
اخلط الأمامي
ل�سان حال تيار الي�سار الثوري يف �سوريا

مع كل يوم مير، توغل الطغمة احلاكمة يف 

وح�سيتها ودمويتها �سد جماهري ال�سعب املطالبة 

باحلرية والعدالة وامل�ساواة. وتقوم ب�سن حرب 

حقيقية �سد مدن ومناطق االحتجاجات، فلم 

تكتفي بجوالت دموية �سد بلدات ريف دم�سق 

بل انها تقوم باعنف ا�سكال الق�سف و التدمري 

ملناطق وا�سعة من حم�ص و ادلب و غريها من 

املدن و البلدات، با�ستهتار وقح للطغمة بحياة 

املدنيني العزل و و�سعهم الالن�ساين الذي يعي�سون 

فيه.لكن النظام الدكتاتوري يف�سل مرة بعد اخرى 

يف حماوالته اليائ�سة ل�سحق الثورة ال�سعبية الن كل 

مدينة و بلدة من �سوريا هي اليوم قلب الثورة والن 

وح�سيته مل جتدي نفعا فدم�سق وحلب ت�سهدان 

ات�ساعا رائعا للهيب الثورة، و اي�سا بلدات ال�ساحل 

التي فعل النظام القاتل اأقذر ما يف و�سعه لتح�سينها 

ل�ساحله ت�سهد تزايدا للتظاهرات و االحتجاجات.

والر�سالة املوجهة للطغمة الفا�سية ا�سبحت 

وا�سحة و جلية ان جماهري ال�سعب الثائرة ترف�ص 

االجنرار اىل لعبة الطائفية التي تدفع لها ال�سلطة 

وقوى الثورة امل�سادة، وان ال�سعب ال�سوري 

الواحد بكل مكوناته يريد رحيلها و ا�سقاطها.كما 

ادرك النظام و غريه ان الطبقات الكادحة وال�سعبية 

هي املحرك اال�سا�سي للثورة و النها كذلك فان 

روح املقاومة والثورة لديها التن�سب يف العملية 

الثورية امل�ستمرة. ال جمال اليوم للرتدد يف الوقوف 

مع الثورة �سد نظام قاتل و فا�سد حتت اي حجة 

كانت، فالي�ساري و ال�سيوعي احلقيقي اليوم هو 

الذي ي�سارك يف الثورة و لي�ص االلتحاق بنظام 

دكتاتوري دموي او الت�سويق لد�ستوره وحكوماته 

املو�سعة، ان قيادات هذه االحزاب ال�سيوعية 

املعنية هي قيادات مهرتئة و انتهازية �سقطت 

ب�سقوط النظام و انف�ص اف�سل �سبابها و كوادرها 

عنها التزاما بالثورة. وال نراهن على املوؤمترات 

والت�رصيحات و القوى الدولية او االقليمية من 

اجل ا�سقاط النظام و انت�سار الثورة، الن انت�سار 

الثورة ال�سعبية كانت و ماتزال بيد اجلماهري الثائرة 

وال�سعب ال�سوري الواحد ي�سقط النظام.

الطغمة تغرق �سوريا يف الدم 

واجلماهري ت�سّعد الثورة

اأن حترر الكادحني والطبقة العاملة هوبفعل الكادحني والطبقة العاملة اأنف�سهم العدد الثاين - �سباط ٢٠١٢ 

كلمة العدد

تتعر�ص عدد من املدن ال�سورية و خا�سة حم�ص و عدد من بلدات ريف دم�سق اىل حملة همجية من 

قوات النظام احلاكم و جحافل ميلي�سياته٫ حيث يعاين �سكان حم�ص من ق�سف وقتل و ح�سار و تدهور 

القتل  و�سائل  الدموي كل  النظام  ي�ستخدم خاللها   ٫ ا�سبوعني  اكرث من  منذ  االن�ساين  مريع يف و�سعهم 

والدمار، ولكنه مل و لن يك�رص �سوكة املقاومة و الثورة مهما فعل ، فرياح الثورة و �سحاياها و�سلت يومي 

١٧ و ١٨ �سباط اىل حي املزة يف دم�سق، و بداأ لهيب الثورة ي�سل اىل قرى و بلدات اخرى يف انحاء 

�سوريا منها منطقة ال�ساحل.ان نهو�ص الكفاح الثوري يف �سوريا ٫ يف مواجهة هذا النظام املجرم هي اكرث 

من انتفا�سة وثورة انها قيامة �سعب باآكمله يف وجه الطغيان و القهر و اال�ستغالل. و النه ال ميثل ال�سعب 

من  اكرث  بات  امليداين  العمل  قوى  توحيد  فان  مهرا٫لذلك  احلرية  ثمن  يدفعون  الذين  الثورة  �سباب  اال 

�رصورة من الو�سول اىل الهدف املن�سود يف ا�سقاط النظام و بناء الدولة املدنية و حتقيق العدالة االجتماعية 

التي هي مطلب �سباب الثورة معتمدين علي قوتنا و قوة �سعبنا راف�سني اي تبعية  و متم�سكني بخيارنا 

ال�سلمي مع االحتفاظ بحقنا امل�رصوع يف مواجهة قطعان ال�سبيحة و االمن التي ال تراعي حرمة و ال ذمة. 

لنم�سي قدما بعزمية ال تلني نحو ا�سقاط نظام القتل و االجرام. 

انها قيامة ال�سعب ال�سوري  الثائر

»تن�سيقيات ال�سيوعيني ال�سوريني«
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رجعوا التالمذة...

رغم القمع واال�ضطهاد!؟

احلراك  يف  ا�سا�سي  مكون  الطالبي  التحرك  �سكل 

الثوري اجلاري٫ و قامت ال�سلطة احلاكمة مبمار�سة 

احلركة  بحق  والقمع  الت�سبيح  ا�سكال  اب�سع 

فقط   العاري  بالقمع  تكتفي  ومل  الثائرة،  الطالبية 

بل ت�ستخدم اي�سا وزارة التعليم العايل يف �سورية، 

بعده،  وما  اجلامعي  التعليم  عن  امل�سوؤولة  وهي 

كاآداة لعقاب ال�سباب الثائر يف خمتلف املحافظات 

انتفا�سات  ت�سهد  التي  تلك  وبالذات  ال�سورية، 

ال�سورية،  الثورة  بداية  فمنذ  النظام.  �سد  قوية 

�سدرت اأوامر مبا�رصة اإىل روؤ�ساء اجلامعات لف�سل 

املظاهرات  يف  م�ساركته  تثبت  من  كل  ومعاقبة  

ال�سعبية، وحرمانه من العام الدرا�سي، وتكليف ما 

املنظمة  لطلبة �سورية، وهو  الوطني  ي�سمى االحتاد 

ثلة  ويقودها  اجلامعات،  ل�سباب  املخ�س�سة  البعثية 

الدولة،  اأركان  �سمن  جموحًا  الفا�سدين  اأكرث  من 

ومنعهم  وحتركاتهم  الطالب  جميع  مراقبة  مبهمة 

اجلامعي،  احل��رم  داخ��ل  مظاهرة  اأي  اإج��راء  من 

وكانت جامعة حلب اال�ستثناء الوحيد الذي ف�سل 

االحتاد البعثي بقمع التظاهر فيها.

بعد الو�ساية باأ�سماء الطالب املتظاهرين وحرمانهم 

طالب  حلرمان  املمار�سات  تاأتي  درا�ستهم،  من 

اإدلب(  حم�ص-  )حماة-  امل�ستعلة  املحافظات 

تاأجيل  ثم  ومن  العام،  امتحانات  اإىل  التقدم  من 

ال�رصوط  توفر  عدم  بحجة  العام  طوال  االمتحان 

اأي�سًا،  املوؤيدين  حرمان  وبالتايل  املنا�سبة،  االأمنية 

لكن وزارة التعليم العايل ال�سورية �سمحت للطالب 

بالتقدم اإىل االمتحانات يف كل من جامعتي حلب 

اأن  قبل  اأقل،  ت�سهدان حراكًا  ودم�سق عندما كانتا 

تعود وتوؤجل عدة مرات خالل فرتة وجيزة، لذات 

اآالف  ع�رصات  معاقبة  وبالتايل  والذريعة،  ال�سبب 

الطالب من النجاح اإىل العام التايل؟!

ثالثة اأثايف وزراة التعليم العايل التي ما عادت تعباأ 

اإجناز  يف  املتعمد  التاأخري  هو  املجتمعي،  بدورها 

املفرو�ص  من  التي  والطالبية  االإداري��ة  املعامالت 

�سبيل  فعلى  اجلامعات،  بقية  قبل  من  اإليها  متريرها 

ابتعاد موقع جامعة دم�سق عن  املثال، ورغم عدم 

للو�سول  بال�سيارة  دقائق  خم�ص  من  اأكرث  الوزارة 

اإليها، فاإن اأي معاملة، وب�سهادة العديد من موظفي 

الطالب  تذمر  يواجهون  الذين  دم�سق  جامعة 

احلانقني، ت�ستغرق ما بني اأ�سبوعني اإىل �سهر كامل، 

وهي حتتاج اأ�ساًل اإىل جمرد توقيع �سكلي اأو روتيني. 

ولكن مهما فعلت الطغمة من اجراءات ق�رصية  �سد 

احلركة الطالبية الناه�سة، فان الف�سل م�سريها، الن 

الطلبة يف القلب من الثورة ال�سعبية. الظافرة

تيار الي�ضار الثوري يف �ضوريا

ا�سدار

»الربنامج

االنتقايل للي�سار 

الثوري

يف �سوريا« 

ن�سخة الكرتونية وللطباعة.... للنقا�ص 

والتوزيع الوا�سعني. للتحميل ا�سغط على 

الرابط:

http://nine.days.free.fr/ 

Syrie/Trans.pdf

لي�ص بالر�ضا�ص

وحده يقتلون ال�ضعب

يوا�سل النظام ال�سوري حربه على ال�سعب مبختلف 

وقف  اأجل  من  طاقاته  كل  وي�ستخدم   ، الو�سائل 

ل�سيا�سات  وبا�ستعادة   ، له  املناه�سة  االحتجاجات 

القهر االجتماعي التي مار�سها يف الثمانينات والتي 

تعمل على الهاء النا�ص باللهاث لتوفري احلد االدنى 

من م�سلزمات احلياة اليومية. باعتبار ذلك بالن�سبة 

له �سكل من ا�سكال القهر االجتماعي ، و بعد ان 

فاقم من ازمة املازوت يف ف�سل ال�ستاء٫ جلاأ النظام 

من  غريها  و  حلب  دم�سق  و  مدينة  يف  وال�سيما 

جديدة  للتغطية  اأزمة  افتعال  اإىل  ال�سورية،  املدن 

لك�رص  والع�سكري  االأمني  بالت�سعيد  قراره  على 

االحتجاجات املتوا�سلة منذ ع�رصة اأ�سهر والإ�سغال 

النا�ص يف تاأمني رغيف اخلبز .

   فقد ركزت حتى و�سائل االعالم احلكومية على 

ان  على  االجتماعي،  القهر  مفعول  ملفاقمة  ذلك 

تاأمني  يف  حادة  اأزمة  من  تعانيان  حلب  و  دم�سق 

رغيف اخلبز بداأت منذ نهاية ال�سهر املا�سي، واأن 

طوابري طويلة من النا�ص تقف اأمام االأفران يف حماولة 

لتاأمني ربطة خبز، وقد تزامنت هذه االأزمة مع قيام 

باقتحام  بالدبابات  مدعومة  ال�سورية  االأمن  قوات 

دم�سق٫  الثائرة يف ريف  والبلدات  املدن  من  عدد 

قبل ان ت�سن حربها الدامية �سد حم�ص ال�سامدة.

  وبات املواطن يف مدينة دم�سق و حلب و�سواهما 

تاأمني  يف  اأوقاته  معظم  يق�سي  ال�سورية  املدن  من 

الطوابري  كانت  اأن  فبعد  واخلبز،  والغاز  املازوت 

الغاز وحمطات  ا�سطوانات  بيع  اأمام حمالت  تقت�رص 

اأمام  بالظهور  بداأت  جديدة  طوابرياً  فاإن  الوقود، 

يتبعها  �سيا�سة  وهي  اخلبز،  بيع  وكولبات  االأفران 

النظام الإ�سغال النا�ص ببع�سها واإلهائها عما ميار�سه 

من عنف وقتل جتاه املنتف�سني �سده واالإيحاء لهم 

اأن هذا م�سريهم اإن �سقط النظام ..

عظمت  مهما  ترتاجع  لن  الثائرة  اجلماهري  لكن   

الت�سحيات.... و ال�سعب يريد ا�سقاط النظام

ال�ضيوعيون يف حلب مع الثورة

�سباط   ٦ يف  حلب  �سيوعي  اعلنت  تن�سيقية 

ا�سكندرون  �سارع  يف  مبظاهرة  �ساركت  بانها 

وقامت  ظهرا،  الثالثة  حوايل  حلب  يف  اجلميلية 

بطريقة  املتظاهرين  بتفريق  ال�سبيحة  و  االمن  قوى 

االآ�سلحة  و�ساهرين  الع�سي  م�ستعملني  وح�سية 

واآ�سيب  العزل  ال�سلميني  املتظاهرين  وجه  يف 

اطالق  ومت  الراآ�ص.  على  ب�رصبة  املتظاهرين  اآحد 

الر�سا�ص بالهواء لرتويع النا�ص.

الغ�ضب ي�ضل  اىل  عرين اال�ضد
بعد ان �سهدت مدينة طرطو�ص يف اال�سهر االخرية 

بقيت  النظام  �سد  احتجاجية  مظاهرات  ع��دة 

يف  مظاهرة  خروج  توؤكد  انباء  تواردت  حمدودة، 

دعتور ب�سنادا يف الالذقية يف بداية ال�سهر اجلاري 

اآخرى  مظاهرة  يومني  بعد  تلتها  بالتغيري،  تطالب 

يف قرية دم�رصخو، واخرى يف قرية م�سقيتا، حيث 

مظاهرة  يف  م�سقيتا  من  اح��رار  الع�رصات  خرج 

منعت  وق��د  امل��ج��اورة،  القرى  جابت  غا�سبة 

البلدة  �ساحة  يف  االعت�سام  من  االمنية  القوات 

وقامت  بف�سها بالقوة واعتقال ٦ متظاهرين.

الثورة تلتهب يف ال�ضعالن
لل�سباب  نب�ص  جتمع  من  و�سابات  �سباب  �سارك 

-٢٢ يوم  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  ال�سوري  املدين 

٢-٢٠١٢ يف مظاهرة طيارة خرجت يف �سارع 

وقام   . النظام  ال�سقاط  وهتفت  الرئي�سي  ال�سعالن 

وحماولة  املظاهرة  مبهاجمة  ال�سبيحة   من  ع��دد 

اعتقال املتظاهرين.

