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

كيف ميكن لنا قراءة الديناميات الراهنة للثورة 

ال�سعبية ال�سورية و اأفاقها؟

مما ال �سك فيه اأن اخلراب العام يف البالد الذي 

ت�سببه وح�سية النظام الربجوازي الدكتاتوري، 

�سيرتك اأثاره ال�سلبية على م�ستقبل بالدنا فهو يدمر 

و ي�ستنزف طاقاتها احلية الب�رشية واملادية. ورغم 

ذلك ميكننا الت�سديد على عدد من هذه الديناميات 

وما قد توؤدي اليه: اأولها، الكمون االجتماعي 

للثورة باعتبارها ا�سا�سا ثورة الطبقات الكادحة 

واملاأجورة و املهم�سة. ثانيا،  جذرية اجلماهري 

الثائرة با�رشارها على كن�س النظام و رف�سها 

اخل�سوع مرة اخرى الأي ا�ستبداد اخر كائنا ما كان 

ومت�سكها بحريتها وامل�ساواة و العدالة االجتماعية، 

مع ارتفاع �سوية وعيها ال�سيا�سي والنقدي 

وخرباتها الكفاحية، فقد حتررت الطبقة العاملة 

وجماهري الكادحني من ربقة �سطوة الدكتاتورية 

الربجوازية احلاكمة ومن ايديولوجيتها ال�سمولية. 

ثالثا، تتميز الثورة ال�سورية ان الطبقات ال�سعبية 

الثائرة ابدعت واقامت هيئات تنظيمها الذاتي 

من اال�سفل عرب �سبكات التن�سيقيات امليدانية و 

املجال�س الثورية، وتن�سيء هيئات االدارة الذاتية 

لها ومن اال�سفل،   يجب تعميمها على ال�سعيد 

الوطني،  لتبني بذلك نواة ال�سلطة ال�سعبية البديلة 

ولرتتبط باأروع ما عرفه كفاح الطبقة العاملة 

والكادحني يف الع�رش احلديث ولي�سكل جزءا من 

وعيها وخربتها اخلا�سة مما يجعل من افاق جتذرها 

االجتماعي واقعيا..

كل ما �سبق يف�رش �سبب التكالب االمربيايل )ال�رشقي 

والغربي( وكذلك االنظمة الرجعية العربية وتركيا 

وايران وحلفائهم املحليني على العمل اله�ستريي 

حلرف الثورة ان مل يكن اجها�سها. ولكن الف�سل 

يواجه قوة امل�سادة حتى االأن.

 ثورتنا هي فعل انعتاق هائل للطبقة العاملة 

والكادحني وفقراء الفالحني... لذلك فاإن ثمة 

�سبح كابو�س يق�س م�سجع قوى الثورة امل�سادة 

واالمربيالية ويطوف بقوة  من خالل ال�رشاع 

الطبقي العنيف اجلاري : انه افق الثورة اال�سرتاكية.

»انها ثورة الفقراء«

ثورة الكادحني و امل�ضطهدين

اأن حترر الكادحني والطبقة العاملة هوبفعل الكادحني والطبقة العاملة اأنف�سهم العدد الثامن - اآب ٢٠١٢ 

كلمة العدد

من الوا�سح، بعد مقتل عدد من قادة االجهزة االمنية  ومنذ بدء معركة حلب يف ٢٠ متوز رجحان ميزان 

القوى ل�سالح الثورة ال�سعبية وتفاقم ت�سع�سع متا�سك نظام الدكتاتورية الربجوازية احلاكم، موؤكدا اي�سا 

الطبيعة الطبقية احلقيقية للثورة: ثورة العمال والكادحني والفقراء يف ن�سالهم ال�سلمي وامل�سلح �سد نظام 

دموي فا�سد. فال ميكن التعامل مع »اجلي�س احلر«  وكاأنه ذلك الق�سم املن�سق من اجلي�س النظامي بل هو 

فعال وحتى االأن مقاومة �سعبية م�سلحة ت�سم يف �سفوفها جنود و�سباط من�سقني، ال ي�سكلون وفق بع�س 

االح�سائيات اكرث من 3٠ باملئة منه. بل ي�سم خ�سو�سا العمال والفالحني والعاطلني عن العمل واق�سام 

من ال�رشائح الدنيا للطبقة الو�سطى. فاملقاومة ال�سعبية امل�سلحة حتوي يف طياتها كل ال�رشائح االجتماعية 

اجلهادية  املقاتلة  املجموعات  بع�س  �سفوفها  اىل  وان�سل  وعيها.  وتفاوت  اي�سا  تناق�ساتها  وكل  الثائرة 

الزعران، ولكن كال اجلهتني االخريتني ما يزاالن ي�سكالن حالة  لها بع�س  انتمائه  املتطرفة مثلما يدعي 

هام�سية جدا يف الثورة، و�سهدت كل الثورات االجتماعية يف تاريخ الب�رشية حاالت م�سابهة، بل واكرث 

من ذلك.

الب�سعة التي متت با�سمه والتي �سهدها احلراك  لقد جاء رد فعل »اجلي�س احلر« املدين لبع�س املمار�سات 

الغالبية  ملطالب  تلبية  الثورة  باأخالقيات  والتزامهم  افراده  �سلوكيات  حتدد  عهد  لوثيقة  وتبنيه  الثوري 

العظمى من مكونات احلراك الثوري لتوؤكد مرة اخرى ان احلراك الثوري ومن �سمنه املقاومة ال�سعبية 

امل�سلحة مل تقع ا�سرية قوى رجعية او اقليمية او امربيالية كما يحاول ان يروج بع�س ادعياء الي�سار، بل على 

العك�س ليك�سف ان تاأثري هيمنة قوى الثورة امل�سادة املذكورة  يف الثورة يبقى حمدودة جدا. 

فقوى الثورة امل�سادة املعنية تخ�سى الثورة ال�سعبية ال�سورية الأنها ثورة اجلماهري ال�سعبية التي تبنى هيئات 

من  �سهدت  مهما  اجتماعيا  الثورية  ال�سريورة  جتذير  عن  تناأى  ال  بذلك  وهي  الذاتية  وادارتها  تنظيمها 

منعطفات او�رشبات او تراجعات. لذلك  يقع على كل مكونات الي�سار الثوري مهمة عاجلة وم�سريية 

هي بناء لبنات احلزب اال�سرتاكي العمايل اجلماهريي يف خ�سم الثورة امل�ستمرة.
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تن�شيقية ال�شويداء/ فرع �شهبا وقراها

