.
 

ونتيجة ذلك فقد تم دفع االقتصاد نحو دينامية جديدة ، اذ
عوضَا عن االنتاج لصالح استهالك الطبقات المختلفة حل االنتاج

من اجل التراكم.
 

واصبح التراكم ، عوضَا عن االستهالك، هو هدف النشاط
االقتصادي ، وهوايضَا الرد على الضغوط الخارجية.

وباعتبار البيروقراطية الحاكمة كانت جزء َا من نظام عالمي
تنافسي ، .فقد كانت هنا ، تحديَدا، تكمن جذور ازمة هذه االنظمة
، أي الضغط من اجل التراكم في سبيل مزيد من التراكم. ويمكن
القول ، في هذا السياق، ان الخصخصة ، التي اعقبت انهيار
االتحاد السوفياتي ، كانت بالنسبة القسام من البيروقراطية، انما
هي محاولة لحماية انفسها من االزمة العامة للنظام ، ولم تكن ،

كما يعتقد البعض، سببا لالزمة.
 

لذلك فاننا نجد ان الكثيرمن اليساريين وعلى خلفية االنموذج
السوفياتي ، كان يخلط – والبعض ما يزال- بين رغبته بالتغلب
على التخلف االقتصادي لبالده وما بين االشتراكية و “التنمية
االقتصادية” . والبعض منهم يرى – حتى اليوم- ان هدف الثورة

الروسية كان “التصنيع ” والتحديث .
 
 

والواقع ، ان وجهة نظر البالشفة في عام 1917 كانت غير ذلك.
كان اليسار الماركسي الروسي يرى ان روسيا بلد معزول. وان
الطريق الوحيد للتغلب على تخلفه هو طريق التطور الرأسمالي ،

الذي يقع على عاتق البرجوازية الروسية .
 
 

وما كان يفرق البالشفة عن المناشفة قبل عام 1917 هو ان
البالشفة كانوا يعتقدون ان الطبقة الرأسمالية الروسية هي من
الجبن الى حد انها لن تسعى الى اسقاط القيصرية. وان هذه
المهمة تقع على عاتق تحالف الفالحين والعمال ، أي ما يسمى
ب”الدكتاتورية الديمقراطية”. وكان يرى البالشفة انه بمجرد ان
انجزت هذه المهمة فان العمال سينتقلون الى صف المعارضة ،
للدفاع عن مصالحهم في مواجهة االثار السلبية للتصنيع
الرأسمالي. وقناعتهم هذه تستند على ايمانهم بان االشتراكية
اصبحت ممكنة التحقيق الن تطور االنتاج في ظل الرأسمالية
ابرز ، والول مرة في تاريخ البشرية، امكانية االنتقال الى

االشتراكية.
 
 

لكن البالشفة غيروا من موقفهم هذا الى موقف اخر اقرب الى
موقف تروتسكي القائل بامكانية البدء ببناء االشتراكية في
روسيا ، ولكن دون ان يعني هذا القيام بالتصنيع داخل حدود
االقتصاد الروسي المغلق. وكثيرَا ما كرر لينين فكرة ان فرص
التقدم نحو االشتراكية ممكنة ومتوفرة ، ألن انتشار الثورة عالميَا

سوف يتغلب على تخلف روسيا.
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خاتمة
 

تشير دروس كل الثورات السابقة الى ان كل الثورات ومن ضمنها
الثورات االشتراكية تبدأ بالمعركة من اجل المطالب الديمقراطية.
وعلى االشتراكيين ان يكونوا في مقدمة النضال من اجل كل انواع

االصالحات الديمقراطية.
 

وقد اكدت التجربة االندونيسية، مثالَ، حقيقة ان الدولة االندونيسية
هي دولة رأسمالية ، وان البرجوازية االندونيسية مرتبطة عضويَا
بالدولة، مما يوضح وببساطة حدود السياسات الديمقراطية الصرفة،
والسرعة التي يمكن ان تبرز من خاللها السياسات والمطالب
االشتراكية في دينامية الثورة الالحقة، مما يعزز من اهمية طرح

مطالب اشتراكية.

بل ان االهم ، هو ان يرفع االشتراكيون المطالب الديمقراطية بطريقة
مختلفة عن اؤلئك الذين هم مجرد مشاركين في “الثورة
الديمقراطية”. وان يلجأوا الى وسائل ولقنيات انظيمية مختلفة

لتحقيق هذه المطالب.
 
 

وكان قد اكد ماركس عام 1848 على ضرورة ان يبقى العمال
متقدمين” بخطوة” امام المعارضة الليبرالية ، وان تكون مطالبهم،
وان كانت “ديمقراطية” ، ذات محتوى طبقي خاص تضع العمال في

مواجهة الديمقراطيين الليبراليين.
 
 

كانت قضية التكتيكات والشعارات اليومية بالنسبة لماركس جزء ال
يتجزأ من فهم استراتيجي اوسع يتمركز حول ان الهدف الذي نسير
نحوه هو الثورة االشتراكية . وهو لذلك لم يتحدث عن عن خكومة
مؤقتة يشكلها العمال او حاول التكهن بشكل الخكومة المؤقتة التي

يمكن ان يشكلها الديمقراطيون البرجوازيون.
 
 

لقد فدرك ماركس وانجلز ان االستقطاب الطبقي يقسم ويفرز
المعسكر الديمقراطي. وقد اشار انجلز الى ان كل الثورات تبدأ
ب”وحدة ديمقراطية متعددة الطبقات في موادهة النظام القديم.
ولكن تطور الثورة في مراحلها االولى يفسح في المجال لالنقسامات
واالصطفافات السياسية ضمن المعسكر الثوري على اساس التمايزات
الطبقية. هكذا كان الحال في كل الثورات السابقة ومن ضمنها

الثورات البرجوازية الكالسيكية.
 