مقتل �ضحفيني اجانب يف ق�ضف حم�ص
قتل  الحياء  حم�ص  املتوا�سل  الق�سف  �سياق  يف 

االمريكية  ال�سحفيني  من  كال  االنتقا�ص  حتت 

اثار  مما  او�سليك،  رميي  والفرن�سي  كولفن  ماري 

واثار  العاملي  العام  الراأي  �سجة كبرية على �سعيد 

ت�سامنا وا�سعا مع ماآ�ساة املدنيني املحا�رصين و ادانة 

لوح�سية النظام
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لي�ست   � ك��ربى  خيانة  جرمية  واق���رتف  بذلك 

الوحيدة ولي�ست غريبة عليه.  

جي�سنا  توريط  من  االن  يتمكن  حتى  وهو 

ينتمي  وطنية  موؤ�س�سة  واأك��رب  اأو�سع   � الوطني 

االأجتماعية  الت�سكيالت  اىل  كافة  اأب��ن��اوؤه��ا 

القطعات  حتريك  بَاليات  يتحكم  ��  النه  ال�سورية 

الع�سكريه  وباملراكز احل�سا�سه فيه و مي�سك مبنظومة 

الع�سكرية  تتخلل  وح��دات��ه  اأخطبوطية  امنية 

اعدادها  وحبكها الكرث من  التنظيمية مت  وهياكله 

اربعني �سنة  فاالأوامر بتحريك القطعات امليدانية � 

وت�سمن  مدرو�سة  وجمربة  قنوات  بعّدة  مثال��  متر 

الأيّة  فيه  مرغوب  غري  حترك  على  اي  االألتفاف 

يف  ت�سفية  يرتدد  واحباطها  وال  م�سّلحة  وحدة 

�سد  احل��رب  ه��ذه  يرف�سون  الذين  الع�سكريني 

الوقت  يف  االنظار  عن  ي��ت��واروا  مل  �سعبهم  اذا 

يربط  ان  خبيثة  �سيطانية  بطرق  املنا�سب  ويحاول 

م�سري عدد من كبار ال�سباط مب�سري الطغمة املجرمه 

عن طريق توريطهم يف جرائم القتل �سد �سعبهم  

وما ميكن ت�سميته باملراكز احل�سا�سة يف اجلي�ص 

�سخ�سيات  متثلها  الوالءات  من  ت�سمل على جملة 

او�سع  على  دائرة  ت�سمل  مثلما  بعناية  انتقاءها  مت 

حجم  ي�ست�سعرون  الذين  ال�سباط  كبار  بكتريمن 

�سلبها  ي�ساركون  يف  انف�سهم  يجدون  و  الورطة 

تنفيذ  على  ال�سهر  �سوى  فيها  ميلكون  وال  فيها 

اىل  بالبالد  احلاكمة  التي  تدفع  الطغمه  اأوام��ر 

وبالع�سكرية  �سخ�سيّا  بهم  العار  اجلحيم  وتلحق 

جرائم  عن  بامل�سوؤولية  ايديهم  وتلّوث  ال�سورية 

حرب مل يفعلوا �سيئّا ملنعها  وقد ال ي�سفع لهم كون 

زمن  انه  يدركون  زمن  ال�سكني.يف  حتت  رقبتهم 

التحوالت الكبرية التي تتطلب موقفّا �سجاعّا يليق 

ب�رصفهم الع�سكري.  

باأعالن  ال�����س��وري  اجلي�ص  ق��ي��ادة  تتقدم  مل 

قد  احلاكمة  بعد   اال�رصة  خلف  االجن��رار  رف�سها 

ت�ستطيع  ال  ال�رصورية  وق��د  املهمة  بهذة  تقوم 

واالحتماالت  اأم��ره،  على  كاملغلوب  بها  القيام 

حترر  اأو  حترير  يف  االمل  نعدم  ال  مفتوحة  لكننا 

ال�سباط  ال�سوريني من قب�سة  الوطنية لكل  االرادة 

الطغمة  يبدو هذا االمل واقعيّا جداّ ونحن ن�سهد 

لالأ�ستبداد  الهائلة  االمنية  اهتزازجممل  املنظومة 

وانهيارها يف اأكرث من ركن.

وبالرغم من حالة ال�سدمة التي ت�سيبنا  اثر قيام 

ت�ستخدمها  التي  االداة  الع�سكرية بدور  الوحدات 

بع�ص  من  قبل  امل�سلح  العمل  ا�سلوب  ظهر 

الن�سال  جانب  ال�سورية  اىل  ال��ث��ورة  ق��وى 

زال��ت  وم��ا  عليه  ا���رصت  ����  ال��ذي  ال�سلمي 

طبيعة  فر�ستها  اجبارية  ��  كنتيجة  به  تتم�سك 

الذي  احلاكم  الديكتاتوري  النظام  املواجهة  مع 

احلية  الذخرية  االنتقا�سة  باإطالق  بدء  منذ  �رصع 

العدد  وقتل  ال�سلميني  املتظاهرين  املواطنني  على 

ومنع  اأخمادها  اأراد  تظاهرة  كل  يف  الكايف 

وانت�سارها.  ت�ساعدها 

ان  غ��ريه  م��ن  اك��رث  اأدرك  النظام  ان  ي��ب��دو 

ال�سوري  �سعبنا  اأف�سح  التي  اجلبارة  الطاقات 

ال�سورية  املدن  حتويل  على  منها  قادرة  جزء  عن 

ودميقراطي  �سلمي  حتريروباأ�سلوب  ميادين  اىل 

احلاكمة  طغمته  ا�سقاط  على  وح�ساري  وقادرة 

حرب  خو�ص  اىل  للمحاكمة  فعمد  وحتويلها 

�سعبنا  �سد  امل��ج��ازي  ولي�ص  احلقيقي  باملعنى 

القمعية  واىل  منظومته  فيها  االأع��زل  ا�ستخدم 

وال�سبيحة  التعريف  الغنيةعن  االمن  اأجهزة  جانب 

فقد  للدم  واف��راّ  تعط�سا  اظهروا  الذين  امل�سلحني 

�سعبه  �سد  معركة  يف  النظامي  اجلي�ص  اأق��ح��م 

الثورة ال�ضورية والعمل الثوري امل�ضلح

اإح�ضائيات الثورة

�سحايا الثورة جتاوزت: ٨٫٠٢١

�سحايا الثورة من االأطفال: 5١3

�سحايا الثورة من االإناث: 435

اجلرحى: 35٫٠٠٠

املفقودون: +٦5٫٠٠٠

التعذيب:  الذين ماتوا حتت  الثورة  �سحايا 

4١٨

املعتقلون حاليًا حوايل: +٢١٢٫٠٠٠

الثورة:  بداية  منذ  ال�سوريون  الالجئون 

٢٠٫٦٢٧+

يف تركيا: ١٠٫٢٢٧

يف لبنان: ٦٫4٠٠

يف االأردن: اأكرث من 4٠٠٠

نقع  ال  فاإننا  الثائرة  مواجهة  املناطق  يف  الطغمة 

الإ�ستهداف  يدعو  ال��ذي  الرهيب  املطب  يف 

وعتاد،  اأف��راد  من  ومالكاتة  ومهاجمة  اجلي�ص 

والدخول يف حرب مفتوحة معه ، �ستكون كارثية 

يف كل املعايري. 

هوحق  امل�سلح  امليداين  الدفاع  حق  ان  بيد   

الع�سكرية  على  به  واالأع��ت��داءات  م�سا�ص  ال 

للثورة  املتنوعة  االن�سطة  وعلى  واالحياء  اجلماهري 

الثورة  بادرت  وبالفعل   ، امل�سلح  العمل  اأقت�ست 

ال�سوري  اجلي�ص  خالل  من  العمل  ال�سورية  بهذا 

�سجعان  ومتطوعني  ع�سكريني  ي�سم  الذي  احلر 

وبتعاطف اجلماهري.

 ل���ق���د دخ���ل���ت  ال����ث����ورة ال�����س��وري��ة 

والعمل  ال�سلمي  العمل  مرحلة  املزاوجة  بني 

خ�سوع  جناحها  ���رصوط  اأح��د  امل�سلح  واأ�سبح 

قوته  ي�ستمد  امل�سلح  فالعمل  ل���الول،  ال��ث��اين 

مدى  من  االول  املقام  يف  و�رصعيته  وفاعليته 

البيئة  توفره  وتقدمه  الذي  واالحت�سان  الدعم 

عن  ع�سيّا  الثورية  وجتعله  لالنتفا�سة  ال�سعبية 

املنال  وهو ثوري وجدير بهذه ال�سفة بقدر التزامه 

الدميقراطية  ثقافتها  مع  ان�سجامه  وبقدر  باأخالقها 

وال�سلمية  . تقفز هنا اىل املقدمة  اأهم م�ساألة على 

الطالق  وهي �سمان ال�سلم االهلي واحلفاظ عليه 

و�سيانته وتوطيده.

العمل  ا�سلوب  ع��ن  جانب  م��ع��روف  ثمة 

�سديدة  اخلا�سة  قوانينة  معه  يحمل  انه  امل�سلح 

�سلبّا  امل���زدوج  للتوظيف  احل�سا�سية  والقابلة 

امل�ستويات  اأو خرابّا على خمتلف  اأوايجابا، عماراأ 

على  ع��الوة  االجتماعي  كما  منها  ال�سيا�سي 

العمل  ����رصوط  م��ع  ت��ه��اون  واأي   ، االخ��الق��ي 

م�ساعفة  على  وخيمة  نتائجّا  امل�سلح  �سيلحق 

ثورتنا وعلى جمتمعنا ،على اأطفالنا  وي�سهل الطريق 

ملحاوالت امتطاء الثورة من قبل جهات وجهات 

عزمهم  اأعلنوا  املوت  الذين  اخرها  غربان  لي�ص 

التوجه اىل �سوريا على ل�سان اأمين الظواهري.

من اجل امل�ساهمة يف بناء ت�سّورم�سرتك للعمل 

الثوري امل�سلح  ال يختزل ويقت�رص على حالة »اجلي�ص 

ال�سوري احلّر« يف حالته الراهنة   نحتاج اىل جهود 

م�سرتكة من قبل ن�سطاء الثورة واملهتمني بها فاالمر 

مرتبط  باالو�ساع  وهو  بكثري  ذلك  من  اأ�سمل 

املتحركة واملت�سارعة للثورة ال�سورية.

ريا�ص عودة



اخلط الأمامي   العدد الثاين  �شباط 2٠١2 - ال�صفحة 4

املوقعون ح�سب الت�سل�سل االبجدي: 

