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مواجهة المخاطر الناجمة عن الصراع العالمي 
وحدة كفاح الجماهير وحماية اإلدارة الذاتية

اإلفتتاحية:



▪يشهد العالم تحوالت واصطفافات ملموسة وأكثر
وضوحا في سياسات الدول اإلقليمية والدولية منذ بداية
الحرب األوكرانية في الشهر الثاني من هذا العام. هذه
الحرب التي تتسم طبيعتها األولى أنها حرب بالوكالة بين
الضواري اإلمبريالية، دون أن يعني ذلك غياب وجه من
وجوه حرب تحرر وطني للشعب األوكراني . ولكن السمة
الغالبة عليها أنها حرب بين اإلمبرياليات الشرقية والغربية
على األرض األوكرانية. وهذا ليس حدثا جديدا في التاريخ

الحديث.
 

▪بيد أن انعكاسات هذه الحرب بين اإلمبرياليات تتجاوز الساحة
االوكرانية، وتتسع على الصعيد العالمي ما أدى إلى إعادة تموضع
للدول اإلقليمية، كما أن لهذه الحرب انعكاساتها الجيوسياسية
واالقتصادية عالميًا: أزمتي الطاقة والحبوب، وفاقمت إلى حد
كبير األزمة االقتصادية العالمية المزمنة، مع صعود جنوني

للتضخم.
 

▫ويهمنا، بالنسبة لنا في سوريا،  معرفة مدى تأثيرها
على الوضع الراهن ومستقبله

 
▪اقليميا، استفادت إيران من هذه الحرب لتحسين شروط
مفاوضاتها في ملفها النووي، وتعزيز حاجة روسيا لها، على
الصعيدين العسكري واالقتصادي، مثل شراء روسيا المسيرات
اإليرانية وغيرها، وأيضا لتخفيف تأثير العقوبات عليها. وهذا
التحسن في وضع إيران يتجلى في تحسن تموضعها في سوريا

نفسها، هذا من جهة.
 

▪اما من جهة تركيا، فإنها أيضا استفادت من حاجة كالً من
روسيا وامريكا وحلف الناتو لها، لتحاول تحسين وضعها
االقتصادي المتدهور، يرافقه سعيها على إعادة رسم تموضعها
اإلقليمي الذي انهكه، لسنوات طويلة، جموحها العسكري االقليمي،
والذي لم يعد اقتصادها قادر على تحّمل تبعاته، والذي كان له أثر
كبير في زيادة عزلتها وعدائية الدول اإلقليمية األخرى لها. وهو
ما بات مكلفًا كثيرا لها. إضافة إلى تأثيره في تفاقم أزمتها

السياسية واالنتخابية الداخلية.
 

▪في حين أن دولة الكيان الصهيوني العنصرية التي استطاعت،
في الوهلة األخيرة، برعاية أمريكية وبفضل حسن عالقاتها مع
روسيا، أن تقوم باختراق هام في تطبيع عالقاتها مع عدد من
األنظمة العربية، تجد نفسها اليوم في موضع جديد تعيد فيه
،مثلها مثل بقية الدول، تحديد  تموضعها الجديد  وفق المعطيات
المتحركة للصراع العالمي،  وال سيما أن موقفها الصريح بمعاداة
الحرب الروسية في أوكرانيا، أضعف التعاون الروسي السابق
معها في سوريا والمنطقة. في الوقت الذي أصبحت فيه روسيا
هي الدولة العظمى األكثر حضورًا عسكريًا في سوريا وشرق

المتوسط.

اإلفتتاحية
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▪أما السعودية ودول الخليج، فإنها استفادت من هذا الصراع،
لتخفيف الضغط السياسي الغربي عليها في عدد من الملفات،
فأخذت موقفًا هو "بين بين" ألن ديمومة الصراع في اوكرانيا
يسمح لها بزيادة عائداتها من النفط والغاز نتيجة ارتفاع أسعارها
عالميًا، وهي بحاجة ماسة لها، لردم العجز في ميزانيتها. كما أّن
ديمومة هذ الصراع العالمي تتيح لها هامشًا من االستقاللية لم

يكن متوفرًا لها من قبل.
 

▪وإن لم تكن مالمح النظام العالمي الجديد الذي قد يبزغ من
هذا الصراع لم توضح بعد، وباعتقادنا انها ستكون مرحلة
انتقالية طويلة المدى، لكننا ال يمكننا أن ننكر تأثيراته العنيفة

والمخلخلة لما كان قائم في عالمنا، منذ اآلن.
 

▪أما في ما يخصنا في سوريا، فاننا نالحظ أن التهديد التركي
بعملية عسكرية واسعة لم تحصل ، حتى اآلن، وأهم أسباب ذلك
أن كل من روسيا وامريكا وإيران أعلنت رفضها لها. لكن إجتماع
قمة طهران األخير لما يسمى بالدول الضامنة: روسيا، تركيا
وايران، وبعدها قمة سوتشي الروسية -التركية. تشير مخرجاتهما

إلى حصول مقايضات جديدة، أو محدثة، فيما بين هذه الدول.
 

▪أول تجلياتها هي التصريحات التركية التي تنحو للدعوة الى
خطوات تطبيعية مع نظام الطغمة الحاكم في دمشق.

 
▪وثانيها، هو أن العملية العسكرية التركية باجتياح بري واسع قد
تم استبدالها بحرب القصف والمسيرات المتواصلة، التي ال تقل
خرابا وايالما من حرب اجتياح، هذه "الحرب بين الحروب"

التركية تحظى بموافقة روسية وايرانية وايضا امريكية.
 

▪هذا التحول يشكل منعطفا هاما في توافقات الدول المتدخلة
في سوريا، حيث انه كشف هزالة وتبعية قوى سياسية مثل
االئتالف وهيئة التفاوض واللجنة الدستورية، التي فقدت لسانها
وعقلها لتبرير االنعطافة التركية تجاه النظام، كما جرى مع
االئتالف، أو تم تعطيل أعمالها كما جرى مع اللجنة الدستورية

وهيئة التفاوض.
 

▪كما أن هذا التحول جعل منطقة االدارة الذاتية في شمال
وشرق سوريا، بين فكي كماش، اي تحت خطرين داهمين: اولهما،
"الحرب بين الحروب" التي تشنها باستمرار تركيا، والتي تصبو
منها هذه الدول إضعاف االدارة الذاتية، إن لم تستطع هزيمتها، ما
قد يدفعها، كما يعتقدون، الى "احضان" النظام المستبد والعصي

على االصالح.
 

▪وبالتالي فإن الخطر الثاني على اإلدارة الذاتية هو نظام الطغمة
نفسه، الذي يرى بعين الرضى الضربات التركية على اإلدارة
الذاتية ويعمل على االستفادة منها للتغلغل في مناطقها، بانتظار

الوقت المناسب لالنقضاض عليها.



▪ويبدو أن هنالك ما يشبه من تقاسم لألدوار، تم التوافق عليه
في هاتين القمتين، بين النظامين التركي والسوري، في عدائهما
لالدارة الذاتية. يمكن تلخيص هذه السياسة الجديدة تجاه االدارة
الذاتية في سعي هذه األطراف على دفع االدارة الذاتية ، كما

يقول المثل الشعبي، " للهروب من الدب لتقع في الجب".
 

▪والحال، تتعرض اليوم االدارة الذاتية في شمال وشرق
سوريا، إلى حصار وحرب ومخاطر اشد مما كانت تتعرض لها
سابقا. ما يتطلب تحليال صحيحا للوقائع يسمح بوضع سياسات
وممارسات مطابقة للواقع، لمواجهة هذه التحديات الجسيمة.

 
▪يرى بعض المعارضين الديمقراطيين، غير أولئك المرتزقة، أن
األمر ال يعنيه، والبعض اآلخر يرى بكل انتهازية، أن يقلب معطفه،
ويعيد اصطفافه اما مع تركيا أو/ النظام. في حين اننا نرى نحن
في تيار اليسار الثوري ضرورة حشد كل الطاقات والعمل للدفاع

عن سوريا الديمقراطية، اي عن االدارة الذاتية.
 

▪فاالدارة الذاتية في شمال شرق سوريا بوجودها وحده، تجعل
من إمكانية إعادة توحيد البالد على أسس جديدة بنظام
ديمقراطي وال مركزي أمرا ممكنا، كما أن وجود االدارة الذاتية
كمشروع، حقق للمرة األولى في تاريخ بالدنا مشروعية حقوق
القوميات والشعوب المتعددة، وال سيما الشعب الكردي، التي
تشكل ثراءا حضاريا لبلدنا، كما أن اإلدارة الذاتية تميزت نوعيا
عما كان قائم ، وما يزال، في مناطق اخرى، من انقسامات طائفية
ودينية وعشائرية وقبلية ومناطقية، حيث تزدهر في مناطق
االدارة الذاتية التعددية الحزبية والسياسية واإلعالمية
والثقافية، وهي تحمل في طياتها دينامية تحررية لعموم سوريا،

بال أدنى شك.
 

اإلفتتاحية
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▪ وأخيرًا، إنها المرة األولى في تاريخ بالدنا يكون للمرأة
فيها حريتها ومكانتها في كل مواقع المسؤولية. لذلك فإننا
نرى أن إجهاض هذا المشروع إنما يعني إجهاض لحقوق
الشعب الكردي وبقية القوميات، وإجهاض للمشروع
الديمقراطي، وإجهاض للمشروع الوطني التحرري لعموم

السوريين .
 

▪إنها لحظة حاسمة في تاريخ كفاح الشعب السوري من
أجل الديمقراطية والتحرر، ال مكان فيها، بالنسبة لنا
ولقوى الديمقراطية واليسار الجذري للتردد أو التراجع.

فاألمر يتعلق بمصيرنا جميعا ولعقود طويلة من الزمن.
 

▪من هذا، يطرح الواجب علينا مهمات عاجلة وملحة؛ أولها
إنهاض حملة مناهضة الحرب في بالدنا وتوسيعها وتفعيلها،
وباألخص مناهضة الحرب التركية المعلنة على شمال وشرق
سوريا، وكذلك تفعيل العمل الدعائي الواسع، والمتعدد االشكال،
في كل المناطق، مع كل التجمعات السياسية والشعبية : من أجل
حريتكم وحريتنا لندافع عن سوريا الديمقراطية، ونواتها في

شمال شرق سوريا.
 

▪وايضا العمل على الصعيدين اإلقليمي واألممي، لمواجهة
خطر الحرب المستمرة على شعبنا عموما وفي شمال وشرق
سوريا خصوصًا ، وتضامنًا مع سوريا الديمقراطية ونواتها
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عالوة على عامل
أساسي مهم هو العمل الحثيث على تطوير اإلدارة الذاتية
وجعلها أكثر التحامًا مع مصالح الجماهير الشعبية، وتوسيع
المشاركة السياسية والشعبية فيها، بوصفها مشروعا وطنيا

عاما لكل السوريين وأنموذجا لسوريا المستقبل.
 

▪وبكل االحوال، ومهما كانت الظروف صعبة وقاسية، ومع
ضرورة ممارسة كل المناورات التكتيكية الالزمة لحماية المشروع
والمكاسب الديمقراطية والشعبية، فانه واجب علينا، مواجهة
هذه المخاطر والتحديات بالمقاومة الشعبية الثورية، والقيام بكل

ما يلزم، لمنع انتصار الضواري أعداء الشعوب، بل وهزيمتهم.
 

▪عاشت وحدة كفاح الجماهير السورية من أجل تحررها
 عاشت سوريا الديمقراطية ونواتها االدارة الذاتية في

شمال وشرق سوريا
 

تيار اليسار الثوري
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✪ حزب االتحاد الديمقراطي وتيار اليسار الثوري في سوريا
يوقعان وثيقة تفاهم لمواجهة التحديات المشتركة

▪أعلن كل من تيار اليسار الثوري في سوريا و حزب االتحاد
الديمقراطي توقيع وثيقة تفاهم ، تهدف لالرتقاء بآليات العمل

المشترك ومواجهة التحديات المشتركة.
 

▪وقع ُكل من حزب االتحاد الديمقراطي وتيار اليسار الثوري في
سوريا, يوم األحد بتاريخ 24 تموز وثيقة تفاهم بين الطرفين, في
المركز العام لحزب االتحاد الديمقراطي بمدينة قامشلو, وذلك بعد
مداوالت سابقة بينهما, وتهدف الوثيقة إلى االرتقاء بآليات العمل

المشترك ومواجهة التحديات المشتركة.
 

▪حيث تم توقيع الوثيقة من قبل الرئيس المشترك لحزب االتحاد  
الديمقراطي PYD (صالح مسلم), والمنسق العام لتيار اليسار الثوري
في سوريا الدكتور (غياث نعيسة), وبحضور ُكل من الرئيسة
المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي (آسيا عبدالله), والناطقة باسم
حزب االتحاد الديمقراطي (سما بكداش), والرئاسة المشتركة لمكتب

العالقات في الحزب (عريفة بكر), و(مظلوم خليل).
 