 

لكن كل الثورات الالحقة لعام 1848 تتميز –بسبب الشروط
الموضوعية لتطور الرأسمالية واالمبريالية – بامكانية ان يتطور هذا
التفاوت الطبقي الى درجة يقوم فيها العمال باقامة سلطتهم المتميزة
أي المجالس العمالية. فاالشتراكية عند ماركس هي ” التحرر الذاتي

للطبقة العاملة ، وال احد اخر يمكن ان يحقق االشتراكية لهم”.
 
 

وقد برزت هذه المجالس ، كهيئات للنشاط والنضاالت، عمومأ بشكل
عفوي في كل االنتفاضات الثورية : في المانيا 1918 وهنغاريا 1919
وايطاليا عامي 1919 و 1920 وفي اسبانيا 1936 وهنغاريا 1956

وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا 1968 والبرتغال 1974 وتشيلي …..
 

وألن مقولة ان”تحرر الطبقة العاملة هو من عمل الطبقة العاملة
نفسها” هي من المقوالت االساسية في الماركسية ، فان مجالس
العمال والمنتجين ،التي هي هيئات غير حزبية، تمثل االقسام
المتعددة لنضال الطبقة العاملة . وقد تمر فترة طويلة يكون فيها
الهيمنة هي الشتراكيين”معتدلين” من الباحثين عن تسوية مع
الحكومة المؤقتة ، كما حصل مع سوفييتات الثورة الروسية التي
سيطر عليها المناشفة وحلفائهم معظم عام 1917 ، ولكن نتيجة و
مصير الثورة الروسية لم يكن باالمكان حسمه اال من خالل قدرة
الثوريين –ام ال- على الظفر باالغلبية داخل السوفييتات خالل مسار
الثورة. وفقط عندما حازوا على هذه االغلبية داخل السوفييتات

قادوها الى القضاء على الحكومة المؤقتة.
 

ان تطور الرأسمالية الحديث يجعل البرجوازية تخشى الطبقة العاملة
اكثر من خشيتهامن النظام القديم الذي يجثم على كاهلها.

 
واخيرَا، فان انهيار ما كان يسمى باالنظمة “االشتراكية” في فترة
ثورات 1989 لغاية انهيار االتحاد السوفياتي عام 1991 فتح الباب
امام حقبة يسودها خطاب ديمقراطي يتمحور حول الحدود الدنيا من
الليبرالية البرلمانية واالنتخابات مع ربط المطلب الديمقراطي “حكمَا”
باقتصاد السوق. ويتم في هذا االطار فصل امكانية تحقيق
الديمقراطية عن النضاالت الشعبية التي كانت دائمَا شرطَا ضروريا

للظفر بالحريات الديمقراطية.
 

غياث نعيسة
ك2 /يناير ـ 2007

على سبيل المثال، ترافق الضغط الثوري من االسفل
(الجماهيري) في البرازيل عام 1982 مع اصالح –ذاتي
للدكتاتورية ادى الى انتقال ديمقراطي متفاوض عليه
وحافظ على سيطرة البرجوازية المدنية، بينما لم
تلعب الطبقة العاملة البرازيلية دورَا مستقالَ بل انحلت

في الحركة الديمقراطية العامة.
 
 

اما في االرجنتين عام 1982 فان الثورة وسقوط
الحكم العسكري لم يترافقا مع بروز هيئات مجالسية او
هيئات ازدواجية سلطة. ولم يكن هنالك أي حزب ذو
نفوذ جماهيري ، مما ادى الى قيام اقسام من

البرجوازية باستالم السلطة.
 
 

ليس المثال االرجنتيني يتيمَا. فقد شهدت بلدان
امريكا الالتينية سيرورات مشابهة . أي ان سقوط
الدكتاتوريات مع غياب لهيئات سلطة بديلة ادى، مع
وجود طبقة حاكمة جاهزة الستخدام مؤسسات
البرجوازية الديمقراطية ، الى حرف النضاالت

الجماهيرية وتجميد السيرورة الثورية.
 
 

والدرس الرئيسي من هذه التجارب هو ضرورة ان
يجهد االشتراكيون في العمل داخل صفوف الحركة
العمالية واوساط الشباب والمنظمات الشعبية
والفالحية. . والقيام- على اساس هذه االستراتيجية
الدائمة- بالتنظيم من االسفل(القاعدي) والسعي
لتوحيد الصفوف والشرح الصبور والمثابر لضرورة بناء
نظام من نوع جديد يقوم على الحشد الجماهيري
الدائم وقيام الجماهير العاملة والمأجورة بتنظيمها

الذاتي وادارتها الذاتية للحكم.
 

الثورات المخملية
 

ان محصلة تجارب ثورات اوربا الشرقية عام 1989
كانت مزيجَا من االنجاز وخيبة االمل في الوقت نفسه.
االنجاز الحقيقي لثورات 1989 هو انها اسقطت
سياسية دكتاتورية واقامت محلها شكل للحكم يسمح
فيه للعمال بحق تشكيل واالنظمام الى النقابات التي
لم تعد تحت سيطرة الدولة.وحقهم في التنظيم
السياسي والتعبير عن انفسهم ، وحرية لم يعهدوها في

ظل االنظمة الستالينية السابقة.
 