ابراهيم �سفا /كفررمان- طالب،

اترينا ال�سيخ ح�سني /عيرتون- طالبة جامعية،

اأحمد بي�سون /بنت جبيل- كاتب ،

احمد عي�ساوي /�سور- طالب جامعي،

اأحمد م.يا�سني /النبطية- مهند�س و �سحايف،

اأ�سامة حريري /النبطية- مرتجم،

ا�سماعيل رومية /معركة،

اأكرم عليق /يحمر – نا�سط و اعالمي م�ستقل،

امين حيدر /ال�سك�سكية- مهند�س،

بادية فح�س /النبطية- �سحافية،

با�سل �سالح /كفر�سوبا- ا�ستاذ جامعي،

با�سل فقيه/الريحان- مهند�س،

با�سم �سيت /كفركال- نا�سط �سيا�سي ،

بثينة مراد /عيرتون،

بالل عطية /كفرحمام،

ثائر غندور /معركة �سحايف،

جالل عبداهلل /عد�سيت- فيزيائي ،

جمال مغربي /�سيدا- م�سوؤول مبيعات ،

جمال نور الدين /الهبارية،

/جهاد بزي/بنت جبيل- �سحايف،

جودت عليق /يحمر ال�سقيف- مهند�س،

حازم االمني / �سحايف،

حبيبة دروي�س حبو�س ،

ح�سن بزيع /زيقني،

ح�سن مراد /عيرتون- طالب جامعي،

ح�سن نا�رص الدين /الريحان ،

ح�سني حراجلي /تبنني – م�ست�سار مايل،

ح�سني حركة /مهند�س ،

ح�سني �سحرور /كفرحمام- جتارة عامة ،

ح�سني عز الدبن /دير قانون النهر،

ح�سني غريب /خيام- خمرج ،

ح�سني فح�س /جب�سيت – ادارة اأعمال،

ح�سني ماجد /خربة �سلم،

حكمت االأمني/كفررمان- معلوماتية،

حنني غدار /الغازية – �سحافية ،

داليا عبيد /حبو�س- باحثة و اأ�ستاذة جامعية ،

دانا خ�ساب/ املن�سوري – طالبة،

دياال حيدر/عني قانا-نا�سطة �سيا�سية،

ديانا دياب /حوال- مدر�سة م�رصح،

ديانا مقلد/تبنني- �سحافية،

دينا ابي �سعب / �سحافية،

رامي االأمني /�سقراء- �سحايف،

رجاء فقيه / الريحان -�سحافية ،

ر�سا حالل /حبو�س- مدّر�سة،

رنا احل�سني /اللوبية – م�سوؤولة مبيعات،

موظفة   – كفر�سوبا  اهلل/  عبد  روال  �سبلي،  روال 

موارد ب�رصيه ،

روال جنم /حومني- اإعالمية،

ال�سجون  من  حمرر  اأ�سري  /الهبارية-  عي�سى  ريا�س 

اال�رصائيلية،

ريان ا�سماعيل/�سحور- نا�سط،

ريان فقيه/الريحان- اعمال حرة،

ريان ماجد /خربة �سلم – حقوقية،

رميا ابراهيم /�سبعا – حقوقية ،

رميا جندي /�رصيفا- ممثلة،

زكريا غبورة / �سيدا – م�سوؤول اداري،

زياد توبة /برج قالوية- باحث يف جمال التنمية،

زياد ماجد /خربة �سلم- اأ�ستاذ جامعي،

�سارة حجازي /قربيخا- طالبة جامعية،

�سارة �سبيتي /كفر�سري،

�سامر بزي/بنت جبيل- باحث جامعي،

�سائد عبد احلميد /كفرحمام – مهند�س،

�سالم �سبيتي/قعقاعية اجل�رص- طبيب،

�سمري ح�سن علوان /�سويا،

�سهى رحال،

�سادي �سحرور /كفرحمام- مهند�س،

�سادي لقي�س /�سبعا- �سحافية،

�سذا �رصف الدين /�سور ،

�رصبل بركات/عني ابل- �سحايف،

�سالح �سعيب/ال�رصقية- خمرج،

عبا�س ابو زيد/النبطية- نا�سط ،

عبا�س متريك /عدلون- اأ�ستاذ جامعي ،

عبا�س ها�سم /الكوثرية-خبري معلوماتية،

�سيا�سي  نا�سط  /النبطية-  �رصحان  احلليم  عبد 

واجتماعي،

عدنان بي�سون /بنت جبيل ،

عدنان �سالمة /برع�سيت،

عدنان غنام / �سور- �سياحة،

عزة بي�سون /بنت جبيل- ا�ستاذة جامعية،

عفاف عبيد/حبو�س- مدر�سة،

عال اخلطيب /�سبعا- ماج�ستري علم نف�س ،

علي ح�سني /كفررمان،

علي حيدر �سعيب /ال�رصقية – اأ�ستاذ جامعي ،

علي �رصمي /حوال،

علي �سم�س الدين /جمدل �سلم ،

علي عبداهلل /عد�سيت ،

علي عزالدين /طبيب- �سور،

علي غندور/النبطية ،

علي فخري /الزرارية – نا�سط اجتماعي،

علي مراد /عيرتون- باحث و حما�رص جامعي ،

عماد االأمني /عيرتون- طبيب،

عماد بزي /بنت جبيل- نا�سط ومدون،

ال�سجون  من  حمرر  اأ�سري  /كفر�سري-  قميحة  عماد 

اال�رصائيلية،

عمر حرقو�س /اأن�سار- �سحايف ،

غادة ابي �سمرا /�سبعا- ادارية،

غادة �سليبا/مغدو�سة- �سحافية،

غريب جحا /جبني- م�سمم غرافيكي،

فادي ابي �سمرا /�سبعا- ممثل ،

فادي �سمري �سفي الدين /�سور – اأ�ستاذ جامعي ،

فاروق يعقوب/حوال –اعمال حرة،

فاطمة عي�ساوي /�سيدا-�سحافية،

فرح خ�ساب /املن�سوري- طبيبة،

فرح �سقري /مي�س اجلبل- اقت�سادية،

فرح قبي�سي /النبطية- طالبة جامعية،

فوؤاد �سالمة /الدوير- طبيب،

فيا�س مكي / قاقعية اجل�رص،

فيديل �سبيتي /كفر�سري- �ساعر،

كامل �سالح  /كفر�سوبا- �سحايف و اأ�ستاذ جامعي ،

كرمي فوؤاد �سالح /كفررمان -جتارة عامة،

كرمي مكي /حبو�س- مهند�س،

ليلى �سالمة /برع�سيت-مدر�سة،

ليليان داود /بنت جبيل- اعالمية،

ليندا فقيه/طريدبا- حما�سبة،

مايا �سلهوب/�سيدا- ممر�سة،

مايا عبيد /حبو�س – نا�سطة اجتماعية،

حممد املقداد /موظف يف جمعية مدنية،

حممد بركات/رب ثالثني- �سحايف،

حممد بيالين/�سيدا،

حممد حالل/حبو�س- مدر�س،

حممد �سم�س الدين/�سور- ر�سام وا�ستاذ جامعي،

حممد علي/البابلية- متقاعد،

حممد مكي/حبو�س- مدر�س،

حممود جعفر /قانا اجلليل- طالب جامعي،

مروان ابي �سمرا/�سبعا- باحث،

مروان حالل /حبو�س- طالب جامعي ،

مرمي بركات /الهبارية- معلمة،

م�سطفى فح�س /جب�سيت،

املظفر قطز /�سور- �سيديل،

مالك دهيني/جباع،

مها البداوي /�سيدا- خمت�سة يف املجال ال�سحي،

مها خطيب/�سبعا- طالبة جامعية،

مهند احلاج علي /النبطية- �سحايف و اأكادميي،

ميثم ق�سري/دير قانون- �سحايف ،

مي�ساء �ساهر /كفررمان- اح�سائية،

مي�ساء عو�س / �سحافية،

ناتايل دياب /يارون- مهند�سة ،

نافع �سعد /بنت جبيل- م�سمم مواقع الكرتونية،

ناهي اخلطيب/كفر حمام- مهند�س،

نبيل دياب/الريحان- م�ست�سار مايل،

جناة حالل /حبو�س- حما�سبة ،

جنوى قا�سم /جون – اعالمية،

جنيبة حريري /حبو�س- مدر�سة،

نورا مراد /بنواتي- نا�سطة اجتماعية،

هادي خ�ساب/املن�سوري- طبيب،

هبة عباين /ال�سلطانية- موظفة يف جمعية حقوقية،

هدى ابراهيم/النبطية-�سحافية،

ه�سام خمي�س/�سور- موظف،

هيثم ال�سلح/�سيدا- مدر�س جامعي،

هيفا مراد /عيرتون- مدر�سة،

هيفاء را�سي/حوال- �سحافية،

و�سام عبيد/�سور- نا�سط ومدون،

وليد احل�سني /حوال- طالب درا�سات عليا،

وليد �ساهر /كفررمان مهند�س،

يا�سمني نور الدين /خربة �سلم-طالبة جامعية ،

يحيي جابر /وادي جيلو- �ساعر و م�رصحي ،

يو�سف بزي/  بنت جبيل – كاتب و�سحايف،

فاطمة ابو زيد/ النبطية

مواطنون لبنانيون من اجلنوب مع الثورة ال�ضورية

نحن مواطنون لبنانيون من اجلنوب اللبناين، من م�سارب �سيا�سية وفكرية خمتلفة، عانينا االحتالل اال�رصائيلي والتهجري والنفي واحلروب على مدى عقود، وعانينا 

كذلك ظلم الفيتو الذي كانت ت�ستخدمه اأمريكا يف جمل�ص االأمن حلماية جرائم اإ�رصائيل �سد اأخوتنا واأطفالنا

 �سفحة 
ّ
نوؤّكد اليوم، مّرة جديدة، وقوفنا اىل جانب ال�سعب ال�سوري وهو ُيكمل ال�سنة االأوىل من عمر ثورته، ثورة احلرية والكرامة، وثورة اإ�سقاط اال�ستبداد وطي

ُحكم االإرهاب والقمع القاب�ص على �سوريا منذ اأكرث من اأربعني عامًا

ونتوّجه اىل اأهل مدينة حم�ص الذين ا�ستقبلوا كما الكثري من اأهل املدن والبلدات ال�سورية نازحني من ُقرانا ومدننا اجلنوبية خالل حرب متوز واآب عام ٢٠٠٦، 

لُنحّيي �سمودهم يف وجه الهمجية ولنقول اإن انت�سارهم املقبل هو انت�سار جلميع االأحرار يف �سوريا وفل�سطني ولبنان. فاملعركة يف وجه اال�ستبداد وهمجّيته هي �سنو 

املعركة يف وجه االحتالل وعدوانّيته، وهي ال�سبيل الوحيد لتحرير االإن�سان يف �سوريا ويف املنطقة من ال�سجن الذي و�سعته فيه اأنظمة املخابرات والف�ساد املدعومة 

اليوم بفيتو رو�سي �سبيه بكل فيتو ا�سُتخدم يف ال�سابق لدعم االحتالل اال�رصائيلي.

 

حتية اىل الثورة ال�سورية، وورود من اجلنوب اللبناين اىل �سهدائها، والن�رص اآٍت ال حمالة

مواطنون من جنوب لبنان 
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اأخبار الثورة يف املغرب

مواطنون 20 فرباير 2011 فجر ن�ضال جديد... 

جميعا اىل م�ضريات 19 فرباير 2012

من الربنامج االإنتقايل للي�ضار الثوري يف �ضوريا

اأيها ال�سباب، اأيها الكادحون

بعد عام من الكفاح، حتل الذكرى االأوىل النطالق حركة ٢٠ فرباير التي 

تنا�سل، متفاعلة مع ال�سريورات الثورية باملنطقة املغاربية و العربية، من 

اأجل اإ�سقاط اال�ستبداد ال�سيا�سي و االقت�سادي و بناء نظام دميقراطي يلبي 

حاجات ال�سعب االجتماعية، و يوقف ا�ستنزاف الراأ�سماليني املحليني و 

ال�رصكات االأجنبية لرثوات البلد.

لقد اأعطت حركة ٢٠ فرباير مثاال عن ن�سال �سيا�سي فعلي بعد عقود من 

اأ�ساليب اال�ستجداء التي داأبت عليها قوى املعار�سة التاريخية، حيث نزلت 

اجلماهري ال�سعبية اإىل ال�سارع، فار�سة على النظام تنازالت �سيا�سية و اأخرى 

مادية. و بفعل مكامن �سعف احلركة اجلماهريية، اأتاحت التنازالت للنظام، 

رغم زيف معظمها و �ساآلة الباقي، تفادي جتذر احلركة و ت�ساعدها. لكن 

حجم الطلب االجتماعي، حيث ال تزال حقوق ال�سعب االأ�سا�سية منتهكة 

حتمل االأغلبية ال�سعبية معاناة مهولة، يظل خزانا 
ُ
و اأهوال الراأ�سمالية التابعة 

هائال لقوى املقاومة.

بعد ٢٠ فرباير ٢٠١١، اأ�سبح ال�سبان و ال�سابات اأ�سد توقا اإىل التحرر من 

اال�ستبداد و اال�ستغالل، و قد اأبانت الن�ساالت اجلارية عن طاقات هائلة، 

لكنها مفككة تعوزها منظمات ن�سال جماهريية كفاحية، و كذا حزب 

�سيا�سي يجمع القوى االأكرث وعيا و قتالية و ميركز طاقة الن�سال و يقود 

املعركة �سد البورجوازية و دولتها.

لكنها  ومتنامية،  متنوعة  باملغرب  اجلارية  الن�سالية  الدينامية  روافد  اإن 

بحاجة اىل البناء التنظيمي و اىل التوحيد، و هي امل�سدر الذي �ستتعزز منه 

حركة ٢٠ فرباير لتوا�سلها كفاحها من اجل احلرية و الكرامة و العدالة 

االجتماعية.

اإن اإحدى اأكرب درو�ص �سنة من ن�سال حركة ٢٠ فرباير هو وجوب مرافقة 

الن�سال ال�سعبي للرقي بوعي اجلماهري وكفاحيتها يف خ�سم جتاربها، و 

لي�ص ا�ستباق مطالب و اأ�سكال ن�سال غري مراعية للواقع.

اإن الن�ساالت اجلارية يف خمتلف بقاع العامل �سد اال�ستغالل الراأ�سمايل و من 

اأجل متلك ال�سعوب مل�سريها م�سدر اإلهام و اأمل للمنا�سلني �سد اال�ستبداد 

و الف�ساد، ومنها بوجه خا�ص ال�سريورات الثورية مبنطقتنا التي ما زالت 

يف بدايتها وتعد باآفاق ظافرة رغم مناورات االمربيالية و حلفائها املحليني، 

فاإىل اأمام دوما حتى الن�رص.

و موعدنا جميعا يوم االأحد ١9 فرباير ٢٠١٢ بال�سارع لتاأكيد ال�سمود 

على طريق الكفاح حتى التحرر ال�سامل من ا�ستغالل الراأ�سمال االمربيايل 

و ربيبه املحلي، ومن اأداتهما ال�سيا�سية املحلية ، �سلطة اال�ستبداد املقنع. .

احلرية للمعتقلني و املجد لل�سهداء

الن�رص للن�سال ال�سعبي

تيار املنا�سل-ة

١٧ فرباير ٢٠١٢

�سياق  يف  ثورية،  �سريورة   ،٢٠١١ اذار  منت�سف  منذ  بالدنا،  ت�سهد 

ال�سعبية  الثورة  العربية، تهدف من خاللها  التي جتتاح املنطقة  الثورات  من 

ال�سورية اىل اخلال�ص من الدكتاتورية ، ومن اجل احلرية و الكرامة و امل�ساواة 

الت�سحيات  الطريق اعظم االآالم و  والعدالة االجتماعية، و تقدم على هذا 

يف  الدكتاتورية،  فيهما  تتغول  اللذين  القتل  و  العنف  ب�سبب   ، الكبرية 

ال�سورية. ال�سلمية للجماهري  مواجهتها لالحتجاجات والن�ساالت 

وبالرغم من عظمة الت�سحيات هذه ووح�سية العنف الدكتاتوري، فاإن 

اجلماهري ال�سعبية ال�سورية م�ستمرة يف ثورتها ال�سلمية حتى حتقيق اهدافها 

املذكورة باإ�سقاط نظام الطغمة احلاكمة.

الثوري  الي�سار  يوليها  التي  الت�سديد على مدى االهمية  نافاًل  وان كان 

مواجهة  يف  عمومًا  واالجتماعية  الدميقراطية  القوى  لتحالف  ال�سوري 

الدكتاتورية، مبا يتفق مع متطلبات الن�سال يف املرحلة الراهنة، ومن منظور 

امل�سالح العامة و التاريخية للجماهري ال�سورية ، يف �سياق الدينامية الثورية 

االهداف  يتبنى  اأنه  على  يوؤكد  �سوريا  يف  الثوري  الي�سار  فاإن  امل�ستمرة، 

والكرامة  والدميقراطية  احلرية  اجل  من  ال�سورية،  ال�سعبية  للثورة  الكربى 

والعدالة االجتماعية، و يلتزم باالنخراط يف كل الن�ساالت اجلماهريية من 

بناء  �سياق  يف  تندرج  الثورية  الدينامية  ان  يرى  واذ  االهداف.  هذه  اجل 

الدميقراطية من اال�سفل ، فانه ال يتوانى، يف املرحلة الراهنة االنتقالية، عن 

اننا  على  التاأكيد  مع  تعددية.  و  مدنية  دميقراطية  دولة  بناء  اىل  الدعوة  تبني 

الت�ساركية و الدميقراطية  اأ�سكال الدميقراطية  نتبنى فكريًا الدعوة اىل او�سع 

حياتها  �سوؤون  ادارة  النا�ص  من  العظمى  الغالبية  ت�ستطيع  لكي  املبا�رصة، 

بنف�سها و مبا�رصة. و يف الوقت نف�سه، فقد برهنت الثورات العربية اجلارية 

اجلماهريي  الن�سال  ارتباط  لل�سك، على حقيقة  يدع جمااًل  مبا ال  املرتابطة، 

اجلذري،  االجتماعي  التغيري  اجل  من  بالن�سال  االأ�سفل،  من  الدميقراطي، 

من االأ�سفل، اأي�سًا.
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البيان التاأ�ضي�ضي

والتيارات  القوى  من  جمموعة  تداعت 

وطن«  »ائتالف  لتاأ�سي�ص  امل�ستقلة  وال�سخ�سيات 

ال�سوري  �سعبنا  ثورة  يف  االنخراط  تعزيز  بهدف 

تعرت�سها،  التي  العقبات  تذليل  يف  وامل�ساهمة 

للثورة،  �سيا�سية  روؤية  اإنتاج  امل�ساهمة يف  قبيل  من 

وردم الهوة بني القوى ال�سيا�سية واحلراك ال�سعبي، 

وتعزيز ال�سلم االأهلي...  واتفقت على ما يلي:

