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 ▫افتتاحية العدد 66 من جريدة الخط األمامي ،
لسان حال اليسار الثوري في سوريا

 
▪هكذا دوت هتافات الجماهير اإليرانية منذ شهر
أيلول/سبتمبر الماضي في انتفاضتها ضد النظام
الثيوقراطي الحاكم. وكانت كردستان هي منطلقها،

لتعم بعدئذ جميع المناطق اإليرانية. 
 

▪كانت الجماهير الثائرة في تركيا، قد رفعت  
الشعار ذاته في مواجهتها لقمع الدولة التركية قبل
نحو عقدين من الزمن. مثلما رفعته المقاومة
الشعبية في مواجهة داعش والمستبدين في سوريا

والعراق بين عامي 2012 و2014.
 

▪أصبح هذا الهتاف/الشعار يعبر بامتياز عن روح  
المقاومة والتحرر للجماهير في منطقتنا -وأوسع
منها- كأنه يحمل في طياته أهداف التحرر نفسه

وجوهره.
 

▪إذ نرى أن تحرر المرأة ودورها البارز يشكالن  
مؤشرين جوهريين عن مدى تحرر المجتمع. كما أن
الحياة الكريمة والحرة القائمة على العدل
والمساواة إنما هي هدف الكفاح التحرري، الذي ال
ينفك عن الكفاح االيكولوجي، ألن النظام الرأسمالي
العالمي قد وصل إلى مرحلة مريعة من تدمير
مقومات الحياة في كوكبنا، مهدًدا وجود البشرية
نفسها. وبالتأكيد فإن التحرر الشامل لإلنسانية
-وهو الشرط الواجب الوجود لكفاح جماهيري
كهذا- يعني تحديًدا -بالنسبة إلينا- االشتراكية من

األسفل، وعلى مستوى العالم.
 

 ▪كان الفضل األول في طرح هذا الشعار الكفاحي
الرائع يعود إلى الجماهير الكردية الثائرة: “جين..
جيان.. آزادي”، ولكنه أصبح اليوم ملًكا لكل
الثائرين على أنظمة االستغالل والنهب واالستبداد
والتمييز والفساد، وفي مواجهة الشعبوية والفاشية
الناهضة عالمًيا. إذ أصبحت ترفعه الجماهير الثائرة،

بتلويناته المتعددة، في كل نضاالتها.
 

▪الحال، فإنه في الوقت الذي ينشغل فيه النظام  
الحاكم في إيران بمواجهة االنتفاضة الشعبية التي
هبت ضده، التي تصدرتها المرأة. تقوم الدولتين
األخريين في مسار أستانة، روسيا وتركيا، بترتيب
استراتيجيتهما في سوريا، على ضوء الصراع
العالمي الجاري بين الضواري اإلمبريالية الذي يشهد
تعبيره األكثر دموية في أوكرانيا. ومن بين واحدة
من طيات هذه الترتيبات بين هاتين الدولتين نجد
مسعاهما في الدفع قدًما بمسار تطبيع العالقات بين
النظامين التركي والسوري، إذ شهد هذا الشهر
تطوًرا بارًزا تمخض عنه اجتماع لوزراء الدفاع
ومسؤولي المخابرات في موسكو شمل روسيا
وتركيا ونظام الطغمة، بوصفه أول لقاء على هذا
المستوى السياسي الرفيع منذ أكثر من عشر
سنوات، تاله إعالن المشاركين فيه على أن لقاءات

أخرى أعلى مستوى يجري اإلعداد لها.

▪هذا الحدث المهم، كشف، من جهة، عن هشاشة  
وتبعية العديد من هياكل المعارضة المرتهنة، التي
يقتصر دورها على تنفيذ ما تطلبه منها الدول
الراعية لها. وأيًضا أوضح أن الهدف من هذا
التطبيع هو تعزيز دور كل من روسيا وتركيا في
رسم مستقبل سوريا، على حساب الدول األخرى،
كالواليات المتحدة وإيران والدول الخليجية شبه

المغيبة، من جهة أخرى.
 

▪ولكن، وإن كان في هذا المسار للتطبيع بين  
النظامين التركي والسوري مصالح خاصة تسعى
كل دولة منها إلى تحقيقها، بيد أنه توجد نقطة
مهمة تتقاطع فيها مصالحها جميًعا، وهي: توافقها
على تهديد مناطق اإلدارة الذاتية ورغبتها
المشتركة في القضاء عليها، لكون هذه الدول -وال
سيما تركيا ونظام الطغمة- تعادي بشدة طموح

الشعب الكردي في انتزاع حقوقه القومية.
 

▪في مواجهة هذه االصطفافات الجديدة للدول  
والنظام الحاكم في دمشق، التي -وفي جميع
األحوال- تأتي في تعارض تام مع مصالح الشعب
السوري برمته، وتضحياته الهائلة من أجل حريته
وكرامته، شهدت مناطق عدة من البالد مظاهرات
ووقفات احتجاجية على تالعب الدول بقضية
الشعب السوري وحقه في الحرية واالستقالل

والعيش الكريم.
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 ✪ جين.. جيان.. آزادي (المرأة.. الحياة.. الحرية)اإلفتتاحية:

 إذ شهدت السويداء مظاهرات شعبية مستمرة منذ
نحو شهر، لقيت صدى تضامنًيا معها في مظاهرات
احتجاجية في مناطق االحتالل التركي، وكذلك
في مناطق اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا،
كما تشهد معظم المناطق السورية أشكاًال متعددة
لالحتجاج والتعبير عن تذمرها المتزايد من الكارثة
العامة التي تتفاقم، وتتحمل الجماهير الشعبية
وحدها عبأها. هذا الحراك الشعبي المتجدد، وإن
كان ما يزال ضعيًفا ومعزوًال، ولكنه يحمل بشائر
إمكانية تطوره ونموه، ويحتاج إلى توحيده،
وتوحيد مطالبه وديناميته، ويستدعي تنسيًقا أكبر

على الصعيد الوطني، وهو ما نعمل عليه.
 

▪ال بد لنا من التذكير، بأنه في نضال السوريين  
من أجل تحررهم تتكرر خبرات سنوات كفاحهم،
وأولها، أن على السوريين االعتماد على أنفسهم،
وتنظيم أنفسهم بأنفسهم وبناء أداتهم السياسية
القادرة على قيادة هذا النضال باستراتيجية
تحررية مستقلة تماًما عن مصالح الضواري
اإلمبريالية الدولية واإلقليمية المتدخلة في الوضع

السوري. 
 

▪في هذه الظروف الشاقة والصعبة الذي تخوض  
فيها الجماهير السورية نضاالتها في مناطق
وجودها المتعددة، فإنها ال تفعل ذلك من العدم،
ألنها تمتلك قوى وأحزاب ثورية وتحررية عدة،
منها حزبنا، كما أن لها ساحة ارتكاز لكفاحها العام
هي اإلدارة الذاتية، المطلوب تطويرها. في خضم
ومعمعة هذا الصراع العظيم لتصدح عالًيا الجماهير
في سوريا : جين.. جيان.. آزادي (المرأة.. الحياة..

الحرية).

كانون الثاني/يناير 2023 
اليسار الثوري في سوريا  
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◾احتجاجات بعنوان “لن نصالح” تندد بالتقارب
التركي السوري في إدلب

 
▪شهدت مدينة إدلب، يوم الجمعة أيًضا، خروج احتجاجات حاشدة  
من السكان والناشطين لرفض أي تقارب أو مصالحة تركية مع الحكومة

السورية.
 
 

▪قال مراسلنا هناك، إن العشرات خرجوا في احتجاجات حملت عنوان
“انتفضوا لنعيد سيرتها األولى” بعد دعوة نشطاء لها.

 
▪أضاف أن “المحتجين تجمعوا في ساحة المشتل بمدينة إدلب  
حاملين الفتات كتب عليها: لن نصالح، المصالحة خيانة لدماء الشهداء

والثورة، تركيا طعنت الثورة والشعب”.
 

▪أشار إلى أن “المحتجين نادوا بإسقاط الحكومة ورفض التقارب  
معها، وأعلنوا تضامنهم مع محافظة درعا التي تشهد احتجاجات ضد

ممارسات قوات النظام”.
 

▪هذا وقد نفذت هيئة تحرير الشام اإلرهابية (جبهة النصرة سابقًا)،  
يوم الجمعة، اعتقاالت طالت خمسة أشخاص شاركوا في مظاهرات

“لن نصالح” التي شهدتها المدينة.
 

▪وقال مراسلنا في مناطق سيطرة (هتش)، أن دوريات لألمن العام  
التابع للهيئة داهمت عدًدا من المنازل بحي وادي النسيم والشيخ ثلث
في مدينة إدلب واعتقلت خمسة أشخاص، على خلفية ترديدهم

لهتافات واتهام قيادة الهيئة بعمالتها لتركيا، في أثناء المظاهرة.
 

▪أضاف أن هيئة تحرير الشام منعت عناصرها من المشاركة في  
تظاهرات يوم أمس، بعد تعميمها لجميع عناصرها بحظر المشاركة
تحت التهديد. وطالب ذوو المعتقلين إيضاح مصير أبنائهم والتهم

الموجهة لهم، ولكن لم يتلقوا أي رد من الجهات اإلدارية هناك.
 

 
▪تزول األوهام من عقول كثير من السوريين  
الذين اعتقدوا بأن تحررهم قد يأتي على يد هذه
الدولة اإلقليمية أو الدولية أو تلك. إن تحرر
السوريين ال يمكن أن يحدث إال على أيدي
الجماهير السورية نفسها، ولكن المنظمة والواعية.
ال واشنطن وال موسكو. ال طهران وال الدوحة وال

أنقرة. كل الثروة والسلطة للشعب.
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▪لم تتوقف الدعوات الستئناف التحركات  
االحتجاجية واالعتصامات في السويداء ومختلف
مناطق سوريا، وذلك عقب االتفاق على تحديد يوم

اإلثنين موعًدا أسبوعًيا لالعتصام.
 

▪أكد أحد الناشطين في الحراك أنه يجري التحضير  
العتصام صامت مدة ساعة، من الثانية عشرة إلى
الواحدة، ظهر يوم اإلثنين القادم، مشيًرا إلى تكاتف
نشطاء المحافظة لتنظيم االعتصام بصورة حضارية،
لمنع أي طرف من استغالل الشارع والحراك
االحتجاجي. مؤكًدا أن المطالب سياسية واقتصادية
ر عن حقوق الشعب السوري واجتماعية، وتعبِّ

المشروعة. 
 

▪صدر بيان عن منظمي الحراك يخاطب السوريين  
عموًما، إذ دعا الجميع إلى المشاركة -كل حسب
إمكانياته وموقعه- في دعم االعتصام الصامت يوم
اإلثنين 19/12/2022، من الساعة الثانية عشرة إلى
الواحدة ظهًرا، في ساحة السير، وسط مدينة

السويداء، المعروفة شعبًيا بساحة الكرامة.
 

▪مما جاء فيه: «إجالًال لتضحياِت شعبنا، وخشوًعا  
أمام أرواح شهدائنا، وإيماًنا والتزاًما بالمطالب
ة السياسية واالقتصادية واالجتماعية المحقَّ
والمشروعة للشعب السوري. الدعوة مفتوحة لجميع
نا واحد أبناء الوطن، ولكل أطياف المجتمع وقواه. همُّ
ومصيرنا واحد وساحاتنا تّتسع للجميع. عاشت سوريا

ة». ُحرَّ
 

▪يأتي استئناف الحراك إثر موجة احتجاجات  
شهدتها المحافظة في األسبوعين الماضيين، التي
بلغت ذروتها في الرابع من كانون األول الجاري، عندما
خرجت مظاهرة حاشدة، اقتحم فيها المنتفضون
مبنى المحافظة، وردَّت قوى األمن بالرصاص على
المحتجين، ما أدى لوفاة الشاب مراد المتني وإصابة

18 آخرين.
 

▪لم يثِن الرصاص أبناء المحافظة (المستائين من  
تدهور األوضاع السياسية واالقتصادية في البالد،
والطامحين إلى تغيير جذري) عن مواصلة االحتجاج،
لذا ندعو كل السوريين المتضررين من نظام الطغمة
إلى االستجابة لهذا النداء وتلبية الدعوات الكثيرة
لالحتجاج ضد نظام الطغمة، الذي تسببت سياساته
بفتح البالد لمختلف االحتالالت وفقر معمم على كل

الطبقات العاملة والكادحة.
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 ✪ حراك السويداء: موعدنا اإلثنين في
ساحة الكرامة وكل الساحات

▪قال مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، الجمعة، إن “يدنا ممدودة
وعقولنا منفتحة وأراضينا مرحبة بكل سوري حر”، وذلك تعليًقا على

االجتماع السوري-التركي األخير.
 

▪جاء ذلك في بيان نشره “مسد” على خلفية االجتماع األخير الذي  
جرى في موسكو، وجمع وزير الدفاع السوري بنظيره التركي.

 
▪هذا وقد التقى وزير الدفاع السوري بنظيره التركي في العاصمة  
الروسية موسكو، يوم األربعاء 28/12/2022 وذلك بعد انقطاع

العالقات بين النظامين منذ نحو 11 عاًما.
 

▪قال البيان: “إننا ننظر بعين الشك والريبة إلى االجتماع بين وزيري  
دفاع الحكومة التركية والسورية وبرعاية روسية”.

 
▪مضيًفا: “ندين بأشد العبارات استمرار سفك الدماء السورية على  
مذبح انتخابات حكومة العدالة والتنمية وقرباًنا لتأبيد سلطة االستبداد

في دمشق”.
 

▪مشيًرا إلى أن “المرحلة الدقيقة والحرجة التي يمر بها مشروع  
السوريين األحرار في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، تتطلب
منا كسوريين، التكاتف والتعاضد متجاوزين كل الخالفات الزائفة التي

يريد أعداء الشعب السوري تسعيرها وتعميق هوتها”.
 

▪أعلن “مسد” في بيانه: “يدنا ممدودة و عقولنا منفتحة وأراضينا  
مرحبة بكل سوري حر، يرى أن مستقبل سوريا وحرية شعبها تحوز
األولوية القصوى على كل ما عداها، وأن ال مصلحة وال حق فوق

مصلحة وحق الشعب السوري”.
 

▪دعا أيًضا إلى “مواجهة هذا التحالف وإسقاطه، وإلى توحيد قوى  
الثورة والمعارضة بوجه االستبداد وبائعي الدم السوري على مذبح

مصالحهم”.
 

✪ تقرير عن تسارع المصالحة بين تركيا والنظام 
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 ▪مظاهرات تدين التقارب بين تركيا والنظام.. ومسد يعلن: “يدنا ممدودة” لكل سوري حر

◾احتجاجات في عموم مدن ريف حلب رفًضا
للتطبيع مع حكومة دمشق

 
▪خرجت ظهر الجمعة، احتجاجات حاشدة في مدن وبلدات ريف  

حلب الشمالي والشرقي رفًضا لتطبيع العالقات بين تركيا وسوريا.
 

▪قال مراسلنا هناك إن “المئات من سكان المنطقة تجمهروا في  
ساحات المدن رافعين الفتات ترفض دعوات تركيا للمصالحة مع نظام

األسد”.
 

▪مضيًفا: “أكد المحتجون رفض التطبيع مع نظام األسد، وطالبوا  
المجتمع الدولي بمحاسبته على جرائمه ضد شعبه”.

 
▪خرجت االحتجاجات في مدن أعزاز وعفرين ومارع شمال حلب،  
إضافًة إلى خروج احتجاجات مماثلة في مدينتي الباب وجرابلس شرق

حلب تحت اسم جمعة “نموت وال نصالح األسد”، بحسب المصدر.
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◾مستقبل قاتم
 

▪كأن الظروف الالإنسانية التي يفرضها نظام  
الطغمة على غالبية السكان ال حد لها، إذ يتخوف
الكثير من سكان مناطق سيطرة نظام الطغمة من
ازدياد ساعات التقنين خصوًصا بعد انخفاض درجات
الحرارة، إذ يصل التقنين إلى سبع ساعات قطع،
ويختصر سوريون ذلك الواقع بالمصطلح الشعبي

“سبعة بلمعة“.
 
 

▪رغم تعالي أصوات السكان بتحميل نظام الطغمة  
وطبقته السائدة مسؤولية الفساد والخراب والنهب
الذي أوصل إلى هذا المستوى المريع من اإلهمال
والنقص في تأمين الحد األدنى من مقومات الحياة و
الخدمات األساسية، فإن نظام الطغمة مستمر في
االمعان بحربه الطبقية على الطبقات العاملة وعموم

الكادحين.
 

▪أواخر الشهر الماضي، أصدر رئيس نظام الطغمة  
بشار األسد، قانوًنا جديًدا أدخل بموجبه تعديالت
على قانون الكهرباء، يسمح باالستثمار في ذلك

القطاع.
 

 ▪تسمح تعديالت القانون لوزارة الكهرباء، بترخيص
مشاريع المستثمرين الراغبين باالستثمار في مشاريع

التوليد التقليدية والمستقلة.
 

▪يقول يعقوب عبد المجيد (اسم مستعار)  
لمراسل الخط األمامي في مدينة دمشق،

 
 إن هذا القانون يعد بداية

اإلعالن عن خصخصة قطاع
الكهرباء، ولصالح طبقة

الطغمة طبًعا.
 

 ▪مضيًفا:
 

“أصبحت الكهرباء حكًرا
على نظام الطغمة ودوائره
المستفيدة. وصل هذا البلد
إلى انقسام طبقي حاد جًدا،

يجب على المتضررين أن
يتضامنوا بوجه هذه

االنقضاض على مصالح
ومقومات حياة الطبقات

العاملة والشعبية”.

▪ “جاءت الكهرباء”!، عبارة كهذه
كفيلة لتعلن مغامرة وفرحة تدوم أقل
من 60 دقيقة من الحياة بالنسبة إلى
المواطن السوري، ينهي فيها جميع
أشغاله بهذه الدقائق المعدودة، هكذا
تصف دينا حداد (28 عاًما) من سكان
ريف طرطوس رحلة حياة السوري في

أثناء ساعة وصل الكهرباء.
 

 ▪في تلك الدقائق، بحسب “حداد”، يجب
على السوري شحن مدخرات اإلنارة،
والجواالت، وتشغيل غسالة المالبس،
وصوًال إلى تحضير الطعام باستخدام
األدوات الكهربائية، ومتابعة التلفاز، وتقليب
سريع في منشورات وسائل التواصل
االجتماعي، عّله يذكره بأنه جزٌء من عالم
يعيش مرحلة من مراحل التطور

التكنولوجي. 
 

▪مع بداية فصل الشتاء تغير واقع  
الكهرباء، في طرطوس كغيرها من مناطق
سيطرة نظام الطغمة، من سيئ إلى أسوأ، إذ
زادت ساعات التقنين، وطالت فترات

انقطاع الكهرباء أكثر.
 

 ▪تساءلت “حداد” باستياء: “هل يعقل أن
نعيش أكثر من اثنين وعشرين ساعة دون

كهرباء مقابل أقل من ساعتي وصل؟”.
 

 ▪بحسب “حداد”، فإن االستحمام في ظل
غياب الكهرباء وانعدام المحروقات، أمسى
يوصف بأنه ”المعاناة الكبيرة”، حتى أن
بعض األسر وضعت جدوًال لدور االستحمام،

إذ بات ُحلًما لدى السوريين.
 

▪إثر ذلك، ضجت مواقع التوصل  
االجتماعي، بمنشورات الكوميديا السوداء،
وكتب أحدهم: “للبيع 20 ليتر مي (ماء)
سخنة لالستحمام.. الليتر 1750 ليرة..
للجادين فقط”، في رسالة توضح حلم
الوصول إلى الماء الساخن مع تردي وضع
ل حياة غالبية السوريين الكهرباء الذي حوَّ

إلى ظالم دامس، وعبث حقيقي.
 

▪لكن حكومة نظام الطغمة توّلت  
الرد على تردي وضع الكهرباء وتذمر

الشارع السوري.
 

▪إذ برر وزير الكهرباء في الحكومة  
السورية، غسان الزامل، خالل اجتماع هيئة
المكتب االقتصادي في القيادة المركزية
لحزب البعث الحاكم، أن سبب التراجع
الحاد في التغذية الكهربائية يعود إلى
“ارتفاع الحموالت نتيجة انخفاض درجة
الحرارة إلى 40 بالمئة، إضافة إلى نقص
توريدات الغاز وقصور عمل بعض محطات

التوليد”.
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▪في الوقت الذي ال تنقطع فيه الكهرباء ليًال نهاًرا
عن أحياء وبيوت الطبقة البورجوازية للطغمة
الحاكمة، أقر مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء
في الحكومة السورية، علي هيفا، خالل لقاء مع
إذاعة “المدينة إف إم” المحلية، أنهم يستطيعون
تأمين الفيول لتوفير الكهرباء “إن كان المواطن
السوري قادًرا على دفع 500 ألف عوًضا عن 5 آالف
ليرة”. دون أن ننسى أن شوارع المدن الكبرى في
مناطق النظام ترتادها عشرة آالف سيارة من أغلى
وأحدث الماركات العالمية، تخص الطبقة الحاكمة،
بينما تعاني غالبية الشعب السوري من القهر والفقر

والبرد والظلمة.
 