▪وجاءت وثيقة التفاهم هذه نتيجة التوصل لرؤى وأهداف  
مشتركة تضمن حقوق شعوب المنطقة, باإلضافة إلى االتفاق على
الكفاح الديمقراطي واالجتماعي, ورفع سوية التنسيق المشترك مع
كل القوى الديمقراطية واليسارية المخلصة, لكي يستعيد السوريون
بمختلف انتماءاتهم األثنية أو العقائدية القدرة على التمسك
بمصيرهم وتقرير مستقبلهم بكل حرية، من أجل بناء مستقبل أفضل
وبما يحقق استعادة وحدة البالد، على أساس نظام ديمقراطي ال
مركزي وسيادة الشعب، وللتخلص من االحتالل أو الوصاية أو
االستبداد واالستغالل، ووقف الحرب المدمرة بين قوى الهيمنة التي
يدفع ثمنها السوريون, وحل القضايا اإلنسانية المتعلقة بعودة
الالجئين و النازحين وإطالق سراح المعتقلين وكشف مصير
المخطوفين, مرورًا بالعدالة االنتقالية لمحاسبة مرتكبي جرائم

الحرب والجرائم بحق اإلنسانية.
 

 
 

وقد تضمنت الوثيقة مجموعة من التفاهمات التي اتفق عليها حزبي
االتحاد الديمقراطي واليسار الثوري جاء فيها: 

 
الوضع الراهن والتحديات القادمة في سياق كفاحنا الديمقراطي
واالجتماعي، تتطلب حشد قوانا ورفع سوية تنسيقنا المشترك، مع
كل القوى الديمقراطية واليسارية المخلصة لكي يستعيد السوريون،
ايا كان إنتماؤهم األثني أو العقائدي، التمسك بمصيرهم وتقرير
مستقبلهم بكل حرية، لبناء مستقبل أفضل وبما يحقق استعادة
وحدة البالد، على اساس نظام ديمقراطي ال مركزي وسيادة الشعب،
للتخلص من االحتالل أو الوصاية أو االستبداد واالستغالل، ووقف
الحرب المدمرة بين قوى الهيمنة التي يدفع ثمنها السوريون وحل
القضايا االنسانية المتعلقة بعودة الالجئين و النازحين وإطالق
المعتقلين وإجالء مصير المخطوفين. مرورا بالعدالة االنتقالية

لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم بحق اإلنسانية.
 

القيام بكل ما يلزم إلنجاز عملية انتقال ديمقراطي حقيقي وعميق
يؤدي إلى إقامة نظام تعددي ديمقراطي ال مركزي يحترم حقوق
اإلنسان والحريات الفردية والجماعية، والتعددية الحزبية
والسياسية ويعتمد فصل الدين عن الدولة ويحقق المساواة والعدالة

االجتماعية.
 

يعتمد التنظيمان الوثيقتين الصادرتين عن ملتقى الحوار السوري-
السوري الثالث في كوباني يوم ٢٩ اذار ٢٠١٩ وتتضمنان ( المسألة
الدستورية والمبادئ فوق الدستورية) و (خارطة الطريق لالنتقال
الديمقراطي) باعتبارهما األرضية و اإلطار السياسي الذي يتوافقان
عليه، وهاتين الوثيقتين تشكالن جزءا ال يتجزأ من مذكرة التفاهم

بين التنظيمين.
 

▪وخالل توقيع الوثيقة أكد الدكتور(غياث نعيسة) بأنه مازالت هناك
قوة ديمقراطية هامة في الوضع السوري تتحمل مسؤوليتها في
هذه اللحظة الصعبة, وترفع عاليًا مصالح الشعب السوري في

المناطق, وأضاف قائالً:
▪إن توقيعنا مذكرة اتفاٍق في مناطق اإلدارة الذاتية رسالة على أن
القوة الديمقراطية السورية واإلنسانية تعتبر اإلدارة الذاتية نقطة
ارتكاز للتحول السياسي المطلوب في سوريا, ومن أجل إعادة

تكوين البالد.
 

▪ومن جانبه قال الرئيس المشترك لحزب االتحاد الديمقراطي  
(صالح مسلم):

 نتمنى أن يكون هذا التقارب خطوة موفقة, هذا التفاهم جاء بفضل
دماء الشهداء.

 
 ▪وأضاف (صالح مسلم):

 توقيعنا لهذه المذكرة هو الحجر األساسي ليشمل جميع األحزاب
السياسية وجميع األطراف للتنسيق والعمل من أجل ترسيخ وتطوير
وتعميم تجربة اإلدارة الذاتية الديمقراطية كونها نموذجًا لسوريا

الالمركزية القادمة.
 

الخط األمامي
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▪تصاعدت وتيرة هجمات االحتالل التركي على شمال شرق سوريا
عقب انتهاء إجتماع سوتشي بين روسيا وتركيا، وسط الحديث عن
مساٍع روسية إلبرام اتفاق "أضنة" معدل بين أنقرة ودمشق، فيما
ُيعتبر هذا التصعيد، استراتيجية "حرب بين الحروب"، فالغاية من
"أضنة" المعدل هو ضرب اإلدارة الذاتية ودفعها لتقديم التنازالت

لحكومة دمشق.
 

▪عقب انتهاء إجتماع سوتشي الذي عقد بين الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ونظيره في دولة اإلحتالل التركي رجب طيب
أردوغان، في 5 آب الجاري، كثف اإلحتالل التركي هجماته على
شمال وشرق سوريا، عبر الطيران المسّير والقصف الصاروخي
والمدفعي ما تسبب باستشهاد وجرح العشرات من المواطنين بينهم

مقاتلي وقادة قوات سوريا الديمقراطية.
 

▪وكانت دولة اإلحتالل التركي قد أطلقت تهديدات بشن هجمات
أوسع نطاقًا مطلع حزيران الفائت، تستهدف شمال وشرق سوريا.

▪مجريات األحداث التي تشهدها شمال وشرق سوريا عقب
االجتماعين، تؤكد وجود اتفاقات واستراتيجيات جديدة تسمح

لتركيا بتوسيع ضرباتها بالطائرات المسّيرة ضد المنطقة. 
▪وقد صّرح المنسق العام لتيار اليسار الثوري في سوريا، الدكتور
غياث نعيسة "في الظرف الدولي الراهن المحتدم بالصراع بين
روسيا وحلفائها من جهة، والواليات المتحدة وحلفائها من جهة،
يسعى كالهما إلى كسب ود تركيا كدولة إقليمية كبيرة لها مكانتها
البارزة في حلف الناتو وأيضًا لكونها فاعل إقليمي ناشط من جهة
أخرى. وهو ما يتطلب من كال الطرفين المتصارعين تقديم بعض

التنازالت لتركيا".
 

▪وأضاف: "لكن روسيا والواليات المتحدة ال ترغبان أن تقوم تركيا
بعملية عسكرية أرضية واسعة في سوريا، والسبب في ذلك، هو أن
مثل هكذا عدوان تركي واسع قد يربك استراتيجية إدارة الصراع
بين روسيا وأميركا، ال سيما أن كالهما موجودتان عسكريًا على

األرض السورية".

✪ اليسار الثوري: الغاية من " إتفاق أضنة" المعدل هو ضرب
اإلدارة الذاتية

 
 

حرب بين الحروب
 

▪وبّين غياث نعيسة، "من هنا أتت قمة سوتشي األخيرة الروسية -
التركية، لتثبت توافقًا يقوم على منع عملية واسعة لكن مع ضوء
أخضر لتوسيع الحرب بين الحروب أي حرب المسّيرات التركية
والقصف المتواصل هنا وهناك. هذه الموافقة الروسية، هي أيضًا
ضوء أخضر أميركي، وموافقة منها على السماح بهذه الحرب بين
الحروب التركية، والدليل على ذلك أن القوات األميركية أسقطت
عددًا من المسّيرات التي أطلقت على فصيل تابع لها ما يعرف باسم
مغاوير الثورة في منطقة التنف. في حين أن قواتها الموجودة في
شمال شرق سوريا تسمح للمسّيرات التركية أن تسرح وتمرح وتقتل

كما تشاء دون اعتراضها".
 

▪ونّوه نعيسة " إلى أن هذا الوضع يعتبر خطرًا، يتطلب مواجهته،
على مبدأ إن لم تحمونا لن نحميكم، "اذهب أنت وربك فقاتال"،
واألهم أن تتوفر لدينا األسلحة المالئمة لمواجهة هكذا أنواع من
األسلحة. أيضًا، تتطلب مناورات سياسية تجعل بعض الفاعلين
المحليين والدوليين يدركون أن لهم مصلحة في مواجهة هذا
العدوان التركي المستمر على الشعب واألراضي السورية. توضح
الحالة الحالية أن القوة العسكرية الوحيدة التي تدافع عن األرض
السورية وحدودها هي قوات سوريا الديمقراطية، بينما يغمض
النظام عينيه عن االعتداءات التركية واإلسرائيلية". وتساءل "َمن
يمثل إذن المدافع الحقيقي على األرض السورية وسيادتها وسيادة

شعبها؟ إنها أوالً قوات سوريا الديمقراطية".
 

اتفاقات اقتصادية وسياسية
 

▪وكان قد ركز االجتماع الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في
5 آب الجاري بين الرئيس الروسي ونظيره التركي، على الملف
السوري وتهديدات تركيا بشن هجوم واسع على شمال وشرق سوريا،

باإلضافة إلى ملف أوكرانيا وسبل تقوية العالقات اإلقتصادية.
 

▪وبحسب البيان، فقد اتفق الجانبان على "زيادة حجم التجارة بين
البلدين على أساس التوازن وتحقيق األهداف المحددة، والسعي
لالستجابة إلى توقعات الطرف اآلخر في مجال االقتصاد والطاقة،
واتخاذ خطوات محددة بهدف تكثيف التعاون بشأن القضايا التي
كانت على جدول أعمال البلدين منذ فترة طويلة في القطاعات
المختلفة مثل النقل والتجارة والصناعة والزراعة والقطاع المالي

والسياحة والبناء". وذلك على الصعيد االقتصادي.
 

▪وتحتاج كلتا الدولتين إلى مساعدة بعضهما في الملف االقتصادي،
حيث تعتبر تركيا المنفذ الوحيد لروسيا وسط عقوبات غربية واسعة
فرضت على األخيرة إثر تحركها العسكري في أوكرانيا، كما أن تركيا
بحاجة الستثمارات روسية في ظل األزمة االقتصادية الخانقة التي

تعاني منها.
 

▪أما فيما يخص الملف األوكراني، فتسعى تركيا إلى البقاء على
الحياد تجاه موسكو بشأن قضية أوكرانيا، مع أنها عضو في حلف
شمال األطلسي (ناتو)، فالتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا أعاد
الصورة التي تريدها تركيا لنفسها على أنها طرف جيوسياسي فاعل.
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▪ففي 22 تموز الماضي، وقعت موسكو وكييف اتفاقًا مدعومًا من
األمم المتحدة في إسطنبول يتيح ألوكرانيا إعادة فتح موانئها على

البحر األسود من أجل تصدير الحبوب.
 

▪ومن المقرر أن يستمر االتفاق، لمدة 120 يومًا، مع إنشاء مركز
للتنسيق والمراقبة في إسطنبول، يعمل به مسؤولون من األمم
المتحدة وأتراك وروس وأوكرانيون. ويمكن تجديد االتفاق بموافقة

الطرفين.
 

▪وتريد تركيا اآلن محاولة فتح باب مفاوضات في إسطنبول إذا
كان ذلك ممكنًا، لهدنة بين الرئيسين الروسي فالديمير بوتين
واألوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذ قال وزير الخارجية التركي
مولود تشاوش أوغلو بعد اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي
الفروف في آسيا "ناقشنا (لنرى) ما إذا كان اتفاق الحبوب يمكن أن

يكون فرصة لوقف دائم إلطالق النار".
 

"أضنة" ومساومات روسية - تركية
 

▪فيما يخص الملف السوري، فقد طغى حديث في الوسط
السياسي عن مساٍع روسية إلى إحياء وتوسيع اتفاقية "أضنة" التي
أبرمت بين حكومة دمشق واالحتالل التركي عام 1998، بهدف
ضرب اإلدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، ودفعها لالستسالم

لحكومة دمشق.
 

▪وكشف رئيس دولة االحتالل، رجب طيب أردوغان، أن نظيره،
فالديمير بوتين، عرض عليه خالل محادثات سوتشي "حل" األزمة،

بالتعاون مع حكومة دمشق.
 

▪وقال أردوغان، في تصريحات لمجموعة صحفيين رافقوه، خالل
عودته من سوتشي، إن بوتين أخبره بأن حل األزمة السورية
سيكون أفضل بالتعاون مع حكومة دمشق، وأنه رد بأن جهاز
المخابرات التركية يتعامل بالفعل مع هذه القضايا مع المخابرات

السورية "لكن بيت القصيد هو الحصول على نتائج".
 

▪وأفادت صحيفة الشرق األوسط، أن أحد نقاط محادثات سوتشي
ركزت على إقامة سلسلة من االجتماعات األمنية رفيعة المستوى
التي تجمع مسؤولين من حكومة دمشق ونظراءهم من االحتالل
التركي في موسكو، وهو ما حصل خالل األيام الماضية، باإلضافة
إلى السماح لتركيا بعملية عسكرية محدودة في منطقة تل رفعت،
ووضع اتفاقية "أضنة" على طاولة التفاوض، والعمل على توقيع

اتفاقية "أضنة 2"، ما يضمن تعاونًا سياسيًا مستقبليًا.
 

▪وفي 20 تشرين األول عام 1998، وّقعت اتفاقية بإمالءات تركية
بين أنقرة ودمشق سميت بـ "اتفاقية أضنة"، عقب حشد دولة
االحتالل التركي لقواتها على طول الشريط الحدودي بينها وبين

سوريا، وتهديد األخيرة بشن عدوان عليها.
 