١-  اإنَّ هدف ثورتنا الذي ال حميد عنه هو اإ�سقاط 

دولة  الدميقراطية�  املدنية  الدولة  وبناء  النظام 

جميع  دولة  املت�ساوية،  واملواطنة  والعدالة  القانون 

مواطنيها ب�رصف النظر عن القومية واجلن�ص والدين 

والطائفة؛

املدنية  الدولة  وبناء  النظام  اإ�سقاط  ٢-  اإنَّ 

اأو�سع حتالف ممكن ي�سّم  اإقامة  الدميقراطية يتطّلب 

التي  ال�سيا�سية،  وتعبرياته  واأطيافه  �سعبنا  فئات  كل 

نحن جزء منها، وندعوها جميعًا اإىل ر�ّص �سفوفها 

وتن�سيق عملها؛

اأجل  من  ثورة  هي  ال�سوري  �سعبنا  ثورة  3-  اإن 

مطالب  لتحقيق  ثورة  هي  مثلما  والكرامة  احلرية 

الف�ساد والنهب واإخفاق  ال�سعب يف اخلال�ص من 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  حقوقه  كافة  وهدر  التنمية 

مو�سوعيًا  تعرّب  املعنى  بهذا  وهي  واالجتماعية، 

عن م�سلحة ال�سعب ال�سوري بكل طبقاته واأطيافه 

وتنتظر ان�سمام اجلميع اإليها مهما تاأخروا؛

4- التاأكيد على حقوق االأقليات القومية يف اإطار 

مبادئ  خالل  ومن  و�سعبًا،  اأر�سُا  �سوريا  وحدة 

د�ستورية وا�سحة؛

5- اإّن الطابع ال�سلمي للثورة قيمة اأخالقية تتفوق 

واإ�سرتاتيجية  الوح�سي  القمعي  النظام  على  فيها 

ناجعة يف مواجهته؛

فاإننا نرى يف  الثورة،  التاأكيد على �سلمية  ٦-  مع 

و�سيا�سية،  اأخالقية  لدوافع  الع�سكريني  ان�سقاق 

وت�سكيل ما يعرف اليوم باجلي�ص ال�سوري احلر، هو 

نتيجة الإقحام اجلي�ص يف قمع اأخوته واأهله، ون�سدد 

التزامه مبا تراه  القيادة ال�سيا�سية التي  على �رصورة 

تفرزها قوى الثورة؛  

متوازنة  عالقات  اإقامة  على  حر�سنا  ٧-  تاأكيد 

اإ�رصائيل(، مبا  املنطقة والعامل )با�ستثناء  مع كل دول 

فيها تلك الدول التي تقف االآن اإىل جانب النظام، 

بحيث  مواقفها  ت�سويب  اإىل  االأخرية  هذه  وندعو 

الباقي  ال�سوري  ال�سعب  مب�سالح  م�ساحلها  تربط 

ال مب�سالح النظام الزائل، كما نوؤكد على بناء هذه 

غري  الكاملة  �سوريا  �سيادة  يحفظ  مبا  العالقات 

املنقو�سة وي�ساعد يف الوقت نف�سه على حقن دماء 

ال�سوريني؛

٨-  التاأكيد على اأنَّ حترير اأر�سنا املحتّلة والوقوف 

لتقرير  ن�ساله  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  جانب  اإىل 

اإجناز  �سياق  يف  م�ساومات  الأّية  حماًل  لي�ص  م�سريه 

الثورة؛

9-  مع حر�سنا على حتقيق اأهداف الثورة بالقوى 

الذاتية لل�سعب ال�سوري العظيم، فاإننا نحّمل النظام 

الع�سكري  التدخل  خطر  عن  امل�سوؤولية  كامل 

االأمني  باخليار  االإيغال  على  باإ�رصاره  اخلارجي، 

ال�سعب  مطالب  اإىل  االإ�سغاء  ورف�سه  الوح�سي، 

ال�سوري؛

من  غرينا  وطن«،  مثل  »ائتالف  يف  اإننا   -١٠

املجتمع  ومنظمات  ال�سيا�سية  والتعبريات  القوى 

يف  التن�سيق  درجات  خمتلف  اإىل  ن�سعى  املدين، 

ال�رصورات،  تقت�سيه  ملا  تبعًا  ون�ساطاتنا،  توجهاتنا 

و�سيا�سية  ميدانية  عملية  بخطوات  القيام  من  بدءاً 

م�سرتكة، و�سواًل اإىل اأو�سع اآفاق التعاون والت�سارك 

كل  ال�سرتاك  مفتوحًا  املجال  يبقي  ومبا  والوحدة، 

االأفراد والقوى واملجموعات الداعمة للثورة.

املجد واخللود ل�ضهدائنا االأبرار

واحلرية ملعتقلينا وال�ضفاء جلرحانا

   الن�رص الإرادة �ضعبنا

   ائتالف » وطن «

  دم�سق يف ٢٠١٢/٢/١3  

املوّقعون:

-  حركة معًا من اأجل �سوريا حرة ودميقراطية

-  اللقاء الوطني

-  الكتلة الوطنية يف �سورية

-  تيار مواطنة

-  ائتالف الي�سار ال�سوري

-  جنة العمل الوطني الدميقراطي يف جرمانا

-  روؤية للتغيري

-       الي�سار الثوري يف �سوريا

-       جلنة دعم الثورة ال�سورية

بيان املجل�ص الوطني الكردي-جمل�ص 

كرداغ)منطقة عفرين(

ال لرتهيب

احلراك الكردي

ائتالف َوَطن

للقوى الوطنية والدميقراطية يف �ضوريا

 3٫٢٫٢٠١٢ اجلمعة  اليوم  عفرين  مدينة  �سهدت 

النداء  على  بناء  �ساحمينا(  حماة  عذرا  )جمعة 

الكردي-جمل�ص  الوطني  املجل�ص  اأ�سدره  الذي 

من  باالالف  قدر  جتمعا  عفرين(  )منطقة  كرداغ 

اأن  اال  بعفرين  الزراعي  امل�رصف  اأمام  �سعبنا  ابناء 

م�سلحني  امللثمني  من  عدد  بوجود  تفاجاأ  اجلمع 

بالع�سي وال�سكاكني يحذرون النا�ص بعدم التجمع 

يتفرقوا،  مل  ان  الناري  بال�سالح  ويهددونهم 

ويحملون اعالم ورايات حزب االحتاد الدميقراطي 

و�سور عبد اهلل اوجالن و�سط مراقبة فا�سحة من 

امل�رصف  مبنى  �سطح  اأعتلوا  الذين  االأمن  عنا�رص 

امللثمون مبهاجمة  قام هوؤالء  بعفرين وقد  الزراعي 

املتظاهرين وذلك ب�رصبهم ب�سكل مربح بالهراوات 

وال�سكاكني مما حدا بقيادة املجل�ص اىل اتخاذ قرار 

باالن�سحاب درءاً الأي ا�سطدام اال ان تلك العنا�رص 

)ح�سب  عفرين  منطقة  خارج  من  اأغلبهم  كان  و 

املتظاهرين  مبالحقة  ا�ستمروا  الكردية(  لهجتهم 

البيوت  بع�ص  ومهاجمة  الفرعية  ال�سوارع  يف 

اأ�سمائهم  �سنورد  املتظاهرين  ع�رصات  وجرحت 

الحقا٫ منهم اال�ستاذ عبد الرحمن اأبو كاوا ع�سو 

الكردي يف �سوريا  اآزادي  ال�سيا�سية حلزب  اللجنة 

اأحمد  والدكتور  بليغة  بجروح  اأ�سيب  حيث 

هنا  من  جنار،  الرحمن  عبد  املحامي  و  يو�سف 

ندين ون�سجب ب�سدة تلك املمار�سات الالم�سوؤولة 

واخلطرية.

املجد و اخللود ل�ضهداء الكرد و كرد�ضتان

املجد و اخللود ل�ضهداء الثورة ال�ضورية 

املجيدة

نعم للتظاهر ال�ضلمي

املجل�ص الوطني الكردي يف �سوريا-جبل كرداغ 

)منطقة عفرين(
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 بيان تيار الي�ضار الثوري يف �ضوريا

الوح�ضية لن تك�رص ارادة اجلماهري الثائرة

منذ نهاية ال�سهر الفائت ت�ساعد انفالت الة القتل و الدمار للطغمة احلاكمة من عقالها، مع طرح اخلطة 

العربية التي طالبت بتنحي الطاغية ل�سالح نائبه، حيث اقتحمت قواتها الع�سكرية و ميلي�سياتها العديد 

من املدن و البلدات. و قد ا�ستفاد هذا النظام الدموي من نقا�سات جمل�ص االمن املتوا�سلة و التي منعته 

احلكومتان الرو�سية و ال�سينية ، با�ستخدام الفيتو، من تبني قرار يدينه، ليقوم بهجوم وح�سي و مدمر على 

احياء مدينة حم�ص مقرتفا فيها جمزرة ب�سعة جديدة يف يومي 3-4 �سباط ت�ساف اىل املجازر امل�ستمرة له 

بحق جماهري ال�سعب الثائرة و ال�سامدة .و ت�ستدعي هكذا بربرية للنظام احلاكم موقفا حازما من  كل 

القوى و ال�سمائر احلية و املحبة للعدل و احلرية يف العامل باإدانتها و التنديد بها و الدعوة ملحا�سبة مرتكبيها.  

و احلال ، فانه بالرغم من  الت�سحيات و االالم العظيمة التي تقدمها جماهري الثورة ال�سعبية، اال اأن نظام 

القتلة قد باء بالف�سل الذريع يف  م�سعاه ل�سحق الثورة وك�رص ارادة ال�سعب الثائر. 

ان اجلماهري ال�سعبية يف ثورتها العظيمة ت�سطر اروع �سفحات البطولة و التفاين و ال�سجاعة و النبل يف 

مواجهة واحد من اعتى انظمة القتل و الرتويع يف املنطقة ، و هي تعرف بحد�سها و خربتها ان الدول 

املعنية بامللف ال�سوري امنا تعنيها م�ساحلها االنانية القريبة و البعيدة اكرث مما يعنيها ت�سحيات و االم ال�سعب 

التي  الثائرة ال تراهن �سوى على قوتها الذاتية و ارادتها اخلالقة  ال�سوري يف ثورته، لهذا فاإن اجلماهري 

�ستقهر و ت�سقط نظام عائلة اال�سد الدموية.  و تعلم اأي�سا اأنه بقدر ما متتد امل�ساركة اجلماهريية يف الثورة 

لت�سمل من ما يزال مرتددا او خائفا ، و بقدر ما تربز و تت�سع قوى احلراك الثوري التي حتمل راية احلرية و 

امل�ساواة و العدالة االجتماعية لت�سكل حامال قادر على منع الوقوع يف فخ و م�ستنقع الطائفية التي يدفع 

لها نظام اال�ستبداد ال�ساقط و قوى الثورة امل�سادة، بقدر ما يتحقق ذلك، يعني ان امل�سار الثوري  قد طرق 

درب تخفيف االالم و الت�سحيات و الت�رصيع يف �سقوط النظام، و فتح االفق لبناء �سوريا اجلديدة القائمة 

على احلرية و الدميقراطية التعددية القائمة على ا�سا�ص امل�ساواة لكل مواطنيها بال متييز على ا�سا�ص  اجلن�ص 

او العرق او الدين .

  لكي مننع تكرار جمزرة حم�ص و املجازر االخرى التي ترتكبها الطغمة احلاكمة، فاإننا ن�سدد على اهمية 

ان يعرف النظام الفا�سد انه امنا يواجه ال�سعب  ال�سوري كله مبختلف مكوناته، و لي�ص احياء من مدن او 

مدينة هنا او بلدة هناك . ردنا ، الذي يجب اأن ي�ستمر يف كل ال�ساحات هو ان من يواجه  الدكتاتورية، 

التي ال لون طائفي ح�رصي لها، هو  كل ال�سوريني و ال�سوريات يف كفاحهم الرائع من اجل احلرية. و 

لهذا ال�سبب ف�سل النظام يف تق�سيم احلراك الثوري، و ال �سيما على ا�سا�ص طائفي ، ليت�سع الطوق ال�سعبي 

الراف�ص له. و على هذا اال�سا�ص �سيف�سل دائما.  فال�سعب ال�سوري واحد و موحد يف �رصاعه �سد الطغمة 

احلاكمة.

بقي حمدودا،  لو  و   ، �سل  فعاليته يف  عن  املا�سي  العام  نهاية  اعلن يف  الذي  العام  اال�رصاب  برهن  لقد   

قدرات النظام االقت�سادية و الع�سكرية، مثلما رفع اال�رصاب من �سوية الوعي ال�سيا�سي للثائرين. و اليوم 

فاإننا ال ندعو فقط ، كل  ايام، احتجاجا على جمزرة حم�ص   اذ اعلن عن حركة ع�سيان عام ملدة ثالثة 

املنا�سلني الي�ساريني اىل امل�ساركة الفعالة و الدعوة له، بل اننا ندعوهم اي�سا اىل تفعيل و متابعة حركات 

اال�رصاب)مبطالب �سيا�سية و اقت�سادية و اجتماعية( و الع�سيان املدين و التوافق عليها مع كل قوى الثورة، 

الأن هذه اال�سكال الن�سالية هي وحدها القادرة على �سل امكانيات و قدرات النظام املادية و اللوج�ستية 

يف  التحرك و القمع.

يا ن�سطاء �سوريا الثوريون

لنتابع ت�سعيد حمالت اال�رصاب و الع�سيان من اأجل �سل هذا النظام الدموي بن�ساالتنا امل�سرتكة و بطاقات 

ال�سعب ال�سوري الثائر وحده، و هي طاقات ال حد لها، و بناء الهيئات و املجال�ص املحلية الإدارة �سوؤون 

اجلماهري الثائرة بنف�سها، فالنظام الدكتاتوري يرتنح رغم كل ادعاءاته الزائفة بالتما�سك.

فاإننا بت�سامن و وحدة ال�سعب ال�سوري و مقاومته اجلبارة ميكننا �رصيعا ا�سقاط نظام عائلة اال�سد

اأيها الكادحون و املعذبون يف �سوريا  اأيها العمال و الفالحون و الطلبة و العاطلون و املوظفون...... 