◾قطاعات تتهاوى كأحجار الدومينو
 

▪لعل انعدام الكهرباء في مناطق النظام لم يقتصر  
على قطاع واحد، فقد انعكس على خدمات المياه

واالتصاالت.
 

▪يقول (م) من أبناء الريف الجنوبي لمدينة حماة  
“بسبب عدم وجود خطوط كهرباء خاصة تغذي

اآلبار، توقفت عملية ضخ المياه”.
 

 ▪انعكس الوضع أيًضا، بحسب ”م” على االتصاالت،
إذ أصبحت شبه معدومة خالل اليوم بسبب عدم
تأمين محروقات خالل ساعات التقنين الكهربائي
الطويلة، وبذلك أمست حياة السكان تعسة وبدائية
تفتقد ألبسط مقومات المعيشة من مياه وكهرباء

واتصاالت”.
 

▪في حين تعاني البالد من  
أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات
طويلة، تشمل الوقود والطاقة
والخبز، إضافًة إلى انهيار الليرة
وسياسات النهب المستعر لنظام
الطغمة وبعض أمراء الحرب،
خصوًصا بعد فرض عقوبات
دولية عليهم، ما عاد بآثار كارثية
على كل مفاصل الحياة، وجعل
غالبية الشعب على حافة
المجاعة. لوقف هذا الجنون
المدمر الذي يمارسه نظام
الطغمة، تحتاج الجماهير
الشعبية إلى تنظيم نفسها،
والجرأة على المقاومة، رغم

قساوة الشروط الراهنة.
 

محرر األخبار _ الخط األمامي 

تواصل معنا عبر واتساب 
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▪ال يستطيع العامل محمد “أبو حسام” تحمل
تكاليف التدفئة من أجل أطفاله هذا الشتاء، لذا
يتناوب هو وُأسرة أخته في دمشق على االعتناء
بالصغار، على أن يقتصر تشغيل التدفئة في المنزل

الذي يمكث فيه األطفال.
 

 ▪مثل ماليين السوريين غير القادرين على تحمل
تكلفة شراء المازوت والغاز، أو حتى العثور عليهما
في كثير من األحيان. اضطر أبو حسام أن يلجأ إلى
حلول مبتكرة ويائسة للتغلب على أزمة الوقود،
التي تزيد من مصاعب الحياة، بعد مرور عقد على

هزيمة الثورة في سوريا.
 

▪قال العامل الذي يحاول زيادة دخله من طريق  
العمل في مطعم ليالً وورشة طالء نهارًا:
"استغنيت عن كثير من الحاجيات، ولم آكل
وأوالدي خالل شهرين أكثر من وجبة واحدة في

اليوم".
 

▪غالبًا ما يعمل أبو حسان 18 ساعة يوميًا، لكن  
حتى هذا ال يمكنه من جني ما يكفي من المال
لتحمل تكاليف تدفئة منزله، ويقول: "عندما ينهي
أوالدي الدوام لفترة في المدرسة يذهبون لبيت
خالتهم أسبوعًا كامالً، بينما أعمل خالل األسبوع

الموالي على توفير الحطب لهم وألوالد خالتهم".
 

 ◾انهيار اقتصادي
 

 ▪يدفع االنهيار االقتصادي في سوريا -بعد هزيمة
الثورة وسنوات من النزاع والعقوبات الغربية
وانهيار العملة، وسياسات النهب المستعر لنظام
الطغمة وبعض أمراء الحرب- ماليين األشخاص

إلى براثن الفقر سنويًا.
 

▪مع تراجع إيرادات النظام، اضطر إلى خفض  
الدعم الذي كان يخفف من أسوأ آثار األزمة. يجد
النظام صعوبة في تسديد ثمن واردات الوقود، بعد
أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار

الطاقة العالمية.
 

▪منذ بادية األسبوع الجاري، أظهرت كثافة  
القرارات التي أصدرها النظام السوري وتراجع عنها
في إطار مساعيه الحتواء أزمة الوقود، تخبط

مراكز القرار وفقدان السيطرة.
 

 
 ◾إغالقات بالجملة

 
▪كان قطاع االتصاالت أول ضحايا نقص  
المشتقات النفطية، إذ أعلنت الشركة السورية
لالتصاالت خروج عدد من المراكز عن الخدمة،
لصعوبة تأمين الوقود الالزم لتشغيل مولدات

المراكز الهاتفية خالل فترة تقنين الكهرباء.
 

▪أعلنت محافظة دمشق -في قرار لن يكون  
األخير غالبًا- وقف الدوام في مركز “خدمة
المواطن” الرئيسي بمبنى المحافظة أيام السبت
األربعة المقبلة، بتواريخ 10 و17 و24 و31 من
ديسمبر الحالي، على أن يستمر مركز “خدمة

المواطن” في منطقة باب مصلى بالعمل.
 

▪يأتي ذلك بعد إعالن الحكومة يومي األحد  
المقبلين عطلة رسمية بسبب نقص الوقود، فيما
األحدان اللذان يليانهما هما عطلة أساسًا لحلول
مناسبَتي عيد الميالد ورأس السنة، وبذلك تصبح
العطلة الرسمية ثالثة أيام في األسبوع طوال

الشهر، ولو بنحو غير رسمي.
 

▪بدورها، قررت وزارة التعليم العالي، وقف  
الدوام في جميع برامج التعليم المفتوح في كل
من جامعات دمشق، وحلب، وتشرين، والبعث،
والفرات، وحماة، وطرطوس أيام الجمعة والسبت
في تواريخ 9 و10 و16 و17 من الشهر الجاري،
على أن ُيعوض الطالب عن المحاضرات في أوقات

الحقة بإشراف عمادة الكلية المعنية.

✪ أزمة المحروقات.. عالمات تفسخ النظام وآفاق االعتراض الشعبي

▪أمس األول، طلب رئيس الحكومة حسين عرنوس، إيقاف التكليف  
بساعات العمل اإلضافي والعمل اإلضافي المقطوع لجميع العاملين في
الوزارات والجهات التابعة والمرتبطة بها، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

وأّجلت السلطات الرياضية بطوالت كرة السلة وكرة القدم لتوفير الطاقة.
 

▪ذكر موقع “أثر برس” المحلي، أن العديد من األفران الكبيرة العاملة في  
دمشق، أوقفت عملها نتيجة عدم توافر المحروقات، األمر الذي أكده رئيس
“الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات”، بسام قلعجي، موضحًا أن الكمية التي
ُتعطى لألفران ال تكفيهم إال أسبوعًا واحدًا، في حين يبقون دون عمل بقية

أيام الشهر لعدم توافر المادة.
 

 
 ◾أسعار الوقود

 
▪أعلنت وزارة التجارة وحماية المستهلك، عن تسعيرة جديدة لمادتي  

المازوت والبنزين للشركات الموردة لصالح الفعاليات االقتصادية.
 

 ▪حددت الوزارة سعر المازوت بمبلغ 5400 ليرة سورية وسعر البنزين بمبلغ
4900 ليرة، مشيرًة إلى أّنها وّفرت الكمية وستباع بسعر التكلفة.

 
▪كشفت الوزارة في بيان الحق عن الشركات الموردة، وهي شركة “بي  
أس” إحدى شركات مجموعة القاطرجي الدولية والمشمولة بالعقوبات

األميركية.
 

▪يمكن للسوريين الذين ما زالوا مؤهلين للحصول على المازوت المدعوم،  
شراء 50 لترًا بسعر 500 ليرة للتر الواحد (أقل من 10 سنتات أمريكية)، ولكن
التوريد يجري بوتيرة بطيئة وغير منتظمة، والكميات ال تؤمن احتياجات

األسرة.
 

▪تبيع الحكومة كميات محدودة من المازوت غير المدعوم بخمسة أمثال  
هذا السعر، في حين أن أسعار المازوت في السوق السوداء تصل إلى أكثر

من 30 ضعف السعر المدعوم.

 ◾وقود الفستق
 

▪تحول العديد من السوريين من المواقد التقليدية التي تعمل  
بالمازوت، ويستخدمونها لطهي الطعام وتدفئة المنازل إلى بدائل
تعمل بالحطب أو حتى قشور الفستق، وهي أرخص سعرًا ومتوفرة

بكثرة في بعض أجزاء البالد.
 

▪قال محمد كوير، وهو موظف حكومي من محافظة حماة، إن  
قشور الفستق الحلبي تولد حرارة أكثر من المازوت: "قشور اللوز
وقشور الفستق متوفرة دائمًا. أما المازوت فنعاني من ارتفاع سعره

وهو ليس متوفرًا".
 

▪قال عبد الله تويت، صاحب ورشة لتصنيع مدافئ القشور، إنه بدأ  
بتحويلها منذ ثالث سنوات لتعمل بقشر الفستق، الذي يمكن تحمل
تكلفته بدالً من المازوت، وقال: "اإلقبال عليها يزداد سنويًا. كانت في
الريف فقط ثم انتشرت في المدينة تدريجيًا". في غضون ذلك، قال
إنه ال يزال لديه في المخازن مئات المدافئ غير المباعة التي تعمل

بالمازوت.
 

 ◾دعوات خجولة إلضرابات 
 

▪بحسب تقارير خاصة، فإن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون  
تحت خط الفقر، وحجم الرفض والتململ يزداد مقارنًة بالعام

الماضي.
 

▪قالت (د.ح) مراسلتنا في طرطوس: "مع اقتراب  
شتاء قارس آخر، الحياة باتت شبه مشلولة وال آمال

في األفق بفرج قريب".
 

▪مشيرًة إلى أن أهالي محافظة السويداء عبروا من طريق  
مظاهراتهم عما يجيش في صدور ماليين السوريين في مناطق
سيطرة النظام، وأضافت: "لوال الخشية من بطش أجهزته األمنية

بالناس لرأيت التظاهرات تعم المدن والبلدات كلها".
 

▪عن احتمالية تصاعد مظاهر االعتراض واالحتجاج، قالت (د.ح):  
"تنتشر دعوات خجولة لإلضراب واإلغالق العام يتداولها السوريون
عبر وسائل التواصل االجتماعي احتجاجًا على تردي األوضاع
المعيشية. وبدأت هذه الرسائل بالوصول إلى الناس عبر وسائل
التواصل منذ صباح الخميس 8/12، وال تزال الجهة التي أطلقت هذا

النداء مجهولة".
 

  الخط األمامي 
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اندلعت، مساء يوم األحد 25 من ديسمبر 2022، ▪
مظاهرات تخللها إغالق طرقات رئيسية في عدة مناطق
بدرعا، احتجاًجا على اعتقال قوات النظام السوري زوجة

قيادي سابق في “الجيش الحر”.
 

▪قال مراسلنا هناك إن أبناء بلدة النعيمة شرق درعا  
أغلقوا طرقات رئيسية، وأضرموا النيران بإطارات
السيارات فيها، احتجاًجا على اعتقال قوات نظام الطغمة

امرأة من البلدة في أثناء وجودها في مدينة درعا.
 

▪أوضح المراسل أن االحتجاجات جاءت عقب اعتقال  
فرع المخابرات الجوية امرأة تبين أنها زوجة شقيق
قيادي سابق في “الجيش الحر” في أثناء وجودها قرب
مشفى الشرق بمدينة درعا. كذلك امتدت المظاهرات إلى
بلدة تل شهاب ومدينة جاسم، حيث تظاهر عشرات
األشخاص دفاًعا عن المرأة المعتقلة، وطالب المتظاهرون

باإلفراج عن المعتقلين كافة وإسقاط النظام.
 

 ▪شهدت درعا خالل األيام األخيرة مظاهرات شبه يومية
تطالب بإسقاط النظام السوري واإلفراج عن المعتقلين،
وذلك عقب إصدار رئيس النظام السوري بشار األسد
مرسوم عفو وصفه المتظاهرون بأنه “شكلي”، ولم
يتضمن اإلفراج عن أبنائهم وأقربائهم من سجون النظام.

 
 ▪كما أطلق ناشطون في درعا خالل الفترة األخيرة حملة
مناهضة لفرع “األمن العسكري” التابع للنظام، ورئيسه
لؤي العلي، تعبيًرا عن رفضهم سياسته القمعية ضد أبناء
المحافظة، واتهموه بإدارة شبكات من المليشيات والخاليا

األمنية التي تنفذ عمليات الخطف واالعتقال واالغتيال.
 

▪على الرغم من عودة قوات النظام إلى محافظة درعا  
من طريق المعارك أو عبر اتفاقيات التسوية، فإنها ال تزال
عاجزة عن فرض سيطرتها عليها، إذ تشهد مدنها وبلداتها
تظاهرات مستمرة مناهضة للنظام، إضافًة إلى استهداف

قوات النظام وعناصره األمنية.
 

▪في سياق متصل، ُقتل شخص برصاص مسلحين  
مجهولين، اليوم الخميس، غربي درعا. وأورد موقع “درعا
24” أن مجهولين اغتالوا رجًال في بلدة اليادودة دون ذكر

مزيد من التفاصيل.
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▪تضامن تيار اليسار الثوري في سوريا خالل وقفة نظمت في قامشلو، مع
احتجاجات أهالي السويداء ضد التدهور المعيشي واالقتصادي، وأكد خاللها

على أهمية التضامن مع حراك السويداء بمختلف الطرائق المتاحة.
 

▪جاء ذلك خالل وقفة تضامنية نظمها تيار اليسار الثوري في سوريا مع  
احتجاجات أهالي السويداء ضد التدهور المعيشي واالقتصادي الذي يشهده
البالد، وذلك تحت شعار “الطغاة يجلبون الفقر والغزاة” ، جانب مبنى مفوضية

األمم المتحدة لشؤون الالجئين والواقع في حي السياحي بمدينة قامشلو.
 

▪رفع المشاركون يافطات كتب عليها: شعوب شمال وشرق سوريا تدعم  
االنتفاضة في السويداء - عاشت انتفاضة السويداء - نحو سوريا ديمقراطية
المركزية تعددية - ضد االحتالل واالستغالل انتفضوا - نعم إلنهاء القمع

واالستبداد والحرية للمعتقلين.
 

▪أدلى تيار اليسار الثوري في سوريا خالل الوقفة، ببيان إلى الرأي العام، جاء  
فيه: “تتزامن وقفتنا االحتجاجية اليوم في مدينة القامشلي، مع وقفة
احتجاجية جماهيرية صامتة في محافظة السويداء؛ يعرف الجميع أسباب
صمت الجماهير تحت قمع نظام الطغمة، لذلك نحن هنا اليوم، لنكون صوت
الذين ال يستطيعون رفع أصواتهم في مناطق النظام، التي توشك على االنفجار

في أكثر من مكان”.
 

 ▪موضحًا أنه “ليس اإلفقار الشديد الذي يمس غالبية السوريين فحسب الدافع
لهذا الحنق الواسع على النظام، بل هي سياساته القديمة المستمرة القائمة على
احتكار السلطة، ومنع أية مطالبة بتحول ديمقراطي. هذه السياسات
االقتصادية-االجتماعية والقمعية تخدم أقلية من البرجوازيين المتخمين، جّراء

النهب الواسع للشعب وثرواته، وتشبثهم العنيف بنظامهم القمعي”.
 

▪أكد البيان أنه “لم يكن ممكًنا أن يطول صمت الجماهير السورية على نظام  
يقوم بنهبها وقمعها، ويفرط بالسيادة الوطنية التي يتشدق بالدفاع عنها، إذ إنه
ينسق مع النظام التركي وسائر المحتلين في اعتداءاتهم”. معبًرا أيًضا عن دعمه

لالحتجاجات المستمرة في محافظة السويداء.
 

▪في إشارة إلى هجمات دولة االحتالل التركي على شمال وشرق سوريا،  
أوضح البيان: “في خضم هذا الصراع الطبقي المحتدم، يستمر العدوان التركي
على اإلدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها، وإن كان الغزو البري الذي أراد
نظام أردوغان مجدًدا القيام به لم يتحقق في هذه اللحظة، نتيجة تناقضه مع
مصالح الدول المتدخلة في سوريا، فإن هذا العدوان التركي من المرجح أن
يستمر، ويتجدد، ال سيما أن مواقف الدول اإلمبريالية متغيرة وفق مصالحها”.

✪ اعتقال امرأة يشعل مظاهرات غاضبة في درعا
✪ تيار اليسار الثوري في سوريا ينظم وقفتين

تضامنيتين مع احتجاجات السويداء

▪من جانب آخر، ُقتل عنصران من قوات النظام السوري،
اليوم األحد، جّراء انفجار لغم أرضي في بادية التبني
بريف دير الزور الغربي، بحسب ما ذكر موقع “الخابور”

المحلي.
 

▪باتت مناطق جنوب سوريا -خصوًصا درعا- من  
أخطر مناطق العيش، فالظروف األمنية لم تعد
ُتطاق، فاالغتياالت والقتل واالعتقاالت شبه يومية،
إضافًة إلى انعدام الُفرص الكافية للعمل وقلة الدخل
وأجرة اليد العاملة والقيود المفروضة على حرية
التعبير، والقبضة األمنية، وتردي األوضاع
االقتصادية والمعيشية، جعلت خيار الهجرة أو
استغالل التأجيل اإلداري والسفر أفضل الحلول، رغم
صعوبته وتكلفته. إذ شهدت مناطق الجنوب السوري
موجة كبيرة من المهاجرين والمسافرين ُجّلهم من
األعمار الشبابية والكفاءات العلمية، وبحسب مصادر
محلية، توجد بيوت ُأفرغت بالكامل من الشباب،
وبلدات وقرى باتت أعداد الشباب فيها قليلة. عملية
ُعدَّت ممنهجة بحسب مصادر محلية، لتفريغ المنطقة
من الشباب، خصوًصا المطلوبين الذين يملكون فكًرا

معارًضا للسلطة في دمشق.
 

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

تفرض حاالت مستقرة أمنًيا.
 

▪ذلك بسبب التناقضات البنيوية، في هذا النظام،  
وبسبب توحشه، في مراكمة الثروة، بكل الطرائق
المتاحة، بينما االستقرار األمني مرتبط بالتوزيع

العادل، للثروة، في عموم البالد.
 

▪يسقط االستبداد، تسقط الرأسمالية،  
يسقط نظام الطغمة المجرم.

 
 الخط األمامي 

كما أعلن رفيقاتنا ورفاقنا تضامنهم للمرة الثانية على التوالي خالل وقفة نظمها
اليسار الثوري في الحسكة، تزامًنا مع احتجاجات أهالي السويداء ضد التدهور
المعيشي واالقتصادي، وأكد خاللها على أهمية التضامن مع حراك السويداء

بمختلف الطرائق المتاحة.
 

▪جاء ذلك خالل وقفة تضامنية نظمها تيار اليسار الثوري في سوريا بمشاركة
مجموعة من المنظمات الشبابية اليسارية والديمقراطية تزامًنا مع الوقفة
االحتجاجية في السويداء ضد التدهور المعيشي واالقتصادي الذي يشهده
البالد، وذلك تحت شعار “إلى الساحات”، رفع المشاركون يافطات تطالب برحيل

نظام االستبداد وإطالق سراح المعتقلين وتتضامن مع السويداء.
 الخط األمامي

https://revoleftsyria.org/4623
https://revoleftsyria.org/4566


07

www.Revoleftsyria.org

الخط األمامي - العدد 66 ✪ السبت 07 كانون الثاني 2023

 البرد يودي بحياة رضيع في الشيخ مقصود
 

 توفي الطفل الرضيع حسين عبد الله كيبار (البالغ من العمر 17 يوًما)،
نتيجة البرد القارس، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، ليكون ثاني

طفل يتوفى نتيجة البرد.
 
 

مع استمرار الحصار المفروض من قبل الفرقة الرابعة التابعة لنظام
ي الشيخ مقصود واألشرفية ومقاطعة الشهباء ومنع الطغمة على حيَّ
إدخال مواد التدفئة، وثقت وكالتنا اليوم حالة وفاة ثانية نتيجة البرد

القارس لرضيع يبلغ من العمر 17 يوًما.
 
 

بحسب التقرير الطبي الذي حصلنا على صورة له، فإن حصول نزيف
هضمي رئوي هو سبب الوفاة المباشر. أما السبب غير المباشر، فهو

أذية برد مع انخفاض الصفيحات، ما أدى إلى وفاته مباشرة.
 
 

يذكر أن حسين عبد الله كيبار (17 يوًما) هو ثاني طفل يتوفى نتيجة
البرد في حيي الشيخ مقصود واألشرفية بعد الطفل وسام سيدو (4
أعوام)، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات، بين األطفال وكبار

السن خاصة، إذا استمر الحصار على الحيين ومقاطعة الشهباء.
 