 
▪وتضّمنت البنود الرئيسة التفاقية "أضنة" إخراج القائد أوجالن
من سوريا في خطوة من شأنها ضرب الكرد وحركة حرية كردستان،
وأيضًا السماح لتركيا بدخول األراضي السورية إلى عمق 5 كم
للقضاء على أي نشاط كردي، في خطوة استغلتها تركيا الحتالل
األراضي السورية وبدا هذا األمر ظاهرًا بقوة بعد اندالع األزمة

السورية.
 

▪وعلق الدكتور غياث نعيسة على ذلك قائالً: "محاوالت إحياء
اتفاق أضنة وتوسيعه، وأيضًا اإلغراءات االقتصادية من روسيا
لتركيا التي تعاني من أزمة اقتصادية مزمنة، كما دعوة بوتين
ألردوغان من أجل حوار مع النظام السوري. كل هذه التفاصيل تصب
في إطار تنظيم الخالفات بين الطرفين في سوريا وتعزيز تعاونهما
على الصعيد الدولي، ال سيما أن الحرب في أوكرانيا أعطت لتركيا
دورًا الفتًا، كوسيط ضروري ومفيد تحتاجه كل من روسيا وأميركا.
إذن هي صفقة تحاول من خاللها روسيا تقديم ما قد يرضي نظام
أردوغان في سوريا واقتصاديًا، مقابل موقف غير عدائي أو محايد

من تركيا".
 

▪وتابع: "في المقابل تركيا بحاجة إلى روسيا لمساعدتها للخروج
من أزمتها السياسية واالقتصادية، ال سيما أن نظام أردوغان يعاني
من أزمة ثقة بالواليات المتحدة والغرب عمومًا خاصة بعد محاولة
االنقالب الفاشل عام 2016. هذه المساومات بين الضواري بالتأكيد
قد يكون لها تأثير على مشروع اإلدارة الذاتية في شمال وشرق

سوريا".
 

وجوب وضع استراتيجية سياسية وعسكرية
 

▪شدد الرفيق غياث نعيسة، على ضرورة وضع استراتيجية
لتخطي المخاطر المتعددة والمتوالية ضد المنطقة، وقال: "وهي
استراتيجية تتطلب مناورات سياسية بارعة وذكية، للنفاذ من
مخالب هذه الضواري الدولية واإلقليمية والمحلية، كما تتطلب
سياسات تحشيد شعبي وسياسي في مناطق اإلدارة الذاتية وعموم
سوريا، باإلضافة إلى االستعداد العسكري للمقاومة الشعبية حتى ال

يتسنى ال لتركيا وال غيرها من المعتدين االنتصار الساحق".
عن لقاء أجرته وكالة أنباء هاوار مع الرفيق غياث نعيسة.

 
الخط األمامي
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✪ التسوية وقضايا الحكم واإلدارة، تحليل ومواقف تيار
اليسار الثوري في سوريا

▪المنسق العام لتيار اليسار الثوري، الدكتور غياث نعيسة، بّين
في حديث مطّول مع مكتب إعالم مـسـد؛ عن موقفنا من األحداث
والتطورات التي تشهدها البالد والتحديات التي تواجه القوى

الديمقراطية في مسار الحل الشامل للقضية السورية.
 

▪وفيما يلي أبرز ما ورد فيه:
 

أهداف تركيا التوسعية في سوريا
 

▪السياسة التركية منذ بداية األزمة، لها دافعين األول، هو أن
تكون فاعل أساسي في الوضع السوري وتحديد مستقبل سوريا،
وسعت إلى تحقيق ذلك عبر عدة أدوات من خالل وضع اليد على
أشكال سياسية للمعارضة السورية، مثل االئتالف وغيره، وكذلك
من خالل حمالتها العسكرية (تدخل عسكري واحتالل ألراضي)،
اضافة لزيادة نفوذها داخل سوريا وتحديد مستقبلها، ولها أهداف
أخرى. اعتقد من وجهة نظري، هدفها هو قضم المزيد من األراضي
السورية باعتبار سوريا تعيش أزمة، وتركيا تحاول أن تحتل

المزيد من األراضي السورية كي تضّمها ذات يوم إلى حدودها.
 

تركيا تعادي الوجود الكردي
 

▪تعاني الدولة التركية من مرض مزمن وعميق، واعتقد أّنه مهلك
لها ذات يوم، أال وهو حقدها الشديد لحق الشعب الكردي في

تقرير مصيره، وأن يكون له دور في مسرح التاريخ بالمنطقة.
▪هذه الدوافع تفّسر هذا العنف الشديد للدولة التركية، واصرارها
بالتدخل رغم االحتجاجات والرفض الداخلي والخارجي
لتصرفاتها في سوريا، فتركيا لديها هوس حقيقي تجاه الشعب

الكردي.
 

مواقف القوى السياسية في سوريا حيال التهديدات
التركية

 
▪مواقف القوى السياسية السورية تتراوح ما بين قوى مرتهنة

باألساس لدول إقليمية (تركيا وقطر)،

 وبالتالي ال تعبر عن موقف الشعب السوري ومصالحه، هي خادمة
للمصالح التركية فقط، وهناك أيضًا مواقف لقوى ديمقراطية
سورية وطنية، تندد بهذه االعتداءات وتقف ضدها بكل وضوح
وحزم، وتعتبرها تهديدًا لسالمة األراضي السورية من جهة
ولسيادة الشعب السوري حتى لو كان في ضوء وضع كارثي من
جهة ثانية، وكذلك هي تهديد لمستقبل سوريا، ومستقبل إعادة

البناء والنظام الديمقراطي فيها.
 

مسار مجلس سوريا الديمقراطية لحل األزمة السورية 
 

▪أطلق مجلس سوريا الديمقراطية، سلسلة حوارات سورية
-سورية في سعي منها أن تكون هذه الحوارات شاملة وممثلة
وحاملًة لهموم كل السوريين أينما تواجدوا، وفتح أبواب

ومسارات تفضي لحل األزمة السورية.
 

▪في مسار ستوكهولم، الذي تشارك فيه مـسـد مع قوى وطينة
ديمقراطية؛ كان تنشيطا لهذا المسار-مسار توحيد المعارضة
الديمقراطية-  مرة أخرى، بآليات ومقاربة أخرى، ولكن ليس بديالً
عن كل شيء، بل هو مسار تحفيزي، والحاجة الضرورية بالنسبة
للسوريين، هو كيف نوّحد القوى الديمقراطية السورية مع العلم
أنها ُنظّمت عشرات ومئات المؤتمرات، تحت شعار توحيد
المعارضة السورية وفشلت، بالتالي علينا أن نكون دقيقين
وحريصين على إنجاح هذا المشروع، ألنه لو فشل سيكون ارتدادا
للمزيد من اليأس واإلحباط للسوريين. السوريون الديمقراطيون
المتواجدون بمناطق النظام بشكل أساسي وفي شمال وشرق
سوريا، وبعضهم رغم كل الظروف الصعبة متواجدين في شمال
غرب سوريا، والكثير منهم متواجد في المهجر، ولعل إذا استطعنا
أن نقتبس دروسًا وخالصات من التجارب السابقة وأن ننجح في
مسار ستوكهولم، بفتح مسار توحيدي تحشيدي لقوى المعارضة
السورية تمثل برنامجها مصالح عموم السوريين في كل أماكن

تواجدهم، من أجل مستقبل أفضل ديمقراطي ال مركزي لسوريا.
 

“مـسـد” تمثل القاطرة األساسية للقوى الديمقراطية في سوريا
 

▪علينا أن ال ننسى في الواقع بأن الكتلة األساسية للقوى
الديمقراطية السورية بمعنى التحالف األهم اليوم في سوريا، أي
القاطرة االساسية للقوى الديمقراطية في سوريا، هو مجلس
سوريا الديمقراطية رغم بعض التقصير الذي ننتقده نحن أيضا،
هو القاطرة األساسية للحركة الديمقراطية السورية، وعلينا أن
نستند عليه في هذه الدينامية ،وهذا ال يعني بأنه منذ بداية
تشكيل مجلس سوريا الديمقراطية جرى الكثير من التحوالت
الكبيرة في الوضع السوري السياسي واالقتصادي واالجتماعي،
أصبحت هناك تغييرات هامة في الوضع االقليمي والدولي وباتت
تجربة وضرورة في تطوير وإعطاء مجلس سوريا الديمقراطية
رشاقة تنظيمية واستراتيجية تطابق الواقع والتحديات

المطروحة الجديدة.
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▪علينا أن نطّور عالقاتنا مع قوى الّتحرر الديمقراطي في العالم،
وليس فقط مع الحكومات والدبلوماسيين وغيرهم، وكذلك مع القوى
الديمقراطية كالنقابات والجمعيات والصحافة والبرلمانيين سواء
حكوميين أو معارضة، هؤالء حلفاؤنا األساسيون وبخبراتهم

وتجاربهم المتعددة سيشّكلون دعمًا أساسيًا.
 

▪علينا فتح األبواب واسعًا تجاه جميع مناطق تواجد السوريين سواء
مناطق النظام أو غيرها، وإذا كانت هناك أزمة علينا أن نفعل كل ما
نستطيع من أجل تخفيف عبء الحياة عن إخوتنا وأخواتنا واشقائنا

وشقيقاتنا في تلك المناطق.
 

▪لم ينتج التاريخ السوري تجربة كهذه، هزمنا في مكان ما، وانتصرنا
في شمال وشرق سوريا، الشعب السوري قّدم تجربة ستبقى في تاريخ

سوريا مصدر لإللهام، ومصدر لبناء سوريا المستقبل.
 

الخط األمامي 

 
الالمركزية أفضل أشكال الحكم التي تناسب الحالة السورية

 
▪على صعيد الواقع السوري نحن نصنع تاريخنا بظروف مفروضة
علينا، ولم نخترها. الجغرافية السورية مقسمة، مناطق شمال غرب
سوريا تتواجد فيها جبهة النصرة وتفرض الدين والشرائع والسلوك
االجتماعي في مناطق االحتالل التركي، أما مناطق النظام السوري
له سياساته األمنية والقمعية ومناطق اإلدارة الذاتية في شمال
وشرق سوريا، في هذا المشهد الموجود أمامنا السؤال الجوهري
المطروح الذي يمكن اإلجابة عليه، كيف يمكن أن نلملم مرة أخرى
هذه اللحمة الوطنية المشتركة. مجلس سوريا الديمقراطية، يدعو
إلى إعادة توحيد البالد، أوالً ال يمكن إال بشكل من اشكال
الالمركزية، نحن ندعو إلى بناء نظام ديمقراطي والنظام

الديمقراطي أفضل أشكاله هو الالمركزية.
 

▪في التشكيالت الثالثة الموجودة في هذه المناطق، ماذا
يتوفر للسوريين، هل هناك طرف يمكن أن يحقق المهام التي
تقع على عاتقه في إعادة وحدة البالد وبناء نظام

ديمقراطي؟.
 

’’اإلدارة الذاتية هي بقعة الضوء الوحيدة في المشهد السوري‘‘
 

▪في ظروف الحصار والحرب الدائمة تصبح مهمة الثوريين من
أصعب المهام، ورغم ذلك قدمت اإلدارة الذاتية رغم ظروف الحصار
والحرب والدمار الذي حّل بالبالد نموذجًا فريدًا من نوعه في
المنطقة، وهي بقعة الضوء الوحيدة في المشهد السوري، وهذا ال
يعني عدم وجود أخطاء وسلبيات ولكن المهم أن نرسم آليات، وأن
يكون لدينا الجرأة على القول، بأننا أخطأنا وهذا موجود، وأن ننقد

أنفسنا ألننا اخطأنا، ولماذا اخطأنا بسبب الحرب أو نقص الموارد.
 

▪علينا االهتمام بالمشاركة الشعبية، مشاركة الناس في اإلدارة
الذاتية وأن تشعر بمدى الصعوبات والمساهمة في حل االشكاليات.

 
▪علينا التخفيف من الجهاز البيروقراطي، الظروف الحياتية
المعيشية تدفع أن يكون هناك مساهمة ومحاولة من قبل اإلدارة
الذاتية لتوفير مستوى من الحياة ألكبر عدد من الناس وفي نفس

الوقت أن نكون حذرين من تضخم الجهاز البيروقراطي.
 

▪نحن مرتكز وطني وجزء من سوريا ونحمل هموم السوريين
جميعهم، فنحن معنيون بكل السوريين أينما كانوا بغض النظر عن

دينه وِعرقه.
 

▪نحن معنيون بمعاناة السوريين في مناطق النظام واالحتالل
التركي ومناطق جبهة النصرة اإلرهابية، معنيون بالالجئين
والمهجرين وتجاه كل ذلك يجب أن يكون خطابنا واضحًا، صحيح

هو موجود ولكن يجب تعزيزه أكثر.

مظاهرة حاشدة في عفرين تنديدا بتصريحات وزير الخارجية
التركي

 
رصد مراسل الخط األمامي في مدينة عفرين، مظاهرة خرج بها
مهجرون من شتى المناطق السورية، ضد تصريحات وزير الخارجية
التركي حول استعداد أنقرة لتقديم الدعم السياسي للنظام السوري
في مواجهة “قسد” قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي
سورية، حيث رفع المتظاهرون الفتات منددة بتصريحات وزير
الخارجية التركي  وتطالب باستقالل القرار عن اإلحتالل التركي

تحت عنوان “ال إرهاب يفوق إرهاب األسد”
 

نتضامن مع السوريين المنتفضين ضد ممارسات االحتالل التركي
وسياساته اإلستعمارية.