..... معا نحو اال�رصاب العام اجلماهريي على ال�سعيد الوطني

املجد ل�سهداء الثورة

و الن�رص لل�سعب ال�سوري الواحد.... الواحد

دم�سق يف 5 �سباط ٢٠١٢

النظام  يتابع جمازره 

ت�سعيد  اىل  اجلي�ص  بقوات  احلاكمة  الطغمة  تدفع 

حملته العنيفة �سد اجلماهري و املدن الثائرة، و خا�سة 

اثر الفيتو الرو�سي و ال�سيني يف 5 �سباط، مما رفع من 

حجم ال�سحايا من املدنيني ب�سكل مرعب. فقد ارتفع 

الفيتواىل ٦٨٧  التي تلت  ايام  ال�ستة  ال�سهداء يف  عدد 

�سهيدا منهم 59 طفال وكان ن�سيب حم�ص لوحدها 

يحمل  �سباط  �سهر  من  يوم  كل  ومع  �سهيدا.   4٢٧

ح�سيلته من �سحايا و ح�سية النظام الدموي. نظام مل 

هزمية  حماوال  الب�سعة  الو�سائل  كل  ا�ستخدام  يف  يرتدد 

الثورة ال�سورية.

يف  حم�ص  على  املتوح�ص  هجومه  النظام  د�سن  لقد 

ليلة 3-4 �سباط باطالق قواته الع�سكرية و ميلي�سياته 

قذائف الهاون على و�سط املدينة حوايل ال�ساعة ٨٫3٠ 

لغاية  الق�سف  هذا  ودام  �سباط،  من  الثالث  يف  م�ساءا 

ال�ساعة الرابعة �سباحا مع ح�سيلته من ع�رصات ال�سهداء 

الثورة يف حم�ص  ا�سار جمل�ص  املدنيني.و يف حني  من 

على ان املدينة مل ت�سهد تبادال الطالق نار مبا�رصة على 

االر�ص بل انه يتم ق�سفها عن بعد من اماكن حممية.

من  انتقل  فقد  واحد،  حي  على  الق�سف  يقت�رص  مل 

اخلالدية ايل االحياء االخرى مثل الق�سور واالن�ساءات 

وكرم الزيتون وباب تدمر و�سوال اىل باباعمرو، حني 

الذي  املحكم  احل�سار  لقد جتاوز  اال�سطر.  كتابة هذه 

تعي�سه حم�ص مدة ال�سهر مما ي�سبب من تفاقم الو�سع 

االن�ساين : نق�ص �سديد بل ندرة املواد الغذائية والطبية 

املدينة،  احياء  اغلب  يف  واالنرتنت  للتلفون  وانقطاع 

االخرى  املناطق  من  واملواطنني  الثوار  حماوالت  رغم 

خرق احل�سار واي�سال م�ساعدات ان�سانية.

النظام اىل املناطق االخرى من �سوريا،  كما امتد قمع 

حركات  تتوقف  ال  حيث  وحلب  دم�سق  وخا�سة 

�سواحي  وعادت  التعاظم.  عن  فيهما  االحتجاج 

دم�سق  مرة اخرى اىل هدف الأجهزة االمن وميلي�سيا 

النظام  حيث �سنت حمالت مداهمة ومت�سيط وتقتيل 

مثلما ح�سل يف املع�سمية وعربني و غريهما.

حلب  يف  االمنية  االجراءات  تفاقم  هو  امللفت  ومن 

فقد  اكرب،  حراكا  ت�سهد  التي  االحياء  يف  وخا�سة 

دخلت ثالث مدرعات حي ال�ساخور يوم اجلمعة ١- 

�سباط، يف حني انت�رص قنا�سون من االمن يف عدة اماكن 

من احلي نف�سه. يف وقت يتدهور فيه الو�سع العام يف 

حلب مع ال�سح يف مواد املازوت و البنزين واخلبز بينما 

تتعدد و تتطول اوقات انقطاع الكهرباء.

وقد   . متوح�ص  قمع  من  ال�سوري  ال�سعب  يعاين 

ا�سارت نايف بيالي املفو�سة العليا حلقوق االن�سان يف 

االمم املتحدة يف ١3 �سباط »انه من املرجح ان القوات 

لكن  االن�سانية«،  �سد  جرائم  ارتكبت  قد  ال�سورية 

ال�سوري لن تبقى دون عقاب. والقمع  النظام  جرائم 

الهمجي لن يخ�سع ابدا ال�سعب ال�سوري الواحد.

و�ستنجح املقاومة البطولية لل�سعب ال�سوري يف ا�سقاط 

نظام عائلة اال�سد.

خليل حب�ص
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األف باء اال�ضرتاكية

حول دكتاتورية 

الربوليتاريا

يف التاريخ املارك�سي، ا�ستخدم مفهوم ديكتاتورية 

االأول  يحيل  مزدوج.  مفهوم  وفق  الربوليتاريا 

بو�سفهما  طبقية  دولة  اأو  �سيا�سي  نظام  متييز  اإىل 

اإحدى  اأيدي  يف  ال�سلطة  تركيز  طبقية:  دكتاتورية 

الربجوازية  دكتاتورية  الرئي�سيتني:  املجتمع  طبقتي 

الثاين  املفهوم  ويحيل  الربوليتاريا.  دكتاتورية  اأو 

ا�ستثنائي.  بو�سع  مرتبط  �سيا�سي  نظام  متييز  اإىل 

اأثناء االأزمة الثورية التي هدفت اإىل قلب الطبقات 

الطبقات  اأقامت  جديدة،  �سلطة  واإقامة  امل�سيطرة 

كل  »ميركز  نظاما  ثورية،  دكتاتورية  الثورية 

ال�سلطات« وي�ستخدم يف مواجهة العدو اإجراءات 

احلريات  لتقييد  اإجراءات  ذلك  يف  مبا  ا�ستثنائية، 

املوؤ�س�سات  ا�ستقرار  حني  اإىل  وذلك  الدميقراطية، 

اأعطي  الذي  املعنى  هو  هذا  اجلديدة.  الثورية 

ل�»الديكتاتورية اليعقوبية«، �سواء على يد روبي�سبري 

اأم على يد لينني يف مماثالته بني »دكتاتورية العمال 

والفالحني« يف الثورة الرو�سية وبني اأكرث االأ�سكال 

ال�سيا�سية للحكومات جذرية يف الثورة الفرن�سية

و�ّسع  غوتا،  برنامج  نقد  مارك�ص:  كتاب  يف   .

عمومية،  اأكرث  حمتوى  باإعطائه  التعيينات  هذه 

»بني  وال�سيوعية:  الراأ�سمالية  بني  انتقاِل  حمتوى 

املجتمع الراأ�سمايل واملجتمع ال�سيوعي، تقوم فرتة 

انتقالية ثورية من هذا اإىل ذاك. ما الذي تعنيه فرتة 

انتقالية �سيا�سية لن تكون الدولة فيها اإال دكتاتورية 

اإذن  واجنلز  مارك�ص  يعود  الثورية؟  الربوليتاريا 

املميزات  واإىل  الثورية  االإجراءات  اإىل  مبا�رصة 

للعام  باري�ص  كومونة  اتخذتها  التي  الد�ستورية 

١٨٧١ لتعريف حمتوى دكتاتورية الربوليتاريا.

جرى تقدمي الكومونة بو�سفها اأول جتربة ل«حكم 

الربوليتاريا«. ل�»دكتاتورية  اأو  العاملة«  الطبقة 

موؤلفه:  يف  لينني  ثم  مارك�ص،  يحدد  و�سوف 

الدولة والثورة ميزاتها االأ�سا�سية: ت�سليح ال�سعب، 

املبا�رصة-،  للدميقراطية  �سيا�سي  –�سكل  الكومونة 

تدمري اآلة الدولة القدمية، امللكية العامة واالجتماعية 

ين�سون  �سوف  الكثريين  اأّن  بيد  املنتجني.  وتعاون 

االإ�سارة اإىل اأّن الكومونة كانت ت�سكل اأي�سا حماولة 

للجمع بني الدميقراطية املبا�رصة واالقرتاع العام.

النواة  اليوم  حتى  العري�سة  اخلطوط  هذه  تزال  ال 

يعد  مل  لكن  الثورية،  الدميقراطية  لربنامج  ال�سلبة 

اإذا  الربوليتاريا«.  »دكتاتورية  مبفهوم  ربطها  ممكنا 

اأن  الربوليتاريا  دكتاتورية  نظام  على  يتوجب  كان 

نف�سه  وبجوهره  املوؤ�س�سني«  ل�»اآبائنا  بالن�سبة  ميثل 

ربيع الثورات ي�ضل ال�ضعودية

مظاهرات يف ال�ضعودية تندد باطالق 

النار على امل�ضريات ال�ضلمية 

اكدت م�سادر حقوقية »مقتل ال�ساب زهري ال�سعيد 

)٢١ عاما( �سقط يف بلدة العوامية بر�سا�ص قوات 

مقتل  على  احتجاجا  م�سرية  تفريق  اثناء  االمن 

�سباط. وقالت ان »ثماين  اآخر« اخلمي�ص 9  �ساب 

التظاهرة«  لتفريق  تدخلت  لالمن  تابعة  مدرعات 

»جتمعات  �سهدت  الربيعية  بلدة  ان  اىل  م�سرية 

احتجاجية ع�رص اجلمعة ١٠ �سباط مب�ساركة املئات 

من املتظاهرين الذين رفعوا �سور القتلى واملعتقلني 

ونددوا باطالق النار على امل�سريات ال�سلمية«. 

اعلنت يف وقت  و�سهود  م�سادر حقوقية  وكانت 

تفريق م�سرية  قتل خالل  �سابا قد  ان  �سابق اجلمعة 

احتجاجية يف حمافظة القطيف. 

عاما(   ٢٢( امليداين  منري  »ال�ساب  ان  وا�سافت 

اىل  اثرها  على  نقل  �سدره  يف  بر�سا�سة  ا�سيب 

كما  احلياة،  فارق  ان  لبث  ما  حيث  امل�ست�سفى 

احلادث،  اعقاب  ويف  اخرون«.  ع�رصات  ا�سيب 

احراق  على  ال�سبان  من  جمموعات  اقدمت 

االطارات يف حني كانت نقاط ال�سيطرة والتفتي�ص 

تنت�رص يف املحافظة. 

�سبعة  اىل  القطيف  يف  القتلى  عدد  بذلك  ويرتفع 

ا�سخا�ص منذ ت�رصين الثاين/نوفمرب.

احتجاجية  م�سريات  القطيف  حمافظة  و�سهدت 

متفرقة خالل ع�رصة ا�سهر للمطالبة باطالق �رصاح 

املعتقلني واجراء ا�سالحات �سيا�سية يف اململكة. 

�سخ�ص   5٠٠ حواىل  اعتقلت  ال�سلطات  وكانت 

وقت  معظمهم يف  �رصاح  اطلقت  متفاوتة  لفرتات 

الحق فيما ال يزال ع�رصات خلف الق�سبان، ابرزهم 

والنا�سط  الدبي�سي  وعلي  املاجد  نذير  الكاتبان 

احلقوقي فا�سل املنا�سف والنا�سط زاهر الزاهر. 

مطلع  اعلنت  ال�سعودية  الداخلية  وزارة  وكانت 

العام احلايل ا�سماء ٢3 �سخ�سا قالت انهم مطلوبون 

بتهمة »اثارة ال�سغب« يف املنطقة ال�رصقية. 

انظمة  �ساكلة  على   ، ال�سعودية  احلكومة  واتهمت 

بالقيام  املطلوبني  االخرى،  العربية  اال�ستبداد 

»باعمال م�سينة وجتمعات غوغائية وعرقلة حركة 

املرور واتالف املمتلكات العامة واخلا�سة وحيازة 

املواطنني ورجال  النار على  نارية واطالق  ا�سلحة 

االمن تنفيذا الجندات خارجية«. واملنطقة ال�رصقية 

غنية بالنفط  وهي منطقة ذات كثافة عمالية وتقاليد 

ن�سالية وكانت �سهدت عددا من التظاهرات  تزامنا 

مع احلركة االحتجاجية يف البحرين وغريها. ويتهم 

مبمار�سة  ال�سعودية  ال�سلطات  ال�رصقية  املنطقة  ابناء 

التهمي�ص بحقهم يف الوظائف االدارية والع�سكرية 

وخ�سو�سا يف املراتب العليا للدولة.

وفق  الربوليتارية«  للدميقراطية  االأق�سى  »التفتح 

اليوم،  ن�ستنتجها  التي  فاحل�سيلة  تعبري لرتوت�سكي، 

نقدنا  ومن  البال�سفة  ارتكبها  التي  االأخطاء  من 

توؤدي  معا،  ان  ال�ستالينية يف  للدكتاتورية  اجلذري 

الرباجمية.  مراجعنا  من  املفهوم  هذا  اإزاحة  اإىل  بنا 

الرو�سية  الثورة  بني  التمييز  بالطبع  تعلمنا،  لقد 

والثورة  الثوري  امل�سار  قلب  البال�سفة يف  واأخطاء 

امل�سادة ال�ستالينية، وهي نفي تلك الثورة الرو�سية. 

»دكتاتورية  مفهوم  ال�ستالينيون  ا�ستخدم  لقد 

الدميقراطية يف  احلياة  اأثار  لتدمري كل  الربوليتاريا« 

هذا  كان  الرو�سي.  املجتمع  ويف  العاملة  الطبقة 

يد  يف  الرئي�سية  االأ�سلحة  اأحد  وبامتياز  املفهوم 

اأخطاء  اإىل  العودة  اأي�سا  ينبغي  امل�سادة.لكن  الثورة 

الربوليتاريا  دكتاتورية  الرو�ص.با�سم  الثوريني 

اتخذ  ا�ستثنائيا،  نظاما  بو�سفها  املفهومة  الثورية، 

البال�سفة  القادة  من  والعديد  وتروت�سكي  لينني 

االآخرين اإجراءات �سَفت تدريجيا الدميقراطية يف 

�سلطة احلزب  اإحالل  الثورية اجلديدة:  املوؤ�س�سات 

حمل دميقراطية ال�سوفيتات، �سياع جوهر املجل�ص 

جديد،  تاأ�سي�سي  جمل�ص  ا�ستدعاء  رف�ص  واللجان، 

حظر التيارات.

مبا يف  الربوليتاريا-  دكتاتورية  ممار�سة  لقد جعلت 

ذلك من العام ١9١٨ اإىل العام ١9٢4، عرب دمج 

الدولة واحلزب واالإلغاء التدريجي لكافة احلريات 

الدميقراطية- مثل هذا املفهوم اأمًرا »باطال«. وهو 

اأ�سكال  برف�ص  يتميز  تاريخي  اليوم حمّمل مبحتوى 

بو�سعنا  يعد  مل  اأّنه  لدرجة  ال�سيا�سية  الدميقراطية 

الدميقراطية  اأو  العمال  �سلطة  عن  مفاهيمنا  تقدمي 

الربوليتاريا.  دكتاتورية  نظام  بو�سفها  اال�سرتاكية 

ناهيك عن اأّن كلمة دكتاتورية مبغو�سة عرب جميع 

التجارب التاريخية للقرن الع�رصين، من قبلنا اأوال، 

�سواٌء ارتبطت ب�سفة اأم مل تربط.
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االحتاد امل�رصي للنقابات امل�ضتقلة

ي�ضقط خمربو الثورة..