 

هذا وقد صّرح للخط األمامي ناطق باسم حزب تيار اليسار الثوري في
سوريا : "نظام الطغمة مستمر في حربه المتوحشة ضد كل الرافضين
الخضوع له وليس آخر فصولها هذا الحصار البربري الذي تشنه فرقة
من جيش النظام لها باع طويل في اإلرهاب واالجرام. إذ تمنع دخول
أي مواد تدفئة إلى المناطق المحاصرة منذ سنوات وطبًعا كل هذا

يجري وسط تعاٍم دولي عن جريمة اإلبادة العنصرية هذه".
 

مضيًفا: "التضامن مع الشعب المحاصر في حيي الشيخ مقصود
واألشرفية ومقاطعة الشهباء موقف مبدأي وغير مشروط ويجب رفع
مطلب فك الحصار عنهم في كل ساحات التظاهر واالعتصام اآلخذة
في التوسع من السويداء إلى درعا وإدلب وحلب ودير الزور. وعلى
هذا أن يترافق بحمالت تضامن إعالمية تدفع هذه القضية إلى واجهة

الرأي العام في المنطقة والعالم".
 

 الخط األمامي 

✪ تقرير: 80 ألف مدني يعانون من الحصار شمالي حلب
▪يعيش أكثر من ٨٠ ألف مهجر عفريني في شمال حلب،
حسب إحصائيات غير رسمية وتعدادات تقريبية، تحت
حصار جائر لقوات الفرقة الرابعة التي يترأسها ماهر األسد،
شقيق بشار األسد، منذ العاشر من تشرين األول/أكتوبر

الماضي.
 

▪المحروقات، واألدوية، وحليب األطفال، والمواد الغذائية،  
والطحين؛ كلها ممنوعة من دخول المنطقة التي باتت كأنها
قطاع غزة من شدة تدقيق حواجز الفرقة الرابعة على المارة
في دخولهم وخروجهم، حتى أن التفتيش الشخصي يجري
لكل مار منهم على حدة، مع اشتراط حملهم ١٥٠ ألف ليرة
فقط (٢٤.٥ دوالر)، كما قال أحد األشخاص الذين عبروا حاجز

سجن المسلمية سيئ الصيت.
 

▪منذ 71 يوًما، تواجه خمسة مخيمات لمهجري عفرين  
-وعشرات القرى والبلدات شبه المدمرة بفعل العمليات
الحربية المستمرة من قبل تركيا وفصائلها منذ ست سنوات-
البرد والظالم في ظل عدم حصولهم على مخصصاتهم من
المحروقات للتدفئة وتشغيل محركات الكهرباء “األمبيرات”.

 
▪طبًعا، نتيجة هذا الحصار الجائر، توقفت أغلب المنظمات  
والمؤسسات غير حكومية عن العمل نتيجة عدم قدرتهم
على تأمين المواصالت والتدفئة لعامليهم، إضافًة إلى توقف
المدارس أيًضا، وإعالن مشفى آفرين –المشفى الوحيد في
المنطقة– عن عدم قدرته على استقبال المرضى وإيقاف
العمليات الجراحية والمستعجلة منها حتى أكثر نتيجة
لتخصيصهم الوقود المتبقي لتزويد غرف العناية المشددة

بالكهرباء بما يسمح للمرضى فيها بالعيش عدة أيام أخرى. 
 

▪يجري تزويد المخيمات بالتيار الكهربائي ساعتين ونصف  
يومًيا، وذلك من نظام “األمبيرات” دون أي وجود تغذية
للكهرباء المركزية الحكومية، في حين يعتمد قاطني
المخيمات خاصًة والمنطقة عموًما على حرق األوراق
والقصاصات القماشية ومالبسهم المهترئة بحالتها الجيدة

للطبخ أو التدفئة. 
 

▪ووصل سعر ليتر الواحد للبنزين إلى ١٧ ألف ليرة سورية  
(٢.٧٥ دوالر) وليتر مازوت التدفئة والمحركات إلى نحو ١٠
آالف (١.٦٣ دوالر)، في حين ارتفع سعر تذكرة التنقل من تل
رفعت إلى حي الشيخ مقصود في مدينة حلب إلى ١١ ألًفا
(١.٨ دوالر) بعدما كانت قبل فرض الحصار ٤ آالف ( ٠.٦
دوالر)، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب تتراوح بين ٧٠٪ 
إلى ٩٠٪ ، وتواجه الصيدليات أيًضا نقًصا واضًحا في تأمين
أدوية األمراض المزمنة. هذه األرقام بالدوالر قد تبدو
رخيصة جًدا للعديد من الذين سيقرؤون، ولكنها أسعار مواد
أساسية في منطقة متوسط المعاشات فيها ال يصل إلى ٢٥٠

ألف ليرة سورية (٤٠ دوالر).
 

▪وسمحت الفرقة الرابعة في السابع من الشهر الجاري  
بدخول ٢٥ صهريج محروقات، ١٠ منها ألحياء الشيخ مقصود
واألشرفية و١٥ لمناطق الشهباء، شرط حصولهم على ٢٥
صهريج محروقات أيًضا إتاوة (إتاوة دخول صهريج واحد

هي صهريج مثله).
 

▪في حين تحتاج المنطقة حسب أهاليها ونشطاء عدة  
(تواصلنا معهم) إلى ما يعادل ١٧٠ صهريًجا للمحروقات
شهرًيا، لضمان عمل األفران والمشفى الوحيد وتوفير التدفئة
للسكان والحصول على تيار كهربائي مدة ٦ ساعات يومًيا،
وكانت المنطقة تحصل على جزء من هذه المستحقات من
اإلدارة الذاتية في شرق الفرات التي كانت ترسلها مع دفعها
العشرات من اإلتاوات لحواجز المخابرات الجوية والفرقة

الرابعة على طريق حلب منبج.
 

إعداد: روج موسى

الشيخ مقصود يسجل حالة وفاة لطفل نتيجة
الحصار

 
توفي الطفل وسام سيدو البالغ من العمر أربعة أعوام نتيجة
البرد القارص في حيّي الشيخ مقصود واألشرفية وذلك كإحدى
نتائج استمرار الحصار المفروض من قبل الفرقة الرابعة التابعة

لحكومة دمشق.
 

ال حل غير الموت…ذاك ما رأى فيه الطفل وسام سيدو البالغ
من العمر أربعة أعوام سبيالً للخالص من تبعات حصار تفرضه
حكومة على مئتي ألف مدنيي هم سوريون وهي تدعي أّنها

تحمي السوريين
 

شهران والشيخ مقصود واألشرفية في حلب يعيشان تحت
وطأة حصار دبر بغرف أنقرة ودمشق ونفذته فرقة لطالما
اقترن أسمها بأبشع ما ارتكب ضد السوريين على اختالف

أطيافهم
 

أربعة أعوام وانتهت حياته لم تشفع له براءته وال صدق ألمه ..
وسام سيدو اسم سيبقى في ذاكرة السوريين كاسم آالن
وغيره من مئات اآلالف من األطفال شردتهم وهجرتهم وقتلهم
نظام يدعي أّن البالد وحدة ال تتجزأ وأّن السوريين بجميع

أطيافهم مواطنون فعرى وسام أكاذيبها
 

وسام ُهّجر على يد دولة االحتالل التركي وهو ابن قرية قرتابه
في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة، لتحل عائلته في أحد
أجزاء حي الشيخ مقصود على أمل العودة إلى مدينة الزيتون

يوما ما.
 

وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فإّن سبب الوفاة المباشر هو
حدوث اختالج عام أدى إلى توقف القلب، أما السبب غير
المباشر فهو ارتفاع حرارة الطفل نتيجة البرد مما أدى إلى

تطور حالته وحدوث اختالج.

هي إذًا بعبارة أبسط نقص وسائل تدفئة أرغمت وسام على
مفارقة الحياة وغيره هناك اآلالف من األطفال قد يفارقون
الحياة اذا ما استمر الحال على ما هو عليه أما عن المجتمع

الدولي ومنظماته التي تقول أّنها إنسانية … فال مجيب
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استشهد صبيحة يوم الخميس 22/12/2022 المحامي ▪
والناشط الحقوقي السوري «لقمان حميد حنان» البالغ من العمر
45 عاًما، تحت وطأة التعذيب في سجون االحتالل التركي في
مدينة عفرين شمالي حلب، بعد اعتقاله قبل يومين من منزله
الكائن في حي المحمودية بمدينة عفرين، بسبب انتقاده

ممارسات االحتالل التركي عبر وسائل التواصل االجتماعي.
 

▪ينحدر المحامي (الذي يعاني من مرض مزمن) من قرية حاج  
قاسما التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين شمال شرقي حلب،
وسبق وأن اعُتقل على يد الشرطة العسكرية بتاريخ 26 تموز

2020، ثم خرج بعد دفعه فدية مالية كبيرة.
 

 
 ◾مسد يصدر بياًنا

 
 ▪مسد يشجب جريمة قتل المحامي في عفرين المحتلة ويطالب

بتحقيق دولي محايد في جرائم االحتالل التركي.
        اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية الجريمة بحق المحامي «لقمان
حميد حنان» في عفرين المحتلة على يد االستخبارات التركية
امتداًدا لمسلسل القمع وسفك دماء أبناء المنطقة الكرد األصالء،
وطالب بكشف مالبساتها بتحقيق دولي محايد يحقق في الجرائم

التي ترتكب في عفرين والمناطق المحتلة من قبل تركيا.
 

▪أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم، بياًنا إلى الرأي العام،  
بعد جريمة قتل استخبارات االحتالل التركي للناشط الحقوقي

في سجونها، بعد تعذيب شديد تعرض له.
 

▪أكد مسد في بيانه: “إن استمرار االحتالل التركي لمناطق  
الشمال السوري يعني استمرار دوامة العنف واإلرهاب والمزيد من
الجرائم واالنتهاكات وتحويل هذه المناطق إلى حاضنة للفكر
التكفيري ومالًذا آمًنا للمجموعات اإلرهابية من تنظيم القاعدة

وفلول وخاليا تنظيم داعش اإلرهابي”.
 

▪وجاء في البيان: “طالعتنا األنباء الواردة من منطقة عفرين  
المحتلة عن استشهاد المحامي والحقوقي لقمان حميد حنان على
يد االستخبارات التركية وفصائل ما يسمى الجيش الوطني
السوري، وفق ما وّثقته لجان حقوق اإلنسان وشهادات داخل

منطقة عفرين المحتلة”.
 

▪المحامي والحقوقي لقمان حميد حنان البالغ 45 عاًما، ينحدر  
من قرية حج قاسمو التابعة لناحية ماباتا (معبطلي) بريف عفرين
شمالي مدينة حلب، كان قد اعُتقل منذ 20 كانون األول الجاري
من أمام منزله وسلِّم إلى أهله صبيحة اليوم جثًة هامدة عليها آثار

تعذيب وحشي”.
 

▪متابًعا: “هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت من قبل فصائل  
وعصابات المرتزقة المحسوبة على ما يسمى الجيش الوطني
السوري وبتواطؤ من أجهزة االستخبارات التركية الرسمية؛ هي
امتداد لمسلسل القمع وسفك دماء أبناء المنطقة الُكرد األصالء

منذ احتالل منطقة عفرين في ربيع عام 2018”.
 

▪“إن ما يحدث من انتهاكات يومية، من قتل وتعذيب  
واختطاف وابتزاز وسرقة، في منطقة عفرين المحتلة وبقية
المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا، ترتقي إلى جرائم حرب

وجرائم ضد اإلنسانية وتطهير عرقي ضد أبناء المنطقة”.
 

▪مسد في بيانه، عبر عن استنكاره وشجبه لجريمة القتل  
والجرائم كافة، وطالب بكشف مالبساتها بتحقيق دولي محايد
يحقق في الجرائم التي ترتكب في عفرين والمناطق المحتلة

األخرى في الشمال السوري.
 

▪مؤكًدا أن استمرار االحتالل التركي لمناطق الشمال السوري  
يعني استمرار دوامة العنف واإلرهاب والمزيد من الجرائم
واالنتهاكات وتحويل هذه المناطق إلى حاضنة للفكر التكفيري
ومالًذا آمًنا للمجموعات اإلرهابية من تنظيم القاعدة وفلول

وخاليا تنظيم داعش اإلرهابي.
 

 ✪ على غرار معــتــقــالت نظام الطغمة.. وفاة حقوقي سوري
تحت التـعــذيــب داخل سجون االحتالل التركي في عفرين

▪في ختام بيانه طالب مجلس سوريا الديمقراطية “المنظمات
والهيئات الدولية ولجان حقوق اإلنسان للقيام بواجبها اإلنساني
واألخالقي والتدخل تجاه االنتهاكات اليومية، كما ندعو المجتمع
الدولي إلى إنهاء االحتالل التركي في منطقة عفرين والمناطق
السورية المحتلة كافة وتأمين العودة اآلمنة لكل السكان إلى

مناطقهم األصلية وتعويض المتضررين”.
 

 ◾موقف اليسار الثوري
 

 ▪في حديث خاص للخط األمامي صّرح الرفيق (س) عضو لجنة
العمل في تيار اليسار الثوري في سوريا: “انطالًقا من دورنا كحزب
يساري ثوري، ندين هذه الممارسات الوحشية من قبل
االستخبارات التركية وفصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا التي
تؤازرها في تلك الممارسات، وسط تعاٍم واضح من قبل نظام

أردوغان في تركيا”.
 

▪“نستنكر استمرار اتباع سياسة كم األفواه التي يمارسها  
االحتالل التركي وفصائله ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته عبر
اعتقال الصحفيين والحقوقيين والمثقفين دون وجود أي جرم أو
تهمة محددة سوى تعبيرهم المشروع عن آراءهم عما يجري من
تجاوزات مستمرة من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها
في الشمال السوري من انتهاكات لحقوق اإلنسان من ناحية،

وتهميش الواقع المعيشي للمدنيين من ناحية أخرى”.
 

▪“نؤكد في اليسار الثوري، أن استشهاد المحامي والناشط  
الحقوقي لقمان حنان بن حميد، سيضاف إلى قائمة الجرائم
الطويلة التي مارستها قوات االحتالل التركي وفصائله الموالية له
منذ بداية هيمنته على مناطق في الشمال السوري، وأن هذه
الجريمة لن تكون األخيرة في ظل الهامش الذي خلقه الصراع

اإلمبريالي على أوكرانيا”.
 

▪“ندعو الرفيقات والرفاق تحت سيطرة االحتالل التركي  
ومرتزقته في الجيش الوطني إلى مزيد من التنظيم في مواجهة
مختلف قوى الثورة المضادة والتضامن مع التحركات االحتجاجية
التي دعا لها أهلنا في السويداء لربط النضال التحرري في سوريا

بين كل األقسام”.

◾انتهاكات ممنهجة
 

▪هذا وقد وثقت المراصد الحقوقية منذ  
مطلع العام الجاري 2022 استشهاد 5 مواطنين
داخل سجون ومعتقالت استخبارات االحتالل

التركي، توزعوا على النحو التالي:
 

 – أوائل شهر شباط، قضى شاب من أبناء قرية “جقالن فوقاني”
في ناحية شيخ الحديد بريف مدينة عفرين في المشافي التركية،
جّراء تعرضه لسكتة دماغية نتيجة تعذيبه من قبل فصيل أحرار

الشرقية في مدينة عفرين.
 

 – أواخر شباط، قضى مواطن من مهجري حماة تحت التعذيب
على يد فيلق الشام بعد اعتقاله من ريف عفرين.

 
 

 – 3 تشرين الثاني، استشهد مواطن من مهجري مدينة حمص
تحت وطأة التعذيب في سجون فصيل حركة أحرار الشام في
بلدة قباسين بريف الباب شرقي حلب، بعد يومين من اختطافه

من قبل أمنية حركة أحرار الشام.
 

 – 14 تشرين الثاني، توفي مواطن من أهالي مدينة الباب، في
مشفى الراعي بعد معاناة طويلة من عملية التعذيب والحرق التي
تعرض له طيلة فترة اختطافه في مدينة الباب بريف حلب

الشرقي.
 
 

 – 22 كانون األول، استشهد المحامي والناشط الحقوقي لقمان
حنان بن حميد تحت وطأة التعذيب في سجون استخبارات
االحتالل التركي في مدينة عفرين شمالي حلب بعد اعتقاله منذ

يومين.
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شهدت السجون المصرية اليوم األربعاء وفاة المعتقل جهاد عبد الغني، 32 عاًما، داخل محبسه في المركز الطبي 
 .بمجمع بدر الجديد نتيجة اإلهمال الطبي، بعد صراع مع سرطان الفك والحلق استمر مدة عام ونصف

 
اعُتقل جهاد منذ سبع سنوات، وُحكم عليه بالحبس مدة 15 سنة، وقد أرَسلْت أسرته العديد من نداءات االستغاثة في
سبيل اإلفراج الصحي عنه ليقضى أيامه األخيرة بين أسرته وأوالده، ولم يتلَقوا استجابة حتى وافته المنية صباح

اليوم.
 

ُيعد المعتقل المصري جهاد ثالث حالة وفاة داخل مجمع بدر منذ افتتاحه، وهو أيًضا الحالة 36 من حاالت الوفاة داخل
السجون المصرية خالل العام الجاري، والحالة 1146 منذ عام 2013. 

 
في الوقت نفسه، شهدت سجون االحتالل أمس الثالثاء وفاة األسير ناصر أبو حميد البالغ من العمر 50 عاًما بعد نقله
إلى مستشفى أساف هروفيه، بعد تدهور خطير في حالته الصحية، وذلك بعد أن تبين منذ أغسطس 2021 إصابته
بورم في الرئة، وقد تمت إزالته، إضافًة إلى إزالة نحو 10 سم من محيط الورم، لُيعاد نقله إلى سجن عسقالن، ما
أوصله إلى هذه المرحلة الخطيرة. والحًقا، بعد إقرار األطباء بضرورة أخذ العالج الكيميائي، تعرض مجدًدا لمماطلة

متعمدة في تقديم العالج الالزم له، إلى أن بدأ مؤخًرا بتلقيها بعد انتشار المرض في جسمه. 
 

كان األسير أبو حميد محكوًما عليه بالسجن المؤبد سبع مرات، إضافًة إلى 50 سنة أخرى. وتعرض لالعتقال األول قبل
انتفاضة الحجارة عام 1987 وأمضى أربعة أشهر، وُأعيد اعتقاله مجدًدا وُحكم عليه بالسجن عامين ونصف، وُأفرج
عنه لُيعاد اعتقاله مرة ثالثة عام 1990، وحكم عليه االحتالل بالسجن المؤبد. أمضى من حكمه أربع سنوات، ثم ُأفرج
عنه مع اإلفراجات التي جرت في إطار المفاوضات، لكن االحتالل أعاد اعتقاله الحًقا وُحكم عليه بالسجن المؤبد مدى

الحياة.
 

بوفاة األسير أبو حميد، ترتفع قائمة حالة الوفاة من األسرى الفلسطينيين إلى 233، منها: 79 حالة قتل متعمد، و74
حالة بسبب اإلهمال الطبي، و73 حالة نتيجة التعذيب، و7 حاالت بالرصاص القاتل. 

 
إذن، توجد حالتان من اإلهمال الطبي –تفصلهما ساعات فقط- وقد أدت كل منهما إلى الوفاة، وفي حين ُتوفي أحدهما

داخل السجون المصرية في ظل حكم ديكتاتوري، لقى اآلخر حتفه داخل سجون االحتالل الصهيوني. 
 

 بقلم: كريم خالد _ بوابة االشتراكي      ·

✪  الدكتاتورية واالحتالل وجهين لعملة واحدة
اإلهمال الطبي يفتك بالمسجونين في مصر وفلسطين

 
▪أصدرت حركة االشتراكيين الثوريين في مصر بياًنا أعلنت من خالله رفضها لـ"خصخصة قناة السويس"، رًدا على

إعالن الحكومة المصرية عن تعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس.
 

▪وقالت الحركة في بيانها، مساء اليوم األربعاء: "بعد أن تنازل (عبد الفتاح) السيسي عن تيران وصنافير دعًما
لعالقاته بالسعودية وإسرائيل لتثبيت أركان حكمه، ها هو يعود ليوجه حكومته إلى تمرير مشروع قانون خصخصة

قناة السويس، عبر برلمان فصلته أجهزة المخابرات بعيًدا عن الشعب المصري وقواه الحية".

@Revoleftsyria

تابعونا  على
انستاغرام 

✪ بيان االشتراكيين الثوريين: ال لخصخصة قناة السويس

▪وتابعت الحركة: "هكذا بعد أيام قليلة من إبرام النظام التفاق جديد، ال تزال
بنوده سرية، مع صندوق النقد الدولي، يتمادى النظام في سياسات الخصخصة
إلى حّد لم يتخيله حتى أكثر المتشائمين، ليصل إلى محطة قناة السويس، التى
حفرها مئات األلوف من المصريين بدمائهم، ومات على رمالها األلوف من
الجنود، وهم يدافعون عنها، وإن كان األمر قد أصبح واضًحا منذ أشهر بإصدار
وثيقة ملكية أصول الدولة، والتي ورد بها نًصا األنشطة المتعلقة بقناة السويس
(المنطقة االقتصادية لقناة السويس، والسفن العابرة للقناة، واألنشطة المتعلقة

بالقناة)".
 