 

نؤيد خطواتهم الثورية وندعوا إلى التعبير عن التضامن معهم بكل
الوسائل المتاحة

 

نحو تضامن طبقي عابر لإلنقسامات العمودية التي كرستها وعمقتها
الثورة المضادة

الخط األمامي
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✪ كوادر طبية في ريف حلب تحتج ضد اإلستغالل والعنصرية
واعتداءات من مرتزقة الشرطة المدنية على الصحفيين

▪نظم أطباء وعاملون في القطاع الصحي وقفات احتجاجية في
مدينتي الباب وعفرين شمالي محافظة حلب، احتجاجا على الواقع
المتردي الذي يعيشونه، وما وصفوه بـ"التمييز" في الرواتب

الشهرية، وشهدت االحتجاجات صدامات مع الشرطة.
 

▪وقالت مصادر محلية لـ"الخط األمامي"، إن أطباء وكوادر القطاع
الصحي بمناطق اإلحتالل التركي في شمالي حلب، نظموا تلك
الوقفات للمطالبة بمساواتهم بنظرائهم من العاملين األتراك في
مشافي المنطقة، إذ تجمع اليوم اإلثنين، أطباء وعاملون أمام مشفى
الباب، وأمام المشفى الوطني في عفرين، ورفعوا الفتات كتبوا عليها

مطالبهم برفع األجور وإلغاء اإلمتيازات العنصرية.
 

▪وقالت المصادر إن الشرطة المدنية التابعة لجهاز األمن التركي
حاولت منع الصحافيين والناشطين اإلعالميين من تغطية
اإلحتجاجات، وقامت باالعتداء على اإلعالمي مالك أبو عبيدة و

نزار أبو أيمن و مجموعة من اإلعالميين.
 

▪وكانت الكوادر الطبية أصدرت بيانات سابقًا، واحتجت على
"التمييز" القائم في المنطقة التي تخضع للنفوذ التركي، وتديرها

مؤسسات تابعة لواليات غازي عنتاب وأورفة وهاتاي التركية.
 

▪نتضامن مع إضراب الكوادر الطبية من أجل مطالبهم المحقة في
رفع أجورهم وإلغاء التمييز العنصري بحقهم.

 
▪كما ندين اإلعتداءات الممنهجة من قبل مرتزقة اإلحتالل التركي

وأدواته على اإلعالميين والصحفيين
 

▪نقف صفًا واحدًا مع كل عاملة وعامل ينتفضون للمطالبة
بحقوقهم المسلوبة

 
▪نحو تضامن طبقي فاعل لمقاومة اإلستغالل والعنصرية

 
الخط األمامي _ محرر األخبار

ِ عصاباِت الخطف  ُتطيُح بأكبر
ٌ

 شعبية
ٌ

✪ السويداء: انتفاضة
والتشبيح

▪شهدت محافظة الّسويداء، جنوب شرق سوريا صدامات
مسّلحة في الفترة األخيرة مدعومة بانتفاضة شعبية سقط
فيها قتلى وجرحى، وقد تم حسمها بعدما تمّكنت فصائل
محلية يتقّدمها “حركة رجال الكرامة”، من القضاء على
مجموعة راجي فلحوط المدعوم من شعبة االستخبارات

العسكرية التابعة لنظام الّطغمة. 
 

▪فلحوط، معروف بوالئه لشعبة المخابرات العسكرية وقد تسببت
سطوته وممارساته بانتفاضة ضّده أدت إلى القضاء عليه. 

 
▪حيث بدأت في محافظة الّسويداء، انتفاضة شعبية، خالل األيام
الماضية، انطلقت من مدينة شهبا، احتجاجا على  قطع راجي
للّطريق وترويع األهالي  واعتقال المدنيّين عن حواجز قام بنصبها
على طريق شهبا السويداء، التي رفض أهلها التوّجه إلى مقر عصابة
راجي فلحوط، وإعالن الخضوع له، فذهبوا إليه، لمواجهته بكل

بطولة وشجاعة. 
 

▪واندلعت اشتباكات مسّلحة، في بلدتي سليم وعتيل، أسفرت عن
سقوط 5 ضحايا  من األهالي والفصائل المهاجمة و3 جرحى وعدة

قتلى من عصابة فلحوط. 
 

خلفّيات األحداث 
 

▪بدأ الّتوتر منذ يوم السبت الماضي، عندما خطفت عصابة فلحوط،
الشاب جاد الّطويل من أهالي شهبا، مما أثار غضبًا شعبيًا في
المدينة. العشرات من أهالي شهبا، أغلقوا طريق دمشق السويداء،
واحتجزوا 4 ضباط من أجهزة المخابرات، ليرّد فلحوط بخطف
المدنّيين من أهالي شهبا عشوائّيًا، عبر حواجز كانت تفرضها

عصابته، في بلدتي عتيل وسليم. 
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▪ورغم التوصل التفاق، في يوم األحد، بإطالق سراح المخطوفين
من الجانبين، وفتح الّطرقات، إّال أّن عصابة فلحوط، عادت للّتمادي
يوم اإلثنين، وخطفت 4 مدنيين من أهالي شهبا، بينهم طالب
جامعات. وفرضت عصابة فلحوط، حواجزًا جديدة، في محيط بلدة
عتيل، عبر العصابات المتحالفة معها، واعتدى أفرادها على مدنّيين

من الماّرة. 
 

شرارة االنتفاضة 
 

▪نتيجة تمادي العصابات المسلحة، الّتابعة لشعبة المخابرات
العسكرية، اشتعل الغضب في مدينة شهبا والقرى الّتابعة لها، وبدأ
العشرات من شباب قرى حزم، والجنينة، وعراجي، ومجادل، وأم
الّزيتون، بالتوافد إلى شهبا، والّتحضير للهجوم على مقر فلحوط،
في بلدة سليم. كما طرد مقاتلون محلّيون من بلدة عريقة، عصابة
تابعة لفلحوط، عن حاجز لها غربي الّسويداء، اعتدى على أهالي

البلدة. 
 

▪حركة رجال الكرامة، أكبر الفصائل العسكرية في السويداء،
دخلت على خط المواجهة، ودفعت بتعزيزات كبيرة، لمؤازرة أهالي
شهبا. بحدود الّساعة الّرابعة بعد ظهر الثالثاء، بدأت الفصائل
المحلية، والمجموعات المنتفضة، هجومًا بمختلف أنواع األسلحة،
على مقر فلحوط، في بلدة سليم، واندلعت اشتباكات عنيفة جدًا،

استمّرت حوالي ساعتين. 
 

انتهت اشتباكات سليم، بسقوط المقر، لتسفر عن مقتل 6 ▪
مسلحين، من عناصر العصابة، ووقوع 6 أخرين منهم بقبضة
الفصائل. في حين استشهد 4 مقاتلين من أهالي مدينة شهبا

المنتفضين، وأصيب حوالي 20 شخص، بين مقاتلين ومدنّيين. 
 

▪الهجوم الحاسم للمجموعات المنتفضة، وسقوط أول مقرات
فلحوط، أدى لتقهقر العصابات المتحالفة معه، وفرار العديد من
أفرادها إلى قريتي المزرعة، والّدور. توجهت بعدها الفصائل
المحلية، إلى بلدة عتيل، معقل فلحوط، لتحاصر منزله الذي يّتخذ
منه مقّرًا عسكرّيًا، وبجانبه مبنيان مرتفعان، َتَمْتَرس فيهما حوالي

20 مسّلحًا من العصابة. 
 

اجتثاث أخطر العصابات 
 

▪يبدو أن الجهات المشّغلة لعصابة اإلرهابي راجي فلحوط، تعّمدت
نشر كم هائل من الّشائعات، إضافة إلى أن األخطاء التي وقعت فيها
وسائل اإلعالم المحلية، في تبّني األخبار عن مصادر غير موثوقة،
أّدى لخلق حالة من البلبلة في أوساط المجتمع، وانتشار عشرات

األخبار عن راجي فلحوط ومصيره. 
 

▪ لكن أينما كان فلحوط، فقد سقطت جميع مقراته، وُقتل وأسر
غالبّية عناصره، كما تّم االستيالء على آلّياته، لتصبح عصابته التي

عاثت فسادًا وإرهابًا طيلة الّسنوات الماضّية، خارج المعادلة. 
 

 
▪للمّرة المليون تثبت أجهزة أمن الّنظام، ليس فقط أّنها راعية
اإلرهاب األكبر، وإّنما هي اإلرهاب بذاته، فمنتسبوها حيث وجدوا
وجد الخوف والتخويف والفساد واإلفساد، وغاب أمان المواطن،

وتقلقل المجتمع.
 

▪أحدث هّبات أهالينا في الّسويداء منذ أّيام هي خطوة على طريق
لجم هذه القوى المنفلتة من عقالها، التي تعيث هناك دون رادع،
ات، وتطلب الفديات، وتقطع فتخطف، وتقتل، وتفرض الخوَّ

الطرقات.
 

▪كل الّتضامن مع هؤالء األهالي في هّبتهم هذه، ونحن نتمّنى لهم
من أعماق قلوبنا أن ينجحوا في استئصال شأفتها من جذورها
بالكامل، وندعوهم إلى مزيد من الّتنظيم والّتعاون والعمل المشترك
كي يعيدوا الّطمأنينة إلى ربوع تلك المحافظة الغالية والعزيزة
بالنّسبة إلى كل سورّي شريف، وليبقوها عصّية على مخالب مافيات

مرتزقة الّسلطات األمنّية وميليشياتها المسّلحة.
الخط األمامي

رحيل غسان الجباعي..
صورة باقية عن الحر النبيل

لكّن الغياب هذه المّرة يأتي بعد سنوات من انتفاضة الشعب السوري، التي
انتمى إليها الراحل منذ انطالقتها األولى عام 2011، وفي بالد منعته
سلطاتها من مغادرتها. إذن رحل صاحب "قهوة الجنرال" يوم
األحد9\8\2022 عن عمر ُيناهز السبعين عامًا بعد رحلة طويلة في عالم
األدب والسياسية بما ُهما انتماء أصيٌل لكرامة اإلنسان وانتصاٌر لقيم

الحرية.
 

ُولد الجباعي في مدينة قطنا بالقرب من دمشق عام 1952، وتدّرج في
تعليمه حّتى تحّصل على إجازة في األدب العربي. إّال أّن المسرح شغله
ُمبّكرًا حيُث رأى فيه فضاًء لتمثيل مفهومه عن االلتزام، فسافر إلى كييف
في أوكرانيا حيُث درس في "معهد كاربينيكا كاري" وتخّرج منه عام 1975،
قبل أن ُيتابع مسيرته األكاديمية وينال إجازة ماجستير في اإلخراج

المسرحي (1981).
 

ُيشار إلى أّن أبواب "المعهد العالي للفنون المسرحية" في دمشق ُأغلقت
بوجهه بقرار حكومي، ومنعته السلطات من مزاولة التدريس أكثر من مّرة،
قبل المنع األخير الذي طاله مع تأييده للثورة في سورّية عام 2011،
وتعبيره عن موقفه الداعم للتغيير، كما منعته من السفر إلى اللحظة األخيرة

من حياته.
 

كل التعازي الحارة من أسرة تحرير الخط األمامي لعائلة الراحل وجميع
محبيه

الخط األمامي

ظّلت الكتابة في أدب وفكر الكاتب
والمخرج المسرحي السوري غسان
الجباعي ممزوجة بفعل حضور راسخ،
ومقاومة نبيلة في وجه الديكتاتورية
التي الحقته بالتغييب واالعتقال مرارًا.
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✪ احتجاجات أمام السفارة التركية في بغداد بعد
القصف التركي األخير على زاخو.

تعليق:
 انطلقت في  منتصف آب احتجاجات ومظاهرات شعبية واسعة في عموم
مناطق الشمال السوري، احتجاجًا على تصريحات وزير الخارجية التركي
حول مصالحة بين المعارضة والنظام السوري، ورفضا لسياسات اإلحتالل

التركي في التهميش الممنهج لمصالح السوريين.
 

وقد عّلق المنسق العام لليسار الثوري في سوريا على استغراب بعض
القوى السياسية عبر منشور له على فيسبوك جاء فيه

 
استيقظ البعض فجأة ومصدوما من خرافة أن الدولة التركية صديقة
للثورة السورية. مثلما استيقظ آخرين  من قبل،  من هبل أن قطر
والسعودية أصدقاء للثورة والشعب. وقس على ذلك من األوهام

واالحباطات المتكررة خالل عقد من الزمان.
 

كل ذلك مؤشر على قضية جوهرية كانت وما تزال سببا في هذا التخبط
في المواقف والمشاعر العفوية لكثير من السوريين. هذه القضية الجوهرية

هي غياب قيادة سياسية ثورية لنضال السوريين.
هذه القيادة الوطنية الثورية، ليست غائبة تماما بل مشتتة، لكن لها

مرتكزات أولية،  ولكنها لم تبنى وتترسخ بعد.
 