الثورة ال�شورية ثورة اإجتماعية

اإىل  واحلقوقية،  االإن�سانية  املنظمات  جميع  اإىل 

ال�سورية  االإخبارية  وال�سبكات  التن�سيقيات  جميع 

جميع  اإىل  ال�سورية،  الثورة  اإعالم  على  القائمني 

 : درعا  ريف  يف  احلر  ال�سوري  اجلي�س  كتائب 

كتائب  من  م�سبوقة  غري  ت�سهد جرمية  درعا  مدينة 

نظام اجلرمية االأ�سدي، خميم الالجئني الفل�سطينيني 

ال�سد  طريق  وحي  درعا  يف  املباع  اجلوالن  واأبناء 

بكل  الهمجي  لالعتداء  يتعر�سان  املنكوب 

اأكرث من خم�سني دبابة وعربة بي ام بي  الو�سائل، 

االأحياء،  املدنيني يف  على  يومني  منذ  نريانها  تفتح 

كل  يف  موت  ورائحة  دمار  ال�سهداء،  ع�رشات 

املحاور  جميع  من  اقتحامه  مت  درعا  خميم  مكان، 

ثالثة  من  اأكرث  على  االأ�سدية  الدبابات  و�سيطرت 

املدنيني  من  الب�رشية  الدروع  با�ستخدام  اأرباعه 

واالأطفال، حي طريق ال�سد يقتحم ويدمر واإعتقال 

عمره  يتعدى  من  كل  �سكانه  من  مئتني  من  اأكرث 

االعتقال  حمالت  تزال  ال  يعتقل،  ع�رش  ال�ساد�سة 

والقتل م�ستمرة، اقتحموا امل�سفى امليداين يف خميم 

ال  الق�سف  لل�سهداء،  جثماناآ   ١١ وخطفوا  درعا 

يتوقف، اأبطال اجلي�س احلر يحاولون الدفاع بكل 

ما لديهم، لكنهم يعانون االآن نق�ساآ يف الذخرية، 

يا اأ�سحاب ال�سمائر احلية يا �سوريني، درعا تذبح 

عائالت  اهلل،  اإال  مغيث  من  وما  العامل  اأعني  اأمام 

جمازر  من  ونخ�سى  درعا  خميم  يف  رهائن  اأخذت 

كل  يف  املوت  رائحة  والن�ساء،  االأطفال  بحق 

مكان، يا اأ�سحاب ال�سمائر اأجندوا املدنيني اأجندوا 

اخوانكم، كيف �ستهنئون باإفطاركم ونحن نذبح، 

من  منوت  ونحن  باإن�سانيتكم  �ستفتخرون  كيف 

اأجل حريتنا وحريتكم، اأجندونا فاإننا منوت هنا. 

درعا 28 \ 7 \ 2012

االجتماعية،  الثورات  كل  مثل  ال�سورية،  الثورة 

لي�ست جمرد معركة بني العمال والراأ�سماليني. ومع 

ذلك فان هذا ما ميكن توقعه متاما. فكما قال لينني 

يف معار�سته ال�سهرية الأولئك الذين ادانوا الن�سال 

االيرلندي �سد اال�ستعمار:

من  خالية  اجتماعية   ثورة  قيام  تخيل  »ان 

الربجوازية  من  الأق�سام  الثورية  االنفجارات 

ال�سغرية بكل مواقفها امل�سبقة، وخالية من احلراك  

وان�ساف  الربوليتاريا   جلماهري  �سيا�سيا   الالواعي 

والكني�سة  االرا�سي  مالكي  قهر  �سد  الربوليتاريا 

ان  القومي....الخ،  اال�سطهاد  و�سد  وامللكية 

تخيل ذلك كله يعني رف�س  الثورة االجتماعية.

ي�رشخ  هنا  واحد  املعركة(  خنادق  يف  )�ستجد 

»نحن مع اال�سرتاكية« وواحد اخر يف مكان اخر 

ي�رشخ« نحن مع االمربيالية«، وهكذا ما �ستكون 

املفذلكون  اأولئك   فقط  االجتماعية،  الثورة  عليه 

ت�سويه  ميكنهم  �سخيفة  نظرة  هكذا  يحملون  ممن 

التمرد االيرلندي وو�سفه باالنقالب.

ان اي كان ينتظر ثورة اجتماعية »نقية« لن يع�س 

خدمة  يقدم  �سخ�س  هكذا  يراها.  حتى  احد  ابدا 

لفظية للثورة دون ان يفهم ماذا تعني الثورة.

ولكن  بامتياز،  اجتماعية  ثورة  ال�سورية  الثورة 

بال  ام  ب�سبب  »طبقي«  كلمة  با�ستخدام  اال�رشاف 

وحديث  للثورة،  مارك�سيا  حتليال  يقدم  ال  �سبب 

امنا  الثورة  العاملة يف  الطبقة  البع�س عن »غياب« 

هدفه تربير مفهوم امل�ساحلة مع ال�سلطة للبع�س او 

الثورة  للبع�س االخراحلامل ملفهوم  الربجوازية  مع 

تخدم  الثورة  بان  يدعي  من  اما  مراحل.  على 

فامنا يخون  بايدي االخرية  لعبة  انها  او  االمربيالية 

ق�سية اال�سرتاكية. 

اال�سرتاكية  اأن  موؤمنًا  مارك�سيًا  ومازلت  كنت  لقد 

هي احلل للكثري من امل�ساكل االجتماعية والنف�سية 

واالقت�سادية التي نراها يف املجتمعات الراأ�سمالية. 

حقدت  اأكرههم،  ومازلت  االأغنياء  كرهُت  لقد 

كل  اأكره  عليها.  اأحقد  ومازلت  الربجوازية  على 

اإذا مل تكن يف متناول اجلميع واأكره  الغنى  مظاهر 

متلك اأي �سيء ال ميكن للجميع بدون ا�سثناء متلكه 

الثورة  حلم  كان  �سوريا،  وطني  يف  كنت  عندما 

والنزول اإىل ال�سارع - للتعبري عن رف�س اال�ستبداد 

يوم  وذات  يومًا.  يفارقني  مل  والفقر-  والقمع 

ال�سعب  قرر  وعندما  الفائت  العام  اآذار  من  ربيعي 

املارك�سية  اأوجدت  والذي  الفقري،  امل�سحوق 

الأجله، االنتفا�س، �سعرت بالغبطة واأدمعت عيناي 

لو  ومتنيت  للحرية  ي�رشخون  حوران  اأهل  لروؤية 

كنت موجود معهم الأبو�س االأر�س حتت نعالهم، 

ليقف  الي�سار  مّدعي  بع�س  اإنتف�س  الوقت  وبنف�س 

وتدمر،  وتنتهك  تقتل  التي  ال�سلطة  جانب  اإىل 

ومل  اجلوامع  من  خرجوا  ال�سوريني  اأن  بحجة 

يخرجوا من امل�سارح ودور االأوبرا التي بناها لهم 

يتحدثون  يوؤ�سفني كالمهم وهم  !! كم  االأ�سد  اآل 

وحمد  وقطر  وال�سعودية  واملوؤامرة  املمانعة  عن 

والبرتودوالر وغريها من الكالم ال�سف�سطائي.