▪واعتبرت الحركة أن المشروع الحكومي لتعديل القانون رقم 30 لسنة 1975،
بشأن نظام هيئة قناة السويس، يهدف إلى "إنشاء صندوق خاص جديد للهيئة
يجري تمويله من إيرادات الهيئة وفائض أرباحها، ويعتبر من أشخاص القانون
الخاص وليس العام، وأهدافه صريحة في االستثمار وتأسيس شركات وشراء،

أو باألحرى بيع أصول وخالفه".
 

▪كما رأت الحركة أن القانون الجديد يؤكد "ما تردد عن وجود تفاهمات حالية
مع بعض الدول الخليجية للشراكة واالستحواذ على بعض الشركات المملوكة

للهيئة، وما يرتبط بها من تهديد للسيادة على القناة".
 

▪وقالت الحركة: "كعادتها تدعي الحكومة أن تأسيس صندوق خاص لهيئة
القناة ال يعني الخصخصة والبيع، بينما نصوص التعديل الذي تقدمت به
واضحة وصريحة بأن األمر يتعلق بخصخصة ال لبس فيها، فما معنى ما تنص
عليه المادة 15 مكرر (2) من التعديل المذكور على تمكين الصندوق من القيام
بجميع األنشطة االقتصادية واالستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، واالستثمار
في األوراق المالية، شراء وبيع وتأجير واستئجار أصول الصندوق الثابتة

والمنقولة واالنتفاع بها".
 

▪غير أن خطوة تمرير مشروع قانون "خصخصة القناة"، حسب حركة
االشتراكيين الثوريين، "لم تمر بهدوء كما كان يأمل الديكتاتور، بل إن معارضة
هذا القانون لم تقتصر على قوى المعارضة والحركة المدنية التي دعت إلى
إنشاء جبهة لمقاومة خصخصة القناة، ولكن إلى عناصر مهمة من داخل النظام

ذاته".
 

▪وأشارت الحركة، في بيانها، إلى مسارعة جريدة "المصري" اليوم لرفع
تصريحات أدلى بها للجريدة الفريق إيهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية
للموانئ، يؤكد فيها أن "القانون مستحيل تنفيذه ويفتح الباب أمام سابقة لم
تحدث من قبل، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس ليقوموا بتغيير

النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة ويحقق عائدات وأرباًحا قياسية".
 

▪"لكن معركة إسقاط هذا القانون الكارثي اجتماعًيا ووطنًيا تستدعي إنشاء
جبهة تربط بوضوح بين رفضها لتمرير القانون وبين مقاومة سياسات
الخصخصة ورفع األسعار والتجويع، إلى جانب مخاطبة عمال شركات قناة
السويس والعاملين بها التي ستتأثر أوضاعهم المعيشية بال شك. ومن جهة
أخرى، يجب أن تراجع الحركة المدنية ذاتها فوًرا في ما يسمى بالحوار الوطني،
فالنظام الذي تخلى عن تيران وصنافير ويسعى حالًيا الى إعادة القناة لألجانب،
ويستمر في نفس السياسات االستبدادية واالقتصادية الكارثية، ال يسعى منذ
أن بدأ اإلعداد للحوار سوى إلى تجميل وجهه أمام المؤسسات الدولية"، حسبما

اختتمت الحركة بيانها.
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▪أفاد الجيش اللبناني السبت أنه أنقذ أكثر من 200 مهاجر وانتشل جثتي شخصين بعدما غرق القارب

الذي كان يقّلهم قبالة الساحل اللبناني الشمالي.
 

▪كتب الجيش اللبناني على تويتر: “أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل (قوة األمم المتحدة المؤقتة في  
جنوب لبنان) إنقاذ األشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232، ويجري حالًيا نقلهم

إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثَتي شخصين غِرقا في أثناء عملية اإلنقاذ”.
 

▪قال مراسل الخط األمامي في مرفأ طرابلس، شمال لبنان، أن الركاب كانوا من الرجال والنساء واألطفال، بينهم  
غالبية سورية ونحو 50 لبنانًيا.

 
▪تجمع عشرات من أقاربهم في الميناء، من بينهم يونس جمعة المقيم في لبنان والمتحدر من إدلب، شمال غرب  

سوريا.
 

▪قال جمعة في فيديو انتشر من المرفأ: “كنت أنوي الذهاب مع  
أخي، ولكنني لم أتمكن من جمع المبلغ المطلوب”، مشيًرا إلى أن

شقيقه “استدان ليرحل”.
 

 ▪مضيًفا: “لم نعد نستطيع العيش في هذا البلد وال في سوريا"، التي ُقتل فيها نحو 500
ألف شخص منذ العام 2011.

 
▪من جهته وفي الفيديو نفسه، قال الشاب السوري أحمد ياسين الذي كانت شقيقته وزوجها من بين المهاجرين  
الذين تّم إنقاذهم: “نحن أشبه بأموات في هذا البلد، سنحاول يومًيا الذهاب في البحر”. مؤكًدا: “لو كان لدي المال...

لذهبت معهم”.
 

▪وفي أواخر نيسان/أبريل، أغرق الجيش اللبناني قارًبا أبحر من لبنان قبالة سواحل سوريا، ما أسفر عن مقتل  
وجرح العشرات ممن كانوا على متنه في أحد أكثر حوادث الغرق دموية في شرق البحر المتوسط.

 
▪لقد نشطت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شمال لبنان خالل السنوات األخيرة. وغالًبا ما تكون وجهة الزوارق  

قبرص، الدولة العضو في االتحاد األوروبي الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.
 

 ▪وفًقا لألمم المتحدة، غادر أو حاول ما ال يقل عن 38 زورًقا تحمل أكثر من 1500 شخص مغادرة لبنان من طريق
البحر في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2021.

 
▪تسقط دماء الالجئين والعمال على يد األنظمة الرأسمالية المجرمة في المنطقة والحدود البرجوازية و“القلعة  
األوروبية” اإلمبريالية المجرمة. هذه حرب طبقية على كل الجئ وعامل ومهاجر. لكن حربهم الطبقية هذه لن تمر،

وسنقاوم بمزيد من التضامن واالنخراط المنضبط والصارم في هذه الحرب الطبقية المعلنة.
 

 الخط األمامي 
 

✪ انتشال جثتين وإنقاذ أكثر من 200 مهاجر
بعد غرق مركب شمال لبنان

▪تتواصل االحتجاجات في محافظات عدة في األردن رفًضا الرتفاع
أسعار المحروقات، في حين أعلنت مديرية الشرطة في محافظة معان
مقتل مدير شرطة المحافظة وإصابة رجلي أمن خالل التعامل مع

التحركات الشعبية.
 

▪شهدت محافظات في جنوب األردن إضرابات (سلمية غالًبا) احتجاًجا  
على ارتفاع أسعار المحروقات. بدأ األمر بسائقي الشاحنات قبل أيام،
وصوًال إلى إغالق األسواق والمحال التجارية، األربعاء الماضي، في كل من

معان والكرك ومحافظة مادبا، تضامًنا مع االحتجاجات.
 

▪كذلك، شهدت بعض المناطق االخرى إغالًقا للطرقات باإلطارات  
المشتعلة، إضافًة إلى مشاحنات بين األمن ومحتجين، لكّنها كانت تنتهي

بسلمية.
 

▪يواصل النظام الحاكم في األردن محاوالته قمع االحتجاجات الشعبية  
اآلخذة بالتوسع، حًال وحيًدا أمام المطالب الُمحّقة للجماهير المنتفضة التي
بدأت بمطلب رئيسي: “خفض أسعار المشتقات النفطية”، إذ سجلت
ارتفاعات كبيرة خالل العام الجاري، وتطورت إلى شعارات مناهضة للنظام

لًة الملك المسؤولية. الملكي، محمِّ
 

 ▪تسعى حكومة النظام لاللتفاف على تلك المطالب بتقديم وعود فارغة ال
تمأل مدافئ الكاز في بيوت األردنيين وال تحل أزمة قطاع النقل التي
تتفاقم يوًما بعد يوم، ومن الواضح أن النظام يراهن على نجاح المقاربات
واإلجراءات األمنية وعلى إحباط وتفكيك جبهة المحتجين والمضربين

وعدم قدرتهم على مواصلة االحتجاجات بأشكالها.
 

▪أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة  
16/12/2022، عن إجراءات أمنية مشددة وتعزيز القوات األمنية في
مناطق االشتباكات، طالًبا من جميع المواطنين “االبتعاد عن كل األماكن
التي تشهد أعمال عنف”، وقال إن الحكومة ستسمح باالحتجاجات
السلمية، لكنها لن تتسامح مع أي شغب يدمر الممتلكات العامة والخاصة،
مثلما حدث أمس الخميس. تارًكا الباب مفتوًحا على القمع بحجة أعمال

شغب.
 

▪تقارب أسعار المحروقات حالًيا في األردن ضعف ما كانت عليه العام  
الماضي، خصوًصا السوالر الذي يشكل الوقود األساسي للشاحنات

والحافالت، والكاز الذي يعد وقود التدفئة الرئيسي للفقراء.
 

▪ُيباع ليتر البنزين “أوكتان 90” بسعر 920 فلًسا (نحو دوالر ونصف  
دوالر)، و“أوكتان 95” بسعر 1170 فلًسا (1,6 دوالر). أما ليتر الديزل أو

السوالر، فسعره 895 فلًسا (1,3 دوالر)، والكاز 860 فلًسا (1,2 دوالر).
 

▪يعاني األردن أوضاًعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، فارتفعت  
نسبة البطالة عام 2021 إلى نحو 25% وفًقا لألرقام الرسمية، فيما ارتفعت

بين فئة الشباب إلى %50.
 

▪ارتفعت نسبة الفقر إلى 24%، وتجاوز الدين العام 47 مليار دوالر، أي  
بنسبة تزيد على 106% من الناتج المحلي اإلجمالي.

 
▪إن عودة الهدوء إلى المناطق التي شهدت احتجاجات ال تعني نهاية  
األمر؛ فال يزال الغضب يقبع في صدور الناس وتنتشر الدعوات إلى مزيد
من اإلضرابات والمظاهرات يومًيا على وسائل التواصل االجتماعي وما منع
بعض وسائل التواصل البائس إال دليًال على تأثيرها الكبير في تنظيم
االحتجاجات والمظاهرات في ظل غياب تنظيمات سياسية ثورية تنخرط
في هذه االحتجاجات، إن الجماهير في األردن بحاجة إلى االنتظام بوجه
توحش القوى األمنية التي اختارت -منذ اللحظات األولى- القمع وسيلة
واحدة لمخاطبة الطبقات العاملة والكادحة التي انتفضت من أجل حياة

كريمة.
 الخط األمامي 

 ✪ توّسع االحتجاجات ضد الغالء في األردن
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▪وقع إطالق نار قرب مجمع للكرد في العاصمة
الفرنسية باريس، ما أسفر عن مقتل 3 ضحايا
وبعض الجرحى، وقد أعلنت الشرطة توقيف

المنفذ.
 

▪إذ أفادت الشرطة الفرنسية بوقوع 3 ضحايا  
و3 جرحى، بإطالق نار في العاصمة الفرنسية
باريس، ظهر يوم الجمعة، 23 من ديسمبر 2022.

 
▪وقع إطالق النار أمام مركز ثقافي كردي في  
شارع إنغيان بالدائرة العاشرة التي ُتعّد منطقة
ها أفراد المجتمع الكردي تجارية وحيوية يؤمُّ

بصفة خاصة. 
 

▪فيما قالت امرأة لوكالة فرانس برس، إنها  
سمعت “7 أو 8 طلقات في الشارع”، واصفًة ما

ٌع جًدا”. جرى بأنه “مروِّ
 

▪إثر ذلك، استخدمت الشرطة قنابل الغاز  
عوا المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أكراد تجمَّ

قرب موقع الهجوم.
 

▪أفادت مصادر قضائية فرنسية أن منفذ  
الهجوم، اعترف خالل التحقيقات أن دوافعه
عنصرية. في حين قال المجلس الديمقراطي
الكردي في فرنسا إنه من “غير المقبول” عدم
وصف حادث إطالق النار بأنه “هجوم إرهابي”.
بينما انطلقت في باريس اليوم مظاهرة جديدة
ألبناء الجالية الكردية في فرنسا، للتنديد بحادث
إطالق النار والمطالبة بتحقيق العدالة للقتلى،
وحاولت أيًضا قوات األمن تفريقها بالقوة والعنف.

 
▪صرح أجيت بوالت، المتحدث باسم المجلس،  
خالل مؤتمر صحفي في مطعم يبعد 100 متر عن
مكان الهجوم: “من غير المقبول عدم الحديث عن
الطابع اإلرهابي ومحاولة اإليحاء بأنه مجرد ناشط
يميني متطرف جاء الرتكاب هذا االعتداء على

مقرنا”.
 

 ▪مضيًفا: “الوضع السياسي في تركيا فيما يتعلق
بالحركة الكردية يدفعنا بوضوح إلى االعتقاد بأن

هذه اغتياالت سياسية”.
 

▪قالت السلطات الفرنسية إن التحقيق كشف  
حتى اآلن إن مطلق النار تحرك بمفرده وأراد
“مهاجمة أجانب”، بحسب وزير الداخلية جيرالد

دارمانان.
 

▪قال مؤسس حزب فرنسا المتمردة اليساري  
جان لوك ميالنشون الذي كان حاضًرا في المؤتمر
الصحفي إنه ال يؤمن “بالصدفة عندما يتعلق األمر
باغتيال أكراد في باريس”، بعد نحو 10 سنوات
على قتل 3 ناشطات كرديات في الدائرة العاشرة
بباريس، في عملية يؤكد المجلس الديمقراطي

الكردي أن لالستخبارات التركية يًدا فيها.

✪ فرنسا: تصاعد اإلرهاب والعنصرية ضد الكرد.. إطالق نار وسط
العاصمة باريس

▪كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في
وقت سابق أن المهاجم يبلغ من العمر 69
عاًما، وقد غادر السجن منذ أيام بعد حبسه
بسبب تنفيذه اعتداء عنصرًيا العام الماضي

على مخيم للمهاجرين غير النظاميين.
 

 ◾ضحايا الحادث
 

▪لم تسرب السلطات الفرنسية أية تفاصيل  
عن الضحايا “غير المعروفين لدى أجهزة
الشرطة الفرنسية”، كما قال وزير الداخلية
الفرنسي، لكن الناطق باسم المجلس
الديمقراطي الكردي في فرنسا قال إن أحدهم
فنان والجئ سياسي كردي “مالحق في تركيا
بسبب فنه”، والرجل الثاني هو “مواطن كردي

عادي” يتردد على الجمعية “يومًيا”.
 
 

▪كما نقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن  
مصادر كردية في باريس قولها، إن من بين
الضحايا أيًضا ناشطة كردية اسمها إيمين كارا
كانت قبل مقتلها ترأس “حركة النساء

الكرديات في فرنسا”.
 

▪اشتهرت كارا قبل ذلك كوَنها مناضلة  
وثورية مدافعة عن القضية الكردية وحق

الشعب الكردي بالحياة وتقرير مصيره.
 

▪كما كانت في الصفوف األولى في أثناء  
المعارك التي استهدفت تحرير الرقة من
تنظيم الدولة، صيف 2017، ثم طلبت اللجوء

السياسي في فرنسا.
 
 

▪إن المجزرة الفظيعة والجريمة  
العنصرية التي راح ضحيتها عدد من
المواطنين الكرد في باريس، إنما هي
عرض من األعراض المرضية الناتجة عن
نمو خطر اليمين المتطرف والعنصرية
والفاشية في فرنسا وغيرها من البلدان
األوروبية، بل وفي العالم. ولمواجهة هذا
الخطر، ال بد لليسار من بناء جبهات
متحدة لمواجهة الفاشية، والسياسات
الرأسمالية الليبرالية التي مهدت لها

األرض للنمو.
 
 

 الخط األمامي 

▪كشف تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية تضمن شهادات عمال مهاجرين غير مسجلين في  
مواقع إنشاء البنية التحتية لأللعاب األولمبية القادمة "باريس 2024" عن استغالل وانتهاك بحق

مهاجرين غير نظاميين عبر تشغيلهم في ظروف تفتقر إلى الوضعية القانونية واإلنسانية.
 

 ▪تحدث عمال من أصول "مالية" عن تكليفهم بمهام الحفر والبناء دون عقود عمل أو إجازات أو
وثائق إقامة.

 
▪لوموند في تحقيقها، تحدثت إلى عدد من العمال غير المسجلين الذين يعملون في سين سان  
دوني شمال العاصمة الفرنسية، قال مهاجر مالي يدعى موسى 42 عامًا -فّضل عدم الكشف عن
اسمه الكامل- أنه يعيش دون أوراق في فرنسا منذ 13 عامًا ويضيف: "نحن هنا من أجل البقاء،

ليس لدينا خيار، حتى لو لم تسر األمور كما أردنا، فلن نستسلم".
 

▪يشهد موسى أيضًا: "المدراء ال يهتمون، إذا أرسلت صورة ألوراق عبر واتس أب، فستحصل  
على شارة دخول ألماكن العمل". وغالبًا ما تأتي هذه األوراق من مواطنين في وضع قانوني مقابل

الحصول على جزء من الراتب.
 

▪ذكرت لوموند في تحقيقها أن هؤالء العمال يقومون بأعمال شاقة، كحمل بعضهم أكياس  
إسمنت تزن عشرات الكيلوغرامات، ليصعدوا بها 13 طابقًا، وآخرون مختصون في بناء الخرسانة

المسلحة.
 

▪مضيفًة أن هؤالء العمال الذين ال يحظون بأي ضمان اجتماعي وقانوني، إذ يعملون مقابل ما  
يزيد قليالً عن 80 يورو يوميًا غير مصرح بها، دون االستفادة من يوم عطلة.

 
 ▪يشتكي العمال للصحيفة: "ليس لدينا حقوق. ليس لدينا مالبس عمل، وال ُتوفر لنا أحذية أمان،
ليس لدينا الحق في الفحوصات الطبية، وإذا مرض أحدنا أو أصيب، يقومون باستبداله في اليوم

التالي".
 

▪كان مكتب المدعي العام في بوبيني قد فتح تحقيًقا في 8 يونيو الماضي بعد اكتشاف  
موظفين غير مسجلين في مواقع بناء األلعاب األولمبية في سان دوني.

 
الخط األمامي _ وكاالت

 ✪ استغالل عمال مهاجرين في مواقع بناء
األلعاب األولمبية في فرنسا
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✪ ماذا وراء إسقاط الرئيس اليساري بيدرو كاستيو في بيرو؟

▪أطاح تحالف الشركات الكبرى واألحزاب اليمينية الرئيس
البيروفي بيدرو كاستيو بعد حملة استمرت نحو عامين لكسر
الحكومة. ُأزيح كاستيو من منصبه وصار رهن االحتجاز منذ
مساء األربعاء الماضي بعد اتهامه “بخرق النظام

الدستوري”. 
 

▪قبل ساعات من ذلك، كان كاستيو قد أعلن أنه سوف
يشكِّل “حكومة طوارئ تهدف إلى استعادة حكم القانون
والديمقراطية”. وقد دعا إلى حل البرلمان اليميني، وعقد

انتخابات جديدة، وصياغة دستور جديد. 
 

▪كانت تلك المحاولة لتجنب التصويت على عزله، بعدما
خلفته تنازالته لرجال األعمال وهجماته على جمهور الطبقة

العاملة في حالة عزلة. 
 

▪فاز كاستيو في االنتخابات الرئاسية في يونيو 2021
بفارٍق ضئيل، في جولة انتخابية ضد المرشحة اليمينية
ح كاستيو عن حزب “بيرو الحرة”، كيكو فوجيموري. ترشَّ
وهو حزب واسع يضمُّ أعضاًء يصفون أنفسهم بالماركسيين
واالشتراكيين الديمقراطيين، وكان وعده: “ال مزيد من الفقر

في بلٍد غني”. 
 

▪كانت إصالحات كاستيو-مثل فرض المزيد من الضوابط
على شركات التعدين الكبرى في البالد- أكثر مما يمكن أن
يحتمله األثرياء ورجال األعمال. خشي هؤالء من أن العمال
والفقراء وجماعات السكان األصليين سيتمادون أكثر من

ذلك. 
 

▪لكن، في مواجهة هجوم الطبقات الحاكمة، تمثلت
استراتيجية كاستيو في استرضاء رجال األعمال. ولقد
استغنى عن اليساريين في تعديٍل وزاري جاء بعد أقل من
ثالثة أشهر من توليه المنصب. وقد أقال جويدو بيليدو من
منصب رئيس الوزراء، بعد أن حذر بيليدو، الذي يصف نفسه
بأنه ماركسي، شركة كاميسيا للغاز بأن تدفع ضرائَب أعلى أو

تواجه التأميم. 
 

▪منح كاستيو وزارة التعدين لرجل األعمال إدواردو
جونزالس، من أجل استرضاء رجال األعمال األقوياء
المستثمرين في النحاس، وكذلك أقال إيبر مارافي من

منصب وزير العمل. 
 