 ويمكن القول أن بنائها فعال يحتاج إلى ان ترتكز على االدارة الذاتية في
شمال وشرق سوريا  اهم القوى الديمقراطية واليسارية السورية الفعلية

والمختبرة بالممارسة، وليس بالثرثرات والمصالح الذاتية الدنيئة.
 

اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا هي نقطة االرتكاز الفعلية في عملية
بناء هذه القيادة السياسية الثورية لعموم السوريين، لمن لم يدرك ذلك بعد.
نتضامن مع المنتفضين على الخط األمامي في مواجهة هيمنة اإلحتالل

التركي في كل مناطق الشمال السوري.
 

ندعم وحدة كفاح السوريين، باالرتكاز على االدارة الذاتية في شمال وشرق
سوريا  كآخر موقع تحرري ووطني لكفاح السوريين الموحد.

أقدم المحتجين على إغالق مكتب بناية الفيزا التركية وإنزال العلم
التركي من البناية في محافظة النجف،  مطالبين بطرد السفير

التركي من العراق.
 

وقال محمد حسن تنسيقية حراك ديالى في حديث لـإعالم محلي
،ان” حراك سلمي بدء اليوم للتحشيد من اجل اطالق تظاهرة في

بغداد للمطالبة بطرد السفير التركي فورا ردا على مجزرة زاخو”.
 

واضاف حسن، ان” حراك اخر بدء للمقاطعة للبضائع التركية في
االسواق يقابله مطالبة المكاتب السياحية برفض تفويج السياح الى
انقرة وغير ها من المدن كرد فعل على ما اقترفته قوات انقرة بحق

االبرياء في زاخو”.
 

وأشار الى ان” المئات من شباب ديالى سينتقلون الى بغداد في اطار
حراك سلمي من اجل المشاركة في تظاهرة جماهيرية للتعبير عن

موقف وطني رافض للوجود العسكري التركي في كردستان”.
 

فيما اشار قصي عيسى الخالدي ناشط الى ان” اطالق عدة
هاشتاغات على مواقع التواصل االجتماعي من اجل شحذ الهمم في
مشاركة اوسع للشباب العراقي في تظاهرة جماهيرية في بغداد يوم

غدا”.
 

واضاف الخالدي،ان” ماحدث في زاخو جريمة ومجزرة مروعة بحق
االبرياء تتحمله وزره القيادة التركية التي تريد فرض سطوتها على

شمال الوطن عبر فوهات النار”.
 

اما جبار التميمي عضو فريق شباب ديالى فقد اشار الى ان” ديالى
تشهد من يوم غدا سلسلة وقفات اجتجاجية تطالب بقطع العالقات

مع انقرة وكشف جرائمها امام المجتمع الدولي”.
 

واضاف،ان” موقف بعض القوى السياسية العراقية خجول ومعيب
جدا مؤكدا بانه فريقه سيشارك في تظاهرة تطالب بطرد السفير

التركي في بغداد يوم غدا”.

واثار قصف مدفعي تركي لمنطقة سياحية في زاخو وسقوط
عشرات الشهداء والجرحى موجة غضب شعبية في العراق”

 
نتضامن مع الشباب العراقي الرافض الحتالل أرضه وقصفها من قبل
امبريالية إقليمية توسعية متمثلة بالدولة التركية ونثني على كل
الجهود إلقامة تنسيق واسع يعبر عن مصالح أغلبية الشعب العراقي

اي طبقاته الشعبية والعمالية
 

نؤكد حقهم في التظاهر وطرد السفير تعبيرا عن رفضهم للممارسات
العنجهية لقوى رأس المال فجميع أشكال مقاومتهم مشروعة لوقف

االعتداءات المتكرره من غير رادع
 

نسعى لبناء حركة ثورية عمالية تحمل مهام التحرر من اإلحتالالت
وتحقيق الديمقراطية والعدالة االجتماعية وتهدم حصون الدولة

البرجوازية ذراع اإلمبرياليات وحامية مصالحها.
الخط األمامي
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تهجير قسري وهدم منازل وقتل
واعتقال وحرب على قطاع غزة 

 
 

االعتداءات متواصلة في الضفة والمستوطنون يقتحمون األقصى 
شهدت الضفة الغربية خالل األسابيع الماضية عنًفا شديًدا من قبل
قوات االحتالل؛ من استمرار لخنق أهالي وسكان القدس، إلى
اعتقال عشرات الفلسطينيين، إلى الهدم المستمر للمنازل في حي
سلوان، واقتحام أكثر 1700 مستوطن صهيوني للمسجد األقصى
يوم األحد 7 أغسطس في حماية من شرطة االحتالل واستفزاز

المصلين في المسجد. 
 

أطلقت قوات االحتالل أيًضا النار على شاب في القدس المحتلة
بزعم تنفيذه عملية طعن بتاريخ 19 يوليو الماضي، وجرت كذلك
اعتقاالت واسعة للشباب في مناطق عديدة في أنحاء فلسطين في
الخليل ورام الله ونابلس. وفي 24 يوليو الماضي، تم تصفية شابين
من المقاومة في مدينة نابلس، وهما الشهيدين عبود صبح (29 عاًما)
ومحمد العزيزي (22 عاًما)، بعد حصارهم وإطالق صاروخ على

المنزل المقيمين فيه من قبل قوات خاصة إسرائيلية. 
 

وفي يوم 29 يوليو، أسُتشهد الشاب أمجد أبو عليا (16 عاًما) من
قرية المغير برصاص قوات االحتالل أثناء مسيرة احتجاجية بسبب
اعتداءات للمستوطنين في قرية المغير. وشهدت جنين عدة
اعتقاالت في األيام الماضية طالت الكثير من أعضاء في المقاومة
وعلى رأسهم القيادي بالجهاد اإلسالمي بسام السعدي وهدم منزلّي
األسيرين صبحي صبحيات وأسعد الرفاعي في قرية رمانة بجنين. 

 
تهجير أهالي مسافر يطا 

منذ أسابيع أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي تهجير سكان منطقة
مسافر يطا بمدينة الخليل لجعل المنطقة (ج) بأكملها مراكز للتدريب
العسكري لجيش االحتالل، وُتعد هذه من أكبر عمليات التهجير
القسري للفلسطينيين منذ حرب 1967، إذ أن قوات االحتالل بدأت
في هدم منازل ومخيمات سكان مسافر يطا، مما يؤدي إلى تهجير

ما بين 1200 إلى 4 آالف فلسطيني. 
 

اعتقلت سلطات االحتالل أيًضا لنشطاًء فلسطينيين وسكاًنا من
مسافر يطا العتراضهم على هدم منازلهم، مع استمرار لعمليات
التهجير والهدم بعد قرار محكمة االحتالل برفض االلتماس الذي
تقدم به اآلالف من الفلسطينيين بوقف هدم منازلهم ومزارعهم، في
انتهاك واضح لحقوق اإلنسان في العيش بسالم داخل مسكنه الذي
يمتلكه قبل إعالن قيام دولة االحتالل عام 1948، ووسط صمت
تجاهل تام لدعوات من نشطاء لمجلس األمم المتحدة والبرلمان

األوروبي لوقف التهجير القسري بحق أهالي مسافر يطا. 
 

وعلى صعيد األسرى الفلسطينيين، يستمر إضراب األسير
الفلسطيني خليل عواودة المفتوح عن الطعام ليتجاوز اليوم الـ159،
رفًضا العتقاله اإلداري. هذا وقد علَّق األسير رائد ريان إضرابه بعد
وعود بعدم تجديد اعتقاله اإلداري وإطالق سراحه بعد 118 يوم من

اإلضراب عن الطعام. 
 

بقلم: محمد مختار _ االشتراكيون الثوريون *

في الخامس من أغسطس/ آب الجاري، بدأ عدوان صهيوني
جديد على قطاع غزة وراح ضحيته، حتى اآلن بعد ثالثة
أيام، 44 شهيًدا بينهم 15 طفًال و4 سيدات بجانب اغتيال
القيادي بالجهاد اإلسالمي تيسير الجعبري وأكثر من 360
مصاًبا، بحسب وزارة الصحة في غزة. هذا إلى جانب قصف
العديد من مساكن المدنيين في القطاع، ومع استمرار
عمليات إزالة ركام المنازل الُمحطمة ينتشل األهالي جثامين
الشهداء جراء القصف بأياديهم نظرًا لندرة الموارد

واإلمكانيات المتوفرة في القطاع. 
 

على الجانب اآلخر، رأينا إطالق المئات من صواريخ فصائل
المقاومة تمطر مستوطنات غالف غزة والقدس وتل أبيب

ويافا المحتلة
 

َلت إصابة 68 مستوطن بجروح متوسطة جراء  وُسجِّ
الصواريخ، عالوة على تضرر 28 مبنى و34 سيارة في مدينة
عسقالن، و19 مبنى و20 سيارة في مدينة سديروت، بحسب

صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية. 
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▪وتداول رواد منصات التواصل في مصر وسم

 
 #بتهجرونا_لصالح_مين 

 إضافًة لوسم #جزيره_الوراق
 

 لتسليط الضوء على ما يحدث هناك ألهالي المنطقة.
 

▪وال تعتبر هذه المرة األولى التي تعتدي فيها قوات األمن على
أهالي الجزيرة؛ إذ حاولت الحكومة المصرية تأجيل قرار اإلخالء
عدة مرات منذ عام 2017 عندما أدت االعتداءات إلى مقتل أحد

سكان الجزيرة وإصابة العشرات.
 

▪وقد أسفر ذلك عن إصدار أحكام بالسجن بحق 35 من سكان
الوراق لمدة تتراوح بين خمسة أعوام وخمسة وعشرين عامًا بتهم
التجمهر، واستعمال القوة، والعنف في أحداث تهجير جزيرة الوراق

التي يسكنها نحو مئة ألف شخص.
 

مشروع تطوير الوراق
 

▪نشرت الهيئة العامة لالستعالمات التابعة للحكومة المصرية، عبر
حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورًا لتصميمات "مدينة

حورس"، االسم الجديد الذي تم اختياره لجزيرة الوراق. 
 

▪ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري بمعايير
عالمية تبلغ مساحته 1516 فدانا، أي ما يعادل 6,35 كلم مربع،

بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه.
 

▪ويشتمل مخطط تطوير الوراق مناطق استثمارية وتجارية،
ومنطقة إسكان متميز واستثماري، إلى جانب حديقة مركزية
ومنطقة خضراء وثقافية وواجهة نهرية سياحية، وكورنيش

سياحي.
 

▪ومن المقرر أن تحتوي أبراج مارينا حورس على فنادق، ومراكز
أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من
إجمالي المساحة المخصصة، فضال عن إنشاء قاعة للمؤتمرات،
وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط لطائرات الهليكوبتر.

 
▪نتضامن مع أهالي جزيرة الوراق بوجه قوات الجيش، والشرطة
المصرية التي تقوم باالعتداء الممنهج على األهالي؛ بقصد

تهجيرهم. 
 

▪ندعو جميع الرفيقات، والرفاق إلى دعم مقاومة األهالي بكل
الطرق المتاحة وخاصة في فضح ارتهان أجهزة الدولة البرجوازية

ألصحاب المليارات.
 

▪نحو تضامن طبقي عابر للحدود لحماية الملجأ االخير ألهالي
الجزيرة من آلة التدمير الرأسمالي.

الخط األمامي

✪  "مش حنسيبها".. جزيرة الوراق مقاومة بوجه شرطة
المليونيرات وجيش االحتالل الطبقي في مصر. 

 
▪أعلنت الحكومة المصرية أن 71% من جزيرة الوراق، الواقعة
جنوب غربي القاهرة، أصبحت في ملكية هيئة المجتمعات
العمرانية، في إطار مخطط امتالكها جميع األراضي التابعة للجزر

النيلية الكبيرة في البالد.
 

▪وفي إطار مشروع تطوير جزيرة الوراق، التي تحتل موقعًا
متميزًا في نهر النيل، قام أفراد الشرطة والجيش بحمالت لهدم
المنازل في الجزيرة؛ بسبب ما أسمته "اعتداء على أمالك الدولة"،
األمر الذي أدى إلى اشتعال فتيل مواجهات بينهم، وبين األهالي،

وأطالق أفراد الشرطة للغاز المسيل للدموع.
 

▪وقالت وسائل إعالم محلية: إن قوات األمن ألقت القبض على 14
فردًا من أهالي جزيرة الوراق أثناء مقاومتهم للقوات التي كانت
ترفع قياسات عدد من المنازل في المنطقة تمهيدًا لنزع ملكيتها، قبل

أن تفرج عن سبعة منهم.
 

"مش حنسيبها"
 

▪أقدم عدد من األهالي على رفع دعاوى قضائية ضد قرار تهجيرهم
من منازلهم منذ فبراير/شباط الماضي. وشهدت األيام األخيرة
اعتداءات عنيفة من قبل رجال األمن وسط هتافات "مش
حنسيبها"، حيث قامت قوات الجيش والشرطة بترويع األهالي في
جزيرة الوراق لتمنعهم من تنظيم وقفات احتجاجية؛ للمطالبة

باإلفراج عن أبناء الجزيرة المعتقلين.
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بعد قيامهم بالتظاهر، عشرات العمال في قطر "تلقوا
أوامر بالترحيل"

قالت منظمة حقوقية إن قطر قامت بترحيل "عشرات العمال
األجانب" القادمين من آسيا والشرق األوسط بسبب تنظيمهم
احتجاًجا نادرًا من جراء عدم دفع األجور، وذلك قبل أقل من

ثالثة أشهر من بطولة كأس العالم لكرة القدم.
 