 ملاذا ال يحرتم الرفاق ما تبقى من كرامتهم ويذهبون 

ملاذا  يذهبوا؟  اأن  مارك�س  كارل  اأرادهم  اإىل حيث 

ال يحرتم هوؤالء ما تبقى من حرب منظريهم والذي 

؟  كتبهم  يف  كتبوه  ما  كل  �سهداوؤنا  دماء  فاقت 

�سالت؟  التي  والدماء  الدمار  هل خافوا من حجم 

»الثورة  اأن  قال  عندما  توجن  ماوت�سي  يقروؤوا  اأمل 

لوحة  كتابة مقال وال ر�سم  اأو  لي�ست حفل ع�ساء 

اأو عمل تطريز« اأم اأنهم يريدونها ثورة ا�سرتاكية ؟ 

اأمل تقل روزا لوك�سمبورع اأن »اال�سرتاكية مرهونة 

بالتغيري والدميقراطية« ؟ اأمل تقل لهم اأن »الثورة هي 

الي�شار بني روزا وموزا
اأف�سل مدر�سة للربوليتاريا«، فلماذا مل ينخرطوا يف 

الثورة ليبقوا بالقرب من الربوليتاريا اإذا كانوا فعاًل 

باملعنى  ثورة  اأنها  يقتنعوا  مل  اإذا  ؟  الأجلها  يعملون 

تقل  اأمل  للواقع،  تغيري  جمرد  واأنها  للكلمة  احلقيقي 

روزا لوك�سمبورغ اأن » التغيري هو ما ميهد للثورة 

احلزب  واأن  العك�س«  ولي�س  الواقع  اأر�س  على 

العاملة  والطبقة  الطبقات  نتاج �رشاع  هو  الثوري 

من  الظروف،  بع�س  يف  يولد،  قد  وبالتايل  ذاتها، 

ن�ساط الربوليتاريا ولي�س العك�س؟

ال�سارع  من  خرجت  �سيوعيًا،  ومازلت  كنت 

الثورة بكل مظاهر  ال�سارع ومازلت، وهذه  ومع 

قتل ونهب  اأخطاوؤها من عمليات  االأ�سلمة وبكل 

و�سعار  باإ�سمها  تتم  وتدمري  وتكفري  جثث  ورمي 

يا اهلل« متثلني واأنا  »اهلل واأكرب« و«ياهلل مالنا غريك 

اأمثلها واأنتظر اليوم الذي �سننت�رش فيه ونعود لنخلق 

حزب يكون للفقراء ومع الفقراء فقط.

اأنكم  اأقول لهم : لو  اأوؤالئك منظروا املارك�سية  اأم 

وموزا  حمد  قاله  مما  باأكرث  روزا  قالته  مبا  اأهتمتم 

لكان موقفكم بجانب ال�سعب ال�سوري.

عزام اأمني
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تزدهر خالل الثورة ال�سعبية ا�سكال رائعة وجنينية لهيئات االدارة الذاتية للجماهري الثائرة، وهي ا�سكال لل�سلطة ال�سعبية البديلة التي تبنى من اال�سفل، والتي 

يدعو لها تيار الي�سار الثوري باعتبارها ال�سكل االرقى طبقيا لبناء ازدواجية ال�سلطة على طريق اقامة �سلطة العمال والكادحني.

وي�سري ال�سحفي املعادي لالإمربيالية املعروف مبهنيته اناند غوبل يف مقال له يف جملة هاربر بعد زيارة له ملدينة تفتناز وما حولها:

مللء الفراغ الذي خلفه غياب اجهزة الدولة اجتمع املواطنون �سويا النتخاب جمال�س حيث �سكل الفالحون  جمال�سهم وكذلك �سكل كل من التجار والعمال 

واملعلمون والطلبة والعاملون يف جمال ال�سحة والق�ساة واملهند�سون والعاطلون عن العمل جمال�سهم، يف بع�س البلدات انبثقت املجال�س من �سبكة النا�سطني يف 

التن�سيقيات امليدانية املوجودة، وتقوم هذه املجال�س بدورها بانتخاب ممثلني عنها للم�ساركة يف املجل�س املحلي على م�ستوى املدينة باأكملها، وهذا املجل�س 

املحلي ملدينة تقتناز وما حولها هو هيئة احلكم الوحيدة التي حتوز على اعرتاف املواطنني بها.

ويف اجتماع ح�رشه غوبل للمجل�س املحلي للمدينة عقد يف اجلامع وتناول النقا�س حول اىل اي مدى باإمكانهم دعوة اغنياء املدينة اىل دعم املجل�س املحلي 

للمدينة رفع رجل عجوز يديه اىل االعلى و�رشخ : انها ثورة الفقراء وعلى االغنياء القبول بطلبنا«، وبعد ذلك التفت ال�سخ�س العجوز اىل ال�سحفي غوبل 

وقال له : لقد مررنا على كل بيت يف املدينة وحددنا احتياجاته وقارناه مبا يتوفر لنا من دعم، كل �سيء م�سجل  ومعلن وميكن لكل املواطنني االطالع عليه«.

كفرنبل.. مت انتخاب جمل�سها الثوري املحلي انتخابًا دميوقراطيا، لتدخل املدينة يف �سياق املدن التي ُت�سرّي اأمورها ذاتيا بعد اأن حررت نف�سها بنف�سها من 
�سلطة الدولة، وهو ال�سكل االأكرث دميقراطية الإدارة حياة النا�س، م�ستذكرة بذلك جتربة الكومونة عام ١87١ وجمال�س العمال والفالحني واجلنود يف العامل.

انتخاب املجل�س الثوري يف معرزيتا حكاية ت�ستحق ت�سليط ال�سوء

٢١ مر�سح جنح منهم ت�سعة. جلنة تنظيم ومراقبة وفرز النتائج تكونت من اأع�ساء التن�سيقيات واجلي�س احلر واملجال�س الثورية من القرى املجاورة.

 للمرة االأوىل يتعرف االأهايل على �سندوق اقرتاع. بكل حرية وم�سوؤولية... وتقدم املجل�س بربنامج عمل مع مهام ت�ستمر لثالثة اأ�سهر تليها مرحلة التقييم.

وكما اأ�سار اأحد النا�سطني فاإن جتربة جلان االإدارة املحلية تنت�رش يف العديد من املناطق املحررة وجناحها منقطع النظري يف حماية املرافق العامة واحلفاظ على نظافة 

ال�سوارع وتاأمني املواد الغذائية لالأهايل واإ�ساعة ال�سلم بينهم تثبت لنا اأمرين:

 ١- ال تخافوا على �سبابنا فهم قادرون على اإدارة بلدهم ومواجهة حتدي �سقوط النظام وح�سول الفراغ.

 ٢- الثورة غرّيت ال�سوريني كثرياً وقربتهم من بع�سهم اأكرث من اأي وقت م�سى، وخل�ستهم من عقد االأنانية وامل�سلحية التي كّر�سها فينا النظام على مدى عقود 

حتى حل�سبنا اأن املجتمع قد تفّكك.

 

ال�سعب ال�سوري يكتب التاريخ فعاًل ؛ بدمائه من جهة، وبتاآلفه وباإ�ستقاللية اإرادته العالية وامل�سوؤولة من جهة اأخرى... 

 اعت�سام عمايل

نّفذ ع�رشات العمال املوؤقتني واملثبتني يف عملهم من موؤ�س�سة دار البعث اعت�سامًا داخل الدار يوم االأحد ٢9/ 7 / ٢٠١٢ رافعني مطالبهم العادلة، طالبني البقاء 

يف عملهم دون نقل، وذلك بعد القرار املجحف الذي اأ�سدره املدير العام للدار. واأكد املعت�سمون : اأن �سبب اعت�سامهم هو القرار اجلائر الذي اأ�سدره املدير 

العام بحق 38٠ عامل، وذلك بنقلهم خارج دار البعث، م�سريين اإىل اأنهم اأ�سحاب خربات وخدمات، وبع�سهم التي متتد الأكرث من ع�رشين �سنة، والن عملية 

نقل املياومني دون تثبيتهم يعني اإمكانية ف�سل هوؤالء اأو ت�رشيحهم ب�سكل تع�سفي بعدا�سهر!.