 
 
 
 
 

ن بيدرو فرانك، الذي وعد باقتصاد “سوق ▪في المقابل، ُعيِّ
شعبي”، وزيرًا للمالية، وخاض هجومًا قويًا جنبًا إلى جنب مع
المستثمرين األجانب. كان فرانك في الماضي يعمل في البنك
الدولي -تلك المؤسسة الرئيسية التي دعمت النظام
الرأسمالي العالمي الليبرالي على الطراز األمريكي ودفعت

باتجاه سياسات السوق الحرة. 
 

▪قال كاستيو إن تلك الخطوة جاءت “في صالح الحوكمة”،
وبعبارٍة أخرى، إلثبات أنه سيدير الدولة البيروفية دون
تحدي رأس المال. لكن رجال األعمال كانوا ال يزالون يرغبون
في التخلص من كاستيو، لذا تبع ذلك المزيد من التنازالت من

جانبه. 
 

ن كاستيو المسؤول السابق ▪في أغسطس الماضي، عيَّ
بالبنك الدولي والمؤيد لسياسات السوق الحرة، كيرت بورنيو،
وزيرًا للمالية. وبعد أن تحدث في مؤتمٍر لرجال األعمال في
قطاع التعدين في سبتمبر، احتفل هؤالء بتوليه هذا
المنصب، إذ إن “عدم رفض الضرائب” لهو “خبٌر جيد”
بالنسبة إليهم، بحسب راؤول جاكوب، المسؤول المالي الكبير
في شركة النحاس الجنوبية، الذي أضاف: “نحن نشهد المزيد

من الحس السليم في بعض أروقة الحكومة”. 

د كل ذلك كاستيو من قاعدة التأييد الجماهيري، ▪لقد جرَّ
التي كانت من الممكن أن تدافع عنه في مواجهة هجمات
اليمين. لذا، مع ضعف وعزلة الرئيس السابق، ارتأى اليمين

فرصًة إلطاحته. 
 

▪أدت نائبته، دينا بولوارت، اليمين الدستورية بوصفها
رئيسًة للبالد مساء األربعاء. ستكون بولوارت أكثر تقبالً
لليمين، باألخص أنها غادرت حزب “بيرو الحرة” مؤخرًا،

قائلًة إنها لم تتبنَّ أيديولوجيته قط. 
 

▪إن الدرس من إسقاط كاستيو ليس في أنه من المستحيل
االنتصار على رجال األعمال الكبار، بل أنه ُيظِهر “حدود
اإلصالحية”، تلك الفكرة بأنه يمكن الظفر بتغييرات حقيقية
من طريق التوجه إلى االنتخابات والعمل عبر مؤسسات
الدولة، التي هي موجودة أساسًا لحماية المصالح الرأسمالية. 

 
▪يكمن األمل في بيرو في تعبئة الطبقة العاملة في
الشوارع، وفي مواقع العمل بصورٍة حاسمة. هنا تكمن القوة
االجتماعية للناس العاديين لضرب أرباح رجال األعمال

وتحدي دولتهم وتفكيك نظامهم. 
 
 

* بقلم: صوفي سكواير - صحيفة العامل االشتراكي
البريطانية

* ترجمة: سيد صديق االشتراكيون الثوريون

▪لقد فشل كاستيو في الوفاء بالوعود التي قطعها للناس
العاديين خالل حملته االنتخابية. لم يرغب في تعبئة قوة
جماهير الطبقة العاملة في الشوارع ومواقع العمل لإلجهاز
على البرلمان اليميني ورجال األعمال. في المقابل، عمد إلى
قمع االحتجاجات التي اندلعت على نحٍو متقطع على مدار

العام ضد ارتفاع أسعار الوقود والسلع األساسية األخرى. 
 

▪في أبريل، بعدما أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين
وقتلت أربعة منهم، أعلن كاستيو حالة الطوارئ، وأرسل
قوات الشرطة لقمع المتظاهرين، لكنه ُأجِبر على التراجع في

غضون 24 ساعة. 
 

▪لقد خاض اآلالف ممن منحوا كاستيو أصواتهم االنتخابية
احتجاجاٍت ضده. في منطقة أياكوتشو، أغلق الناس الطرق
لمطالبة كاستيو بالتمسك باتفاقيٍة تقضي بإغالق العديد من
المناجم المدمرة للبيئة. وفي الشهر الماضي فقط، أقام سائقو
الشاحنات والمزارعون حواجز على الطرق عبر أرجاء
متفرقة من البالد لالحتجاج ضد ارتفاع أسعار الوقود ونقص

األسمدة. 
 

▪تمثل أحد أول قراراته في إرسال رئيس الوزراء آنذاك،
بيليدو، إلى محافظة تشامبيفيلكاس، في محاولٍة إلنهاء
إضراٍب كبير ضد ائتالف الشركات الصينية للتعدين في
منجم الس بامباس. وقد أظهر ذلك حدود استراتيجية

أولئك الواقعين على اليسار من كاستيو (مثل بيليدو). 
 

https://revoleftsyria.org/4529
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▪رحل عنا األحد 11 ديسمبر/كانون األول
رفيقنا جون مولينو (المفكر والقيادي األممي)
عن عمر ناهز 74 عاًما. نحن، رفاق ورفيقات
التيار االشتراكي األممي، ُنشاطر عائلته
وأقرباءه وكل من تعرفوا عليه في ميادين

النضال التي قادها وشارك فيها آالَمهم.
 

▪جون مولينو؛ لعل إن بضع كلمات اآلن ال  
تكفي للحديث عن تاريخه الكبير والحافل
بالنضاالت في صفوف الطبقة العاملة

البريطانية واأليرلندية.
 

▪لقد كان لجون تأثير كبير في محيطه  
وانعكس هذا التأثير ليصل إلى كل اصقاع
العالم، ساعدت المقاالت والكتابات التي كتبها
جون، مع رفيقه كريس هارمان وآخرين في
توجيهنا نحو ماركسية خالية من الدوغمائية
التي شهدها اليسار الثوري عالمًيا وشكلت
التطور السياسي الحالي الذي نمر به في

الجانب النظري والعملي. 
 

▪كان جون مولينو جزًءا من جيل رائع  
تطور من الرؤى النظرية التي طرحها
الماركسي الثوري توني كليف، ونشؤوا في
ظل االضطرابات السياسية لعام 1968، ما
ساعد في التجديد الحي لالشتراكية الثورية
والمضي قدًما في خلق ماركسية متجددة

الروح.
 

 
 ▪لمن ال يعرف جون مولينو:

 
جون مولينو (1948-2022) مناضل ▪  
بريطاني األصل اشتراكي ثوري أممي
وأكاديمي ومؤلف. كان عضًوا بارًزا في حزب
العمال االشتراكي قبل تقاعده في أيرلندا،
حيث أصبح مناضًال في حزب العمال
االشتراكي األيرلندي وهو محرر لمجلة
اشتراكية ثورية آيرلندية اسمها “ماركسيست

ريفيو”.
 

▪خالل الفترة التي قضاها محاضًرا في  
كلية الفنون والتصميم في بورتسموث، نظم
عدًدا من المظاهرات، متضمنًة إحضار 12
ًما إلى مظاهرة عام 2003 ضد حرب منظِّ
العراق في لندن. وفي يناير 2009، اعُتقل
لتنظيمه مسيرة سلمية شارك فيها 400

شخًصا ضد الهجمات اإلسرائيلية على غزة. 
 

▪من كتاباته المعروفة لنا في العالم العربي  
الصادرة عن مركز الدراسات االشتراكية في
مصر: الماركسية والحزب - األناركية: رؤية
نقدية من المنظور الماركسي - ما التراث
الماركسي الحقيقي؟ - ماذا نعني بالمجتمع
االشتراكي؟، إضافًة إلى العديد من المقاالت

النظرية المهمة.
 

 ▪في أكتوبر 2020، قدم بودكاست “مقدمة
إلى الماركسية”، التي وصفت بأنها “سلسلة

من المقدمات القصيرة لألفكار الماركسية”.
 

 ▪أخيًرا، البد أن نعلم أن معارك جون مولينو
لن تنتهي، بل ستستمر في خلق جيل ثوري

اشتراكي واٍع يناضل لتحقيق االشتراكية.
 

 الخط األمامي 

✪ جون مولينو.. رحيل ثوري ال يعني انتهاء الثورة

  جون مولينو (2022-1948)
 

▪جون مولينو؛ الثوري القوي الذي دمج النظرية والتطبيق لتشكيل السياسة
االشتراكية في جميع أنحاء العالم، يكتب أليكس كالينيكوس:

 
▪أصيب االشتراكيون في جميع أنحاء العالم بالصدمة والحزن لسماع نبأ
وفاة جون مولينو المفاجئة، يوم السبت في دبلن، عن 74 عاًما. لقد كان جون
أحد أهم الكتاب والناشطين الماركسيين في جيل الطالب والعمال الشباب

الذين تمردوا ضد النظام في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
 

▪انضم إلى االشتراكيين األمميين (IS)، سلف حزب العمال االشتراكي، عام
1968. كان طالًبا في جامعة ساوثهامبتون، وقد أصبح أكثر جذرية انطالًقا
من مشاركته في حملة التضامن مع فيتنام، وزيارته إلى باريس خالل ثورة
مايو 1968 الكبرى. وقد ُجنِّد في (IS) بالفعل، إذ جنَّده مؤسسها توني كليف.

 
▪ظل جون اشتراكًيا ثورًيا ملتزًما طوال حياته، أوًال في حزب العمال
االشتراكي، وبعد ذلك في المنظمة الشقيقة األيرلندية، التي ُتعرف اآلن بشبكة
العمال االشتراكيين (SWN). درَّس جون في بورتسموث بوليتكنيك، ثم في
جامعة بورتسموث. ساعد تأثيره على جذب العديد من طالبه نحو الماركسية

الثورية.
 

▪كان ناشًطا حازًما، والدعامة األساسية لفرع بورتسموث التابع لحزب العمال
االشتراكي حتى انتقل إلى أيرلندا.

 
 

▪لكن مساهمته األكثر أهمية كانت بوصفه كاتًبا. نشر كتابه
األول، الماركسية والحزب (الذي استمتع في إكماله بمساعدة
كليف التحريرية) عام 1978. كان هذا وقت االرتباك والنقاش
بين الثوريين على الصعيد الدولي، وأضفى جون وضوًحا هائًال

على المشكلة المركزية للتنظيم االشتراكي.
 
 

▪لقد أظهر المزيج نفسه من الوضوح وسعة االطالع في العمود األسبوعي
الذي كتبه للعامل االشتراكي لسنوات عديدة. يصل كالساعة، مكتوًبا بخط
اليد. ولكنه دائًما مقروء تماًما، مما يدل على أهمية التقليد الماركسي لقضايا

ومناقشات اليوم، وقد نسجت بعضها في كتيبات أو ُجمعت في كتب. 
 

▪كان أحد أكثر نصوص جون تأثيًرا مقاله “ما التقليد الماركسي الحقيقي؟”،
الذي نشر أول مرة عام 1983، واسُتنسخ وُترجم على نطاق واسع بصورة
كتيب وعلى اإلنترنت. هنا سعى إلى التمييز بين الماركسية الثورية
الكالسيكية لماركس وإنجلز ولينين وتروتسكي ولوكسمبورغ وغرامشي
ومفهومها عن االشتراكية بوصفها التحرر الذاتي للطبقة العاملة من تشوهات

وفساد الستالينية والديمقراطية االجتماعية.
 

▪لكن جون لم يكن راضًيا أن يبقى شارًحا بسيًطا. في نظرية الثورة لليون
تروتسكي، عام 1983، انَتَقد بشدة ما عده نقاط الضعف النظرية والسياسية
التي أظهرها الماركسي الذي وصفه أيًضا بأنه بطله العظيم. وبالمثل، لم تكن
ممارسته بوصفه ناشًطا أبًدا غير مدروسة أو ميكانيكية. وافق جون على
نطاق واسع على النهج الذي اتبعته قيادة حزب العمال االشتراكي لبناء

الحزب وسط كل تقلبات الوضع في بريطانيا والعالم. 

▪في الوقت نفسه، لم يكن خائًفا من انتقادنا وحتى تحدينا
عندما اعتقد أننا أخطأنا، ال سيما في كيفية إجراء
المناقشات داخل الحزب. ولكن، وقت الجد، تحالف مع
اليسار الراديكالي الذي ساعدنا على إطالقه، في أزمة في
2007-2008، انطلق جون للدفاع عن حزب العمال

االشتراكي، قائًال إنه كان سؤاًال طبقًيا. 
 

▪مع مرور الوقت، أصبحت ماركسية جون أوسع وأكثر إبداًعا. أصبح
مهتًما بنحو متزايد بالنهج الماركسي للفن، يتغذى على حب الرسم مدى
الحياة. طور مفهومه عن الفن على أنه «عمل ينتجه جهد بشري غير
مغترب ويتميز باندماج (أو وحدة) الشكل والمضمون». في ديالكتيك الفن،
عام 2020، كتب كتابًة رائعة عن فنانين فرديين مثل رامبرانت، مع التركيز

على التفاصيل التي لم تغفل أبًدا عن السياق التاريخي. 
 

▪كما هو الحال دائًما مع جون، كانت النظرية والتطبيق متحدين. بوصفه
محاضًرا في كلية الفنون والتصميم في جامعة بورتسموث منذ عام 1992
م برؤيته فصاعًدا، ألهم الطالب فنهم الخاص. في فترة 2007-2010، نظَّ

الفنية معرض اليسار في مهرجان الماركسية السنوي.
 

▪عام 2010، تقاعد جون وانتقل إلى أيرلندا، ليكون مع شريكته ماري
سميث. ألقى بنفسه في النشاط السياسي في دبلن، وانضم إلى قيادة
SWN، إذ أصبحت القوة الدافعة لتحالف حزب بيُبل بيفور بروفيت -

People Before Profit الناجح جًدا. 
 

▪بات مشغوًال أكثر من أي وقت مضى؛ محرر مجلة SWN النظرية
(المجلة الماركسية األيرلندية)، وعضو تنسيق التيار االشتراكي األممي.
لكن أعظم جهوده ذهبت إلى صياغة نهج ماركسي يصف تدمير الرأسمالية

المتسارع للطبيعة. 
 

▪اتفقنا على أن تغير المناخ يشكل في الوقت نفسه أكبر تهديد للبشرية
وأكبر حافز للثورة. ينعكس هذا االنشغال في خاتمة كتابات جون
المختارة عن االشتراكية والثورة، عام 2022. أطلق الشبكة االشتراكية
البيئية العالمية، لتنسيق وتعزيز االستجابة المناهضة للرأسمالية لهذه

األزمة الوجودية.
 

▪كان أقرب وقت للتوقف مع جون عندما حضرنا كالنا مؤتمرا في
نيتيروي، في البرازيل، عام 2009. كان جون يقيم في ريو دي جانيرو،
على الجانب اآلخر من الخليج من المؤتمر. التجول في منطقة ريو ليس
بهذه السهولة، لذلك كان على جون السفر كثيًرا. لكنه كان دائما مليًئا
بالطاقة واألسئلة والحجج والفضول والرفاقية. أصبح صديًقا لطالب

برازيلي دعاه لزيارة عائلته في األحياء الفقيرة التي يعيشون فيها.
 

▪حًقا، يمكن للمرء أن يطلق على جون “الشعار” الذي تبناه ماركس
لنفسه: «ال شيء غريب عني». ولكن اآلن أخِمد هذا البركان من النشاط
المستمر. كل تعاطفي مع ماري (شريكة جون)، وعائلته، وخاصة أطفاله
(سارة وجاك)، واألحفاد، وأبناء األحفاد، وكذلك رفاقه وأصدقائه في

أيرلندا وبريطانيا وحول العالم.
 

بقلم: أليكس كالينيكوس _ جريدة العامل االشتراكي 
ترجمة الخط األمامي
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✪ جون مولينو: ماركسي بالنظرية والتطبيق
▪الموت المفاجئ لجون مولينو شكل صدمة لكثير من الناس، سواء
ألصدقائه ورفاقه ولكن كذلك أولئك الذين عرفوه عبر كتاباته. ألكثر من 50
عامًا كان مناضالً ثوريًا، بداية في بريطانيا، ومؤخرًا بإيرلندا. هناك عدد
هائل من المقاالت المحتفية به، من أجزاء مختلفة من اليسار. على الرغم
من أننا لم نكن أصدقاء مقربين لكنني كنت أعرف جون جيدًا طوال أربعين
عامًا التي كنا فيها معًا في حزب العمال االشتراكي. فيما يلي عرض

مختصر لبعض جوانب مساهمته.
 

▪ولد جون عام 1948، وكان ثائرًا في سنوات مراهقته. في البداية
اتخذت هذه الثورية أشكاالً غريبة. حين كان تلميذًا انخرط في بيئة غريبة
من األشخاص كانوا العبي بوكر بدوام كامل. كما يتذكر: “بقليل من المال
أو من دونه كنت ألعب للفوز كالمحترفين الحقيقيين. وهو إنجاز تمكنت
من تحقيقه بطريقة صغيرة في أغلب األوقات، إن لم يكن كلها”. من
الواضح أنه كان يتمتع بقدرات عقلية رائعة كان من الممكن استعمالها في
العديد من الطرق. كما كان العب شطرنج بارع- في تجمعات الحزب في
عيد الفصح بمدينة سيكغنس، كان يلعب الشطرنج ضد أكثر من 20 شخصًا

في الوقت عينه.
 

◾حياة االلتزام
 

▪لكن عام 1968 هو الذي قرر االتجاه الذي ستسلكه حياته. لعب انخراطه
في حملة التضامن مع فيتنام وزيارة الواليات المتحدة دورًا، ولكن الحدث
الحاسم كان زيارته لفرنسا خالل أكبر إضراب عام في التاريخ. كما تذكر

بعد عدة سنوات:
 

▪“زرت باريس بعد فترة من ليلة الحواجز ولم يكن هناك معارك في
الشوارع خالل زيارتي الوجيزة ولكن رأيت كيف تغير الناس- تحولوا كلمة
أفضل- من خالل تجاربهم. أنا كذلك لن أنساها ولن أقول أبدًا “لن يحصل

أبدا””.
 

▪قرر عندها أن يصير اشتراكيًا ثوريًا. لوقت قصير انضم إلى عصبة
العمال الشباب االشتراكيين التروتسكية األورثوذوكسية، لكنه سرعان ما
تركها “بسبب تسلطها المرعب“. ثم في صيف عام 1968، انتسب إلى
منظمة االشتراكيين األممين، التي باتت في السنوات الالحقة حزب العمال

االشتراكي. لقد كان قرارًا حاسمًا رسم مالمح حياته المستقبلية بأكملها.
 

▪قدمت منظمته الجديدة إطارًا لتطوره السياسي والفكري. مقدمًة
ماركسية ملتزمة بتحرير اإلنسان، خالية من التشوهات الوحشية
للستالينية. خاصة، تأثره بنظرية طوني كليف القائلة إن روسيا كانت شكالً
من “رأسمالية الدولة”. وكما كتب في السنوات الالحقة، كانت النظرية لها
أهمية مركزية، أبعد من النقاش حول روسيا، كانت تتعلق بكامل مسألة

الدولة في المجتمع الرأسمالي:
 

▪“على الرغم من أن نظرية رأسمالية الدولة قد جرى تطويرها كرد على
ظاهرة روسيا الستالينية، إال أنها كانت متجذرة عميقًا في الماركسية
الكالسيكية، والتي وضعت قبل حصول الثورة الروسية، وما زالت حيوية
لفهم العالم المعاصر وللتعامل مع التحديات السياسية التي تواجه

االشتراكيون اليوم”.
 

▪أعجب جون بطوني كليف وشعر بمودة عميقة تجاهه. وبادله كليف
الشعور نفسه. كان كليف شرسًا في الرد على الرفاق الذين اختلفوا معه.
ولكنه رحب واحترم الرفاق الذين فكروا في أنفسهم وكانوا على أهبة
االستعداد لمواجهته. تشاجر جون وكليف عدة مرات- فقد وصف جون
تجربة عندما صرخ كليف بوجهه بأنه “إعصار حميد”. كما أشاد كليف
بشدة بكتاب جون الصادر عام 1978 الماركسية والحزب لدرجة أنه وجد

الوقت لتحريره حتى ينشر بأسرع وقت ممكن.
 

▪لذلك، هيمنت حقيقة عضوية حزب العمال االشتراكي على حياة جون.
طوال أربعين عامًا كان الشخصية المركزية في فرع بورتسموث. ذهبت
إلى هذا الفرع للتحدث من وقت إلى آخر وكان جون بشكل عام من نظم
الندوات وبدا أنه كان يخطط لبرنامج الفرع. عام 2003، ساعد في تنظيم
12 مدرب للمتظاهرين في بورتسموث ضد الحرب على العراق بلندن. كان

مسؤوالً عن تنسيب العديد من الرفاق إلى الحزب، وخاصة بات ستاك.
 