وأكدت الحكومة القطرية توقيف العديد من العمال الذين شاركوا
في االحتجاج، لكنها رفضت اإلفصاح عما إذا كان قد تم طرد أي

منهم.
 

وقال رئيس مجموعة (إيكويديم) لألبحاث وحقوق اإلنسان والعمال،
ومقرها لندن، مصطفى القادري، في بيان نقلته وكالة فرانس برس
إن المنظمة ترجح أن ما يقرب من 60 عامالً شاركوا في احتجاج 14

أغسطس قد تلقوا أوامر بالترحيل.
 

وأضاف: "تحدثنا إلى عمال شاركوا في االحتجاجات، وأحدهم تم
ترحيله إلى نيبال وأكدنا عودته (إلى بلده)، وأن آخرين من نيبال

وبنغالديش والهند ومصر والفلبين قد تم ترحيلهم أيًضا."
 

وسبق أن واجهت قطر اتهامات بعدم القيام بما يكفي لتحسين
ظروف العمال، علما بأنه تم رفع األجور بشكل متكرر في قطر التي

تستضيف المونديال ابتداء من نوفمبر المقبل.
 

وشارك العشرات من العمال في االحتجاج في الدوحة خارج مكاتب
الدوحة لمجموعة البندري الدولية (تكتل يضم المنشآت والعقارات
والفنادق) مما أدى إلى تعطيل حركة المرور. وقالت إيكويديم إن

بعضهم لم يتقاضوا رواتبهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.
وكان مسؤول حكومي قطري أفاد في بيان أنه "تم اعتقال عدد من

المتظاهرين لخرقهم قوانين األمن العام."
 

وقال قادري إن الشرطة ألقت القبض على المتظاهرين ووضعتهم
في مركز احتجاز، وتمكن أحد العمال المعتقلين تمكن من االتصال

مع المنظمة من مركز االحتجاز 
 

مفيدًا أن ما يصل إلى 300 من زمالئه من بنغالدش ومصر والهند
ونيبال والفلبين متواجدون بالمركز.

 
من جهتها، أكدت وزارة العمل أنها تدفع رواتب ومزايا مستحقة
للعمال وأنه تم اتخاذ "إجراءات أخرى ضد الشركة المشغلة لهم

والتي كانت قيد التحقيق بالفعل لفشلها في دفع األجور."
 

وقامت قطر بادخال عدد من اإلصالحات في السنوات األخيرة من
بينها وضع حد أدنى لألجور وتنظيم قواعد العمل في أشهر الصيف
الحارة. وقالت الحكومة أن جميع "العمال المؤهلين" تقريًبا

مشمولون بنظام جديد لحماية األجور كجزء من اإلصالحات.
 

وتبدأ بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في 20 نوفمبر، وتواجه
قطر اتهامات بعدم اإلبالغ عن الوفيات بين العمال. وال يزال الحق
في تشكيل النقابات والحق في التظاهر خاضًعا لرقابة مشددة.
وتبنت قطر حدًا أدنى لألجور الشهرية يبلغ 1،000 ريال قطري (275

دوالرًا).
 

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير سابق إن مئات آالف
العمال الوافدين في قطر لم يتلقوا تعويضات مالية أو أي تعويضات
مناسبة أخرى عن انتهاكات العمل الجسيمة التي تعرضوا لها أثناء
بناء وصيانة البنية التحتية لكأس العالم لكرة القدم تشمل هذه
االنتهاكات آالف الوفيات واإلصابات غير المفّسرة، وسرقة األجور،

ورسوم التوظيف الباهظة.
 

سجلت قطر خالل استعدادها لمونديال 2022 العديد من االنتهاكات
الكبيرة بحق العامالت والعمال األجانب من التأخير في سداد
المستحقات إلى الطرد التعسفي والكثير من حاالت الوفيات أثناء

العمل في ظروف قاسية وال إنسانية.
 

نتضامن مع العامالت والعمال األجانب في قطر بوجه السياسات
الرأسمالية التي تطحنهم ونقف بحزم مع حقهم باالضراب

والتظاهر لتحصيل حقوقهم المسلوبة 
الخط األمامي

عمر الراضي معتقل حریة التعبیر في المغرب
عمر صحفي التحقیق واالستقصاء من مواليد مدینة القنیطر� في
18 یولیوز 1986, اشتغل في عدد من المنابر الصحفیة كان أبرزها
موقع لكم, و لوجورنال ایبدومادیر, ومیدل ایست ای, و أوریون 21,
وتیلكیل, ولودیسك. وقد اشتهر بتحقيقاته الصحفية المرتبطة
بقضايا حقوق اإلنسان ومحاربة الفساد وتغطیة الحركات

االجتماعية.
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من أهم أعماله الصحفية :
 

 • قضية احتكار منير الماجيدي، الكاتب الخاص للملك، للوحات
اإلعالنية في الدار البیضاء.

 • قضية خدام الدولة: حيث كان وراء الكشف، في موقع لكم، عن
الئحة 60  من رجال الدولة والموظفين الكبار الذين استفادوا من
تفويتات، بأثمان بخسة، لبقع أرضية في الملك الخاص للدولة، في
مناطق عمرانية راقية في العاصمة المغربية الرباط ضمت الئحة
المستفيدين مستشارين للملك ووزراء سابقين وموظفين سامين

وشخصيات أجنبية.
 

 • تحقيقه حول الئحة المستفيدين من مقالع الرمال.
 

 • االختالالت المالية للبرنامج االستعجالي للتعليم، الذي كانت بلغت
ميزانيته 45 مليار درهم خصوصا على مستوى صفقات العتاد

التربوي.
 • 2018: أخرج فيلما وثائقيا بعنوان "الموت وال المذلة" من 24

دقيقة حول الحراك االجتماعي في الريف.
 • تغطيته للحركات االجتماعية االحتجاجية في سيدي إيفني،

إيميضر واألراضي الساللية وحراك الريف.
ومنذ نشاطه الباهر في حركة 20 فبرایر إبان الربیع العربي تعرض
هذا المناضل الصلب للتضییق والمتابعات البولیسیة, غیر أن وتيرة
ھذا التضیق اشتدت بعد التحقیقات الصحفية التي أجراها عمر في
طبيعة الروابط بين المصالح السياسية والشركات الكبرى، فضالً عن

انتقاده الصريح لسجل المغرب في مجال حقوق اإلنسان.
 وكشف تحقيق لمنظمة العفو الدولية أن هاتفه استهدف بشكل
متواصل عبر استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس التابع لشركة
“إن إس أو”  اإلسرائيلية في الفترة بين يناير 2019 ويناير 2020.
وتتيح البرمجية الوصول الكامل خلسة إلى الرسائل النصية،
ورسائل البريد اإللكتروني ووسائط اإلعالم والميكرفون والكاميرا

والمكالمات، وجهات االتصال
اعتقل عمر الراضي في یولیوز 2020 ووجهت اليه تهم "تقويض
األمن الداخلي للدولة"، "التمويل األجنبي" و"االغتصاب, وحكم علیه
بستة سنوات نافد�, تهم باطلة فندتها هیئة دفاعه بالدلیل والحجة
 وكان الغرض منها اغتیاله معنویا والنیل من مصداقیة صحفي نزیه
ُعرف بمعارضته للفساد واالستبداد. غیر أن النظام المغربي فشل في
ذلك فشال ذریعا, وانعكس هذا الفشل فی حملة التضامن الواسعة
سواء علی المستوی الوطنی أو الدولي. وجدیر بالذكر أن عمر لیس
الصحفي الوحید الذی طالته ید البطش البولیسي بل نسجل كذلك
اعتقال الصحفي سلیمان الریسوني وتوفیق بوعشرین بتهم اخالقیة
شبیهة بتلك التي لفقت لعمر, ما یوكد ان اعتقالهم هدفه االساس

قمع صوت الصحافة الملتزمة بقضیة تحرر شعبها."
كل التضامن من فريق التحرير مع الرفيق عمر الراضي ورفاقه،
 وندعو جميع الرفيقات والرفاق للتدوين عن قضيه عمر الراضي
لتسليط الضوء على نموذج واضح من تلفيقات األنظمة
الديكتاتورية لكل من ينقل الحقيقة ويعبر عن مصالح الطبقات
الشعبية والعاملة ،الحرية لجميع المعتقلين السياسيين في سجون

المغرب والعالم

✪ بنما : اإلحتجاجات الشعبية ضد سياسة الحكومة بسبب
تردي األوضاع اإلقتصادية تدخل أسبوعها الثاني

 
▪تظاهر مئات األشخاص في شوارع العاصمة 

 " بنما سيتي " أمس األربعاء وذلك احتجاجًا على فشل الحكومة
في ضبط إرتفاع األسعار في ظل سوء األوضاع المعيشية

للمواطنين هناك 
 

▪وقد أغلق المتظاهرون العديد من الطرق خالل اإلحتجاجات
المناهضة للحكومة ، حيث قاموا الشاحنات من توصيل المواد
الغذائية إلى مختلف المناطق، في محاولة منهم للضغط على
السلطات الرسمية من أجل إيجاد حلول لألزمات االقتصادية التي

تشهدها البالد.
 

▪وبات هذا األسلوب يستخدم بشكٍل متزايٍد في جمهورية " بنما "
الواقعة في أميركا الوسطى، منذ اندالع اإلحتجاجات قبل أسبوعين
مع تزايد معّدالت التضّخم التي بلغت 5.2% منذ بداية العام وحتى

شهر حزيران/يونيو الماضي.
 

▪كذلك طالب المحتجون الحكومة بالحد من اإلنفاق العام، وتعزيز
االستثمارات في مجاالت الصحة والتعليم و مكافحة الفساد

 
▪يشار إلى أّن حكومة الرئيس " الورنتينو كورتيثو " ذات التوجه
الليبرالي، طبقت إجراءات تقشفية وجمدت أسعار المحروقات في
خطوة منها للتوّصل إلى اتفاق مع المحتجين منذ بداية الّتظاهرات

لكن من دون جدوى
 

▪و مع تصاعد وتيرة اإلحتجاجات سارعت الحكومة البنمية إلى
استعمال البطش األمني حيث أطلقت الشرطة، يوم الثالثاء
الماضي، الغاز المسّيل للّدموع على متظاهرين أغلقوا طرقًا في غرب

البالد.
 

▪نتضامن مع الطبقات الشعبية والعاملة في جمهورية بنما التي
انتفضت بوجه السياسات الليبرالية المتوحشة و التي دائمًا ما

تلجأ للعنف عند تهديد مصالحها.
 

▪وندعو لتضامن أممي عابر للحدود بوجه السياسات الليبرالية
وشروط البنك الدولي التقشفية، فإن مهمة الثوريين اليوم تقتضي
رفع شعار األرواح قبل األرباح في تحٍد واضح ألولويات السياسات

الليبرالية.
الخط األمامي
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▪المحاصيل غير محصودة، وانقطاع التيار الكهربائي شائع، والنقل
قد توّقف… في هذا المقال ُيعاين يوري براساد من يتحمل مسؤولية

"أزمة الديون" التي ُتعاقب عموم الّناس.
▪مزيج من الغضب واليأس يمأل الجّو في سريالنكا. شباك الصّيادين
فارغة ألنهم ال يستطيعون العثور على الوقود إلخراج قواربهم إلى

البحر. 
▪يحّدق المزارعون بفارغ الصبر في محاصيلهم ألّنها تنضج أكثر من

الالزم ألنه ال يوجد ديزل لتشغيل الجّرارات في الحصاد.
▪في المدن ، توّقف النقل وتمتد طوابير البنزين ألميال. وتقطع
الحكومة الكهرباء لعّدة ساعات كل يوم، مّما يعني أّنه في كثير من

األحيان ال يوجد ضوء في المساء.
▪وفي الوقت نفسه ، ارتفع سعر غاز الّطهي بشكل كبير لدرجة أّن
الكثيرين ال يستطيعون تحّمل تكاليفه. ويخشى الجميع من أّنه قريبا
يصبح الغذاء شحيحا وأّن المجاعة ستأتي إلى سريالنكا - وهي دولة
زراعّية إلى حّد كبير وكانت حّتى وقٍت قريب تحظى باإلشادة

باعتبارها من البلدان التي حّققت نمّوا اقتصادّيا باهًرا.
▪"لم يحصل أن كنت خائفا على االقتصاد والوضع الغذائي وما يعنيه
، (Ahilan Kadirgamar) ذلك للعّمال، أكثر من اليوم" كتب أهيالن
وهو ناشط نقابّي ومحاضر في جافنا، في صحيفة ديلي ميرور
السريالنكية. وأضاف أّن "الدولة ليس لديها خّطة، متغّيبة عن القيادة

ولم تقّدم أّي توجيه. ومسؤولوها المحلّيون يختبئون".
▪وتقول األمم المتحدة إّن 70 في المئة من السكان نقص عدد
وجباتهم اليومّية بوجبة على األقّل. بدأت األزمة عندما تخّلفت
سريالنكا عن سداد ديونها الدولية في أبريل، ومنح المقرضون
الحكومة 30 يوما للعثور على 63 مليون جنيه إسترليني من الفوائد

غير المسّددة. هذا المال لم يتمّكنوا من العثور عليه.
▪وبدون احتياطيات من العمالت األجنبية، بالكاد تستطيع سريالنكا
اآلن استيراد أي سلع – حتى األدوية األساسية. ويقف االقتصاد اآلن

على حافة االنهيار، وكذلك النظام.
▪يقول أهيالن: "الحقيقة هي أنه ال توجد حكومة اآلن، وال توجد
قيادة في البالد". الرئيس ورئيس الوزراء ليس لديهما شرعية للقيادة،

وقشرة النظام الحاكم الفارغة تتصّدع".
▪وغادر وفد من صندوق النقد الدولي الجزيرة أواخر الشهر الماضي
بعد أن فشل حتى اآلن في التوصل إلى اتفاق إلعادة التمويل مع
الحكومة. إنهم يعرفون أن االحتجاجات يمكن أن تجتاح النظام الهش

في غضون أسابيع، أو حتى أيام.
▪وسينطوي أّي اتفاق محتمل لصندوق النقد الدولي إلى تخفيض
حاّد في اإلنفاق العاّم وتحميل تكلفة األزمة للّطبقة العاملة والفقراء.
ويقول صندوق الّنقد الدولي إّنه يريد أّوال "استقرار" ديون سريالنكا.
هذا هو الشعار الذي يرفعه المصرفّيون عند الموافقة على خّطة
جديدة للّدفع يتّم تمويلها من خالل بيع أصول الّدولة بأبخس األثمان.