واأ�ساف العاملون : ان اعت�سامهم يهدف لتحقيق مطالب ثالثة وهي : 

اأواًل: تثبيت جميع العاملني دون متييز اأو اإعطاء االأف�سلية للمقربني من االإدارة، خا�سة واأن املثبتني مل يعاملهم كمثبتني قدامى.

ثانيُا: املطالبة بتغيري االإدارة احلالية التي ح�سب قولهم الأنها ال�سبب يف تراجع الدار، والغريب اأنهم مل يخافوا من االإعالن عن االأ�سماء التي يجب تغيريها، وهم 

املدير العام واملدير االإداري واملدير املايل. 

ثالثا: ت�سكيل جلنة حمايدة خارج اإطار الدار لنقل العاملني بناء على رغبة العامل ودون اأي اإجراء تع�سفي بحق املياومني.

من اجلدير بالذكر، اأن االعت�سام ظل قائما اإىل اأن تدخل وزير االإعالم عمران الزعبي ووعد العمال بحل الق�سية كما يريدها العمال، الطبقة العاملة ال�سورية  مل 

تتوقف عن الن�سال املطلبي وال�سيا�سي، ان دخولها ملعرتك ال�سريورة الثورية ب�سفتها الطبقية �سيعمق الطابع االجتماعي وال�سيا�سي للثورة..

»اخلط االأمامي«

جمال�س االدارة املحلية ال�شعبية الثورية تزدهر يف كل مكان
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�شندوق العر�س ال�شعبي ومفاجاآته

الذي  ال�سلمي  امل�سار  اإنتاج  اإعادة  على  اإ�رشار  يف 

اإجرتحته القوى الثورية يف االإنتفا�ستني ال�سعبيتني 

يف تون�س وم�رش ومت�سكتا به يف �رشوط مو�سوعية 

تثبيت  من  ومكنته  اخليار  هذا  خدمت  وذاتية 

والرايات  الهتافات  لتكون  الن�سالية،  قواعده 

املعلومات  ثورة  واإجنازات  وال�سور  والالفتات 

ال�سخمة  ال�سعبية  واحل�سود  التعبريية،   و�سائله 

املنظمة اأدواته الن�سالية.

عنا�رش  ال�سوريون  امليدانيون  املنا�سلون  و�سع 

والعدالة  احلرية  بقيم  وثقلوهما  واملدنية  ال�سلمية 

تكاد  جتربة  مطلقني  الوطنية،   الهوية  وواحدية 

تكون من العدم، حكمها اإرث ن�سايل غري متجذر، 

كر�سه القمع الطويل وعملت الت�سفوية واالإق�سائية 

)االإعدام-القتل- املادي  املزدوج  مبعناهما 

ال�سجون الطويلة التدمريية... م�سفوعني بالقوانني 

للم�ساركة  اإمكانية  اأي  )اإق�ساء  واملعنوي  املالزمة( 

التزييني(  بابها  من  حتى  ال�سلطة،   هوام�س  يف 

وحركة  الع�سكرية،   الطغمة  عند  اأحادية  كو�سيلة 

�سيا�سية منهكة �سعيفة معزولة وحتمل بعمق مرياث 

االإ�سالحية  باحللول  واإالإلتزام  للم�ساومة  القابلية 

والرتويج لها،  حلول اأثبتت الوقائع التجريبية منذ 

ولن  مل  اأنها  اآذار٢٠١١   ١8 اآذار١963وحتى   8

تاأتي اأبداً،  ولي�ست على الطاولة ال�سيا�سية للطغمة 

الع�سكرية،  و�سي�ساهم تبني هذا اخليار يف االإتالف 

والتدمري ال�سيا�سي والفكري الأكرث من اأربعة اأجيال 

الطغمة  و�ستتكفل  ال�سيا�سي،  العمل  طالئع  من 

الع�سكرية بعزل اجلماعات املتمردة عليه واإهالكها.

اأوان دفن القوى ال�شيا�شية التقليدية

االإحتجاجي  ال�سعبي  للحراك  االأوىل  االأ�سابيع  من 

املوؤ�رشات  توفرت  اآذار٢٠١١،    ١8 درعا  يف 

اإنتفا�سة  اأواًل  اإىل:  حتوله  قابلية  عن  واملعطيات 

ال�سيا�سات  يف  العميقة  اأ�سبابها  لها  ثورية،   �سعبية 

اآالف  من  وحزمة  الطبقي  والتهمي�س  االإقت�سادية 

االأ�سباب الفرعية التي تراكمت خالل ن�سف قرن،، 

والزالزل،   الربكانية  االإنفجارات  مثل  فالثورات 

للتناق�سات  بطيئة  لرتاكمات  طويلة  �سريورة  نتاج 

على مدى فرتة زمنية ممتدة،  لت�سل اإىل نقطة حتدث 

خاللها قفزة مفاجئة،  كاأنها تثبيت يقيني لفر�سية 

�ساغه  الذي  هيغل  ولـ»منطق«  الفرا�سة«  »اأثر 

باأثر  ع�سكري  برديف  وثانيًا  عام١8١3...الخ 

مبا�رش للعدوانية احلربية واجلنون االأمني والبهائمية 

من  �سكاًل  بعمومها  اأخذت  التي  الطائفية، 

االإجتياح والتعرية لقيم جمتمع تقليدي واالإ�ستهتار 

للقتلى  املتعمد  الت�سويه   / اجلن�سي  بها)االإغت�ساب 

بال�سكاكني...( الذبح   / اجلوامع  ق�سف   /

ووجوداجلي�س كقوة ع�سكرية منظمة قوامها يزيد 

على ن�سف مليون يتوزعون بني من يوؤدي اخلدمة 

تتخذ  املتطوعني،  البد من  االإلزامية ومن هم من 

فيه  ت�سارك  كانت  والتي  اأمامها  يح�سل  مما  موقفًا 

وفق االإن�سباط الع�سكري: نفذ ثم اإعرت�س!!الذي 

حتول اإىل:نفذ واإال قتلك من هو خلفك،  وت�ستدعي 

اإىل  وال�سباط  اجلند  من  االآالف  االأمنية  االأجهزة 

التحقيق والعقوبات الع�سكرية الأنهم اإحتجوا على 

الع�سكرية ال�سارمة ووجدوا فيها كذبًا  التعليمات 

يف الروايات عن ع�سابات م�سلحة وهم يقتحمون 

اأو  املنزلية  بـ»التفريعة«  اأنا�س عزل  بيوت وجموع 

بلبا�س النوم،  اأو اإنتزاع اأطفال من اأح�سان اأمهاتهم 

التحقيق،   اأقبية  اأو  االإعدام  �ساحات  اإىل  وجداتهم 

و�ساهمت االإنطالقة يف املدن املتو�سطة واالأرياف 

حماية  كو�سيلة  الفردي  ال�سالح  فيها  يتوفر  التي 

ذاتية،  من دعم هذا االإحتمال،  حني بداأت تتوارد 

وتتاأكد وتتو�سع ق�س�س جرائم االإغت�ساب والذبح 

والقتل الفوري دون االإ�ستجواب اأو التاأكد من اأي 

�سبهة. والق�سة برمتها مل تكن تبادل وقائع واإعادة 

التي  االإ�سكاليات  كما  الطازجة،   بالواقعة  اإقرار 

وقفت يف وجه املدونيني العرب يف اإنطالقة ع�رش 

التي  احلارة  الواقعة  العبا�سي،   الع�رش  يف  التدوين 

تنتجها االإنتفا�سة كل يوم،  هي احلقيقة التي متلك 

القابلية لتكون االأ�سا�س لت�سييد املعرفة واإمتحانها،  

اإحتاجت دومًا لعدم االإنكار واإهالة وقائع موازية 

لالإرباكها،  وملوقف ثوري وا�سح وحا�سم.