▪كما كان خطيبًا شعبيًا، خاصة في مؤتمر الماركسية الذي ينظمه الحزب،
حيث تحدث في مواضيع مختلفة بدءًا من الفن والفلسفة وصوالً إلى
تاريخ الطبقة العاملة. كان مؤتمر الماركسية لسنوات عديدة مكانًا حصلت
فيه نقاشات نشطة وحّية حول مسائل النظرية والتاريخ والثقافة، وكان

جون في الكثير من األوقات في قلب هذه النقاشات.
 

▪كنت أعرف جون طوال سنوات نضاله في الحزب، كنا نلتقي دومًا في
المظاهرات والنشاطات، وكنا نناقش حالة الحزب والقضايا السياسية.
وليس مفاجئًا أن يكون لدينا الكثير من الخالفات. كان يميل إلى االعتقاد
أن آرائي حول الفن قد اقتربت بشكل خطير إلى الجدانوفية، في حين
كنت محتارًا دائمًا من حقيقة أن شخصًا لديه مثل هذا الفهم للطبيعة
الديالكتيكية للتاريخ البشري يمكن أن يصر على أن قوانين الديالكتيك

تنطبق على العالم الطبيعي.
 

 
◾كاتب مرموق

 
▪لكن قبل كل شيء كان جون كاتبًا. هناك مجموعة جيدة من كتاباته منشورة في أرشيف االنترنت الماركسي ولكن هناك غيرها

الكثير.
 

▪طوال خمسين عامًا وأكثر كتب بغزارة. لبعض الوقت كتب عمودًا أسبوعيًا في جريدة العامل االشتراكي بعنوان “علم نفسك
الماركسية” حيث طور الحجج األساسية للماركسية. وكما أوضح، لم يكن هدفه تعليم قرائه، إنما جذب الفضول الطبيعي ألولئك
المنخرطين في النضال ويريدون معرفة المزيد. وكما كتب: “المناضلون العماليون هم بشكل عام أكثر الممثلين المتطورين فكريًا

وثقافيًا لطبقتهم”. يتضمن أرشيف االنترنت الماركسي الكثير من هذه النصوص.
 

▪كتاب آخر مهم هو ما هو التقليد الماركسي الحقيقي؟ من السهل توقع كيف كان الكثيرون من التقليد الماركسي سيجيبون عن
هذا السؤال، بإثبات دقيق كيف أن منظمتهم، هي وحدها، هي التجسيد للتقليد الماركسي. لم يحاول جون أي شيء من هذا
القبيل. إال أنه أدرك مشكلة حقيقية، وهي أن هناك الكثير من المنظمات التي تدعي أنها ماركسية. على نحو خاص، هناك مشكلة
كبيرة بالستالينية بأكملها، والتي تدعي أنها ماركسية، والتي كان كل أعدائنا حريصين جدًا على مماهاتها مع الماركسية. حدد
جون الموضوع األساسي في الماركسية بأنه “التحرر الذاتي للطبقة العاملة”، إال أنه أدرك أنه لم يكن “تقليدًا موحدًا” إنما هو
تيار غني ومتنوع ويشمل مهرينغ وزيتكين وبوخارين وجايمس كونولي وجون ماكلين وفيكتور سيرج وألفرد روزمر، وسواهم

إضافة إلى مئات اآلالف من مناضلي الطبقة العاملة.
 

▪في كتيب صغير، غامر جون بتخّيل المجتمع االشتراكي المستقبلي. كان العديد من الماركسيين، الذين خافوا من الطريقة
التي هاجم فيها ماركس وإنغلز االشتراكيين الطوباويين، حذرين للغاية من مناقشة الشكل الذي سيكون عليه المجتمع
االشتراكي في المستقبل. أدرك جون أنه سيكون جنونًا محاولة التبنؤ أو وصف ما سيكون عليه المجتمع االشتراكي ، لكنه أدرك
أنه “إذا كان على الناس خوض النضال من أجل االشتراكية، فإنهم يريدون معرفة ما الذي يناضلون من أجله”. وختم “ُيزَعم
بشكل عام أن الماركسيين يؤمنون بالدولة. إنما العكس هو صحيح. نحن نعارض الدولة” وأصر على أن “الهدف النهائي

للماركسية ولالشتراكية، ونضال الطبقة العاملة هو الحرية”.
 

▪ثم كان هناك كتابه نظرية الثورة عند ليون تروتكسي (1). كان جون من أشد المعجبين بتروتسكي، وكان بإمكانه الدفاع
بحماسة عنه ضد منتقديه. في الوقت عينه، لم ينخرط إطالقًا في التروتسكية التي اعتبرت تروتسكي معصومًا من الخطأ،

واعتقدت أن المشاكل في العالم يمكن حلها بكل بساطة بمجرد االستشهاد بمقولة من مقوالت تروتسكي المناسبة.
 

▪لكن اهتمامات جون لم تقتصر على النظرية والتاريخ الماركسيين. منذ سنوات المراهقة، كان يهتم بالفن، وخاصة الرسم.
لطالما تحدث في مؤتمر الماركسية عن موضوع تاريخ الفن، ولعدة سنوات نظم مع تشاني روزنبرغ معرضًا للفن ضمن نشاطات
مؤتمر الماركسية. ولكن فقط منذ سنوات قليلة وجد الوقت الالزم إلنجاز كتابه حول الفن بعنوان ديالكتيك الفن.(2) قد يندم
الكثيرون ألن نشاطه السياسي لم يتح له الوقت لتطوير هذا العمل. ولكن كانت قوة جون بأنه كتب، ليس من داخل العالم
المغلق للنقد الفني، إنما من منظور قائم على فهم واسع لتاريخ البشرية ومكانة الفن داخله. إذا لم يوافق الكثيرون على حجته
األساسية، أن “الفن هو عمل من إنتاج بشري غير مستلب”، فقد أظهرت قدرته على كتابة دراسات شغوفة ومنيرة، كهذا الكتاب،

عن فنانين متنوعين مثل رامبرانت وترايسي إيمين، قدرته على تطوير التحليل الثقافي الماركسي.

▪لم تكن حياة جون سهلة. توفيت زوجته جيل وكان يعاني من تمدد األوعية الدموية (aneurysm) التي بطأت من نشاطاته
لفترة وجيزة. عمل لعدة سنوات محاضرًا في كلية الفنون والتصميم واإلعالم في جامعة بورتسموث. ولكن على الرغم من أنه
كان مدرسًا نشيطًا ومحفزًا من دون شك، إال أنه لم يحقق “نجاحًا” في سيرته األكاديمية. كانت وظيفته مجرد وسيلة إلطعام

أوالده وتوفير قاعدة لنشاطه السياسي. في الواقع، كانت مهنته الحقيقية تكمن دومًا في نضاله الثوري.
 

▪عام 2010، تقاعد جون من وظيفته وانتقل إلى إيرلندا حيث بدأ عالقة جديدة مع ماري سميث. لم يكن انتقاله تقاعدًا بقدر ما
كان إطالقة جديدة لحياته. أغرق نفسه في النشاط، وكّون العديد من األصدقاء والرفاق الجدد، وشارك في مجموعة واسعة من
النضاالت مع حزب العمال االشتراكي اإليرلندي (شبكة العمال االشتراكيين بدءًا من عام 2018)، من بينها تحرير المجلة

الماركسية اإليرلندية. أعرف أنه كان في الواقع في طريقه إلى البيت عائدًا من اجتماع حين صعقته ذبحة قاتلة.
 

▪كان جون يدرك دومًا أن على الماركسيين النظر إلى العالم وكذلك إلى تقليدهم النظري، وخاصة لمسألة التغيير المناخي التي
كانت ذات أهمية متزايدة بالنسبة له. بالنسبة لبعض الماركسيين، كان التغيير المناخي مجرد نقطة إضافية في البرنامج، أو حملة

لدعم أو إطار يمكن تجنيد الرفاق فيها. أدرك جون أن مستقبل البشرية كله على المحك، وكما كتب عام 2005:
 

▪“تشير كل األدلة العلمية إلى حقيقة أن التغيير المناخي يهدد العالم بحصول كارثة بيئية وإنسانية. تشير كل األدلة السياسية
إلى حقيقة أن حكامنا إما يمشون نيامًا إلى الكارثة، أو على األرجح يقامرون بمستقبل البشرية من أجل الربح”.

 
▪كما لعب دورًا أساسيًا في تشكيل الشبكة االشتراكية البيئية العالمية، وهي منظمة أممية استقطبت الماركسيين من عدة

تيارات يسارية مثل مايكل لوي وآالن تورنيت ومايك دايفس وهوغو بالنكو.
 

▪إن موت جون هو خسارة ليس لمنظمته فحسب، إنما لكل اليسار. لقد كان مثاالً متميزًا لكيفية الجمع بين الوالء الحزبي
والتفكير النقدي واالستقالل الفكري. ولكن كتاباته باقية ومستمرة في التثقيف واإللهام. نرسل تعازينا إلى شريكته ماري سميث،

وأحفاده وعائلته، والعديد من رفاقه وأصدقائه.
 

،الكاتب: إيان بيرشال▫
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▪إذا كانت كلمة يسار، بالمعنى العام واألدنى لها، تعني اليوم االهتمام
بالعدالة االجتماعية ودورًا تدخليًا اكبر للدولة ،واحتجاجًا على مساويء
النظام العالمي (العولمة الليبرالية الجديدة)، فإن البعض من مناضلي
اليسار يسعى إلى إعادة قراءة أكاديمية للماركسية ، أو إعادة تعلمها أو
إعادة النظر بها ..الخ. بيد أن مناضلي اليسار االشتراكي النضالي ، بالرغم
من نشاطهم في هذه الهيئات االجتماعية أوتلك، اليزالون مشتتين . ما
نريد طرحه الحقَا ،بشئ من التبسيط ، هو رؤية اشتراكية نضالية – أو
إطار فكري عام وأساسي- تسمح بتحديد الرؤية الفكرية والسياسية التي
يمكن أن يلتف حولها هؤالء المناضلون ، وتسمح-لمن يتفق عليها-
بالنضال المشترك وبناء “حالة” اشتراكية ثورية. هذه المباديء ليست
من بنات أفكارنا وحدنا، إنها خبرة النضاالت آلخرين في بالد عديدة،
وهي القواسم المشتركة لليسار االشتراكي النضالي على الصعيد العالمي.
هذه األوراق هي إذن بمثابة دعوة للعمل المشترك من أجل بناء اليسار

االشتراكي النضالي ، على طريق بناء الحزب العمالي االشتراكي.
 

◾رؤية اليسار االشتراكي النضالي
 

▪مر أكثر من عقد من الزمان على سقوط جدار برلين وتفكك االتحاد
السوفياتي ودول أوربا الشرقية. تم خالل هذه الفترة وصف تلك
التجارب الدكتاتورية القميئة بكلمة “االشتراكية”. وتعرضت فكرة
“االشتراكية” إلى حملة شرسة من اإلفتراءات واألكاذيب والتضليل .
وسادت أيديولوجية الرأسمالية الظافرة، ومقوالت أن الرأسمالية هي
التاريخ المنجز للبشرية، ونهاية المطاف، وال يمكن تجاوزها. وألقى
العديد من “الماركسيين” السابقين وغيرهم، ممن كانوا يرون -والبعض
اليزال- في تلك التجارب “اشتراكيات قائمة”، بالفكرة االشتراكية إلى
“مزبلة التاريخ” أو دفنوها ، وغَّير كثير منهم معاطفه للتحول إلى

ليبراليين جدد.
 

▪لكننا ننتمي إلى ذلك القسم من االشتراكيين الذين لم يروا في تجارب
الستالينية وأشباهها ودولها الدكتاتورية نموذجَا لالشتراكية، بل رأينا في
انهيارها انهيارًا ألنظمة شمولية ومستبدة قامت على استغالل وقمع
الطبقة العاملة والكادحين، كما هو الحال اليوم في الصين وكوريا
الشمالية وكوبا. وبالتالي فالنضال اليوم من أجل االشتراكية يقوم على

النقيض منها.
 

▪تمتد جذور االشتراكية التي نتبناها إلى الثورات العديدة التي حصلت
في القرنين الماضيين. من كومونة باريس 1871 والثورة الروسية 1917
والثورتين األلمانية والمجرية 1918 ، وإنتفاضات فرنسا 1968 وايطاليا
1969 وايران 1979 وإندونيسيا 1998 واألرجنتين 2001 وغيرها.
وصوالَ إلى نضاالت مناهضة العولمة الرأسمالية ومناهضة الحروب

اإلمبريالية.
▪إنها االشتراكية التي تقوم وتستند على كفاح العمال والمأجورين
والمهمشين والمضطهدين من أجل التحرر من االستغالل واالضطهاد،
وعلى قدرتهم-هم أنفسهم- على التغيير الجذري من أجل بناء “عالم
أفضل ممكن”. وهي ليست مجرد أمنية طيبة أو طوبى رومانسية، بل
هي إمكانية واقعية طالما يسود العالم نظام رأسمالي يقوم على مركزة
الثروات والسلطات في يد حفنة من الرأسماليين على حساب غالبية من

البشر الكادحين والمأجورين والمفقرين والمضطهدين.
 

▪وإذا كانت الحياة -والواقع- يأتيان كل يوم بجديد ، فإن األسس
العامة- وبإختصار شديد- لالشتراكية التي نتبناها هي:

 
▪الرأسمالية نظام يعمل لمصلحة األقلية المترفة في مواجهة

مصلحة األغلبية الكادحة
 

▪يقوم النظام الرأسمالي ، في جوهره، على االستغالل وعلى نهب فائض
القيمة من عموم العمال والكادحين ، ومصدر ثروة األغنياء الطائلة هو
قوة عمل وبؤس الفقراء . وتتراكم الثروة في جانب والفقر والجوع
والبؤس في جانب اخر . وليست الليبرالية الجديدة التي بدأت تشهدها
بالدنا سوى الشكل األكثر توحشَا لهذا النظام الرأسمالي العالمي . وهي
نتاج أزمته ومحاولة وضع تكاليف هذه األزمة ، مرة أخرى ، على كاهل

الفقراء والمأجورين.
 

◾ال يمكن إصالح الرأسمالية من داخلها
 

▪التزال ألفكار اإلصالحية سوق رائجة ، الكثير يتحدث عن التغيير
وبعض اإلصالحات. ولكنهم منغمسون أساسا باستالم السلطة السياسية
أو المشاركة فيها ، مع الحريات العامة ام ال، لكنهم يتفقون في الجوهر
على نفس السياسات “الليبرالية” وإطالق العنان لهمجية السوق. لكننا
نعلم أن عصر اإلصالحات قد أفل ، وأن كلمة “اإلصالح” قد اختطفها
غالة الرأسماليين أو المسؤولون السابقون و”الراهنون”، وأصبحت على
أيديهم تعني حرية السوق، ورفع دعم الدولة للمواد المعيشية األساسية.
إن من يدعو لإلصالح إنما يسعى لتجميل وديمومة نظام يقوم على
االستغالل والقمع. ألنه حتى أبسط اإلصالحات تحتاج إلى ثورة من أجل
تحقيقها. في السابق كانت الرأسمالية الصاعدة تعطي األرض لمن يفلحها
، وهي اليوم تنتزع األرض من الفالحين لصالح كبار مالكي األراضي.
ولتحقيق مصالح غالبية الكادحين فإنها فقط ثورة جماهيرية من أسفل

يمكنها أن تحقق مطالب وآمال المضطهدين .

✪ من أجل بناء اليسار االشتراكي المناضل

◾الثورة الجماهيرية من أسفل ممكنة وضرورية
 

▪ال يمكن أن يحصل التغيير الجذري الحقيقي على يد أقلية مختارة أو بإنقالبات القصور أو الجيوش أو بوصول مستبد عادل
للسلطة. التغيير الجذري المنشود لن يحدث إال على يد الجماهير . وحده نضال الجماهير الجماعي والديمقراطي من أسفل هو
الطريق إلى تحررها. وإذا كانت الرأسمالية تمتلك جهاز الدولة والقمع ، فالكادحين يملكون القدرة على النضال كاغلبية كاسحة
لها مصلحتها في القضاء على نظام االستغالل والقهر. وألن الكادحون يملكون القدرة على تسيير الة االستغالل الرأسمالي فإنهم
يملكون القدرة على ايقافها ، وعلى الشروع في بناء عالم جديد. وتشكل الثورة صعود المأجورين والكادحين إلى مقدمة مسرح
التاريخ ، وهي ذروة النضال الجماهيري من أسفل. والثورة تعني امساكهم لمصيرهم بايديهم وادارتهم المباشرة والديمقراطية

لشؤون حياتهم. إنها الديمقراطية األكثر جذرية.
 

◾الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة للنضال الثوري
 

▪مما ال شك فيه أن الثورة ستكون عيدَا لكل المفقرين والمضطهدين. لكن من بينهم ، وفي عالمنا المعاصر، توجد طبقة واحدة
قادرة على قيادة معسكر المضطهدين والمستغلين إلى النصر، إنها الطبقة العاملة. والطبقة العاملة ليست فقط عمال المصانع
وإنما كل العاملين بأجر والخاضعين لسيطرة وسلطة رأس المال، سواء أكان عملهم في مصنع أم في أي مؤسسة إنتاجية أو
خدمية أخرى. هذه الطبقة، بحجمها الهائل وبتنظيمها وحداثتها ومصالحها، قادرة على دخول الصراع إلى النهاية، وقادرة على
شل حركة الرأسمالية ومصادر أرباحها ، لذلك فهي قادرة على تحقيق النصر لمعسكرها. فأغالل الرأسمالية يجب أن تحطم

حيث توجد، أي في نظام استغالل العمل المأجور.
 

◾دولة العمال والكادحين هي الهدف المنشود
 

▪لن تتكلل الثورة بالنصر، إذا ما أزيح حاكم رأسمالي ليحل مكانه حاكم رأسمالي آخر. فانتصار الثورة له معنى واحد فقط هو
نهاية كل أشكال االستغالل والقهر واالستبداد. ينبغي أن يكون هدف الثورة هو تحطيم جهاز الدولة الرأسمالي وإقامة
ديمقراطية عمالية. دولة العمال هي دولة الديمقراطية المباشرة حيث يشارك الكادحون، من خالل مجالسهم العمالية المنتخبة

في كل موقع ومكان، في تقرير مصيرهم وفي إدارة المجتمع بموارده وثرواته سياسيَا واقتصاديَا.
 

◾ال بد للثورة من أن تحرر كل المضطهدين والمقهورين
 

▪الثورة ليست عمالَ جزئيَا ، بل هي تحرير شامل وكلي . فال بد للنضال العمالي الظافر أن يتبنى مصالح كل المضطهدين
والمقهورين. وال بد من مواجهة حازمة لكل أشكال تقسيم الطبقة العاملة على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون.
والطريق الوحيد لذلك هو النضال العمالي االشتراكي الحازم من أجل تحرر المرأة والقوميات (ونخص هنا الحقوق القومية
للشعب الكردي وغيره من األقليات القومية) واألقليات المضطهدة من كل صنوف التمييز و الظلم والقهر والهيمنة، والدفاع عن

مصالحها وحقوقها في المساواة الكاملة. االشتراكية الحقة هي التي تحرر كل المظلومين.
 

◾ال توجد اشتراكية في بلد واحد
 

▪النضال من أجل االشتراكية هو جزء من نضال عالمي. فالنظام الرأسمالي سلسلة واحدة منتظمة في سوق عالمي واحد. ال
يمكن أن تحيا وتستمر ثورة اشتراكية في بلد واحد، لذلك فإن الثورة العالمية ليست ترفَا أو عمالَ ثانويَا، بل هي في الصميم
من اإلستراتيجية الثورية الظافرة. فإنتشار الثورة، وأساس إمكانيته هو وحدة العالم ووحدة أزمته. وهو ال بد أن يكون هدفَا
اصيالَ ألي نضال ثوري محلي. واألممية الثورية هي الرد المنطقي الوحيد على مخططات مجالس إدارات العالم في قمة

الثمانية ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الرأسمالية العالمية.
 

◾الحزب االشتراكي العمالي النضالي ضرورة للتغيير
 

▫بالتأكيد الثورة ليست نزهة ، فالطبقة الحاكمة موحدة ومنظمة. ويشكل جهاز الدولة عقالَ وجهازَا إداريَا رفيع المستوى
للحكم. لذلك فإن نضاالت الجماهير الكادحة بحاجة إلى عقل وإلى ذاكرة وجهاز تنظيمي منغرس داخلها، ينخرط في مقدمة
نضاالتها، ويقف ضد تفاوتات وعيها وتذبذب حركتها. الحزب العمالي االشتراكي النضالي والمستوعب لخبرة التاريخ ولخبرة
طبقته هو من يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. هكذا حزب ال يأتي من السماء، بل يبنى بالكفاح الدؤوب والصبر والعمل. وال بد أن

يكون بناؤه هدفًا لكل مناضل من أجل العدل والحرية .. من أجل االشتراكية.
 