▪واتفق الوزراء بالفعل على منح المنشآت النفطية التابعة لمؤسسة
سيالن للبترول لمجموعة من الشركات متعددة الجنسيات وخفض
نحو 800 ألف وظيفة في القطاع العام. ولن تؤّدي الهجمات إالّ إلى

زيادة الغضب في الشوارع.
▪يقول أهيالن إن العمال بحاجة اآلن إلى "البدء في تحّمل
المسؤولية ليس فقط لحّل أزمتنا السياسية، ولكن أيضا لمشاكلنا
االقتصادّية الساحقة. من أجل مستقبلنا االقتصادّي علينا أن نعتمد

على قّوة شعبنا بدال من وضع ثقتنا في آلّيات السوق". 
الخط األمامي

✪ سريالنكا قوة الشعب بدال من آليات السوق
 

▪دفعت األزمة المالية في سريالنكا اآلالف من المتظاهرين
المناهضين للحكومة الختراق حواجز الشرطة واقتحام القصر
الرئاسي في سريالنكا في عطلة نهاية األسبوع كانت تختمر منذ

عقود. 
▪تبلغ ديون سريالنكا أكثر من 50 مليار دوالر وتكافح من أجل
سداد قيمة الواردات األساسية. غالبية هذا الدين الخارجي - حوالي

47٪ - في شكل سندات سيادية دولية (اقتراض من السوق). 
▫وفًقا لمعهد Advocata ، (وهو مركز أبحاث مقره كولومبو) ،

▪ فإن أفضل 20 حامًال لمؤشر ISB شملوا المؤسسات المالية
JPMorgan و HSBC و UBS و Allianz و BlackRock الغربية مثل

 .Prudential و Chase
▪باقي الديون مملوكة للبنك الدولي وبنك التنمية اآلسيوي ودول
مثل اليابان والصين. اندلعت االنتفاضة في البداية بسبب أسوأ أزمة

اقتصادية في سريالنكا منذ عقود.
 

▪ على مدى السنوات الخمسين الماضية ، كانت سريالنكا فريسة
سهله للمؤسسات المالية الدولية ، حيث قدم صندوق النقد الدولي
ما ال يقل عن 16 قرًضا لسريالنكا بشروط نيوليبرالية قاسية مثل

خفض الدعم الحكومي للغذاء وخفض قيمة العملة المحلية. 
▪اشتدت االحتجاجات المناهضة للحكومة منذ آذار مارس 2022 ،
بهدف اإلطاحة بالرئيس جوتابايا راجاباكسا المسؤول عن الكثير من
سوء اإلدارة الذي أدى إلى تسريع األزمة. قامت حكومة عشيرة
راجاباكسا بتحول مفاجئ إلى الزراعة العضوية مما تسبب في كارثة

في إنتاج الغذاء.
▪باإلضافة إلى سوء إدارة الوباء ، كان راجاباكسا مسؤوالً عن  
التخفيضات الضريبية المثيرة للجدل التي أدت إلى خسائر فادحة

في اإليرادات الحكومية.
 ▪وكان الرئيس قد هرب في اللحظة األخيرة قبل أن يقتحم اآلالف
مقر إقامته. بعد االستيالء ، اندلع احتفال ضخم. قفز المتظاهرون
إلى المسبح الرئاسي أو التقطوا صوًرا ذاتية بمركبات راقية. ثم ،
بين عشية وضحاها ، أضرم المتظاهرون النار في العديد من منازل

أعضاء الحزب الحاكم.
 

▪كان قد نشر موقع العامل االشتراكي قبل االنتفاضة بيوم واحد
مقاال بعنوان الفقر المدقع يرتفع مع تراجع اقتصاد سريالنكا، بقلم

يوري براساد جاء فيه:
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بيان نحو فن ثوري حر 1938 _
أندريه بريتون _ دييجو ريفيرا

 
يمكن أن نؤكد دون مبالغة أن الحضارة اإلنسانية لم تكن يومًا مهددة
بهذا القدر من األخطار. لقد دمر الهمج بوسائلهم البربرية، أي
العارضة جدًا، الحضارة القديمة في زاوية محدودة داخل أوروبا. أما
اليوم فتترنح الحضارة العالمية بمجملها ضمن وحدة قدرها
التاريخي تحت تهديد القوى الرجعية المتسلحة بكل التقنية
الحديثة. ال ننظر فقط إلى الحرب التي تقترب. منذ اآلن، وفي زمن

السلم، صار وضع العلم والفن غير محتمل. 
 

 إن اكتشافًا فلسفيًا، سوسيولوجيًا، علميًا أو فنيًا، يظهر في ما
يحتفظ به من فردي في تكوينه، في ما يستخدم من صفات ذاتية
الستخالص واقعة تستتبع غنًى موضوعيًا، كما لو كان ثمرة صدفة
ثمينة، أي كتجٍل عفوي تقريبًا للضرورة. ليس بوسعنا أن نهمل
إسهامًا كهذا، سواء من وجهة نظر المعرفة العامة (التي تنزع إلى
تواصل تفسير العالم)، أو من وجهة النظر الثورية (التي تشترط
للوصول إلى تحويل العالم أن تكون فكرة صحيحة عن القوانين
التي تحكم حركته). بصورة أخص، ال يمكن أن نهمل الشروط
الذهنية التي يستمر هذا االسهام في الحصول وفقًا لها، ولهذا السبب
ال يمكن إال نحرص على ضمان احترام القوانين الخاصة
specifiques التي يلتزم بها الخلق الثقافي. والحال أن العالم الراهن
يجبرنا على مالحظة انتهاك هذه القوانين بصورة أكثر فأكثر
عمومية، انتهاك يجيب عليه بالضرورة إذالل أكثر فأكثر صراحة،
ليس للعمل الفني وحسب، بل كذلك للشخصية “الفنية“. إن الفاشية
الهتلرية، بعد أن صفت في ألمانيا كل الفنانين الذين عبر حب الحرية
عن نفسه لديهم إلى هذه الدرجة أو تلك، حتى ولو كانت تلك الحرية
شكلية، ألزمت أولئك الذين كان ما يزال بوسعهم أن يوافقوا على
اإلمساك بقلم أو بريشة بأن يجعلوا أنفسهم خدم النظام ويحتفلوا به
حسب األوامر، ضمن الحدود الخارجية ألسوأ اصطالح. حصل األمر
ذاته في االتحاد السوفياتي أثناء فترة الردة العنيفة التي بلغت اآلن

ذروتها
بديهي أننا ال نتضامن لحظة واحدة مع شعار “ال للفاشية، ال
للشيوعية!” مهما يكن رواجه الحالي، هذا الشعار الذي يجيب على
طبيعة الجاهل المحافظ والمذعور، المتعلق برواسب الماضي
“الديمقراطي“. إن الفن الحقيقي، أي ذلك الذي ال يرضى بتنويعات
وفق نماذج جاهزة بل يجتهد في إعطاء الحاجات الداخلية إلنسان

الزمن الحاضر وإنسانيته تعبيرها، ال يمكن إال أن يكون ثوريًا، 

 
 أي أن يتطلع إلى نفض كامل وجذري للمجتمع، ولو لم يكن سوى
لتحرير الخلق الثقافي من السالسل التي تكبله وللسماح لإلنسانية
بأن ترتفع إلى ذرى لم يبلغها في الماضي إال عباقرة معزولون.
نعترف في الوقت ذاته أن الثورة االجتماعية وحدها هي التي
يمكنها شق الطريق أمام ثقافة جديدة. إال أنه إذا كنا نرفض أي
تضامن مع الشيعة caste الحاكمة اليوم في االتحاد السوفياتي
فألنها بالضبط ال تمثل في نظرنا الشيوعية، بل هي عدوتها األكثر

غدرًا واألكثر خطرًا
 .

 تحت تأثير النظام الكلياني القائم في االتحاد السوفياتي، وبواسطة
األجهزة المسماة “ثقافية” التي يشرف عليها في البلدان األخرى،
امتد على العالم أجمع غسق عميق معاد لبروز أي نوع من القيمة
الروحية. غسق ووحل ودم حيث يغوص رجال متنكرون بهيئة
مثقفين وفنانين جعلوا ألنفسهم من العبودية رافعة، من جحود
مبادئهم الخاصة بهم لعبة مفسدة، من شهادة الزور االرتشائية عادة،
ومن تقريظ الجريمة متعة. إن الفن الرسمي للفترة الستالينية
يعكس بقساوة ال مثيل لها في التاريخ جهودهم الساخرة للخداع

ولتقنيع دورهم االرتزاقي الحقيقي. 
 

 إن االستياء الصامت الذي يستثيره في العالم الفني هذا االنكار
الوقح للمبادئ التي خضع لها الفن على الدوام والتي لم يخطر حتى
ببال دول مؤسسة على االستعباد أن نتنكرها هكذا كليًا، ينبغي أن
يخلي مكانه إلدانة جازمة. إن المعارضة الفنية هي اليوم إحدى
القوى التي بوسعها أن تساهم بصورة مفيدة في زوال نفوذ وفي
انهيار أنظمة يتهاوى تحتها، ال حق الطبقة المستَغلة في التطلع إلى
عالم أفضل وحسب، بل كذلك وفي الوقت ذاته كل شعور بالسمو

وحتى بالكرامة اإلنسانية. 
 

 إن الثورة الشيوعية ال تخاف الفن. إنها تدرك أنه في نهاية األبحاث
التي يمكن القيام بها حول تكون الموهبة الفنية في المجتمع
الرأسمالي المتهاوي، ال يمكن لتحديد هذه الموهبة أن ُيعتبر إال
كنتيجة لتصادم اإلنسان وعدد من األشكال االجتماعية المعادية له.
في هذا الظرف الوحيد، عند درجة الوعي التي ينبغي اكتسابها،
يجعل من الفنان حليفه المعد سلفًا. إن أوالية التصعيد
sublimation التي تتدخل في مثل هذه الحالة، والتي أبرزها
التحليل النفسي، هي إعادة التوازن المقطوع بين “األنا” المتماسكة
والعناصر المكبوتة. تحدث تلك اإلعادة لصالح “المثل األعلى لألنا”
الذي يواجه الواقع الحاضر غير المحتمل بقوى العالم الداخلي، قوى
الذات forces du soi الشائعة لدى كل الناس والتي هي باستمرار
في طور التفتح في الصيرورة. ليس على حاجة التحرر في النفس
إال أن تتبع بمجراها الطبيعي لكي تتواصل إلى الذوبان واالنصهار
مجددًا في هذه الضرورة األولية: حاجة التحرر لدى اإلنسان. يترتب
على ذلك أنه ال يمكن للفن أن يوافق، دون أن ينحط، على الخضوع
ألي توجيه غريب، وعلى أن يأتي طائعا ليمأل اإلطارات التي يعتقد
البعض أنهم قادرون على إلزامه بها، ضمن غايات براغماتية قصيرة
إلى أبعد الحدود. من األفضل إيالء الثقة لموهبة التجسيد المسبق
prefiguration التي هي وقف على كل فنان أصيل، والتي تستتبع
بدء حل (افتراضي) للتناقضات األكثر خطورة في عصره وتوجه

فكر معاصريه نحو إلحاحية إرساء نظام جديد.
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 دون أن يحتاج حتى إلعطاء انشقاقه االجتماعي شكالً بارزًا، مهددًا
بالحرمان من حق الحياة ومواصلة عمله عن طريق سحب كل
وسائل النشر من أمام هذا العمل. إنه لطبيعي أن يميل إذ ذاك نحو
التنظيمات الستالينية التي تقدم له إمكانية اإلفالت من عزلته. إال أن
التخلي من جانبه عن كل ما يمكن أن يشكل رسالته الخاصة به
والمسايرات الُمِحطة بصورة مرعبة التي تتطلبها منه تلك التنظيمات
لقاء بعض المغانم المادية التي تمنعه من البقاء في هذا الوضع مهما
يكن يسيرًا عجز اإلفساد عن النيل من طبعه. ينبغي أن يفهم مذ ذاك
أن مقامه في مكان آخر. ليس بين أولئك الذين يخونون قصية
الثورة في الوقت ذاته الذي يخونون فيه بالضرورة قضية اإلنسان،
لكن بين أولئك الذين يشهدون بإخالصهم الذي ال يتزعزع لمبادئ
تلك الثورة، بين أولئك الذين يبقون من جراء ذلك الوحيدين
المعدين لمساعدتها على التحقق وليضمنوا عن طريقها التعبير الحر

الالحق عن كل أنماط العبقرية االنسانية.
 