ال�سعبية  االإنتفا�سة  يف  احلركية  القوى  لكن   

وباأثر اأويل للقوى ال�سيا�سية التقليدية )حتى ال نوقع 

ال�سورية  ال�سيا�سية  القوى  كل  ت�سليل،   يف  الثوار 

تنبثق  مل  الثورية-اجلديدة  القوى  تقليدية،   قوى 

بعد،  وباتت ترتاكم املعطيات املو�سوعية والذاتية 

من  حزمة  توفر  ياأخذا  مل  لالإنطالق(  تهيوؤها  التي 

على  الع�سكري  للتحول  املو�سوعية  االإمكانات 

حممل اجلد،  عرب التاأكيد املفرط على ال�سلمية،  وهو 

ال�سريورة  على  الذاتية  الرغائب  اإ�سقاط  ما  مبعنى 

حركيتها  على  وامل�سادرة  لالإنتفا�سة  التاريخية 

املفتوحة واإعتبارها املقرر الرئي�سي لتلك ال�سريورة 

العدوانية  للحربية  الظهر  باإدارة  لها  وال�سامن 

يعاين  ومل  الع�سكرية  الطغمة  بها  واجهتها  التي 

الريا�سي،   االإحتمال  باب  من  حتى  اخليار،   هذا 

الذي يعرب عن ال�رشورة التاريخية التي باتت حتكم 

االإ�رشار  وتعزز  و�سريورتها،   ال�سعبية  االإنتفا�سة 

على ال�سلمية املطلقة عند بع�س هذه القوى لياأخذ 

�سكاًل هزليًا تهريجيًا،  ليوؤكد على اأمرين اإما اإنف�سااًل 

ب�سبكية العني الثورية عن روؤية �سياقات االإنتفا�سة 

املقوالت  اإ�ستنتاج  على  املقدرة  واإفتقاد  ووقائعها 

النظرية وال�سيا�سية منهما،  اأو التواطئ مع الطغمة 

الع�سكرية،  حني بات ياأخذ ذاك التنكر �سكل اإدانة 

موقع  يف  ومنا�سليها  االإنتفا�سة  وو�سع  و�سخرية 

التبادل  من  منط  يف  واالإدانة،   واالإتهام  ال�سبهة 

الوظيفي بينهما،  لت�سهيل مهمة اجلناح احلربي يف 

الق�سف عليها وتدمريها،  دور طاملا برع به الكهنة 

املتمردين،  ي�ستدرجون  وهم  الو�سطى  القرون  يف 

الكن�سي  باحلرم  الع�سكري  االإقطاع  حكم  على 

واملحارق،   املقا�سل  اإىل  ال�سوداء،  واالإفتاءات 

وامل�سكلة العميقة التي وقع فيها دعاة...

واالأخالقي،   ال�سيا�سي  م�ستوييها  يف  ال�سلمية 

لكونهم  رمبا  بديلة،   اإ�سرتاتيجية  يقدموا  مل  اأنهم 

لتتحول  ومفاعيلها،  الثورية  احلركية  خارج 

تطمئن  جموفة،   لفظية  جمرد  اإىل  عندهم  ال�سلمية 

ما تبقى عندهم من اأخالق، وتاأكل نف�سها وحتف 

بدمها  لت�ستمتع  حديدي  مربد  على  كقطة  ل�سانها 

الوظيفة  الغاية  لتوؤدي  احلديد،   نزف  تخاله  وهي 
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الوحيدة املتبقية لها،  الطعن يف خوا�رش االإنتفا�سة 

وقلبها الناب�س،  يف م�ساهمة لتقوي�س �رشعيتها.

 ونظرت اأطراف اأخرى من القوى التقليدية بعني 

براغماتية ذات منحى تكتيكي للمظاهر الع�سكرية 

املوؤازرة  �رشورة  مع  للتو�سع،   املو�سوعية  وقابليتها 

االإمربيالية لك�رش التفاوت يف ميزان القوى ولتحقيق 

احل�سم وتكري�سه،  بكونها الطريق امللكي للو�سول اإىل 

حل �سيا�سي-تفاو�سي ذا نتائج يقينية،  ت�سكل خمرجًا 

اآمناً الإعادة توزيع احل�س�س يف ال�سلطة ال�سيا�سية.

مد  عن  برمتها  التقليدية  القوى  عجزت  لقد   

االإنتفا�سة ال�سعبية الثورية بقراءة ومقاربات علمية 

واأفقها  وم�رشوعها  الع�سكرية  الطغمة  ت�سمل 

به  وتقوم  قامت  الذي  الوظيفي  والدور  ال�سيا�سي 

منذ تكونها،  واإ�ستيعاب ال�رشوط املحيطة بها دوليًا 

والكيفيات  وم�ساحلها  وممكناتها  واإقليميًا  وعربيًا 

واجلهوزية  ذلك،   عن  خاللهما  من  يعرب  التي 

على  القدرة  وحدود  ال�سوري،   لل�سعب  احلقيقة 

تفعيلها وتاأطريها.

ما فرقه االإنحطاط ال�شيا�شي املزمن لن جتمعه 

االإنتفا�شة ال�شعبية

القوى  خطاب  �سفهية  يف  االإنق�سام  باكراً  ظهر 

التقليدية،  وهو اإنق�سام له جذوره االأبعد واالأعمق 

حتوله  قبل  ال�سعبية،   االإنتفا�سة  اإنطالقة  زمن  من 

اإىل الكتابية والتنظيمة،  وينطلق هذا االإنق�سام من 

التجاور والت�ساكن بني  ال�سيا�سية عينها،   االأر�سية 

االإنتهازية واالإ�سالحية:

الطغمة  مببادرته  تاأخذ  اإ�سالح  على  تعويل   )١

يوؤ�رش  ما  ياأتي ولي�س  لن  اإ�سالح  الع�سكرية،  وهو 

على اإمكانية حدوثه،  على العك�س منه،  اأظهرت 

اأي  اإلتقاط  عن  التام  عجزها  الع�سكرية  الطغمة 

معها،   للتكيف  اإ�ستعداها  واإبداء  اإ�سالحية  مبادرة 

حتى تلك املبادرات التي ت�رشبت من بني مكاتب 

اأجهزتها االأمنية واحلزبية )لقاء فندق �سمري اأمي�س/

الوطن... �سقف  حتت  �سحارى/مبادرة  لقاء 

وغريهم( على �سبيل املثال،  ليوؤدي دوراً واحديًا،  

ك�سب املزيد من الوقت الإنهاك االإنتفا�سة ال�سعبية 

االأذيات  واإيقاع  واالإغتيال  واالإعتقال  بالقتل 

واإخراجهم  امليدانيني  املنا�سلني  العميقة يف  البدنية 

اأ�س�س  وتدمري  ال�سيا�سي،   ال�رشاع  �ساحة  من 

املنازل  بق�سف  اإنت�سارها  مناطق  االآدمية يف  احلياة 

املحا�سيل  وحرق  والكهرباء  املياه  و�سبكات 

واالأدوات الزراعية وقتل املوا�سي،  ومنع �سبكات 

يف  اجلرحى  وقتل  التدخل،   من  الطبية  االإغاثة 

االإغاثة  امل�سايف وامل�ستو�سفات،  ومنع جمموعات 

وقتلهم  لهم  والتعر�س  اأهدافها  اإىل  الو�سول  من 

وحرق �سياراتهم... وهو خيار اإحتفظ به اأ�سحابه 

ومل ينفكوا عنه )هيئة التن�سيق على وجه اخل�سو�س،  

ب�سكل  لتجدده  اخليار(  ذاك  من  الوحيد  املتبقي 

واملجازر  املروعة  احل�سارات  قلب  يف  دوري 

الدامية،  وتطلقون مبادراتهم ال�سيا�سية يف اأوانها،  

لتغطي بعمومها على احلربية الفا�سية وت�سعفها.