ونعم لتحقيق اأهداف الثورة 

فل�ضطني 

 �ضوريا موحدة وحرة ودميقراطية

هي ما حتتاجه فل�ضطني

يت�سامنون  الفل�سطينيون  الكتاب  من  ع�رصات 

رابطة  اىل  االن�سمام  ويطلبون  ال�سورية  الثورة  مع 

الكتاب ال�سوريني، وهذا ن�ص بيان طلبهم اجلماعي

على  املوقعني  الفل�سطينيون  الكتاب  نحن  »ي�رصفنا 

اإىل  جماعي  ان�سمام  بطلب  نتقدم  اأن  البيان  هذا 

تاأ�سي�سها  عن  اأعلن  التي  ال�سوريني  الكتاب  رابطة 

االأحرار،  �سوريا  ومثقفي  كتاب  قبل  من  موؤخراً، 

وهو  �سعبهم  �سفوف  يف  يقفون  الذين  اأولئك 

بالدم  الطاغية  يد  لطخته  الذي  حريته  �سلم  ي�سعد 

، اإن تاأ�سي�ص رابطة الكتاب ال�سوريني ي�سكل رافعة 

احلقيقي  املثقف  وي�سع  �سوريا  ثورة  يف  اأ�سا�سية 

بناء  يف  فاعل  ك�رصيك  �سعبه  جانب  اىل  موقعه  يف 

�سوريا اجلديدة واخلال�ص من ا�ستبداد حكم العائلة 

على حق  قائم  دميقراطي  تعددي  مدين  نظام  نحو 

واالإبداع  التعبري  امام حرية  املجال  يفتح  املواطنة، 

ال�سوري  املثقف  اإرادة  تزييف  من  النظام  ويحرم 

احلر عرب اأطر فارغة وخاوية ا�ستولت على مقدرات 

وكانت  اإرادته،  وزيفت  دوره  و�سادرت  الثقافة 

دائما اأداة بيد الطاغية واأجهزته.

اإن �سوريا بحاجة اليوم ، اكرث من اأي وقت م�سى ، 

اىل هذا ال�سوت النا�سج ال�ساعد من قلبها، الذي 

يعزز وحدتها الوطنية ويجعل من تعددية جمتمعها 

ومكوناته الغنية �سببا للقوة واإثراء امل�سمون وقاعدة 

للبناء الدميقراطي.

لقد �سمعنا، موؤخرا، ممثل النظام ال�سوري يف جمل�ص 

االأمن ي�ستعمل الق�سية الفل�سطينية وم�سريتها املوؤملة 

�سوريا.  املروعة يف  للتغطية على جرائمه  وامل�رصفة 

نقول للنظام ال�سوري وممثليه : لي�ص با�سمنا ، لي�ص 

احلبيبة،  �سوريا  اجلرائم يف  ترتكب  فل�سطني  با�سم 

قناعا  العادلة  ق�سيتنا  من  جتعلوا  ال  القتلة.  اأيها 

اإن  اإن�سانية بحق اإخوتنا ال�سوريني.  جلرائمكم الال 

الفل�سطينية  الق�سية  تبنى  من  هو  ال�سوري  ال�سعب 

�سيا�سات  ولي�ص  ال�سهداء،  الأجلها  وقدم  تاريخيا 

ولن  موؤملة،  بذكريات  منها  نحتفظ  التي  نظامكم 

 ،١9٧٦ يف  الزعرت  تل  جمازر  يف  اأدوارها  نن�سى 

بطرابل�ص  البارد  نهر  على خميم  الرهيب  والعدوان 

بريوت  يف  املخيمات  وح�سار   ،١9٨3 يف 

ب�رصب  مرارا  ت�سببت  اأعمال  من  ١9٨5وغريها 

ا�سم  ت�ستعملوا  ال  الفل�سطينية.  الوطنية  الوحدة 

فل�سطني فهي مل تعد ورقتكم الرابحة.

اإن �سوريا موحدة وحرة ودميقراطية هي ما حتتاجه 

رحم  من  اليوم  تولد  التي  �سوريا  وهي  فل�سطني، 

ثورة دامية فجرها �سعب عظيم. نحن واثقون من 

اأن ا�سم فل�سطني �سيظل يف القلب من هذا ال�سعب 

ال�سجاع الثائر ونخبته املثقفة«.

على  مبارك  الإجبار  االأوىل  ال�سنوية  الذكري  مع 

الثورية  القوى  دعت  احلكم،  عن  التخلي 

 ١١ يوم  عام  ال�رصاب  االجتماعية  واحلركات 

�سيا�سات  على  احتجاجًا  وذلك   ،٢٠١٢ فرباير 

البالد،  �سئون  اإدارة  يف  الع�سكري  املجل�ص 

اأهداف  على  لالنق�سا�ص  �سعية  جليًا  بدا  حيث 

اآليات  على  احلفاظ  عرب  حتقيقها  واإعاقة  الثورة 

نظام مبارك مع جمرد تغيريات طفيفة يف الوجوه 

واالأ�سخا�ص.

امل�رصي  االحتاد  اإدارة  جمل�ص  اأميان  من  وانطالقًا 

العاملة  للطبقة  الوطني  بالدور  امل�ستقلة  للنقابات 

عليها  يلقي  الذي  الطويل  تاريخها  عرب  امل�رصية 

الثوار  وم�ساندة  امل�رصية،  الثورة  دعم  م�سئولية 

حرية  »عي�ص...  الثورة  �سعار  تتحقق  حتي 

انعقد  اجتماعية«،  عدالة  اإن�سانية...  ...كرامة 

يف  مرة  الأول  املنتخب  لالحتاد  اإدارة  جمل�ص  اأول 

موقفة  لتحديد  ع�سواً   ٢١ من  املكون  و  م�رص، 

دعا  كما  العظيم  احلدث  هذا  يف  امل�ساركة  من 

امل�ستقلة  للنقابات  املحلية  االحتادات  عن  ممثلني 

باالإ�سكندرية وال�سوي�ص وبور�سعيد، وكذا ممثلني 

 ١5 عددهم  بلغ  االآخري/  النقابات  بع�ص  عن 

والتي  املناق�سة  هذه  يف  االحتاد  لي�ساركوا  ع�سواً 

ع�سوين  ورف�ص  ع�سواً   34 موافقة  اإيل  انتهت 

عن  اإ�رصابات  يف  اال�سرتاك   « التايل  للقرار  فقط 

العمل يف يوم ١١-٢-٢٠١٢، ودعوة النقابات 

يف  اال�سرتاك  يف  اأع�سائها  ملناق�سة  القاعدية 

تاأكيداً  القرار  ذلك  وجاء  عدمه«،  من  اال�رصاب 

العمومية يف  القاعدية وجمعياتها  النقابات  علي 

موافقة  اأنطلقت  كما  النقابي،  قرارها  ا�ستقالل 

جمل�ص اإدارة االحتاد علي امل�ساركة يف هذا احلدث 

للتاأكيد  ولكن  والثوار،  للثورة  دعمًا  فقط  لي�ص 

مل  امل�رصية  العاملة  الطبقة  مطالب  اأن  على  اأي�سًا 

فما  مبارك  رحيل  على  عام  مرور  رغم  تتحقق 

زال  وما  بالتثبيت  تطالب  املوؤقتة  العمالة  زالت 

مطلب ربط اأجور العاملني باالأ�سعار ال يجد اأي 

لالأجور  االأق�سى  احلد  زال  وما   ، للتطبيق  حيز 

الفروق  لتقريب  الذي يجب ربطه باحلد االأدنى 

بني الدخول حلمًا بعيد املنال، وها هي حكومة 

اجلنزوري ترف�ص تنفيذ اأحكام بطالن خ�سخ�سة 

القطاع العام، وها هو املجل�ص الع�سكري يعوق 

النقابية، وي�سدر املر�سوم  اإ�سدار قانون احلريات 

حلكومة  ليتيح   ٢٠١٢ ل�سنة   4 رقم  بقانون 

مبارك  اأعمال  رجال  مع  الت�سالح  اجلنزوري 

و�رصكات  الدولة،  اأرا�سي  بيع  عقود  كل  علي 

القطاع العام يف حماولة مل�ساعدتهم علي االإفالت 

مقدرات  علي  �سيطرتهم  ال�ستمرار  العقاب  من 

االأحتاد  يعلن  االإطار  امل�رصي، ويف هذا  االقت�ساد 

اأدوات االحتجاج  اأن  امل�ستقلة  للنقابات  امل�رصي 

اأ�سكال  اأرقي  هي  االإ�رصاب  ومنها  ال�سلمي 

اأي  املقاومة االجتماعية واالن�سانية، وال تت�سمن 

عدوان علي االأ�سخا�ص اأو املمتلكات واملن�ساآت، 

كما يدعي االعالم امل�رصي، كما يعلن اأي�سًا اأنه لن 

الكرامة واحلرية  الوطنية يف  املطالب  يتخلي عن 

والعدالة االجتماعية ولن يخزل اأبدا �سباب ثورتنا 

العظيمة مهما كانت التحديات والهجمات التي 

تقودها االأجهزة االأمنية واأحتاد ح�سني جماور والتي 

امل�ستقلة  للنقابات  امل�رصي  االأحتاد  لت�سويه  ت�سعي 

وقياداته، فعلى املخربني اأن�سار الديكتاتورية اأينما 

وجدت وامللوثة اأيديهم بدماء �سهداء الثورة وبيع 

القطاع العام وتفكيك ال�سناعة امل�رصية وتخريب 

اأموال  علي  مبارك  �سيطرة  وت�سهيل  الزراعة، 

تتم  التي  الوطنية  اإدعاء  يتوقفوا عن  اأن  التاأمينات 

برعاية اأمنية وخمابراتيه، اأن تهمة العمالة للخارج 

االإعالمية،  وجوقته  وفلوله  احلكم  بنظام  تل�سق 

باأرواحهم  ي�سحون  اللذين  بالثوار  تل�سق  وال 

واأعينهم فدائًا لوطنهم، واإذا كانت فيهم بقية من 

الغاز  يقطعوا  اأو  اأمريكا،  �سفرية  فليطردوا  �رصف 

امل�رصي عن العدو ال�سهيوين.

عا�ست م�رص حرة م�ستقلة

وعا�ست ثورة �سباب م�رص احلرة وعمالة االأحرار.

اجلمعة ١٠-٢-٢٠١٢
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التق�سف  اليوناين خطة  اأن يتحمل املجتمع  �س: هل ميكن 

التي �سوت عليها الربملان اأم�س؟

ج: اأرى اأننا بلغنا نقطة قطيعة. حالة البلد االجتماعية 

فريدة يف اأوربا الغربية يف تاريخ ما بعد احلرب. ال 

الكربى  باالأزمة  �سوى  اليونان  واقع  مقارنة  ميكن 

ل�سنوات ١93٠، �سواء مبا يخ�ص حجم االنح�سار 

االقت�سادي، اأو ن�سبة البطالة. زهاء 3٠ % من �سكان 

اليونان �سقطوا حتت خط الفقر.

كربيات  و  اأثينا  �سوارع  على  التعرف  ممكنا  يعد  مل 

املدن. العديد من املتاجر اأغلقت اأبوابها يف ال�سنوات 

التحمل.  على  قادرين  يعودوا  مل  ال�سكان  االأخرية. 

بلغ خف�ص االأجور م�ستوى غري حمتمل، يف الوظيفة 

اأي�سا.  اخلا�ص  القطاع  يف  لكن  اأوال،  العمومية 

الر�سوم ال�رصيبية اجلديدة تعد حقيقي، وقد �سقطت 

اقلية من جمتمع اليونان يف الهاوية.

ومما يتفكك اأي�سا يف اليونان الدولة، اأي اخلدمات 

العامة االأولية. الكتب املدر�سية مل توزع هذا العام. 

الو�سع ال�سحي كارثة حقيقية. امل�ست�سفيات ينق�سها 

كل �سيء، حتى االأدوية. اأنها ظروف العامل الثالث. 

مدن  فاأقل  اأقل  ت�سبه  الكربى  اليونان  مدن  و  اأثينا 

اأوربا، واأكرث فاأكرث مدن دول اجلنوب املنكوبة.

ما املدى الذي قد ي�سله الغ�سب ال�سعبي؟

�سكان  بو�سع  يعد  مل  هائلة.  اجتماعية  �سدمة  ثمة 

اليونان حتمل هذا الو�سع. و التدابري اجلديدة ا�ستفزاز 

حقيقي. خف�ص االأجر االأدنى بن�سبة ٢٢ % جنون 

حقيقي. اقتطاع مليارات عديدة من النفقات العامة 

فيما البلد ي�سهد انح�سارا اقت�ساديا فعل انتحاري. 

اأن  تربز  اخلطة  لهذه  املرافقة  الر�سمية  التوقعات 

انه  لال�ستمرار.  قابل  و  متما�سك  هذا  يف  �سيء  ال 

تخريب البلد للعقود القادمة.

بنظري، ثمة اإ�سرتاتيجية مق�سودة الإحداث الفو�سى 

من قبل الذين يفر�سون هذا النوع من اخلطط على 

ال�سكان، بدءا باالحتاد االأوربي.

هل االأزمة االجتماعية م�سحوبة باأزمة �سيا�سية؟

بات الو�سع مفلتا من حتكم النظام ال�سيا�سي. كانت 

هذه احلكومة ال�ساذة فاقدة لل�رصعية. وها نحن اإزاء 

التي  االأحزاب  جمموع  م�سبوقة.  غري  �سيا�سية  اأزمة 

بالكاد  تتجاوز  احلكومي  التحالف  ت�سكل  كانت 

البازوك  حزب  نزل  وقد   . الناخبني  ثلث  ن�سبة 

بانتخابات عام  فاز  الذي  الدميقراطي(  )اال�سرتاكي 

اقل من  اإىل   ، االأ�سوات  بن�سبة 44 % من   ٢٠٠9

١٠ % حاليا، ح�سب ا�ستطالعات الراأي. وقد بات 

الي�سار  حزبي  خلف  بالبلد،  �سيا�سية  قوة  خام�ص 

ال�سيوعي ) احلزب ال�سيوعي اليوناين و حتالف �سرييزا 

Syriza( . وقد كلفت امل�ساركة بهذه احلكومة غاليا 
الدميقراطية اجلديدة  امل�سمى  جدا للحزب املحافظ 

حيث تراجعت بقوة نوايا الت�سويت ل�ساحله.