 

اما خيبة االمل فتنبع من ان مثل هذه الحركة الثورية
العالمية قد انتهت باقامة نظام اقتصادي وسياسي
يحافظ على السلطة الواسعة للطبقة الحاكمة ، متيحَا
لها في المجال باعادة تجديد سيرورة تراكم رأس المال
، من خالل مفاقمة استغالل العمال. هذه الخيبة يمكن
النظر اليها من زاويتين . االولى هي تحرر العديد من
الشخصيات القيادية لهذه الثورات من اوهامها ،وقد
اجادت روزا لوكسمبورغ في وصفها بان ” المصلح
البرجوازي الصغير يرى جوانب (حسنة) و (سيئة) في
كل شئ . انه يقضم قليالَ من كل انواع االعشاب”
.والثانية هي في فداحة االستغالل االقتصادي وعملية
العزل السياسي الذي تتعرض له جماهير العمال في
مجمل دول اوربا الشرقية . والذي يترافق مع تدهور

حاد للمستوى المعيشي لغالبية السكان.
 
 

بالمقارنة، فان خيبة امل ثوريي ثورات 1989 هو نوعيَا
مختلف عن خيبة امل ثوريي الثورات البرجوازية
الكالسيكية . ألن برنامج االخيرين لم يكن ممكنَا
تحقيقه بسبب الشروط االقتصادية- الجتماعية للعصر
. بينما تم هزيمة برنامج البالشفة في روسيا من خالل
ثورة –مضادة هي الستالينية. اما ثوريي الديمقراطية
لعام 1989 فان خيبتهم نتجت –على العكس من
االخيرين- من ان برامجهم قد تحققت . والخطأ (سبب
الخيبة) يكمن في البرنامج وليس في شروط الوضع

الموضوعي او سلطة القوى التي واجهتهم.

ألن تحقيق الهيمنة السياسية تعني – وفق غرامشي- قدرة
الطبقة العاملة على قيادة تحالفات سياسية ، وان تصبح
شعاراتها ومطالبها هي شعارات ومطالب الشرائح الوسطى
والفالحين والشرائح المفقرة من الطبقة الوسطى ، باعتبار

تحقيق ذلك شرط اولي لتحقيق النصر.
 
 

الثورة ، في النظرية الماركسية ، ال يمكن ان تكون سوى من
عمل الجماهير الواسعة، وليست ابدَا من عمل اقلية صغيرة
كائنَا ما كانت ، واالنتفاضة هي اوج هذه السيرورة ولحظة

نوعية تنظم كفن.
 
 

ومن اجل اقناع وكسب الجماهير للثورة االشتراكية ، فان عمل
يومي وشاق سيكون ضروريَا … من اجل ” مراكمة القوى داخل
الطبقة العاملة”. فالدعوة للثورة االشتراكية والسلطة العمالية ال
تتضمن في كل االحوال ادنى تبني للمغامرات اليسارية
المتطرفة التي تدفع بالجماهير في شروط يتم فيها هزيمتها
وسحقها. ومهمة الماركسيين ان يعرفوا تمامَا التمييز بين
مرحلة مراكمة القوى وبين مرحلة استخدام هذه القوى في

العمل الثوري.
 
 

الخطأ الفادح الذي ارتكبته االشتراكية –الديمقراطية كان
تحويلها الستراتيجية مراكمة القوى الى استراتيجية دائمة.
وتحويلها للمشاركة في االنتخابات الى استراتيجية الستالم

السلطة وليس لمراكمة القوى.
الديمقراطية والدكتاتورية

 
تقوم انظمة الحكم على اليات من نوعين : االولى تحقيق
الرضاء والثانية االكراه. وفي حين نجد ان وزن االجهزة
االيديولوجية ووسائل االعالم كبيرة وهامة في الديمقراطيات،
دون غياب االكراه والقوة . فاننا نرى بان اليات القوة واالكراه
هي االهم واالبرز في الدكتاتوريات ، دون الغاء حاجتها الى حد
ما من الرضاء. وعلى الرغم من سيطرة االنظمة الدكتاتورية
على مفاصل نشاطات المجتمع ، ووجود –اوغياب- مؤسسات
برلمانية شكلية اال انه يبقى دائما مساحات ومجاالت يمكن

الصراع عليها.
 
 

ان سيرورة هزيمة هذه االنظمة- بقراءة التجارب العديدة
الحديثة(وخاصة في امريكا الالتينية وجنوب شرق اسيا)- تنمو
من خالل عملية تراكم لقوى بطئ وسري ، حتى تنفجرالنضاالت
في بعض القطاعات المؤثرة ان كانت الحركة الطالبية ام
النقابية او الحركات الشعبية. وتشير قراءة هذه التجارب الى
انه ليس مهمَا ماهية القطاع الذي يبادر بالحركة ، والتي تأخذ
عمومَا طابع تحرك جماهير ينفجر بعد فترة طويلة من االختمار
واالعداد . وتحمل هذه الحركات مطالب ديمقراطية ( مثل
شعارات لتسقط الدكتاتورية او لتسقط الحكومة) مما قد يؤدي
في البداية الى تعديل موازين القوى مع الدكتاتورية ، حتى

يصل الى نسف اسسها.
 
 

ان التحركات الجماهيرية تبدو في البداية وكأنها “حرب حركة”
، اذ يؤدي بروز نضاالت كبيرة يعمق التناقضات االجتماعية ،
الى ان تظفر القوى السياسية بمساحات جديدة للعمل والتوسع
في عدد من المؤسسات وان تعيد بناء ذاتها وتراكم مزيد من
القوى، مما يسمح لها بنشاطات اكثر هجومية ، حتى لو كانت
امكانياتها ما تزال محدودة ، مثل “احتالل” اماكن للتظاهر

واالعتصام والدعاية والنشاط..الخ.
 