إن هدف النداء الراهن هو إيجاد أرضية تجمع النصراء الثوريين
للفن، من أجل خدمة الثورة عبر طرائق الفن والدفاع عن حرية الفن
بالذات ضد مغتصبي الثورة. إننا مقتنعون اقتناعًا عميقًا بأن اللقاء
على هذه األرضية ممكن لممثلي اتجاهات جمالية وفلسفية
وسياسية متباينة بصورة مقبولة. يمكن للماركسيين أن يسيروا هنا
يدًا بيد مع الفوضويين، شريطة أن يقطع الطرفان بصورة حاسمة مع
الروح البوليسية الرجعية، سواء مثلها يوسف ستالين أو تابعه

غارسيا أوليفر.
 

إن آالف وآالف المفكرين والفنانين المعزولين الذين يغطي صوتهم
الجلبة البشعة للملفقين المجندين هم اآلن مبعثرون في أنحاء
العالم. يحاول العديد من المجالت الصغيرة المحلية أن يجمع حوله
قوى شابة تبحث عن طرق جديدة ال عن إعانات مالية. إن أي اتجاه
تقدمي في الفن تهتكه الفاشية على أنه انحطاط. كل إبداع حر يعلن
الستالينيون أنه فاشي. ينبغي للفن الثوري المستقل أن يتجمع
للنضال ضد االضطهادات الرجعية ولينادي عاليًا بحقه في الوجود.
إن تجمعًا كهذا غاية االتحاد األممي للفن الثوري المستقل (أ. أ. ف.

ث. م.- FIARI) الذي نعتبر خلقه من الضرورة بمكان.
 

ال ننوي إطالقا أن نفرض كالً من األفكار التي ينطوي عليها هذا
النداء والتي ال نعتبرها من جانبنا إال خطوة أولى على الطريق
الجديد. نسأل كل ممثلي الفن، كل أصدقائه والمدافعين عنه ال
يمكنهم إال أن يفهموا ضرورة النداء الراهن، أن يرفعوا الصوت بال
إبطاء. نوجه االيعاز ذاته إلى كل النشريات اليسارية المستقلة
المستعدة للمشاركة في خلق االتحاد األممي وفي تفحص مهماته

ومناهج عمله.
 

ما أن يقام أول اتصال أممي عن طريق الصحافة والمراسلة سوف
نعمد إلى تنظيم مؤتمرات محلية وقومية متواضعة. ينبغي أن
ينعقد في مرحلة الحقة مؤتمر عالمي يكرس بصورة رسمية تأسيس

االتحاد األممي.
 

ما نريد يتلخص بالتالي:(استقالل الفن– من أجل الثورة) (الثورة–
من أجل التحرير النهائي للفن)
أندريه بروتون، دييغو ريفيرا

“المكسيك ٢٥ تموز ١٩٣٨

 
 

إن الفكرة التي كونها ماركس شابًا عن دور الكاتب، تشترط في
أيامنا استرجاعًا نشطًا. من الواضح أنه ينبغي مد هذه الفكرة، على
الصعيدين الفني والعلمي، إلى مختلف فئات المنتجين والباحثين.
لقد قال: “ينبغي طبعًا للكاتب أن يكسب ماالً ليستطيع العيش
والكتابة، لكن ال ينبغي بأي حال من األحوال أن يعيش ويكتب
ليكسب المال… ال ينظر الكاتب إطالقًا إلى أعماله على أنها وسيلة.
إنها غايات في ذاتها. ليست وسيلة، سواء بالنسبة إليه أو بالنسبة
لآلخرين، لذا فهو يتوصل إلى التضحية عند االقتضاء بوجوده
لصالح وجودها… إن الشرط األول لحرية الصحافة يكمن في كونها
ليست مهنة“. لقد آن األوان أكثر من أي وقت مضى لرفع لواء هذا
اإلعالن ضد أولئك الذين يريدون إخضاع النشاط الثقافي لغايات
خارجه، وأن ينصبوا أنفسهم كل الحتميات التاريخية الخاصة بذلك

النشاط.
 

 إن حرية اختيار تلك الموضوعات واالنعدام المطلق للقيود فيما
يخص ميدان ريادة الفنان، يشكالن بالنسبة إليه ثروة يحق له تمامًا
أن يطالب بها على أنها غير قابلة للتصرف. يهم على وجه الخصوص
أن يتحرر الخيال في ما يتعلق باالبداع الفني من كل إكراه. أال
يخضع إطالقًا وبأي ذريعة لقيد ُيكَبل به. نرد على أولئك الذين
يحضوننا اليوم أو غدًا على الموافقة على إخضاع الفن ألي نظام
ننظر إليه كمتعارض بصورة جذرية مع وسائله، برفض قاطع

وبإرادتنا الواعية االصرار على شعار: كل الحرية في الفن.
 

نعترف بالطبع للدولة الثورية بحق الدفاع عن نفسها ضد الرجعة
البرجوازية العدوانية، حتى عندما تغطي نفسها براية العلم والفن.
لكن ثمة هوة بين هذه التدابير المفروضة والمؤقتة القائمة على
الدفاع الثوري عن النفس وبين زعم قيادة االبداع الثقافي للمجتمع.
إذا كان على الثورة أن ترسي نظامًا اشتراكيًا قائمًا على التخطيط
المركز من أجل تنمية قوى االنتاج المادية، فإن عليها، فيما يخص
الخلق الثقافي، أن ترسي منذ البدء وتضمن نظامًا فوضويًا من
الحرية الفردية. ال أدنى سلطة، ال أدنى إكراه، ال أدنى أثر للقيادة! إن
مختلف تجمعات العلماء وفرق الفنانين الجماعية التي ستعمل على
حل مهام لم يكن لها أن تكون يومًا على هذا القدر من السمو، يمكن
أن تبرز وتبذل عمالً خصبًا فقط على قاعدة صداقة خالقة حرة،

دون أدنى إكراه من الخارج.
 

ينتج بوضوح عما سلف أننا بدفاعنا عن حرية االبداع، ال نريد إطالقًا
أن نبرز نزعة الحياد السياسية، وأنه ال يخامرنا أبدًا أن نبعث إلى
الحياة فنًا “صرفًا” مزعومًا يخدم عادة أهداف الرجعة األكثر فسادًا.
كال، إن لدينا فكرة سامية جدا عن وظيفة الفن فال ننكر تأثير
المجتمع. نعتبر أن مهمة الفن العليا في عصرنا هي أن يشارك بوعي
ونشاط في تهيئة الثورة. مع ذلك، ليس بوسع الفنان أن يخدم
النضال التحرري إال إذا كان مشبعًا ذاتيًا بمضمونه االجتماعي
الفردي، إال إذا أدخل حسه ومأساته في أعصابه وإذا عمل بحرية
العطاء تجسيد فني لعالمه الداخلي. في الحقبة الحاضرة الموسومة
باحتضار الرأسمالية، سواء الديمقراطية أو الفاشية، يجد الفنان

نفسه، 
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ندوتان حواريتان لليسار الثوري في شمال شرق سوريا
 

عقد اليسار الثوري في سوريا مجموعة من اللقاءات والندوات في
شمال شرق سوريا خالل فترة زيارة الرفيق غياث نعيسة للمنطقة،
كانت الندوة الحوارية األولى بعنوان “عشر سنوات .. سوريا إلى

اين؟!” في الرقة
 

 حيث شارك الرفيق " غياث نعيسة " ممثالً عن تيار اليسار الثوري
في سوريا في ندوة حوارية أقامها مجلس سوريا الديمقراطية
بالتعاون مع إتحاد مثقفي الرقة بعنوان ” عشر سنوات…سوريا إلى

أين”
 ناقشت الندوة تداعيات الوضع الدولي واإلقليمي على األزمة
السورية بحضور مجموعة من الشخصيات السياسية والمثقفة
والوجهاء والشيوخ ومستقلين وذلك يوم األحد 31/7 ضمن مسرح

المركز الثقافي بمدينة الرقة.
 

بدأ الندوة الدكتور " غياث نعيسة " المنسق العام لتيار اليسار الثوري
في سوريا بالتساؤل الذي ُيثار عند أّي منعطٍف لدى السوريين ”
سوريا إلى أين ؟!” وتحدث فيها عن انعكاسات األزمات الدولية
وتداعياتها على الوضع العالمي ككل وتشكيل تحالفات جديدة
وأضاف بأن بعض الدول اإلقليمية تحاول توسيع نفوذها مستغلة

الصراع الدولي القائم بالوكالة في أوكرانيا.
 

وحول التهديدات التركية أشار نعيسة إلى أن تركيا احتلت جزء من
سوريا وقامت بالتغيير الديمغرافي في عفرين وهذا الهامش سمح
لها أن توسع تدخالتها اإلقليمية في عدة دول أخرى والصراع
الدولي القائم مواتي لتركيا ولكن الدولتين الكبريتين لن تسمح ألي
دولة إقليمية بأن تربك استراتيجيتهما في هذا الصراع عبر عمل

عسكري سيكون له تداعيات عالمية.
 

أما فيما يتعلق بثورة الشعب السوري التي انطلقت عام 2011
وسبقها احتجاجات عديدة قبل هذا العام فقد وصفها نعيسة بأنها ”
عميقة جدًا وأدت إلى ممارسة السلطة ألقسى أنواع العنف تجاهها

والدور الخجول للدول اإلقليمية وظهور مصالح القوى العالمية 
” وأضاف نعيسة ” أن الثورة حينما كانت تهزم في مواقع كانت
قوات سوريا الديمقراطية تحقق انتصارات كبرى في شمال وشرق

سوريا”
 

 
 

وتابع نعيسة حديثه عن الواقع السوري وسبل الحل فقال:” على كل
القوى الوطنية والسياسية مهمات جسيمة أهمها إحالل السالم على
البلد وحل القضايا اإلنسانية من الجئين ومفقودين ومعتقلين
وإعادة توحيد البالد وتحقيق اإلستقالل وضرورة صياغة سياسات

إجتماعية تحقق الكرامة والعيش الكريم للشعب السوري”.
 

ونوه المنسق العام لتيار اليسار الثوري لدور مسد في توحيد
األطياف السورية ” علينا تعزيز هذه المظلة الديمقراطية الواسعة
واالستفادة من تجربة السنوات الماضية ورسم استراتيجيات
جديدة ليصبح القاطرة األساسية التي توحد كل األطياف

الديمقراطية سياسيًا مستندًة على األرض في اإلدارة الذاتية “.
 

في حين طرح الحضور عدة قضايا في مداخالتهم حول مآالت
الحراك الشعبي السوري قبل أحد عشر عامًا وعمليات التغيير
الديموغرافي والتدخالت الدولية وسفك الدم السوري وضرورة
اإللتفاف حول المشروع الديمقراطي الذي ينبغي أن ينقذ حالة

التأزم السورية.
 
 

وكانت الندوة الحوارية الثانية بعنوان تداعيات الوضع الدولي
واإلقليمي على األزمة السورية في حديقة القراءة بالحسكة

 
حيث شارك تيار اليسار الثوري في سوريا أيضا بندوة حوارية تحت
عنوان" تداعيات الوضع الدولي واإلقليمي على االزمة السورية " ،
في 25 تموز والتي تحدثت عن االزمة السورية منذ بدايتها وحتى
هذه اللحظة بجميع أطرافها ، وذلك في حديقة القراءة بمدينة

الحسكة.
 

حضر الندوة أعضاء مجلس األعيان و لجنة الثقافة بمقاطعة
الحسكة واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة وأحزاب سياسية

والعديد من المؤسسات المدنية والعسكرية وحشد من المواطنين.
 

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجالالً ألرواح الشهداء ، وتالها
المداخلة اإلفتتاحية من قبل الرفيق " غياث نعيسة " حيث
استعرض األحداث الراهنة في العالم ما بين الحرب األوكرانية و
الروسية والمنافسة بين الدول الكبرى واألزمات االقتصادية التي

تعم العالم أجمع وتأثيراتها على سوريا.
 

وأضاف " نعيسة " خالل مداخلته عن األزمة السورية والوضع
السيء الذي يعيشه الشعب السوري في مختلف األماكن ، ودور
القوى الديمقراطية واإلجتماعية واليسارية الموجودة في سوريا
وخارجها، والعمل على تحقيق وجهة من تخفيف التأثيرات الدولية
واإلقليمية على الوضع السوري والتعامل معها وتوحيد قواها ورسم
مسار مشترك لخروج سوريا من هذه االزمات واألوضاع السيئة التي
يعيشها الشعب  واالنتقال الى سوريا موحدة وديمقراطية ال مركزية
، والعتلة األساسية لتحقيق هذا المشروع هي تجربة اإلدارة الذاتية
في شمال وشرق سوريا ،والتي يجب ان تكون نقطة ارتكاز لكل
القوى الطامحة للحرية والديمقراطية والعدل اإلجتماعي في سوريا.

 
الخط األمامي
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