◾النضال ليس سهالَ ولكنه اليوم ممكن
 

▫يعج عالمنا اليوم بإمكانيات كبيرة للمناضلين من أجل العدل والحرية ألننا نعيش عصر االستقطابات في أعلى صوره. فقد
بدأت الليبرالية الجديدة في الكشف عن وجهها القبيح، وأظهرت إمبريالية ما بعد الحرب الباردة أنيابها. وبدأت تتبدد كل أوهام
مطلع التسعينيات، فالسالم إإلمبريالي ذهب ادراج الرياح مع الحروب اإلمبريالية المتواصلة. واالستقرار الرأسمالي تحول إلى
مزحة سخيفة، فبلدان النمور بدأت تعاني األزمات، وانهار اقتصاد األرجنتين، ولم نشهد ازدهارا اقتصاديا شامال من نوعية الذي
صاحب نهاية الحرب العالمية الثانية …الخ. في المقابل، نرى اليوم الصعود البارز لحركات مناهضة العولمة الرأسمالية والحروب
اإلمبريالية، والصعود الملحوظ لحركات التحرر الوطني. وإذا كانت منطقتنا اليوم ساحة لليبرالية الجديدة بكل همجيتها
وميدانًا لتعزيز الهيمنة اإلمبريالية األمريكية عالميَا. فإنها أيضا تغلي بحمى التغيير. والمنطقة مقبلة على زالزل. في هذا السياق
،فإننا نرى بأن على النضال الجماهيري من أسفل، واالشتراكية كبديل، أن يحفرا لنفسيهما طريقَا وأن يكسبا مواقعا. وهذا أمر

ممكن وهو أيضا ضروري ، وشرطه هو االنخراط في النضاالت اليومية ورفع راية التحرر واالشتراكية في كل ساحة ومجال.
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▪مر معنى ذكرى ثورية في يوم، 16 كانون األول 1871 في فرنسا،
حيث مثلت األستاذة االشتراكية الثورية لويز ميشيل أمام
المحكمة عقب سحق كوميونة باريس التي تولى العّمال والجنود

زمام األمور فيها.
 

▪وقد اُتهمت بإطاحة الحكومة، وتشجيع المواطنين على اقتناء
األسلحة واستخدامها وغير ذلك من اتهامات. ثم ُنفيت إلى جزيرة
نائية، حيث أمضت أربعة أشهر داخل زنزانة على متن سفينة. وقد

أصبحت بطلة وطنية وُسّرحت في 1880.
 

▪وعندما حاول رجل اغتيالها، دافعت لويز عنه في المحكمة،
مّدعية "أنه كان ضحية تضليل مجتمع شرير".

 
▫من هي لويز ميشال: المرأة التي بنت المتاريس في كمونة

باريس
 

▪يعد الثامن عشر من مارس عام 1871 واحًدا من أهم األيام في
تاريخنا. تبدأ القصة في مرتفعات مونمارتر في باريس، حوالي
الساعة الثالثة صباًحا. هيمن على المنطقة 250 مدفٍع كانوا
ُيستخدمون في الحرب بين فرنسا وألمانيا، تلك الحرب التي

حوصرت فيها باريس طيلة الشتاء.
 

▪انتهت الحرب بما رآه الباريسيون خيانة كبرى. وعلى الفور بعد
توقيع الهدنة، أعادت االنتخابات في باريس حكومة يمينية قاسية،
بزعامة أدولف تيير الذي وصفه ماركس بـ"القزم الوحشي". كانت
أزمة تيير األكثر إلحاًحا هي باريس. فقد كان أغلب سكان باريس
عماًال، وكانوا غاضبين بشدة من الحكومة، ومن تحصيل اإليجارات
بأثر رجعي من وقت الحصار، وكذلك كانوا غير راضين عن ظروف

العمل.
 

▪كان تيير قلًقا بشأن المدافع المتمركزة في مونمارتر. فقد جاءت
هذه المدافع إلى المنطقة ببساطة بعدما استولى عليها العاملون
والعامالت واألطفال في باريس وأخذوها إلى هناك. كانت قد
صدرت األوامر بذلك من قبل الحرس الوطني، تلك القوة التي
تألفت من من متطوعين باريسيين للقتال ضد البروسيين. كانت

اللجنة المركزية للحرس الوطني ديمقراطية بحق.
 

▪أرسلت الحكومة جنودها لمصادرة المدافع، وتركتهم يحرسونها
هناك، بينما احتشد الناس في الشوارع حول مونمارتر للدفاع عن
المدافع. وفي الطريق المؤدي لمونمارتر، ظهرت سيدة تهرول جهة
المدافع، اسمها لويز ميشال. كانت في 41 من عمرها، كما كانت
عضًوا في لجنة تشكلت لالعتناء بالمدافع واألسلحة. مالت لويز
نحو رجٍل مصاب، ثم سمعت واحًدا من الجنراالت يقول أن باريس
اآلن في قبضة الجيش الفرنسي وأن "الرعاع القذرين الذين أخذوا
هذا السالح من المكان الذي يجب أن يكون فيه، سيتلقون درًسا

قاسًيا".
 

▪أدركت لويز ميشال ما قيل وفهمته جيًدا. كان ميشال بنت
لخادمة، عملت بالتدريس، لكنها ُفِصَلت من عدة مدارس بسبب
إصرارها على التدريس بطريقتها الخاصة. أصبحت فيما ناشطة
في الحركة الراديكالية في باريس، وسرعان ما صارت خطيبة

بارزة.
 

▪كان هناك عداٌء شديد ضد أية امرأة لها أفكارها المستقلة. وكان
على لويز أن تتعامل مع ما كانت تتعرض له أية امرأة من سخرية،
إال أنها رغم ذلك تمكنت من كسب مصداقية كبيرة في الحركة.
التحقت ميشال باالتحاد األممي للرجال العاملين الذي أسسه كارل
ماركس وآخرون. وكان من الصعب على أية امرأة أن تنضم إليه،
كما هو واضح من االسم. انضمت ميشال أيًضا إلى الحرس
الوطني، األمر الذي كان مهًما وشاًقا للغاية أيًضا، فقد تألف الحرس

الوطني بالكامل من الرجال.
 

▪سمعت ميشال ما قاله الجنرال، وحينها هرعت عبر التلة هاتفًة
بأن الجيش غدر بهم، حيث احتل مكانهم، وصادر أسلحتهم،
وبالتالي فإن عليهم إيقاف هذا األمر ووضع حٍد له، ثم أمرت بدق
أجراس الكنيسة. كان الجنود البؤساء ال يزالون يحرسون المدافع
حين التف الناس واحتشدوا، بينما كان الجنراالت يحاولون
السيطرة على مجريات األمور. وفجأة، سمع الجنود أصوات الناس
المقبلة عليهم، تتزعمهم لويز ميشال التي تمكنت من حشد حوالي
200 سيدة، أغلبهن مسلحات بالبنادق في اتجاه الجنود الثالثة

آالف المسلحين.
 

▪كتبت ميشال الحًقا: "جرينا بأسرع ما يمكننا، عالمين أن الجيش
ينتظرنا هناك. من أجل الحرية، كنا نتوقع الموت. كل الناس كانوا
هناك، ال أعلم كيف". أمر الجنرال جنوده ثالث مرات، لكنهم رفضوا
ذلك. وفجأة، هتف رقيٌب "البد أن نتمرد". كان المشهد مهيًبا حيث

احتضن الناس الجنود وتشاركوا زجاجات النبيذ.

✪ لويز ميشال: المرأة التي بنت المتاريس

▪لكن أدولف تيير لم يكن سعيًدا على اإلطالق، وقد نقل األجهزة
الحكومية بالكامل إلى فرساي، التي تبعد حوالي 40 أو 50 ميل.
أقسم تيير على االنتقام لما حدث في باريس. وفي ليلة 18 مارس،

أعلنت اللجنة المركزية للحرس الوطني نفسها حكومًة لباريس.
 

▪بدأ على الفور الجدال داخل اللجنة المركزية، فبعضهم رأى
األنسب أن يسيروا فوًرا إلى فرساي، وقالوا "لو سرنا إلى فرساي
لنحطم الحكومة، يمكننا بذلك أن نوقظ العمال في كل المدن
الفرنسية". أما لويز ميشال، التي لم تكن عضًوا باللجنة المركزية،
كانت تناقش كل من تعرفه بإصرار بالغ: "البد أن نسير إلى فرساي.

هذا هو الوقت المناسب".
 

▪لكن أغلبية اللجنة المركزية كانوا يؤيدون الخيار الشرعي، حيث
قرروا تسليم السلطة إلى كيان ُمنتخب يمكنه أن يضطلع بدور
الحكومة بشكل صحيح. ومن ثم ُعقدت االنتخابات في 26 مارس،
وقد أصدر الحرس الوطني النداء التالي: “ال تدعوا هذه الحقيقة
تغيب عن بالكم.. حقيقة أن الرجال الذين سيخدمونكم بشكل
أفضل هم أولئك الذين تختارونهم من أنفسكم، يعيشون معيشتكم
نفسها، ويعانون آالمكم نفسها. ال تثقوا في الطموحين مثلما ال
تثقوا في المدعين. ال تثقوا أيًضا في الخطباء غير القادرين على
ترجمة األقوال إلى أفعال. تجنبوا أصحاب الثروة، فنادًرا للغاية ما

يرى صاحب ثروة الرجل العامل أًخا له”.
 

▪قوبلت االنتخابات بحماس شديد. وانتخب الناس من أطلق
اب «الجمهوريين الحمر». اختلفت هذه االنتخابات عليهم أحد الُكتَّ
عن أية انتخابات أخرى. لم يكن صانعو القرار هم فقط العمال في
الحكومة، بل كان العمال هم من ينفذون قرارات الحكومة. متى
كان لدينا عماٌل على رأس قوات الشرطة، ومتى كان لدينا قضاة
عمال، أو عمال يديرون الصحف؟ ذلك ما حققته كوميونة باريس.

 
▪استمرت كوميونة باريس لمدة لم تزد على الشهرين، عاشت
أغلبهما في ظل الحصار الذي فرضه جيش فرساي عليها. هذه
المدة تكفي اليوم فقط الطالع البرلمان على مشروع قانون، بين
قرائته للمرة األولى والثانية. لكن الكوميونة تمكنت من إلغاء
اإليجارات التي كان من المفترض دفعها بأثر رجعي، وأوقفت
عمليات اإلخالء تماًما. ُأجبرت محالت الرهن على إعادة كل
البضائع التي استولت عليها من العمال، وُحِظَر العمل في المخابز
ليًال. وبدأت الكوميونة في تأمين العمال من الحوادث، وكانت تلك

هي المرة األولى التي ُيطبق فيها ذلك في فرنسا.
 

▪نقلت الكوميونة التعليم من أيدي الراهبات والرهبان لتضعه بين
أيدي الناس الذين أوعزت لهم، بموجب مرسوم رائع أصدرته،
التركيز على الحقائق ال األوهام، وأن يضعوا نصب أعينهم أن
يقضوا على “الداء األكبر لألطفال – الملل”. كان المناخ الثقافي

مذهًال، وقد فتحت الكنائس أبوابها إلجراء النقاشات بين الناس.
 

▪لكن الكوميونة لم تكن مثالية. فعلى العكس من الحرس الوطني،
انُتخبت الكوميونة بحسب الموقع الجغرافي. وقد كان الُمنتَخبون
يميلون إلى االنعزال عمن انتخبوهم. ويمكن مالحظة إحدى نتائج
نقطة الضعف هذه في أداء الكوميونة أثناء الحرب. فحينما شن
تيير هجومه المضاد من فرساي، أخذ يقصف بوابات باريس مرة
تلو األخرى، لكن إدارة الحرب انتقلت إلى أيدي ضباط جيش
سابقين لم يكن لديهم أية فكرة عن كيفية االستفادة من
الديمقراطية التي كانت الكوميونة تمثلها. وحينما اقتحم جيش
فرساي المدينة، لم يجدوا أحًدا يحرس البوابات. أما المدافع
المتمركزة في مونمارتر، فقد ظلت متروكة كما هي، ولم ُتستخدم

في اللحظة الحاسمة.

▪كتب ماركس أن الكوميونة قد انُتخبت باالقتراع العام، لكن
النساء لم يشاركن في التصويت. وبرغم ذلك، كان الدور الذي
اضطلعت به النساء في الكوميونة مذهًال. قاتلت النساء من أجل
الكوميونة من منطلق أن طبقتهن قد استولت على السلطة، والبد
من الدفاع عنها. وقد قادت لويز ميشال كتيبة تأّلفت من 120 امرأة

للدفاع عن الكوميونة.
 

▪نصل اآلن إلى نهاية هذه القصة. خالل فترة الحرب، من 2 أبريل
إلى 25 مايو، ُقِتَل 887 رجًال من جيش فرساي في القتال. لكن في
األيام العشرة بعد 25 مايو، بعدما أحكم جيش فرساي من السيطرة
الكاملة على باريس، ُأعِدَم 25 ألف شخص من الكوميونة خارج

المدينة (**).
 

▪ُحكم على كل من كان له صلة بالحرس الوطني بالموت، رجاًال
ونساًء وأطفاًال. تمكنت لويز ميشال من الفرار من الموت، لكنها لم
تكن محظوظة بما فيه الكفاية للهرب من القمع. فقد ُنقلت للعمل
في المستعمرات، ثم ُسجنت بعد ذلك عند عودتها إلى فرنسا. لكنها
لم تفقد روح التحدي يوًما. حين كانت على فراش الموت، جاءها
خبر الثورة الروسية عام 1905، انتفضت من الفراش ورقصت في
أرجاء الغرفة، ثم استلقت مرة أخرى وقالت "حسًنا، أنا اآلن جاهزة

للموت".
 

 
هوامش:

 
 (*) هذا المقال هو في األصل نسخة معدلة من خطبة ألقاها الكاتب
االشتراكي الثوري البريطاني (فلسطيني المنشأ) الراحل بول فوت
عن لويز ميشال وكوميونة باريس عام 1979. ُولَِد بول فوت عام

1937، وتوفى عام 2004.
 

(**) أوضحت روزا لكسمبورج بشكل عابر في كتابها "االقتصاد
السلعي والعمل المأجور" هول المجازر التي ارتكبها جيش فرساي
في حق العمال الباريسيين كما يلي: "كانت المجازر التي تعرض لها
العمال الباريسيون، تبًعا للشرائع وخارجها أيًضا، من الضخامة
بحيث أنها أدت إلى مقتل عشرات ألوف البروليتاريين، الذين كان
معظمهم من خيرة العمال وأنشطهم ومن نخبة الطبقة العاملة، أمام
مقتل كل هذه األعداد من العمال، شعر أصحاب العمل، بعد أن
استجابوا لظمأهم للثأر، بالقلق أمام فكرة نقصان «اليد العاملة»
االحتياطية، الذي قد تكون له آثاره على رأس المال، خاصة وأن
الصناعة كانت في طريقها، آنذاك وبعد نهاية الحرب، لتعرف ازدهاًرا
كبيًرا في أعمالها. ولهذا عمد عدد كبير من المقاولين الباريسيين
للقيام بمساٍع أمام المحاكم من أجل تخفيف مالحقة أعضاء
الكومونة، وإنقاذ أصحاب األيدي العاملة من السلطات المدنية،

إلعادتهم إلى أحضان الرأسمال" – المترجم.
 

– المقال منشور باللغة اإلنجليزية في جريدة “العامل
االشتراكي” األسبوعية البريطانية – 9 أكتوبر، ترجمة أشرف

عمر
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▪لذلك عانت المنطقتان مما أطلق عليه فيما بعد
“إعادة هيكلة جذرية للنظام االقتصادي-االجتماعي
والثقافي” وكنتيجة للتجميع الستاليني وعملية
التصنيع. كان االقتصاد قائمًا على القطن، مع بعض
مرّبي الماشية الذين يمضون جزءًا من العام في
الجبال. كان السكان من المسلمين، وكانت النساء
يلزمن أماكنهن الخاصة، بحيث ال يخرجن من دون
وضع الحجاب. “التغييرات الراديكالية في البنية
الطبقية كانت مترافقة مع تحوالت ثقافية جديدة”.
وهذا تضّمن نشر محو األمية والحساب، ولكن أيضًا
الهندسة الزراعية. “وكنتيجة لذلك، أصبح الناس على
دراية ليس فقط بمجاالت المعرفة الجديدة إنما أيضًا
بدوافع جديدة للعمل”. هذه التطورات أنتجت أشكاالً
جديدة من الوعي، حيث ساد التفكير “المجرد” بدالً
من “الموضعي”، على أساس العالقات االجتماعية
لرأسمالية الدولة الجديدة بدالً من تلك المرتبطة بانتاج

السلع الصغيرة. كما الحظ لوريا:
 

▪“التحوالت االجتماعية-التاريخية ال تقدم فقط
محتوى جديدًا إلى العالم العقلي للبشر؛ إنما أيضًا
أشكاالً جديدة من النشاط وهياكل جديدة لألداء
المعرفي. إنهم يطورون الوعي البشري إلى مستويات
جديدة. نحن نرى اآلن عدم دقة المفاهيم التي تعود
إلى قرون والتي بموجبها البنى األساسية لإلدراك،
والتمثيل، والمحاججة، واالستنتاج، والخيال، والوعي
الذاتي هي أشكال ثابتة للحياة الروحية تبقى على
حالها في ظل ظروف اجتماعية مختلفة. يمكن فهم
الفئات األساسية للحياة العقلية البشرية على أنها
ناتجة عن التاريخ االجتماعي- وهي عرضة للتغّير
وعندما تتبدل األشكال األساسية للممارسة االجتماعية

وبالنتيجة تكون اجتماعية بطبيعتها”.
 

▪لماذا إذًا لم تنتج هذه التحوالت استجابة ثورية
شبيهة بتلك التي حصلت عامي 1905 و1917؟ كما
نتوقع اآلن، كان الجانب الحاسم هو الطابع الخاص
للدولة الناشئة- أو ربما يكن من األدق القول، كان
الجانب الحاسم هو الطابع الخاص لألفراد التي شكلت

عالقتهم الدولة.

▪ننشر هذا الجزء من الكتاب بمناسبة ذكرى ميالد ستالين قائد
الثورة المضادة في روسيا الذي خاض حربا الهوادة فيها على
جميع المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة إبان ثورة أكتوبر

االشتراكية
 

▪استمر التطور المتفاوت والمركب في روسيا بعد ثورة
تشرين األول/أكتوبر. في رسالة إلى العدد األول من مجلة تحت

راية الماركسية عام 1922، كتب تروتسكي:
 

▪“الدولة السوفياتية هي مثال حي للعالم القديم، لنظامه
االجتماعي، وعالقاته الشخصية، وآرائه ومعتقداته. ولكن في
الوقت عينه، الدولة السوفياتية نفسها مليئة بالتناقضات
والفجوات وغياب التنسيق، والتخمر الغامض- بكلمة أخرى،

ظاهرة يتشابك فيها إرث الماضي مع براعم المستقبل”.
 

▪استمرت هذه التناقضات خالل الـ 1920ات، في مالحظة أقل
تعظيمية مقارنة مع تروتسكي، الحظ والتر بنجامين “تشابكًا

مماثالً” خالل زيارته لموسكو عام 1926:
 

▪“هنا ربما يتعلم الزائر الجديد بشكل أسرع على اإلطالق
التكيف مع اإليقاع الغريب لهذه المدينة وإيقاع سكانها
الفالحين. والتداخل الكامل بين أنماط الحياة التنكولوجية
والبدائية، هذه التجربة التاريخية العالمية في روسيا الجديدة،

تتمظهر على نحو مصغر حين الركوب في الترام”.
 

حولت الثورة المضادة الستالينية التي بدأت عام 1928 ▪
المجتمع الروسي الموصوف في هذين االستشهادين من إنسان
يمر بصعوبة بالغة لالنتقال إلى االشتراكية، إلى شيء مختلف
تمامًا: المثال األول لرأسمالية الدولة المتكاملة التي أصبحت
نموذجًا في الجنوب العالمي. أدى هذا التحول إلى زيادة اندماج
األشكال القديمة والمعاصرة بشكل ال سابق له، وقبل كل شيء
عبر دفع ماليين الفالحين السابقين إلى المصانع والمدن. في
إنكلترا، تطلب األمر 350 عامًا من ظهور الرأسمالية الزراعية
وتعزيز الصناعة، وهي سنوات تميزت بقيام نظام الوحدات
الزراعية، والطرد السكاني، والتشريعات القمعية والتدهور
االجتماعي في المناطق الداخلية، والعبودية واإلبادة الجماعية
والغزو االمبراطوري. في روسيا، كان المسار مضغوطًا بدرجة
أكبر حتى من اسكتلندا أو ألمانيا أو اليابان، حتى استغرق أقل
من ُعشر الوقت الذي تطلبه األمر في إنكلترا، مع تكثيف ذات

اإلجراءات مع كل اختصار للوقت.
 