 

وتأخذ التحركات الجماهيرية في ظل االنظمة الدكتاتورية ،في
العادة، طابع طبقي تعددي ، وتشمل حتى قطاعات من
البرجوازية . ولكن البرجوازية ، كطبقة غير حازمة حتى في
الصراع من اجل المطالب الديمقراطية، ال ترغب باي ثورة
خشية ان ال تذهب الجماهير بعيدَا في المطالبة بما هو اكثر من
مجرد تغيير اشكال السيطرة (الطاقم الحاكم). ومشاركة اقسام
من البرجوازية في الصراع من اجل الديمقراطية يأتي عمومَا
عندما يصل هذا الصراع الى ذروته، وتحاول ان تضعه في اطار
وحدود الرأسمالية. اذن ، تقوم البرجوازية باستخدام قوتها
االقتصادية واالجتماعية للتالعب بالثورة وتجميدها في

مرحلتها الديمقراطية.
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ثالثة جوانب من التطور المتفاوت والمركب في الصين المعاصرة
 إن كل شيء تقريبًا يكتبه المرء عن الصين يصبح قديمًا قبل خروجه
من المطبعة، ولكن من الممكن تمييز استمرارية األشكال السابقة
للتطور المتفاوت والمركب هنا، أود مناقشة بشكل موجز ثالثة أمور:
انعدام االستقرار الناجم عن تدفق النازحين الريفيين إلى المدن؛ واقع
مقاومة الطبقة العاملة والتنظيم الذاتي؛ وقدرة الدولة على “احتواء”

حاالت انعدام االستقرار هذه.
 

أ. النزوح الريفي
 

كما حصل بعد الحرب العالمية األولى، حصلت موجة تدفقية هائلة
للعمال إلى المدن، ولكن باتت اآلن على مستوى أعلى بكثير. العديد من
هذه المدن لم تكن موجودة ، كما رأينا في الجزء الرابع، إنما بنيت فقط
بهدف إنشاء المصانع ومراكز التوزيع الجديدة. في السابق نظم نظام
تسجيل األسرة أو نظام هوكو للحد “من النزوح من الريف إلى
المدينة”، وذلك كجزء من العملية التي جرى خاللها “تقليص من نمو
المدن”: “ضمن المدينة الماوية، جرى تشكيل المشهد االقتصادي
واالجتماعي إلى وحدات خلوية متكررة من الكومبوندات الدانوية
(مراكز العمل)”. وليس تحليالً زائدًا القول إنه على مستوى الوعي ماو
الذي عرف أنه مع تنامي المدن يمكن أن يتشكل تغييرًا اجتماعيًا يمكن

أن يشّكل خطرًا على حكم حزبه. 
 

رغم ذلك، حصلت تغييرات منذ عام 1991 وخاصة في تكوين السكان
النازحين والعالقة بين النازحين الجدد ونقطة منشئهم. المناطق الثالث
العظمى للتصنيع النيوليبرالي هي دلتا نهر اللؤلؤ، ودلتا نهر يانغتزي وما
يمكن تسميته ممر بكين-تيانجين. الحظ ريتشارد والكر ودانيال بوك:
“هناك 3 طرق أساسية نحو البلترة في الصين: بدءا من الريف الزراعي،
ومن الشركات الحكومية المنهارة في المدن، ومن خالل تفكيك
مؤسسات القرى السابقة”. (11) تشكلت القوى العاملة الجديدة بكل
تأكيد من هذه المجموعات، ولكن كان لها عالقة مختلفة مع الطبقة
العاملة. المجموعة الثالثة التي ذكرها والكر وباك، الموظفون في
شركات الدولة، كانوا بالتأكيد جزءًا من “البروليتاريا” في وظائفها
السابقة، وذلك ألننا ال نوافق على الرأي الغريب القائل بأن العمال الذين
توظفهم الدولة ال يعتبرون “عماالً”. في الواقع، يشبه مصيرهم مصير
العمال في الشركات المخصخصة في الغرب، على الرغم من أن العمال
الحكوميين يتمتعون بحماية اجتماعية وضمانات وظيفية أفضل إلى

أن جرى تفكيكها خالل الـ 1980ات والـ 1990ات.
 

المجموعة الثالثة، العمال في الريف والشركات القروية والتي دعمت
البنية التحتية والتعاقد من الباطن مع الشركات المملوكة من الدولة،
احتلت موقعًا أكثر تناقضًا. كانت هذه تقع من دون شك في “الريف
الزراعي” ولكن كما يقترح والكر وبوك، شغل موظفوها موقعًا انتقاليًا،
ألنهم فالحون سابقون “محميون اسميًا من التزامات الحكومة
المحلية”. مع ذلك، حيث جرى حل العديد من الشركات المملوكة من
الدولة بحث الناجون عن أرخص مقاولين من الباطن، فوقعت الشركات
القروية في أزمة، األمر الذي أدى إلى التخلص من أغلب العمال الذين
جرى تحويلهم إلى “بروليتاريا تخضع لقوة السوق بالكامل”، وهي
تجربة أحسن الكاتبين بوصفها بـ”تحول ماركس من العمالة “الرسمية”

إلى استيعاب “حقيقي” للعمالة”.
 