قطيعات  اأم�ص  م�ساء  بالربملان  الت�سويت  ك�سف 

كربى بني احلزبني. ال اعتقد اأن االأحزاب اليونانية 

�ست�سمد اأمام هذه االأزمة حتى كاأ�سماء. مل يعد حزب 

البازوك غري قوقعة فارغة. و ي�سري احلزب املحافظ 

املطبقة.  ال�سيا�سية  اخليارات  بتبني  ذاته  النهج  على 

�ستحدث ان�سقاقات و ت�سكالت جديدة من جراء 

و�سع انعدام اال�ستقرار هذا الكبري.

�سورة اليونان،مهد الدميقراطية، الذي اعترب انه ُجرد من 

حقه يف تقرير م�سريه بذاته، هل هي مربرة؟

بالكارثة  مرفقة  عميقة  باإهانة  اليونانيون  ي�سعر 

يعودوا  مل  انهم  جيدا  وي��درك��ون  االجتماعية. 

الدميقراطية و  ال�رصعية  اأنف�سهم. مفاهيم  يحكمون 

ال�سيادة مهانة كليا. يتعلق االمر بامالءات مفرو�سة 

ال اأقل و ال اأكرث. ن�سبة م�ساندي هذه ال�سيا�سة �سئيلة 

جدا بني �سكان اليونان. هذا كا�سف لواقع يتخطى 

حالة اليونان، فهذا يعني اأوربا برمتها. ما هي اأوربا 

التي تت�رصف على هذا النحو؟

ما حتليلكم ملوقف الوزير االأول، لوكا�س بابادميو�س، الذي 

يلوح بفزاعة الفو�سى و االإفال�س؟

االإفال�ص.  كلمة  حول  جارية  خ��داع  عملية  ثمة 

اجلميع يعلم ا�ستحالة �سداد ديون اليونان. مو�سوع 

النقا�ص هو املفاو�سات التي �ستف�سي اإىل الغاء جزء 

من الديون. االبتزاز الذي متار�سه احلكومة اليونانية 

بفكرة االإفال�ص هذه تهدف اإىل طم�ص كون وقف 

االأداء حتمي.

يريدون جعله قابال للت�سيري من طرف االحتاد االأوربي 

اأخرى  بلدان  اإىل  العدوى  انتقال  مبنع  ]والبنوك[ 
وبت�سغري اخل�سائر، هذه هي اال�سرتاتيجية احلقيقية.

مببادرة  جرى  لو  كارثة.  الديون  �سداد  وقف  لي�ص 

حول  التفاو�ص  اإعادة  بق�سد  اليونان  حكومة  من 

ال�سالح  للتحمل، ف�سيكون  قابلة  �رصوط قد تكون 

االأن�سب. اإن على حكومة يونانية م�سوؤولية اأن تفعل 

ما فعلت حكومة كري�سرن يف العام ٢٠٠3 يف و�سع 

اأ�سبه بوجه انهيار االأرجنتني عام ٢٠٠١. احلكومة 

تت�رصف على نحو الم�سوؤول بهدف وحيد متمثل 

يف حماولة حماية ما ميكن من م�سالح قطاع البنوك.

كيف ترون م�ستقبل املجتمع اليوناين؟

دعم  من  اأدن��ى  بحد  حتظ  مل  ما  �سيا�سة  اأي  متر  لن 

املجتمع، ولو اأقليا. وهذا احلد االأدنى غري موجود 

البلد.  تدمري  اإزاء  اإننا  الراهن.  اليوناين  املجتمع  يف 

امل�ستقبل �سيطلع من رد فعل ال�سعب الذي �سيفر�ص 

هذه  ب�سلب  و  لال�ستمرار.  قابلة  و  حقيقية  حلوال 

ق�سمها  اإلغاء  و  الديون  �سداد  وقف  ثمة  احللول 

النظر يف  اإعادة  مثل  اإج��راءات جذرية  مع  االأعظم 

العالقة مع االحتاد االأوربي و التخلي عن اليورو.

م�ساعر  جتنب  ي�سعب  الكارثة،  حجم  اإىل  بالنظر 

الغ�سب و اخلوف، لكن اأرى اأن االأمل يكمن يف كون 

ال�سعب ال يخ�سع. �سريد اليونانيون، و هنا يوجد اأمل 

اإيجاد بدائل عادلة و قابلة لال�ستمرار اجتماعيا.

اأجريت املقابلة يوم ١3 فرباير ٢٠١٢

موقع األونكونرت

تعريب املنا�سل-ة

http://www.almounadil-a.info

اليونان على عتبات الثورة
مقابلة مع �ستاتي�س كوفالكي�س
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من  العديد  العامل  عرب  جرت   ،٢٠١١ ربيع  منذ 

ع�رصات  ح�سدت  ال�سلمية  العفوية  املظاهرات 

تلك  رمبا   ، البداية  يف  االأ�سخا�ص.  من  االآالف 

البوؤ�ص«(  )»جيل   »Geração rasca« احلركة 

تعد  والتي  بالربتغال  مار�ص   ١٢ يف  انطلقت  التي 

اأكرب مظاهرة ت�سهدها البالد منذ ثورة القرنفل يف 

االآن  عليه  يطلق  ما  األهمت  من  هي   ١9٧4 عام 

حركة ال�ساخطني.

مع  مايو،   ١5 يوم  ا�سبانيا  يف  احلركة  هده  ولدت 

ما  �رصعان  ثم  حقيقية.  بدميقراطية  وحيد  مطلب 

اأي�سا  تاأثرها  تعلن  التي  مايو،   ١5 حركة  حازت 

واالأي�سلندية  اليونانية  واحلركات  العربي  بالربيع 

اجلزيرة  �سبه  يف  اأك��ي��دا  زخما   ،٢٠٠٨ ل�سنة 

االأيبريية. بدء ال�ساخطون Indignados االإ�سبان 

املدن،  يف  الرئي�سية  ال�ساحات  على  اخليام  اإقامة 

�سول(  ديل  بويرتا  ال�سم�ص)  بوابة  �ساحة  بخا�سة 

اأيار  االنتخابات يف ٢٢  موعد  ، حتى  مدريد  يف 

تعد  مل  ال�سيا�سية  االأح��زاب  اأن  معتربين   ،٢٠١١

متثلهم وال تقوم باأي اإجراء ل�ساحلهم.

ال�سباب  من  معظمهم  املتظاهرون،  هوؤالء  تلقى 

من  اأك��رث  دع��م  البطالة،  ج��راء  من  ب�سدة  املتاأثر 

مع  التعاون  ترف�ص  )جميعها  خمتلفة  منظمة   5٠٠

البطالة  تناه�ص  والنقابات(  ال�سيا�سية  االأح��زاب 

قوى  طردتهم  البنوك.  و�سلطة  التق�سف  وتدابري 

لكن  التجمعات  حظر  ومت  عنيف  ب�سكل  القمع 

اإذ اأن حركة ١5  احلركة مل تتوقف عند هدا احلد، 

مايو �رصعان ما مت ت�سديرها اإىل اخلارج.

ظهرت حركات مماثلة م�ستلهمة »لل�ساخطني« يف 

بلدان اأخرى، لي�سبح اال�ستياء اأوروبيا. ولكن هذه 

زخما  اأقل  هي   ،٢٠١١ مايو  يف  االحتجاجات، 

بكثري خارج ا�سبانيا. تعلق االأمر يف معظم االأحيان 

بتظاهرات يومية جتمع بني 3٠ و 3٠٠ فرد.

اليونان بعد ا�سبانيا

مند ٢5 مايو ، �سار ال�سخط يونانيا. يف اأثينا ، على 

ال�ساخطون  التاأم   ،Syntagma �سينتاجما  ميدان 

امل�سوؤومة  االإدارة  على  لالحتجاج  اليونانيون 

املفرو�سة  التق�سف  العمومية، وخمططات  لالأموال 

 5 ويوم  الفا�سدين.  وال�سيا�سيني  احلكومة  قبل  من 

يونيو، قدر من جتمعوا بال�ساحة مبا بني ١٠٠ األف 

اأطلقت  و 5٠٠األف �سخ�ص. ثم يف ١5 يوليوز، 

دعوة اإىل اإ�رصاب عام ولالن�سمام اإىل »ال�ساخطني« 

اأمام الربملان.

نتيجة لهذا ال�سغط، ويف 9 نوفمرب، ا�ستقال رئي�ص 

الطريق  ليف�سح  باباندريو  جورج  اليوناين  الوزراء 

لوكا�ص  بقيادة  وطنية  وح��دة  حكومة  لت�سكيل 

بابادميو�ص. ويف بلجيكا، قامت حركة ال�ساخطني 

 ، ولييج  )بروك�سل  باململكة  مدن  عدة  يف  اأي�سا 

النا�ص حتى  من  مئات  ب�سع  ونامور...( ح�سدت 

 Ixelles خميمات  بف�ص  وقامت  ال�رصطة  تدخلت 

ولييج. يجب االنتظار حتى �سهر �سبتمرب حني ت�سل 

امل�سريات االأوروبية اىل بروك�سل لروؤية ال�ساخطني 

جمددا بكثافة يف العا�سمة االأوروبية.

اأي�سا يف فرن�سا، كانت املظاهرات االأوىل الداعمة 

لالإ�سبان �رصيعة جدا. يف ١5 مايو، جتمع املحتجون 

باري�ص،  يف  مايو   ٢9 و   ١9 يف  و  ب��اي��ون  يف 

البا�ستيل  �ساحة  يف  �سخ�ص   3٠٠٠ التقى  حيث 

Bastille. كما جرت احتجاجات وم�سريات يف 
تدريجيا  احلركة  بناء  يتم  مدينة.  من خم�سني  اأكرث 

�رص�ص  البولي�سي  القمع  هائلة:  ال�سعوبات  ولكن 

ويتم تقوي�ص اأي حماولة منهجية الإقامة خميم.

عربت احلركة املحيط االأطل�سي

ال�ساخطون احتالل  الباري�سيون  بداأ   ، يف اخلريف 

تفاعال   ،la Défense التجارية  االأعمال  منطقة 

التي  �سرتيت«  وول  »احتالل  حركة  اأن�سطة  مع 

ب  ترتبط  والتي  املتحدة  ال��والي��ات  يف  ن�ساأت 

املجلة  اأطلقتها  التي  االآن!«  احلقيقية  »الدميقراطية 

الكندية »اآدبي�سرتز Adbusters« ودعمتها عدة 

االأمريكي  املدين  الع�سيان  حركة  من  جمموعات 

 ،Anonymous املجهولني  حركة  �سمنها 

قائد  دون  من  للراأ�سمالية  املناه�سة  احلركة  وهده 

القوة  �سد  �ساخطة  االأطل�سي  املحيط  وراء  ما  يف 

املفرطة الأ�سواق املال وزيادة الفوارق االجتماعية. 

تعلن احلركة اأنها متثل »99 % من ال�سكان �سد ١ 

وول  يف  �ساحة  احتالل  واأطلق  غنى«.  االأكرث   %

 ٦ ويف  البالد.  اأنحاء  جميع  يف  ال�سخط  �سرتيت 

املدن  من   ١4٦ يف  احتجاجات  جرت  اأكتوبر، 

من   3٠٠٠٠ من  اأكرث  خرج  اأخ��ريا  االأمريكية. 

�سكان نيويورك اإىل ال�سوارع ملقاومة التق�سف.

حيث  للندنيني  اأفكارا  االحتالل  هذا  قدم  كما 

اأكتوبر، جمموعة ت�سمى »احتالل  دعت، منذ ١5 

مظاهرة  اأول  اإىل  لندن(  بور�سة  )احتالل   »LSX
اأم��ام  اخليام  تثبيت  مت  ثم  لندن.  يف  لل�ساخطني 

مت يف  املدينة،  قلب  بول�ص، يف  القدي�ص  كاتدرائية 

مبنى  واأخريا يف   ،  Trafalgar Square �ساحة 

مت  الذي   ،)UBS( ال�سوي�رصي  البنك  ميلكه  �ساغر 

اال�ستيالء عليه من اأجل اإن�ساء بنك لالأفكار. �سوف 

كما  مبلغه،  بلغ  الغ�سب  ولكن  ال�رصطة،  تتدخل 

الوظيفة  اأج��راء  من  مليون   ٢ م�ساركة  من  يت�سح 

منذ  االأول  العام  االإ�رصاب  يف  االإجنليزية  العمومية 

عام ١9٧9 يف لندن.

تكاليف  ارتفاع  يغذيه  الذي  نف�سه،  ال�سخط  هذا 

�سبتمرب،   3 يف  عجل  امل�ساواة،  وع��دم  املعي�سة 

اإىل  �سخ�ص  مليون  ن�سف  من  يقرب  ما  بخروج 

الدميقراطية  الكربى.  وامل��دن  اأبيب  تل  �سوارع 

االنتخابي  نظامها  بفعل  للغاية  مري�سة  االإ�رصائيلية 

بتحدي  ال�ساخطون  قام  لقد  يلفه.  الذي  والف�ساد 

هذه ال�سيا�سات االإ�رصائيلية.

وو�سلت اإىل ال�رصق

كما حدث يف رو�سيا بهذا ال�ساأن. يف الواقع، بعد 

وا�سع  التزوير  من  ون�سيبها  الرو�سية  االنتخابات 

النطاق من طرف حزب ال�سلطة، اجتمع ما يقرب 

من ١٠ اآالف �سخ�ص لالحتجاج يف العا�سمة. بعد 

ذلك، األقي القب�ص على اأكرث من 3٠٠ �سخ�ص يف 

مو�سكو ونحو ٢٠٠ �سخ�ص يف �سانت بطر�سربغ. 

وتظاهر ١٠٠ األف �سخ�ص يف ١٠ دي�سمرب، الذي 

 Bolotnaïa اأعلن يوما وطنيا لالحتجاج ب�ساحة

حمافظات  يف  جرى  ما  نف�ص  وهو  مو�سكو.  يف 

اأخرى يف مدن خمتلفة. يف ال�سوارع، كما يف بلدان 

اأخرى، هناك مزيج من ال�سعور باالغتباط بالتالقي 

اجلماهريي والغ�سب على اغت�ساب الدميقراطية.

من تون�ص اإىل ا�سبانيا، ومن اليونان اإىل فرن�سا، ومن 

اإىل  املتحدة  الواليات  ومن  اإ�رصائيل  اإىل  بريطانيا 

اله�سيم، وقام  انت�رص االحتجاج كالنار يف  رو�سيا، 

املواطنون بالتجمع يف ال�ساحات العاملية. اأو�ساع 

االأوروبيون  الغا�سبون  جدا:  خمتلفة  البلدان  هذه 

ال�ساخطون  وي�ستنكر  التق�سف،  تدابري  يدينون 

واالأجنلو  امليزانية،  يف  التخفي�سات  االإجنليزيون 

والرو�ص  امل��ال،  اأ�سواق  ا�ستهدفوا  �سك�سونيون 

غا�سبون من تزوير االنتخابات...