▪على الرغم من الفظائع الستالينية، أنتجت الحداثة الرأسمالية
أشكاالً جديدة من الوعي واإلدراك بين الشعوب الزراعية سابقًا،
من خالل سبل مشابهة للعملية في أوروبا الغربية وأميركا
الشمالي واليابان. خالل بداية الـ 1930ات أجرى عالم النفس
الروسي ألكسندر لوريا عددًا من الدراسات السلوكية في
أوزبكستان وقرغيزستان، والبلدين كانا يعرفان يومها بآسيا
الوسطى السوفياتية. في البلدين كان االقتصاد، لدرجة كبيرة،
ما قبل رأسمالي وكان أغلب السكان أميين. نصت الخطة
الخمسية األولى على المزيد من التصنيع المختلف لمناطق مثل
آسيا الوسطى مقارنة مع االتحاد السوفياتي بشكل عام،
ونتيجة لذلك: “توسع االنتاج الصناعي وأعداد العمال في
القطاع الصناعي بسرعة أكبر في آسيا الوسطى وكازاخستان
وفي جبال األورال وغربي سيبيريا مقارنة مع بقية االتحاد
السوفياتي”. أكثر من ذلك، كانت التغيرات هائلة: “في حين
عاش 9،4 بالمئة من سكان االتحاد السوفياتي في هذه
الجمهوريات، إال أنها ضمت فقط 1،5 بالمئة من العاملين في
الصناعات الكبيرة؛ وكان معظم العمال الصناعيين من الروس،
ولكن مع حلول عام 1934، تغير هذا المعطى تمامًا، فقد
تضاعف عدد العمال في الصناعات الكبيرة 3 أضعاف تقريبًا من

53000 إلى 158000:
 

▪حصلت الزيادة في عدد الطبقة العاملة في هذه المناطق على
خلفية النقل اإلجباري لقطاع الزراعة في آسيا الوسطى نحو
إنتاج القطن، والتوطين اإلجباري للمترحلين الكازاخستانيين،
والذين مات منهم الكثير بسبب الجوع، أو هاجروا من

كازاخستان.

✪ قانون التطور المتفاوت والمركب في روسيا بعد العام 1917:
من الثورة إلى الثورة المضادة

 أشار أليكس كالينيكوس إلى أن الثورة المضادة في
روسيا لها أربعة مكونات أساسية: التجميع القسري،
التصنيع السريع، اإلكراه الممنهج- واألهم في هذا النقاش-
حقيقة أن “أقلية من السكان استفادت من التغييرات
التي أحدثتها”. نحن نميل إلى التفكير بأن روسيا
الستالينية بشكل أساسي هي كتلة شمولية متراصة،
ولكن على مستوى القمة، كانت العالقات االجتماعية أيضا
مرنة بما خص من يمكن الدخول إلى الطبقة الحاكمة
الجديدة إلجراء تحوالت تكتيكية شديدة داخل ما كان
في كثير من األحيان فوضويًا (وبالتأكيد ليس تراكمًا

“مخططًا”). كما أشار مايك هاينز:
 

▪“أتاح الدافع إلى التصنيع في روسيا إمكانيات جديدة
للناس للعثور على “مكان لهم في القمة”. تحتاج الشركات
الجديدة إلى مدراء. كما المستشفيات والمدارس
والجامعات ومراكز األبحاث. احتاجت دولة الحزب
الحاكم المتوسعة إلى طبقات جديدة من كبار المسؤولين.
تحتها، مألتها طبقات وسيطة من العمال ذوي الياقات
البيضاء والمهنيين واألطباء والمعلمين والمهندسين
المعماريين… واقع أن الرأسمالية هي دائمًا في حالة
حركة تخلق بعض القدرة للناس على التقدم االجتماعي
نحو القمة. لكن القفزة التي حصلت في روسيا خالل الـ

1930ات زادت من هذه الفرص على نحو كبير”.
 

▪يحاجج هاينز ضد اعتبار أن الطبقة الحاكمة كانت
جديدة بالكامل، وبدالً من ذلك يقول: “لقد قدمت
التغيرات السريعة إمكانيات للتقدم إلى جانب أولئك
الذين أسسوا أنفسهم بشكل فعلي قبل عام 1928”. على
األقل بعض المهرة والثوار المحتملين قد تقدموا إلى
صفوف الطبقة الحاكمة الجديدة والتي اعتبرت نفسها-
في أغلب األحيان بطريقة صادقة في تلك المرحلة- قوى
ثورية داخل المجتمع الروسي؛ ولكن ألن “الماركسية”
كانت العقيدة الرسمية للدولة، ولم تكن متاحة بالنسبة
لألغلبية المطلقة من الطبقة العاملة الجديدة الُمُدنية
كعقيدة مقاومة، دعكم من فكرة الثورة، كما فعلت مع

الجيل السابق من العمال المواجهين للنظام القيصري.
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▪لم تكن العقبة أمام الوعي الثوري أيديولوجية بحتة. يشرح موشيه
ليوين بعض أسباب عدم تحول “االنقسامات االجتماعية إلى انقسامات

سياسية”:
 

▪“القمع واإلرهاب ال يمكن لهما تفسير هذه الظاهرة. فعوامل مثل
المستوى الثقافي، والخبرة الصناعية القصيرة بشكل نسبي لعدد كبير
من الموظفين (والحراك االجتماعي المتصاعد للكثيرين داخل النظام)،
وجود شرائح كبيرة غير مندمجة داخل الطبقة العاملة من الوافدين
الجدد، ومن النساء والشباب ونوع من األرستقراطية العمالية أيضا،
إضافة إلى وجود تباين كبير، فكل هؤالء الذين يفسرون التوترات
االجتماعية واللغة البذيئة واستهالك الفودكا والشغب، والتنقل العفوي
للقوى البشرية، والوساخة، ولكن يمكن كذلك أن يفسر األمر لعدم وجود
تحدي سياسي للنظام. حيث كان من الصعب ُحكم مثل هذه الكتلة

الشعبية- لكن من السهل السيطرة عليها…”
 

▪جرى فرض السيطرة بشكل جزئي عن طريق عمليات التمدين
والتصنيع، والتي كانت مختلفة عن المرحلة السابقة لعام 1917. بما
خص التمدين، إن أوجه الشبه ليست كبيرة مع التنامي الحديث للمدن
العمالقة في الجنوب العالمي المعاصر ولكن في مكان ما كان ذلك غير

متوقع إلى حد ما.
 

▪في ختام مقارنتها بين المدن لصناعية في الواليات المتحدة
واالتحاد السوفياتي، أشارت كايت براون إلى أن الدولتين كانتا
معنيَتين بقمع مقاومة العمال إلمالءات التصنيع الرأسمالي، “إلصالح

العالقات االجتماعية في المكان”:
 

▪“على الرغم من واقع أن الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي
تأسسا على الثورة وتناميا من خالل التمدين السريع، فإن القادة في
البلدين لم يثقوا بالجودة الثورية والعفوية للفضاء الُمدني وعملوا على
تدميرها. بخطوط مستقيمة وبكل قوة، خطط القادة السوفيات
واألميركيين لـ”مدن حدائق” تخترقها طرقات واسعة ومقاِومة للتمرد،
األمر الذي أدى إلى تعطيل الفوضى والمفاجآت التي نتجت عن مدن
القرن الـ 19. ونتيجة لذلك، أدى توسع قوة الشركات األميركية وتوسيع
سلطة الحزب الحاكم السوفياتي إلى حفر نزعة محافظة مناهضة

للثورة في المناطق الُمدنية في القرن الـ ″20.
 

▪ولم تكن أماكن العمل نفسها مناسبة لنوع التنظيم الذي كان مميزًا،
قبل كل تلك الهندسة، قبل 1917. هنا أيضًا كان هناك من تشابهات

ساخرة مع خصم روسيا في الحرب الباردة:
 

▪قبل عام 1917… كان هناك تركيز كبير للعمالة في المصانع الروسية
األمر الذي ساهم في خلق التضامن. فالعمال في ذلك الوقت، وحتى
في ظل القمع القيصري، كان لديهم فرصة أكبر في تكوين منظمات
مستقلة. بعد عام 1928، باتت المصانع الكبرى تشتغل كإقطاعية
لمديري المصانع، األمر الذي أعطاهم درجة من السلطة ليس فقط على

العمال في مكان العمل، ولكن كذلك خارجه”.
 

▪في هذا السياق ظهرت نسخات ستالينية من “التكيف المنحط”
و”عدم التزامن”. كما كتب سميث: “بمجرد بدء تحقيق الحداثة
الشيوعية، سرعان ما بات واضحًا أن أحد اآلثار الجانبية للتحول
االجتماعي واالقتصادي الهائل هو تنشيط العديد من الممارسات
والتمثيالت “النيو-تقليدية””، من بينها “انتشار ظاهرة القائد
الكاريزماتي، وإحياء الزبائنية كمبدأ للتنظيم االجتماعي، وإعادة
تشكيل الهرمية االجتماعية بشكل أقرب إلى مجموعات الَمكانة منها
إلى الطبقات االجتماعية الحديثة”. جرى وصف التراجع إلى
األيديولوجيات السابقة خالل التجربة الستالينية خالل نهاية الـ
1920ات أنه شكل من أشكال المواساة لسكان تعرضوا لتشنجات
اجتماعية ال يمكن تحملها، حيث تعرضوا للترويع إلخضاعهم أو
حشدهم في صفوف االنتاج بهدف التصنيع السريع. يشير ليوين إلى
أن “المؤسسات والطرق التي بدت أنها جديدة تمامًا، تظهر، َبعد نظرة
أعمق، العديد من سمات األشكال القديمة”. ليس أقلها إعادة إنتاج في
شكل علماني للرموز واأليقونات، التي هي من قيم األرثوذكسية

الروسية:
 

▪“من األمثلة الواضحة على تمجيد بعض االتجاهات األكثر بدائية في
المجتمع الريفي عندما بدا أن مصالح الدولة تبرر ذلك، فجرى تقديمها
على انها قيمة للدولة بأكملها، كانت السياسة المتعلقة باألسرة التي
طبقت خالل الـ 1930ات… كان واضحًا أن األسرة الريفية الكبيرة
القديمة، مع تطلبها الدائم من النساء إلنجاب األطفال، وبنيتها
السلطوية، واالستقرار األخالقي الراسخ، هي التي ُقدمت كنموذج…
لقد حاصر “الصليبيون” أنفسهم ببعض العناصر األقل حداثة، واألكثر
تقليدية واألكثر قومية ضمن تقاليدهم، واستخدموها اآلن كمرتكزات

أساسية لعبادة متجددة للدولة ومصالحها”.

▪من الناحية الثقافية، إن هذا التراجع كان بعيدًا كل البعد عن الحداثة الجريئة التي ميزت السنوات الثورية، وليس بطريقة
غير متوقعة، رأى النظام الستاليني داخل االتحاد السوفياتي أن إضفاء الطابع الممؤسس لمناهضة الحداثة على سياسة

الدولة. وقد تتبع جون بيرغر اآلثار التي أصابت الفنانين المنخرطين:
 

▪“لعدة سنوات بعد عام 1921 كانت حالة الفن الروسي النقيض تمامًا لما سبقه مما يقارب قرنين من الزمان. فقد قال
الطالب “لقد استولينا على باستيل األكاديميا”. ولعدة سنوات خدم الفنانون الدولة بمبادرتهم في سياق كامل من الحرية.
فسرعان ما أعيد فرض أكاديمية مماثلة جدا… فكان عليهم التخلي عن مطالبهم النبوية واالستسالم حتى أصبحوا عماالً

صالحين في قطاع إنتاجي واحد”.
 

▪كان هذا شكالً جديدًا من “الطبيعية األكاديمية” التي ظهرت، بحسب ماكنتاير، “في أوقات وأماكن أخرى، وخاصة في
إنكلترا الفيكتورية، مجتمع آخر تهيمن عليه برجوازية محافظة جنسيًا وذات توجه تقني”. وهذا من دون شك جانب من
جوانب محافظة أوسع تشترك فيها المجتمعات البريطانية والسوفياتية. من الجدير بالذكر، في هذا الصدد، أنه لم يكن فقط
في روسيا الستالينية، ولكن كذلك في ألمانيا الفاشية “حيث جرى استعادة األشكال والعالقات الثقافية البرجوازية السابقة”

خالل 1930ات.
 

▪وغني عن القول إن مستويات التعبئة المرتبطة بالتصنيع غير المستقر ال يمكن االستمرار لعقود متتالية- ولكن بعد ذلك، لم
يعد هناك حاجة إلى ذلك. حتى قبل وفاة ستالين عام عام 1953 كانت عمليات التصنيع، وإلى حد كبير، والتمدين قد اكتملت
بشكل أساسي، وقد استقر النظام. وإذا نظرنا إلى الوراء في الـ 1960ات ، تخيل ماكنتاير ما كان يمكن أن يكون عليه رد
تروتسكي: “اللبرلة التي قام بها خروتشوف كان سيبدو له على أنها موازية للبرلة في الرأسمالية األخرى بمجرد تحقيق
التراكم البدائي”. ال يمكننا معرفة ما كان سيفكر به تروتسكي، لكن هذا التقييم للتحول الحاصل دقيق بما فيه الكفاية.
ترافق تخفيف قمع الدولة إلى جانب تحسينات متواضعة ولكنها حقيقية في مستويات االستهالك ومستويات المعيشة
بشكل عام، على الرغم من أن التطورات في الغرب كانت ال تزال تحجبها، إال أنها كانت تتحرك اآلن بنفس االتجاه. الصورة
األكثر انتشارًا التي لدينا عن االتحاد السوفياتي هي كما حصل بالنهاية- صورة متحللة ومجوفة وفي حالة تفكك كامل. لذلك
من السهل نسيان أنه حتى نهاية الـ 1970ات، توقعت شخصيات جدية في الغرب أن تتطابق أو تتجاوز مستويات المعيشة
في الواليات المتحدة بحلول أوائل القرن 21. بحلول الوقت الذي ُوضعت فيه مثل هذه التوقعات، كان عصر التطور
المتفاوت والمركب في التاريخ الروسي قد انتهى منذ فترة طويلة: فقد أصبح على األقل نموذجًا للحداثة الرأسمالية مثل

منافسته في الحرب الباردة.
 

▫الكاتب: نيل دايفدسون ترجمة مدونة كتابات وترجمات
▫النص جزء من الفصل الثالث من كتاب التطور المتفاوت والمركب: الحداثة، الحداثوية الثورة للكاتب نيل

دايفدسون، الصادر عام 2017
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▪منذ طرح فيلم “فرحة” على نتفيلكس، المنصة العالمية األكبر
لنشر األفالم حالًيا، بدأت الكثير من األنباء تتردد عن ضغوطات
تتعرض لها المنصة لحذف الفيلم، بجانب حمالت المقاطعة التي
دعا لها مسؤولون إسرائيليون بارزون للمنصة بأكملها بدعوى

تبنيها سياسة معادية للسامية. 
 

 ▪في الواقع، ُتستخدم تلك الحجة عادًة لحصار أي نشاط يتعلق
بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتجريم دعوات مقاطعة

إسرائيل في بعض الدول. 
 

▪تقدم مخرجة الفيلم وكاتبة السيناريو األردنية دارين سالم  
لمحة عن الحالة االجتماعية في القرى الفلسطينية قبيل النكبة
عام 1948، حيث كانت فرحة (الشخصية الرئيسية في الفيلم)
تريد التمرد على عادات القرية، وال ترغب في الزواج، بل تود

الذهاب إلى المدينة من أجل التعليم. 
 

▪بعد محاوالت إقناع والدها، وافق على السماح لها بالذهاب  
للدراسة. ولكن حلمها هذا لم يستمر أكثر من يوم واحد، ففي
اليوم التالي، وبينما كانت فرحة وصديقتها تتحدثان عن آمالهما
في المستقبل، قاطعهما صوت قنابل -في الخلفية- وطلقات
رصاص العصابات الصهيونية التي قدمت الحتالل القرية،

وتهجير أهلها.
 

 
▪رفضت فرحة مغادرة القرية في أثناء الهجوم، واختارت  
البقاء مع والدها. لكن والدها حبسها في مخزن المنزل لحمايتها،
حين ذهب للمشاركة في المقاومة، وظلت فرحة -من وراء الباب-

تتابع األحداث وجرائم االحتالل. 
 

▪قالت المخرجة دارين سالم في إحدى تصريحاتها للنسخة  
العربية من صحيفة اإلندبندنت إن الفيلم مستوحى من قصة
حقيقية، والشخصية الحقيقية اسمها راضية، وقد تصادقت مع
والدتها عندما كانتا طفلتين في سوريا عقب هروب راضية من

هجوم العصابات الصهيونية زمن النكبة.

هم بمعاداة السامية لم يذكر اليهود وال  ▪الحقيقة أن الفيلم الذي ُيتَّ
حتى الصهيونية، ورغم أنه مستوحى من قصة حقيقية، فهو لم
يذكر إال القليل جًدا من وقائع النكبة أو األحداث التي لحقت بها.
ولكن جاءت ردة الفعل هذه من الجانب اإلسرائيلي إلدراكه جيًدا
خطورة عرض أي جانب من الواقع التاريخي إلقامة دولة االحتالل

الصهيوني سيتسبب في هدم روايته بالكامل. 
 

 بقلم: ممتاز يحيى _ بوابة االشتراكي 

▪كانت الخطوة األولى للتخلص من الفوضى
والفقر وثقافة العنف هي التخلص من االستبداد،
وكانت المرحلة األولى في عملية التخلص من
االستبداد هي العمل الجماعي، أي انتظام األفراد
دة (منظمات مة ذات أهداف محدَّ في تجمعات منظَّ
مجتمع مدني، وجمعيات، ونقابات، وأحزاب...)،

وهذا فقط ما يرعب أنظمة االستبداد.
 

▪ال يمكن، وال بأي شكل من األشكال، ألفراد ال
منتمين ومبعثرين هنا وهناك تغيير الواقع، الفرد

الالمنتمي معزول، ومهدور الطاقة.
 

▪نظام األسد حالًيا في أضعف حاالته منذ 2012،
والغاضبون عليه -سواء كانوا سابًقا معارضين أو
مؤيدين- كثر جًدا، ولكن طالما أن الفرد يصرخ
لوحده ويعمل لوحده ال يشّكل أي خطر على هذا
النظام، وكل ما يقوم به ليس أكثر من عملية
تنفيس عن غضبه تشعره براحة آنية مزيفة. هذا
هو حال معظم من يصرخ على منصات التواصل

االجتماعي.
 

▪تتحول مشاعر غضب األفراد إلى فعل تغيير
حقيقي حين تجتمع وتنتظم ضمن استراتيجيات
وأهداف، وهنا يأتي دور النخب المثقفة
والسياسية في إدارة هذا الغضب وتحويل

االنفعال إلى فعل.
 

▪الواقع السوري في راهنه الحالي يحتاج -أكثر
من أي وقت مضى- إلى عمل جماعي، عمل
سياسي منظم، ال ناشطين وناشطات ومثقفين

ومثقفات عبر فيسبوك.
 

كتب عزام أمين عبر حسابه على فيسبوك

▪ُيمكننا أن نجد في تاريخ المجتمعات الغربية
أحداث عنف فاقت في شدتها ومدتها ما يحدث في
المجتمعات العربية. فجميع الشعوب في ظل
االستبداد والقمع تتصرف بالطريقة نفسها، واألمثلة

من التاريخ البعيد والقريب كثيرة.
 

▪التفسير البنيوي والثقافوي ألمراضنا االجتماعية
وجلد الذات (نحن شعب ال يفهم وال يستحق وكذا
وكذا...) مرفوض، فال فرق بين الشعب األلماني في
عهد هتلر والشعب السوري في عهد األسد والشعب
الروماني في عهد تشاوشيسكو والشعب الروسي في
عهد ستالين والشعب العراقي في عهد صدام

والشعب الكوري الشمالي في عهد كيم إيل سونغ.
 

▪في ظل الطغيان تشترك الشعوب باآلليات النفسية
نفسها والميكانزمات الفكرية نفسها واألمراض
االجتماعية نفسها. ضع نظام األسد وأزالمه حكاًما
في السويد أو ألمانيا أو اليابان، وبعد سنتين أو
ثالثة، سترى كيف يتصرف السويديون واأللمان

واليابانيون...
 

▪أي تفسير لما يحصل لنا بوصفنا سوريين، ولما
نحن فيه من مآٍس، بالعودة إلى الماضي التأسيسي
والثقافة والبنية النفسية للفرد وللشعوب، دون
العودة إلى السياق االقتصادي والسياسي وعالقات

اإلنتاج، هو تفسير عنصري استشراقي.

✪ الالمنتمي.. فرد معزول ومهدور الطاقة

✪ فيلم “فرحة”.. جرائم االحتالل الصهيوني في عين فتاة فلسطينية 

▪الفيلم، الذي جاء من بطولة الممثلين الفلسطينيين كرم طاهر
وأشرف برهوم، ُطِرح للعرض أول مرة بمهرجان تورنتو السينمائي
منتصف سبتمبر 2021، وقد ُعِرض في العديد من المهرجانات
ل األردن في األوسكار، وقد فاز بجائزة السينمائية حول العالم ومثَّ
أفضل فيلم طويل فئة الشباب بجوائز مهرجان الشاشة في آسيا

والمحيط الهادئ الذي يقام في أستراليا.
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