أخيرًا، خضعت المجموعة األولى، الفالحون الحقيقيون، لعملية بلترة
كالسيكية: “النزوح الريفي إلى المدن كان واسعًا، حيث بلغت أعدادهم
بحلول 2007 حوالي 120 مليون نسمة منذ عام 1980- أكبر نزوح في

تاريخ العالم”. (12)
 

خالل الـ 1920ات، كان النازحون يهدفون إلى االنتقال بشكل دائم،
ولكن ذلك لم يكن هو الحال بالضرورة خالل 1980ات و1970ات، كما

فسر كيفين لين:
 

“كان الجيل األول [من العمال النازحين] من المزارعين الذين دفعهم
الفقر الريفي وجذبهم االقتصاد الُمدني المزدهر، للنزوح إلى المدن
الصينية خالل الـ 1980ات. كانت رواتبهم في المدن قليلة ولكنها كانت
أعلى من مداخيلهم في الريف. بالنسبة للشابات، حقق العمل في
المصانع والعيش في المدن نوعًا من الحرية. ولكن أدى نظام تسجيل
األسر والجذور الريفية إلى عودة الجيل األول من العمال النازحين إلى

قراهم. (13)
 

كانت هذه الهوية “المزدوجة” ممكنة ألن الدولة تحتفظ بنظام ملكية
األراضي الذي يسمح ألفراد العائلة بالعمل في الصناعة الُمدنية مع
االحتفاظ بالروابط مع الحيازات الصغيرة. كان أحد العوامل الذي ساعد
على تهدئة التوترات التي كانت ستتراكم بشكل ال يمكن السيطرة عليه
في المدن، وهو الرابط الذي استمر بين العمال والريف، سواء كمكان
لجوء في فترات البطالة أو عدم دفع األجور، أو لتأمين مصدر معيشة

من الزراعة:
 

“المزرعة العائلية هي التي منحت العامل النازح بديالً عن المزايا التي
ال يحصل عليها من العمل في المدينة، إضافة إلى األمان في فترات

االنقطاع عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة،

 في حين يساعد العامل نفسه على استكمال األجور المنخفضة
ألفراد األسرة المساعدين والمنخرطين في الزراعة في األراضي
الصغيرة ذات المردود المنخفض. وطالما بقي فائض كبير من
العمالة في الريف، إن الظروف البنيوية لهذه الوحدة االقتصادية
العائلية الجديدة التي تقوم على عملين- عمل العامل النازح

والعمل الزراعي- هي التي ستسيطر”. (14)
 

على العكس من ذلك، إن الجيل الجديد من العمال النازحين،
الذين ولدوا خالل الـ 1980ات والـ 1990ات، والذين يشكلون 58

بالمئة من العدد اإلجمالي، كانت روابطهم أضعف بالريف:
 

“أغلبهم، كالجيل األول، جاؤوا مباشرة من المزارع والمدن
الصغيرة، لكن نسبة ضئيلة منهم ولدت أو ترعرعت على يد أهلهم
النازحين من الجيل األول. بشكل عام كان ارتباط هذه المجموعة

بالريف أضعف، وهم أكثر تعودًا على الحياة الُمدنية”.
 

مع ذلك، هذا ال يعني أنهم توقفوا تمامًا عن تعريف أنفسهم بأنهم
فالحون أو أبناء المناطق الريفية:

 
“يعيش هؤالء العمال النازحون في مأزق اجتماعي حيث ال
يعتبرون أنفسهم ُمدنيين وال ريفيين، وتتعارض إقامتهم الُمدنية
وتطلعات الشباب مع الحواجز االجتماعية والمؤسساتية التي

تحول دون إقامتهم الدائمة”. (15)
 

هناك بالطبع جانب مجندر للوضع الذي يجد النازحون أنفسهم
فيه. يشير العمل الميداني للباحثة جوليا شوانغ بين العامالت
النازحات في مناطق تجهيز الصادرات إلى أنهن أكثر احتمالية أن
يعدن إلى قراهن من الرجال، ويعود ذلك إلى الضغط عليهن من
إناث األسرة: “بعض النساء األكبر سنًا في فامينغ يتوقعن من
النساء النازحات أن يتمسكن بالقيم والتقاليد حتى عندما
يتعرفن على القيم الُمدنية الحديثة في مناطق إقامتهن

الجديدة”. (16)
 

ال تتعلق الضغوط بالتمسك بالتقاليد فقط، إنما هي وسيلة
للتعامل مع موضوع عملي: الغياب الفعلي- وبعد تقريبًا 70 سنة
من “الشيوعية”- لدولة الرعاية االجتماعية وما ترتب على ذلك

من اعتماد على النساء لتأمين أو على األقل الدفع لقاء الدعم:
 

“في المجتمعات المرسلة [للنازحين]، تواجه النساء عائقًا
مزدوجًا: يتوقع منهن دعم أزواجهن المنخرطين بموجات نزوح
خطرة أو معرضة للخطر؛ ومن المتوقع منهن التفاوض مع
أزواجهن لتوجيه جزء من المداخيل لرعاية أهاليهم/ن المسنين/

ات المفتقرين/ات للرعاية أو الدعم االجتماعي”. (17)
 

واحدة من اللواتي قابلتهن شوانغ (“الزهرة الذهبية”) من قرية
فامينغ في مقاطعة سيتشوان هي نازحة مؤقتة إلى المدينة قبل

زواجها:
 

“لكن الزهرة الذهبية استاءت من الصفقة المتفاوتة التي جسدها
الزواج. رأت أن العمل المنزلي هو شكل من أشكال العبودية، ال
يطاق خاصة مقارنة مع الحياة التي عرفتها خالل نزوحها. وقد
تخيلت مستقبلها القريب: “في النهاية سأكون لوحدي أرعى
الخنازير في القرية خالل وجوده في المدينة للعمل. على األقل
يمكنه الخروج والعمل، والحصول على حياة حقيقية في