احلا�سم  ودوره  اخلارجي  العامل  على  تعويل   )٢

ال�سيا�سي  اخليار  ولهذا  ال�سيا�سي،   ال�رشاع  يف 

 ٢٠١١ اآذار   ١8 اإنتفا�سة  قبل  ملا  تعود  جذور 

االإمربيايل  االإحتالل  اإىل  ردها  ميكن  وممكناتها،  

العامل  عن  باالإ�ستعا�سة   ٢٠٠3 ني�سان  للعراق 

اإمكانية  من  والياأ�س  العاجز،   واحلزبي  ال�سعبي 

التي  القهرية  العوامل  اإ�ستدامة  �رشوط  يف  تثوريه 

وهو  �سلبة،   بيد  الع�سكرية  الطغمة  عليها  تقب�س 

االإمربيالية  للقوى  دائمًا  واإ�ستجداء  اإنتظاراً  ماظهر 

تناق�ساتها  على  والتعويل  العربية  ومرتكزاتها 

الثانوية مع الطغمة الع�سكريةال�سورية،  عرب اإظهار 

املظامل واجلرائم وحجم الكوارث وعقد املقارنات 

)البو�سنة-كو�سوفو- م�سابهة  بتجارب  التاريخية 

�سمحت  م�سابه  �رشط  تنا�سي  مع  راواندا...(، 

العراقية  الع�سكرية  للطغمة  االإمربيالية  القوى 

)االإنتفا�سة ال�سعبية١99١( بت�سفية اإنتفا�سة �سعبية 

�سملت معظم حمافظات العراق.

ويف كال اخليارين هاذين )اإمكانية االإ�سالح-

لل�سعب  اإزدراء  االإنقاذي(  االإمربيايل  التدخل 

موقع  من  اإليهما  ينظر  بات  حيث  واإنتفا�سته،  

ال�سابقني  العاملني  الإن�ساج  التحريكية  وظيفتهما 

اإىل نقد  والإ�ستدراجهما،  ويحتاج هذان اخلياران 

�سارم،  �سيا�سي ومعريف مدخاًل لت�سفية مواقعهما 

االإنطالقة  بعد  ال�سيا�سية  اآثارهما  ونزع  الفكرية 

التجارب  كل  يف  ال�سعبية،   لالإنتفا�سة  الثورية 

البورجوازية  امل�سيطرة،   القوى  تعمل  التاريخية 

على  خياراها  فر�س  املحقق،   مثالنا  يف  التابعة 

جمموعة  اإما  لبنان  يف  فيه،   وحت�رش  الثورية  القوى 

١4  اآذار اأو  8 اآذار،  يف م�رش املجل�س الع�سكري 

حزب  العراق  يف  والعدالة،   احلرية  حزب  اأو 

والن�سال  للثورة...  االأعلى  املجل�س  اأو  الدعوة 

هذه  من  للتحرر  ن�سال  هو  برمته  الثوري  ال�سعبي 

للتحرر  ف�سحة  اإىل  والو�سول  الك�سيحة  الثنائيات 

املفتوح وتو�سيع ممكناته التاريخية. 

�سيا�سية،  يف و�سع خمطط  قوة  اأي  تتمكن  لن   )3

االأخذ  دون  �سوريا  يف  الثوري  للتغيري  هند�سي 

باالإعتبار جمموعة من العنا�رش الفاعلة:

 اأ( الكيان ال�سهيوين، اأبرز مواقع الثورة امل�سادة يف 

امل�رشق العربي، ودوره الوظيفي يف جلم وتقوي�س 

اأي فعل ثوري....

يف  التاريخي  ودورها  النفطي  الريع  اأنظمة  ب( 

اإرباك واإحتواء اأي فعل ثوري )الثورة الفل�سطينية-

�سبعينات  يف  اليمنية...  الثورة   - اللبنانية  الثورة 

وثمانينات القرن املا�سي(، وي�سهل هذا الدور توفر 

االإنتهازي  االإرث  حتمل  الثوري  املوقع  يف  قوى 

ال�سعبية  االإنتفا�سات  بقيم  العبث  على  والقدرات 

واأخذها اإىل مواقع نقي�سة.

الطغمة  لوظائف  والعملي  النظري  الفهم  ج( 

الع�سكرية..

ال�سهيوين- امل�رشوعني  مع  املتكيفة  ال�سورية 

التاريخية  والقابلية  ال�رشط  وتوفر  اخلليجي، 

على  االإنتهازية  القوى  بتعويل  اإال  لتقوي�سهما، 

�ستتكفل  متجددة،  باأدوات  الوظائف  تلك  اإنتاج 

خالل  من  ماظهر  )وهو  باإنتاجها  االإنتفا�سة 

ت�رشيحات لقيادات يف املجل�س الوطني (مما يفر�س 

مل  لكنها  الثوري  الزمن  يف  دخلت  االإنتفا�سة  اأن 

ت�سيطر على م�ساراته، وحتقق غايته.

د( �رشورة وحدة القوى الثورية يف امل�رشق العربي 

على وجه اخل�سو�س، والعمل على اإنتاج مقارباتها 

لربناجمها  االأ�سا�س  ت�سكل  التي  واملعرفية  ال�سيا�سية 

الثوري املوحد..

�رشطها  يف  اإنطلقت  االإنتفا�سة  النهاية  يف 

زمن  يف  يتغري  لن  �رشط  وهو  اخلا�س،  ال�سوري 

تاريخ  عن  احلديث  يجدي  يعد  ومل  قريب، 

العمل  م�ساق  مواجهة  ينبغي  �سبق١8اآذار٢٠١١، 

عليهما،  والتغلب  ومعاجلتهما  ومفاجاآته  الثوري 

تظهر يف كل الثورات اآثار حمولة الزمن ال�سابق عليها 

الكبري/ احلدث  تاأجيل  يف  الرغبة  الرتدد/  اخلوف/ 

تفاجئ  االأخرية  اللحظة  يف  اإ�سالح  على  التعويل 

به ال�سلطة �سعبها/اآثار الفكر ال�سيا�سي التقليدي يف 

تظهر  الثورات  كل  ويف  ال�سيا�سية...  املمار�سات 

والثورية  واالإ�سالحية  وامل�ساومة  املرتددة  القيادات 

واملتطرفة يف ثوريتها والعدمية...