قدر هام من املعارك التي تطالب باإر�ساء دميقراطية 

العام.  الف�ساء  لتملك  حقيقية  وا�ستعادة  حقيقية، 

التوافق،  وممار�سة  ال�سعبية  املجال�ص  خالل  من 

اجلميع.  اأي��دي  بني  اأخ��رى  مرة  ال�سلطة  ع��ادت 

الدميقراطية  وت�سع  ذاتيا  م�سرية  ال�ساخطني  حركة 

�سبكات  خلق  يتم  النقا�ص.  �سلب  يف  الت�ساركية 

م�ستويات  اإىل  رفعها  ويتم  املحلية  لالحتياجات 

املحور  نف�ص  حول  املطالب  جتميع  مع  اأخ��رى، 

الذي هو الدميقراطية.

ال�سعيد  االآفاق على  عليه  �ستكون  الذي  ما  ولكن 

واملطالبات  تبقى حم�سورة جدا،  فاملعارك  العاملي؟ 

�ستقود  ما  كثب  عن  نتابع  و�سوف  ج��دا.  عامة 

مار�ص   ١5 ليوم  لالإ�رصاب  الدولية  الدعوة  اإليه 

٢٠١٢ وامل�ساريع التي حتملها خمتلف هذه البلدان 

اأن احلركة قد حت�سل  الرغم من  الغا�سبة... وعلى 

على تاأييد الراأي العام، فمن املرجح اأن ر�سم االآفاق 

�سيكون �سعبا جدا على هوؤالء ال�ساخطني.

كورايل واورزينياك

االثنني ٦ �سباط )فرباير( ٢٠١٢

ترجمة املنا�سل ة

بروز حركة ال�ضاخطني عرب العامل
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الدول  جامعة  اأعلنت  ل�سغوطها،  ت�سعيدية  خطوة  يف 

�سباط   ١٢ بتاريخ  اال�ستثنائي  اجتماعها  يف  العربية 

ت�سكيل  اىل  ال��دويل  االأم��ن  جمل�ص  بدعوة  قرارها  عن 

من  �سوريا  يف  اأممية  للتدخل  و  عربية  ع�سكرية  قوة 

عالقاتها  كل  قطع  قررت  كما  ال�سالم«،  »حفظ  اأجل 

داعية كل  ال�سوري  النظام  الدبلوما�سية مع  و  ال�سيا�سية 

الدول االخرى اىل اتخاذ نف�ص االجراءات.

اأنباء ال تاأتي، اال نادرا، يتيمة،  فقد اأعلن  و الأن هكذا 

اأمين الظواهري الزعيم اجلديد لتنظيم القاعدة االرهابي 

دم�سق  يف  احلاكم  النظام  �سد  اجلهاد  عينه  اليوم  يف  و 

اياه بالنظام » العلماين الطائفي« ح�سب تعبريه  وا�سفا 

الذي يعب من جعبة مقوالت التيار التكفريي ال�سلفي، 

داعيا اىل بناء دولة ا�سالمية حقة يف �سوريا.

و يف نف�ص الوقت اعلن ر�سميا عن موعد انعقاد اجتماع 

�سباط   ٢4 يف  تون�ص  يف  �سوريا«  اأ�سدقاء   « ملجموعة 

اجلاري، و هذه املجموعة ن�ساأت مببادرة من احلكومتني 

الفرن�سية و االمريكية  ردا على الفيتو املزدوج الرو�سي 

و ال�سيني �سد م�رصوع قرار ملجل�ص االأمن يف مطلع هذا 

ال�سهر يدين نظام اال�سد.

االقليمية  ال�سوري،  بتداخالته  الو�سع  اأ�سبح    لقد 

اقليمية  ابعاد  جيو-ا�سرتاتيجية  ذي  ق�سية   ، والدولية 

ودولية.

حملة  ب�سن  موؤخرا  احلاكمة  الدكتاتورية  قامت  فقد 

الثورة،  ع�سكرية وا�سعة النطاق و االأ�سد عنفا منذ بدء 

ا�سلحتها  م�ستخدمة  املا�سي،  ال�سهر  نهاية  منذ  بداأتها 

والطائرات...  واملدفعية  كالدبابات  الثقيلة  احلربية 

بلدات  يف  االحتجاجات  مواقع  بدايتها  يف  �سحقت 

ملدينة  وق�سفها  ح�سارها  اىل  و�سوال  دم�سق  ريف 

توجهت  ثم  ومن  �سلبة.  مقاومة  ابدت  التي  الزبداين 

رمز  حم�ص،  مدينة  نحو  الع�سكرية  النظام  حملة 

تتوقف  مل  وح�سية  حربا  عليها  لي�سن  ال�سورية،  الثورة 

املجنونة  احل��رب  وح�سيلة   ، �سباط  من  الثالث  منذ 

جدا:  باهظة  ال�سامدة  املدينة  هذه  �سد  الفا�سي  للنظام 

للو�سع  مريع  ال�سهداء واالف اجلرحى وتدهور  مئات 

االن�ساين ل�سكانها ب�سكل ال يطاق، انها حرب ابادة.

دخول  احلاكمة  الطغمة  جي�ص  ا�ستطاع  حني  ويف 

فيها،  للثوار  البطولية  املقاومة  رغم   ، االخرى  املناطق 

لكنه بات يواجه مقاومة �رص�سة مل يتوقعها متنعه من حتقيق 

اي ن�رص له يف مدينة حم�ص و ما لهذا الن�رص من مدلول 

رمزي له ، ويقوم بهذه املقاومة البطولية جمموعات من 

ان�سموا  ومدنيني  احلر(  املن�سقني)اجلي�ص  الع�سكريني 

لالأخري و حملوا ال�سالح دفاعا عن مدينتهم.

واحلال، فقد ا�سبحت هذه املقاومة امل�سلحة جزءا هاما 

من الثورة ال�سورية، وباالأخ�ص يف ريف دم�سق وادلب 

الزور وحم�ص... وتزايدت ومنت يف  والزبداين ودير 

ووح�سية  عنف  حدة  ت�ساعد  مع  االخريين  ال�سهرين 

العزل،  للمتظاهرين  قمعه  و  تنكيله  و  قتله  يف  النظام 

وبالرغم  املن�سقني.  الع�سكريني  اعداد  تنامي  مع  واي�سا 

الن�سال  لو�سائل  ال�سائد  العام  الطابع  فان  ذلك  من 

اجلماهريي للثورة هي الن�ساالت ال�سلمية.

و انطالقا من الوقائع التالية : الهجمة الع�سكرية الهمجية 

الوا�سعة التي ي�سنها النظام احلاكم �سد اجلماهري الثورية، 

و االزدياد الهام للمقاومة امل�سلحة املكونة من الع�سكر 

املدنيني،  الثوار  من  عدد  اليهم  ان�سم  الذين  املن�سقني 

فان كان موقف املارك�سيني الثوريني هو دعم االخرية، 

الكتائب  توحيد  اىل  نف�سه  الوقت  يف  يدعون  فانهم 

الع�سكرية املن�سقة يف ظل قيادة ع�سكرية موحدة تكون 

الثورة،  باأهداف  و  �سيا�سية  بقيادة  ملتزمة  نف�سها  هي 

الثورية  للتن�سيقيات  ال�سيا�سية  الراية  ان�سوائها حتت  اي 

املقاومة  ان مهمة هذه  امليدانية. وي�سددون  اي�سا على 

ال�سريورة  من  الراهنة  املرحلة  هذه  يف  هي،  امل�سلحة 

املدنيني  ال�سكان  حماية  يف  تنح�رص  ان  يجب  الثورية، 

واملظاهرات ال�سلمية و الدفاع عن النف�ص يف مواجهة 

هجمات جي�ص النظام وقواته االمنية.

امللتهبة والتي  املناطق  اأن  التنويه على حقيقة  ومن املفيد 

ت�سهد املقاومة االكرث �سالبة  على عنف و قمع النظام هي 

املناطق املاأهولة باجلماهري امل�ستغلة وامل�سطهدة واملهم�سة. 

فل�سطني  »يا  مثل  فيها الفتات معربة جدا  والتي رفعت 

كلنا نتحرر لنحررك، كل ثوراتنا من اأجل ثورتك«.

يف املقابل، فان ت�رصيح زعيم القاعدة التكفريي املذكور 

و  ال�سوري،  النظام  طاحونة  يف  املاء  ي�سب  امنا  اعاله 

�سي�ستخدمها االخري، وان كان ال تعوزه احلجج الفجة، 

�سد  والدموية  الطاحنة  حربه  لتربير  ا�سافية  كحجة 

ال�سلفي  هذا  دعوة  تلق  ومل  املنتف�سة.  ال�سعبية  اجلماهري 

الن  ال�سورية،  اجلماهري  لدى  �سدى  او  اهتمام  ادنى 

للثورة  االجتماعية  والطبيعة  والدميقراطي  املدين  الوعي 

يجعل من هكذا دعوات �سلفية �سئيلة التاأثري، فالالفتات 

املرفوعة يف املظاهرات وممار�سات اجلماهري الثائرة عربت 

عن مت�سكها بهذا الوعي املدين العايل مثل » ال �سلفية و ال 

اخوان طائفتنا احلرية«، كما مت يف كل مرة ح�سل فيها 

ت�رصيح او عمل انتقامي ذو طابع طائفي او ديني كريه  ان 

ال�سيا�سية والتن�سيقيات و اجلماهري  القوى  قامت معظم 

الثورية باإدانته وعزله بكل حزم.

الرببرية،  وممار�ساته  بوح�سيته  �سوريا،  النظام  اوقع  لقد 

وتركيا  الغربية  للدول  اجليو�سيا�سية  لالأطماع  فري�سة 

وحلفائها من دول اخلليج الرجعية ، من جهة. ولرو�سيا 

و ال�سني و ايران ، من جهة اخرى. �رصا�سة االولون تنبع 

من م�سعاهم لو�سع يدهم على م�ستقبل و م�سري ال�سعب 

وهذا  املنطقة،  على  للهيمنة  �سعيهم  اطار  يف  ال�سوري 

ما  يلقى ت�سديا لها من االخريين الذين يرف�سون التخلي 

عن اخر حليف لهم يف املنطقة.

يقوم موقفنا من �رصاع م�سالح الدول االقليمية والدولية 

على �سوريا، على مناه�سة كل تدخل ع�سكري خارجي 

نظام  �سد  انتف�ست  التي  الثورية  فاجلماهري  بالدنا.  يف 

ا�ستبدادي و دموي من اجل ا�ستعادة حريتها وحقها يف 

تقرير م�سريها و م�ستقبلها بنف�سها بدون اي و�ساية من 

احد �ستتعامل مع اي تدخل ع�سكري خارجي بو�سفه 

غزو و اعتداء عليها و �ستت�سدى له بكل الو�سائل.

ال�سوري  ال�سعب  يقوم  ان  قبل  كثريا  الوقت  يطول  لن 

باإ�سقاط  وحدها،  الذاتية  وق��درات��ه  بطاقاته  الثائر، 

اليه هو الت�سامن االممي  النظام الدكتاتوري، ما يحتاج 

لل�سعوب.

غياث  نعي�سة

١3 �سباط ٢٠١٢

لالت�ضال وار�ضال املواد

frontline.left@yahoo.com

facebook
http://www.facebook.com/groups

تيار الي�سار الثوري يف �سوريا

عنوان االنرتنت

http://syria.frontline.left.over-

blog.com

املقاالت املوقعة ال تعرب بال�رصورة عن راأي  تيار 

الي�سار الثوري يف �سوريا

من نحنيف امل�ضاألة ال�ضورية

تيار الي�ضار الثوري يف �ضوريا

املارك�سيني  املنا�سلني|الت  من  جمموعة  هو 

والي�ساريني الثوريني الذين انخرطوا مع الثورة ال�سعبية 

التغيريات  اعمق  اىل  ويدعون  اندالعها.  حلظة  منذ 

اجلارية،  الثورية  ال�سريورة  يف  واالجتماعية  ال�سيا�سية 

للكادحني  والتاريخية  العامة  امل�سالح  عن  دفاعا 

وامل�سطهدين.

ت�رصين  يف  �سدرت  برناجمية  وثيقة  على  ونعتمد 

االول  ٢٠١١ با�سم الربنامج االنتقايل للي�سار الثوري 

يف �سوريا.

على  وت�ستند  تقوم  بها  نعتقد  التي  اال�سرتاكية  ان 

وامل�سطهدين  واملهم�سني  واملاأجورين  العمال  كفاح 

وعلى  واال�سطهاد،  اال�ستغالل  من  التحرر  اأجل  من 

من  اجلذري  التغيري  على  اأنف�سهم-  قدرتهم-هم 

اأمنية  لي�ست جمرد  اأف�سل ممكن«. وهي  بناء »عامل  اأجل 

طاملا  واقعية  اإمكانية  هي  بل  رومان�سية،  اأوطوبى  طيبة 

الرثوات  مركزة  على  يقوم  راأ�سمايل  نظام  العامل  ي�سود 

الراأ�سماليني على ح�ساب  وال�سلطات يف يد حفنة من 

واملفقرين  واملاأجورين  الكادحني  الب�رص  من  غالبية 

وامل�سطهدين.

يوم  ياأتيان  كل  -والواقع-  احلياة  كانت  واإذا 

�سديد-  وباإخت�سار  العامة-  االأ�س�ص  فاإن  بجديد، 

لال�سرتاكية التي نتبناها هي:

يف  املرتفة  االأقلية  مل�سلحة  يعمل  نظام  الراأ�سمالية 

مواجهة م�سلحة االأغلبية الكادحة.

على  جوهره،  يف  الراأ�سمايل،  النظام  يقوم 

اال�ستغالل وعلى نهب فائ�ص القيمة من عموم العمال 

قوة  هو  الطائلة  االأغنياء  ثروة  وم�سدر  والكادحني، 

عمل وبوؤ�ص الفقراء. وترتاكم الرثوة يف جانب والفقر 

الليربالية  ولي�ست  اخر.  جانب  يف  والبوؤ�ص  واجلوع 

اجلديدة التي بداأت ت�سهدها بالدنا �سوى ال�سكل االأكرث 

توح�سَا لهذا النظام الراأ�سمايل العاملي . وهي نتاج اأزمته 

وحماولة و�سع تكاليف هذه االأزمة، مرة اأخرى، على 

كاهل الفقراء واملاأجورين.