المدينة”. (18)

ما هو الوضع الذي يواجهه النازحون في مراكز العمل في المدن؟
يحاجج تشينغ كوان لي ما يحصل في كل المجاالت إنها “أشكال
من االستبداد غير المنظم” المتضمن اعتماد العمال على اإلدارة
لتأمين معيشتهم، والسلطة اإلدارية تفرض إجراءات قسرية
بهدف الرقابة على العمال، ويتخوف العمال من هذه الرقابة ألنها
تعني المزيد من االنتهاكات لهم ولمصالحهم وحقوقهم، وما يتغير
هو “الدرجات المتفاوتة” من هذا االستبداد الذي يمكن أن

يمارس في “الشركات الصناعية أيًا يكن نوع ملكيتها”:
 

“مثالً، تعود ساعات العمل الطويلة بشكل عام وعمليات
التشغيل المكثف في الشركات الخاصة أكثر من الشركات
الحكومية إلى حجم وطبيعة الطلبات المطلوبة منهم،
وليس بسبب اختالف نوع السلطة في اإلدارة وضرورة

االنضباط في هذين النوعين من الشركات”. (19)
 

كذلك، إن العمال النازحين، الذين يسمون باللغة الصينية بـ
“العمال الفالحين” (نونغمينغونغ)، ينظر إليهم على أنهم غير
متعلمين ومفتقرين للثقافة بشكل عام من قبل العمال القاطنين
في المناطق الُمدنية، وهم بطبيعة الحال مستاؤون من هذا
التنازل: من الواضح أن ذلك يشكل عائقًا أمام وحدة الطبقة.
أعلن االتحاد العمالي الرسمي، اتحاد نقابات عمال الصين، أنه
يتحمل مسؤولية “تمثيل” العمال النازحين فقط في سنة 2003.
ونظرًا إلى أن االتحاد العمالي هو أداة بيد الدولة للمراقبة
واإلدارة، فإن ذلك يعد نعمة مختلطة، إنما على األقل هي

استجابة لواقع نضالية العمال النازحين. (20)
 

ب. مقاومة العمال
 

إن واقع أن العمال النازحين يميلون للعمل في القطاع الخاص
وبالتالي يتعرضون لظروف قاسية مهيمنة هناك، إلى جانب
تراجع الريف األمر الذي يعطيهم حجة للهروب، مهما كانت
مؤقتة، قد يكون قد ساهم بكونهم األكثر نضالية من العمال في
القطاع الحكومي. حيث كانت المشاكل المتمثلة بالطرد وإغالق
أماكن العمل تشكل مسألة مركزية. ال ينعكس االختالف النسبي
في درجات النضالية بالضرورة في اإلطار التوضيحي الذي
يسعى العمال الصينيون من خالله إلى فهم وضعهم. إذا كان من
شيء، فإن بحث لي قد وجد أن أولئك الذين ما زالوا يعملون في
القطاع الحكومي يدينون لمضطهديهم “باإلطار المعرفي
“للطبقة”، وهو يستشهد بقول أحد العمال “الذي ينتقد بحماسة
انحطاط االتحاد الرسمي حيث يصفه بـ”االتحاد األصفر” وتحوله
كوادره إلى طبقة رأسمالية”، في حين “يستعمل البعض اآلخر
مفاهيم ماركسية لفهم وتقييم اشتراكية السوق”، ويبلغون عن
شخص “يدين التوزيع غير العادل للدخل عبر استدعاء نظرية

القيمة عند ماركس”.
 

رغم ذلك، يميل العمال النازحون إلى التعبير عن
معارضتهم بعبارات مختلفة:

 
“يؤدي التقاء العمال الفالحين النازحين مع قوى السوق
والرأسمالية إلى نقد يلّمح إلى وجود “اغتراب”، يقوم أكثر على
إنكار الكرامة اإلنسانية، وفقدان االستقاللية الشخصية، والخداع،

ليس بمعنى االستغالل”. (21)
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هذا ليس مفاجئًا كما يبدو. فالماركسية كانت متاحة للعمال
المتردكلين حديثًا في الـ 1920ات حين كانت عقيدة جديدة ال
تشوبها شائبة، جرى تصفيتها خالل التجربة البلشفية، والتي
ساعدتهم على فهم استغاللهم واضطهادهم؛ ولكن كما في روسيا
الستالينية نفسها، حيث كانت أيديولوجية الطبقة البيروقراطية
تعتبر نفسها “ماركسية-لينينية” لتقريبًا 70 عامًا، ال يمكن لها أن
تلعب نفس الدور. في أفضل األحوال، يمكن للعمال في القطاع
الحكومي لفت النظر إلى تناقضات “االشتراكية” النيوليبرالية،
في حين أن العمال في القطاع الخاص، حيث أنه بالنسبة لهم
الخطاب الماوي هو أقل أهمية، يعبرون عن معارضتهم من خالل
شكل االقتصاد األخالقي. “مجموعتا العمال، التقليديون والجدد،

مندمجتان في بحث مشترك عن ذاتية الطبقة”. 
 

لذلك يعتمد الكثير على ما إذا كانت الماركسية الحقيقية القادرة
على تفسير مسار الصين “الماركسية” هي متاحة ألعداد كبيرة
من العمال الصينيين. إذا حصل ذلك، فيجب أن يجد جمهورًا

جاهزًا كما كان هو الحال خالل الـ 1920ات.
 