الذي يحكم �سمك  بالقدر  التذكري  والبد من 

حياته،  كل  ي�سبح  يجعله  والذي  االأزرق،  القر�س 

واملوت  الغرق  هو  ال�سباحة  عن  تخليه  ليكون 

هو  الهواء...هكذا  كي�س  وغياب  ثقله  تاأثري  حتت 

دميومة  غاياتها،  لتحقيق  �سعيها  يف  الثورات،  قدر 

احلركة نحو االأمام.

العمل  وقائع  �سياقات  يف  يوم  كل  ويتاأكد 

اإجناز  يف  واحد  ن�سايل  �سكل  عجز  عن  الثوري، 

املهمة التي و�سعتها قوى االإنتفا�سة ن�سب عينها: 

الدميوقراطية،  باجلمهورية  والظفر  النظام  اإ�سقاط 

التي  ال�سعبي،  الكفاح  اأ�سكال  تعدد  دون  اأي 

البنية  يف  التطور  تفاوت  على  مو�سوعيًا  تتاأ�س�س 

الالمركزية،  �رشوط  مع  والتكيف  االإجتماعية، 

حمافظات  يف  واإمكاناتها  اإختبارها  لل�سلمية  يبقى 

)ال�سويداء-الالذقية-طرطو�س-الرقة-احل�سكة(

رمبا  )دم�سق-حلب(...  يف  املركزية  واالأحياء 

االإختبارات  من  متوا�سلة  �سل�سلة  الثورة  لكون 

واإمتحان للمعارف واليقينيات.

عزيز تب�شي-حلب اآب2012
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ع�شكرة الثورة ال�شورية 

جتذرها  اأ�سبح  ال�سورية  بالثورة  الزمن  تقدم  كلما 

بعد  عام  اأكرث من  م�سرية  االآن وبعد  اأكرث و�سوحا 

بعدة  تنطق  �سلمية  احتجاجات  طابع  اأخذت  اأن 

القائم  ال�سوري  الواقع  عن  تعرب  عفوية  �سعارات 

واالمنية  الع�سكرية  وطغمته  النظام  ظلم  على 

احلاكمة والف�ساد الذي ا�ست�رشى وقام على �سيطرة 

تهمه  ال  طفيلي  راأ�سمال  مع  متحالفة  حاكمة  فئة 

الق�سرية  الربح  ودورة  ال�سخ�سية  م�ساحله  �سوى 

االآن بداأت اأغلب التحركات اجلماهريية يف املدن 

�سعارات  وتطرح  ميدانيا  نف�سها  تنظم  ال�سورية 

الدويل على ق�سية  التاآمر  اكت�سافها  بعد  اأكرث عمقا 

العامل وحجمت  اأغلب دول  ال�سوري من  ال�سعب 

بالتدخل  البداية  يف  نادت  التي  التيارات  كثريا 

الع�سكري االأجنبي.

من الواقع املعا�س ملدينة دير الزور التي كانت 

النظام  �سد  بقوة  خرجت  التي  املدن  اأوائل  من 

فن�سلط  لذلك  الرئي�سية  االأ�سباب  بعجالة  اأحدد 

من  م�سقطة  اأو  ومن�سية  كبرية  مدينة  على  ال�سوء 

ح�سابات احلكومة ال�سورية فدير الزور تعترب مركز 

املنطقة ال�رشقية ل�سورية الذي ي�سم ثالثة حمافظات 

انتاجها  باأغلب  زراعية  املدينة  واحل�سكة  الرقة  مع 

وهناك اآبار النفط الرئي�سية ل�سورية لقد اتبع النظام 

واإهمال  التحتية  لبنيتها  املتعمد  التخريب  �سيا�سة 

حت�سني املرافق العامة ال بل حتى مو�سوع العمالة يف 

قطاعات النفط كانت حمرومة منها كرتكيبة �سكانية 

مناطق ع�سائرية متح�رشة نوعا ما مرتبطة بالعراق 

ب�سكل كبري االجتاهات العامة قومية عربية وهذا ما 

زاد من نقمة النظام عليها وعانت ب�سكل كبري من 

�سمي  ما  اإبان  واالإعدامات  التع�سفية  االإعتقاالت 

باأحداث االأخوان امل�سلمني يف الثمانينات - لعب 

النظام على وتر خطري ودينء هو التفريق بني املدينة 

الواقع  خللخلة  اأدت  كبرية  نعرات  واأثار  والريف 

االأخري  الثوري  احلراك  خ�سم  يف  االجتماعي- 

بداأت املظاهرات باخلروج بداية كتعبري عن رف�س 

تن�سيقيات  هناك  كان  وف�ساده  و�سيا�ساته  النظام 

االأحياء  بقية  مع  وتتوا�سل  حي  لكل  البداية  يف 

وعملت بن�ساط كبري يف تنظيم املظاهرات ال�سلمية 

�سعبية  باأعمال  تقوم  اأ�سبحت  االأحداث  وبتطور 

على م�ستوى نقل امل�سابني وتاأمني م�سايف ميدانية 

وتهريب املطلوبني الأماكن اآمنة هوؤالء ال�سبان كانوا 

قوات  مع  واملواجهة  وال�سمود  التحدي  يف  مثاال 

النظام جتلى ذلك يف رم�سان املا�سي عندما ت�سدوا 

باأ�سلحة خفيفة وكان هناك  بب�سالة الإقتحام املدينة 

اأغلب  و�سفي  باجلملة  واعتقاالت  كثريين  �سهداء 

املعتقلني وهذا العمل اجلبان زاد من اإرادة التحدي 

التن�سيقيات  مع  ال�سعب  تالحم  من  زاد  واالأهم 

واإحت�سانه وتعاطفه معها وبني الريف واملدينة منذ 

اخلفية  واحلرب  الفرقة  من  عاما  من خم�سني  اأكرث 

واملاأوى  بالغذاء  املدينة  الريف  اأمد  فقد  بينهما 

اأفق النظام موؤيديه التقليديني  النا�سئ  وهذا الو�سع 

�رّشع  مما  احلزبيني  وحتى  والتجار  املوظفني  من 

لالآن  اأدت  وبوح�سية  بقوة  املدينة  ب�رشب  القرار 

لتدمري اأكرث من ن�سف املدينة وريفها وهذا ما دفع 

النف�س  الثوار ل�رشورة حمل ال�سالح والدفاع عن 

وبداأت باأ�سلحة خفيفة واأخذت بعد التنظيم تتو�سع 

وخا�سة بعد اإن�سمام املن�سقني الذين وجدوا يف دير 

الزور البعيدة ماأوى عن عنا�رش اجلي�س واالأمن اإن 

يحدث  ما  على  عيان  ك�ساهد  االحداث  راأيي يف 

اأحمل النظام ب�سكل كامل م�سوؤولية ت�سليح الثورة 

�سد  مربر  والغري  املفرط  العنف  مبمار�سته  الأنه 

متظاهرين �سلميني كان من املفرت�س اأن ي�ستوعبهم 

تتدخل  االآن  الذي  امل�سلح  للعمل  انقيادهم  ومينع 

فيه عدة اأطراف اإقليمية ودولية وقد قاد البالد اإىل 

حرب حقيقية مدمرة ولن تتوقف عند حد �سقوط 

النظام كما يت�سور بع�س املغامرين والدخالء على 

ال�سيا�سة لكن بت�سوري اأن احلا�سن و�سمام االأمان 

نف�سه  ال�سوري  ال�سعب  هو  �سورية  يف  يجري  ملا 

الذي نف�س عنه رداء الذل واخلنوع ونادى باحلرية 

الثورة  الإجها�س  حماولة  الأي  الناظم  هو  �سيكون 

االإمربيالية  القوى  بيد  ورهنها  م�سارها  وحرف 

اإ�سطرتها  خطرية  اإقت�سادية  م�سكالت  تعاين  التي 

لت�سدير اأزمتها الداخلية للخارج عرب حروب اإبادة 

اإبادة  عرب  النفوذ  مناطق  اقت�سام  اإعادة  فيها  حتاول 

اأعداد كبرية من املهم�سني اإقت�ساديا.