في مقدمتهما لكتاب هاو رين المهم الذي جمع مقابالت مع العمال
النازحين المشاركين في النضال بالقطاع الصناعي في دلتا نهر

اللؤلؤ، الحظ زونغجين لي وإيلي فريدمان:
 

“تعرضت الصين “االشتراكية” الشكلية بشكل
متزايد للعديد من المشاكل التي نعاني منها في
العالم الرأسمالي: انخفاض األجور، غياب
االمتيازات، الفوضى في أماكن العمل، أصحاب عمل
وحكومات معادية للعمل النقابي، ونظام سياسي

غير تمثيلي”. 
 

لحسن الحظ، كانت استجابة العمال الصينيين كذلك “زائدة عن
الحد”، على األقل بشكل عرضي. إن غياب ما يمكن أن نسميه
بالنضال الطبقي الرسمي أو المؤسساتي من خالل األحزاب
العمالية، أو النقابات العمالية الحرة، أو الحركات االجتماعية لم
يمنع من وجود نضال طبقي، كما بدا بشكل واضح داخل القطاع
الصناعي وما سماه لي “زيادة مذهلة في تحول العمال الصينيين

إلى اآلليات القانونية الموجودة لطلب اإلنصاف”. 

إن مستوى النضال كان أكثر من المعتاد نظرًا إلى أنه جرى
التعبير عنه خارج البنى النقابية الرسمية، على الرغم من أن
االتحاد العمالي اآلن قد أصبح أكثر استجابة لمطالب العمال على

المستوى المحلي. 
 

كان المثال األخير األكثر إثارة لإلعجاب هو إضراب آذار/مارس-
نيسان/أبريل عام 2014 في شركة األحذية يو يون في دونغوان
بسبب عدم دفع اإلدارة اشتراكات الضمان االجتماعي، والذي ربما
كان األكبر في تاريخ القطاع الخاص في الصين. وقد بلغ ذروته
حين أغلق بشكل كامل ثالثة مصانع طيلة 11 يومًا، مع مشاركة
حوالي 30 ألف عامل أو حوالي 80 بالمئة من القوى العاملة في
الشركة وشارك 10 آالف عامل في تظاهرات واحتجاجات. في
نهاية األمر، انتهى اإلضراب فقط عندما تدخلت وزارة الموارد

البشرية والضمان االجتماعي وأمرت الشركة بدفع االشتراكات. 
 

ج. تحوالت الدولة
 

في مواجهة هذه الوقائع، من المؤكد أن مايك
دايفس على حق حين قال: “200 مليون عامل
في القطاع الصناعي والمناجم والبناء في الصين،

هم أخطر طبقة على وجه األرض”.
 

رغم ذلك، ما تخبرنا به التجربة أن الدولة قد طورت قدرتها على
التكيف و”استيعاب” و”احتواء” تأثيرات التطور المتفاوت
والمركب، تمامًا كما فعلت الدول الرأسمالية في فترات سابقة.
ومن المفارقات، – نظرًا الستمرار التوهمات اليسارية الغربية
حول الطبيعة االشتراكية للنظام الصيني- أن واحد من أسباب
هذه القدرة هو استمراره بأداء ما كان تاريخيًا إحدى وظائف
الدولة الرأسمالية، ولكن جرى إضعافه بالغرب من خالل عقدين
من النيوليبرالية ومؤخرًا التجارب الشعبوية اليمينية: تمثيل

وإدارة مصالح رأس المال القومي بمجمله.
 

ارتفع معدل “الحوادث الجماعية بعد عام 2003 وعلى نحو خاص
بعد عام 2008، حيث رد العمال والفالحون الصينيون على
االنكماش االقتصادي وتطبيق قانون لعقود عمل جديد وقانون

الوساطة في النزاعات العمالية من خالل تسريع النضال.

وعلى العكس من االنطباع القائل أن غياب الحريات الشكلية يمنع
من حصول تغييرات في األعلى ناتجة عن النضال من األسفل، إن
العمال الصينيين، عبر نضالهم شبه القانوني وغير القانوني، وعادة
من دون تنظيم رسمي، أجبروا الطبقة الحاكمة المتوترة على
التنازل عن تغييرات قانونية كبيرة والتي كان لها أبلغ األثر، على
المستوى الدولة المحلية، بحيث أجبرت على التحول من االعتماد
الوحيد على القمع إلى اعتماد نهج مزدوج يقوم على القمع

والمصالحة.
 

أدى تطبيق قوانين العمل الحديثة إلى زيادة كبيرة في النزاعات
المعروضة ضمن آليات معالجة النزاعات العمالية وفي المحاكم ذات
الصلة. وفي الوقت عينه، وبعيدًا عن إهماد النضال العمالي
الراديكالي، يبدو أن هذه التنازالت قد شجعتهم على زيادة
االحتجاجات العمالية. ومن المفارقة أنه يبدو أن المعلومات
المتعلقة بالتشريع الجديد كانت بمثابة المحفز للنضال خاصة وأن
أصحاب العمل حاولوا االلتفاف على القوانين الجديدة. وصف أحد

المراقبين الوضع في قسم لونغانغ في شينزين:
 

“في نهاية العام 2007، عمت اإلضرابات، وشارك فيها العمال من
القطاعات الصناعية والمهنية. لم يذهبوا إلى عملهم، إنما تجمعوا
أمام البوابة أو تجولوا في الساحة. كانت اإلضرابات في المصانع
الكبيرة التي تضم على األقل 200 إلى 300 عامل. مصانع مثل
يونغشانغ وداهوا وجينغشانغ تضم آالف العمال. في ذلك الوقت،
كانوا قد باشروا بتطبيق قانون العمل الجديد. وفقد العمال
أقدميتهم بعد أن أنهى أصحاب العمل عقود عملهم الحالية، فأضرب

العمال”. 
 

تضمنت التحركات العمالية أكثر من مجرد إضرابات (التي أصبح
وضعها حاليًا في مأزق قانوني بالصين)، ولكن شملت كذلك إغالق
الطرقات واالعتصامات والمظاهرات. وكان للضغط القاعدي التأثير
نفسه تمامًا كما حصل خالل فترة التصنيع والتمدين في الدول

األخرى.

 
و هنا يجب معرفة شيئًا هامًا و هو: إن رأس المال
ينقسم إلى نوعين: (رأسمال ميت و الجهد
المبذول/قوة عمل العمال) ، رأس المال الميت هو
اآلالت و المعدات و التقنيات المستخدمة ، أما
النوع الثاني من رأسالمال و هو الجهد المبذول من
قبل العمال ، و عليه لكي يزيد الرأسمالي ربحه
يوجد لديه حلين ال ثالث لهم ، و هما ضخ مال
أكثر و زيادة االستثمارات فى المعدات و التقنيات
الحديثة حيث يستطيع إدخال دخل أكبر مع
تثبيت أجور العمال فبتالي زيادة الفرق بين
التكلفة و الدخل و لكن هذا حالً طويل األجل
سوف يستهلك ماالً و وقتًا ، و أما تقليل تقليل
أجور العمال مع تثبيت الدخل و هو الحل األسرع

و األكثر توفيرًا للمال!! ،
 

 و ألنه و طبقًا للقانون المدني و قانون العمل فى
أغلب دول العالم ال يمكن تقليل أجر أو راتب
العامل عن المتفق عليه فى عقد العمل ، فإن الحل
الوحيد هنا هو تقليل عدد العمال عن طريق
التسريح!! ، و لألسف يبدو إن شركة تويتر
الوحيدة التى ستقدم على هذا الحل الصعب فى
ظل احتدام المنافسة الشرسة فى قطاع األنترنت
و تكنولوجيا اإلتصاالت و األزمة اإلقتصادية
بسبب الحرب الروسية - األوكرانية ، فكذلك شركة
ميتا المالكة ل{فيسبوك ، إنستجرام ، واتساب ،
أوكليس للواقع األفتراضي} كذلك قامت بتسريح
عدد كبير من الموظفين ما يمثل ١٣٪ من إجمالي

موظفين الشركة فى تاريخ 9/11/2022.
 

لمن ال يعرف معني التسريح ، فالتسريح قانونًا:
"هو االستغناء عن عدد من الموظفين دون خطأ
منهم يستوجب الفصل أو العقاب التأديبي ،
ألسباب إقتصادية تتعلق بماليات الشركة ، وال
تلتزم الشركة بتحديد السبب أو إثبات الخسائر

المالية".
 

ماكس _ الخط األمامي

فى يوم الجمعة الموافق 4/11/2022 قام رجل
األعمال األمريكي - الجنوب أفريقي (أيلون ماسك)
صاحب شركة تسال و شركة سبيس أكس ، و المالك
الجديد لمنصة التواصل االجتماعي الشهير (تويتر)
بتسريح ٥٠٪ "نصف" موظفين المنصة بحجة تقليل
النفقات ، فى قرار غريب و صادم للجميع حول العالم
عمومًا و فى الواليات المتحدة األمريكية خصوصًا.

 
و لكن لما لم يصرح ماسك بهذا قبل شراء المنصة و
طالما كان على علم بخسارة المنصة ماليًا ، عند
إطالعه على ماليات شركة المنصة قبل إتمام
الصفقة؟؟ ، لماذا ماسك لم يوقف بعض المشاريع
الخاسرة أو المكلفة؟؟ ، لماذا لم يكتفي بفرض رسوم
عالمة التوثيق على الحسابات الموثقة...نعم ألن أقل

العناصر قيمة هي "العمال"!!
 

طبقًا لنظرية كارل ماركس (فائض القيمة) يكون ربح
الرأسمالي "صاحب العمل/الشركة" من الفرق فى
تكاليف األنتاج و السعر النهائي للسلعة/للخدمة ،
فمثالً: (ربح تويتر = دخل الشركة اإلجمالي - تكاليف
التشغيل من كهرباء و أيجار خوادم و إصالحات و
أجر العمال و الموظفين و بدالتهم) ، و عليه كلما
قللت من التكاليف مع تثبيت الدخل اإلجمالي زادت

األرباح ،
 

و هنا يجب معرفة شيئًا هامًا و هو: إن رأس المال
ينقسم إلى نوعين: (رأسمال ميت و الجهد المبذول/
قوة عمل العمال) ، رأس المال الميت هو اآلالت و
المعدات و التقنيات المستخدمة ، أما النوع الثاني
من رأسالمال و هو الجهد المبذول من قبل العمال ، و
عليه لكي يزيد الرأسمالي ربحه يوجد لديه حلين ال
ثالث لهم ، و هما ضخ مال أكثر و زيادة االستثمارات
فى المعدات و التقنيات الحديثة حيث يستطيع
إدخال دخل أكبر مع تثبيت أجور العمال فبتالي
زيادة الفرق بين التكلفة و الدخل و لكن هذا حالً
طويل األجل سوف يستهلك ماالً و وقتًا ، و أما تقليل
تقليل أجور العمال مع تثبيت الدخل و هو الحل

األسرع و األكثر توفيرًا للمال!! ،

✪ تويتر و فائض القيمة،صفقة «ماسك» المشؤومة و تسريح العمال
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