هوية  حتديد  �رشورة  على  النهاية  يف  اأ�سدد   

احلرية التي ينادي بها الثوار فاحلرية �ستكون ناق�سة 

اإذا اقت�رشت على اإ�سقاط النظام فقط لكنها �ستكون 

اأ�سد ثراء اإن تالزمت ب�رشورة التحرر من االإقت�ساد 

عرب  االآن  حتاول  التي  الغربية  لالإمربيالية  التبعي 

اأدواتها املك�سوفة يف خلط االأاوراق بالرتكيز على 

ليقود حملة  دعمته و�سنعته  من  نظام هي  اإ�سقاط 

ف�ساد منظمة اأدت لتهريب كل االموال والرثوات 

ال�سورية اإىل بنوكه و�رشكاته االإحتكارية.

�شامي �شلطان 
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وثيقة عهد لعنا�رص اجلي�س احلر
ويخو�س  احلر«  »اجلي�س  مراتب  تت�سع  بينما 

مقاتلوه ال�سجعان معركة وطنية متعددة اجلبهات، 

بني  جتمع  لعمله،  ناظمة  قواعد  اإىل  احلاجة  مت�س 

اليوم، مواجهة  التي يقوم بها  الوطنية  روح املهمة 

النظام االأ�سدي املعتدي وال�سعي من اأجل اإ�سقاطه، 

وبني مقت�سيات العدالة واالن�سباط الع�سكري.

التن�سيق  »جلان  من  مقرتحة  وجيزة،  مدونة  هذه 

املحلية«، نتقدم بها اإىل املقاتلني واإىل الراأي العام،  

العمل  قواعد  اإىل  االنتباه  من  مزيد  حفز  بهدف 

التفرتق  وهي  وال�سيا�سية.   االأخالقية  الع�سكري 

عن  �سدرت  التي  املواقف  من  عدد  م�سامني  عن 

واأعلنت  موؤخرا،  �سوريا  يف  احلر  اجلي�س  قيادات 

جملة من املبادئ التي متثل جوهر ثورتنا واأ�سا�سها 

االأخالقي والوطني.

اآذار ٢٠١١  تفجرت الثورة ال�سورية يف منت�سف 

واأذل  وطننا  اأ�سعف  فا�سد،  طغياين  نظام  �سد 

�سعبنا، ورفع فوق رقاب ال�سوريني طغمة منحطة، 

واجهت االحتجاجات ال�سعبية  بالعنف والكراهية 

مواجهة  يف  الوطني  اجلي�س  وزجت  البداية،  منذ 

ال�سعب الثائر دفاعا عن نظام الطغمة.

�سباط  و�سف  �سباط  من  احلر  اجلي�س  ت�سكل  لقد 

املعتدية  النظام  قوات  عن  ان�سقوا  �رشفاء،  وجنود 

الأنهم رف�سوا قتل مواطنيهم، وان�سم اإليه مدنيون اأُباة 

تعر�ست اأ�رشهم ومواطنهم لعدوان النظام االأ�سدي.

اأ�سيال  اليوم مكونا ع�سكريا  احلر  اجلي�س  وي�سكل 

الثورة  قيم  فاإن  ولذلك  املجيدة.  ال�سورية  للثورة 

ل�سورية  والعدالة  والكرامة  احلرية  واأهدافها، 

الوطن ووحدته، هي عقيدة  وال�سوريني، وحماية 

اجلي�س احلر واملبادئ العليا املوجهة لعمله و�سلوك 

اأفراده. اإن اجلي�س احلر يتطلع اإىل اليوم الذي تتحرر 

اجلديد  الوطني  اجلي�س  نواة  ليكون  �سورية  فيه 

ود�ستورها  و�سيادتها  البالد  ا�ستقالل  عن  املدافعة 

وموؤ�س�ساتها الدميقراطية. وهو يكافح ويبذل الدماء 

من اأجل اأن ياأتي هذا اليوم.

املادة االأوىل

من�سق  ع�سكري  احلر،  ال�سوري  اجلي�س  كعن�رش يف 

عن  الدفاع  هي   االأوىل  مهمتي  متطوع،  مدين  اأو 

ال�سوريني الثائرين يف وجه نظام الطغيان، مبا ي�سمن 

ا�ستمرار الثورة حتى اإ�سقاط النظام. اإن �سالحي موجه 

النظام االأ�سدي املعتدي، وهو يف خدم  ح�رشا �سد 

�سورية وطني، وحرية ال�سعب ال�سوري. اأنا مقاتل يف 

معركة الدفاع عن ال�سعب والوطن الذي فر�سها علينا 

النظام املجرم، اأعمل ب�سالحي على اإ�سقاطه.    

املادة الثانية 

اأية  بنف�سي عن  اأرباأ  باأن  �سعبي وثورتي  اأمام  اأتعهد 

�سلوكات اأو ممار�سات ت�سيء اإىل مبادئ ثورتنا التي 

والكرامة.  واملواطنة  احلرية  مبادئ  عليها،  قامت 

متليه  ما  وفق  االإن�سان  حقوق  اأحرتم  فاإنني  وعليه 

القانون  وقواعد  ال�سمحاء  الدينية  �رشائعنا  مبادئ 

الدويل حلقوق االن�سان التي ننا�سل اليوم كي نراها 

مطبقة على جميع ال�سوريني يف �سوريا امل�ستقبل.  

املادة الثالثة

النظام  �سفوف  يف  ال�سالح  يحمل  �سخ�س  اأي 

مهما كانت �سفته، ويتم اعتقاله اأو ي�ست�سلم لعنا�رش 

بغري  اأو  باأجر  يعمل  �سخ�س  واأي  احلر،  اجلي�س 

للنظام  الثورة  بن�سطاء  تتعلق  معلومات  لنقل  اأجر 

واأجهزته يجري اعتقاله من قبل اجلي�س احلر، يعترب 

اأ�سريا لدينا وتنطبق عليه قواعد االأ�رشى.  

املادة الرابعة

اأتعهد بعدم ممار�سة اأي �سكل من اأ�سكال التعذيب 

اأو االغت�ساب اأو الت�سويه اأو التحقري بحق االأ�سري، 

احل�سول  بغر�س  االأفعال  تلك  من  اأي  ممار�سة  اأو 

على اعرتافات.   

املادة اخلام�شة

لن اأقوم باإ�سدار اأية اأحكام تنفيذية، خا�سة اأحكام 

ما  اأخرى،  ج�سدية  عقوبات  اأو  باالإعدام  تتعلق 

فيها  تتوفر  حماكمة  يف  ال�سخ�س  اإدانة  تثبت  مل 

اأ�سخا�س  قبل  ومن  للعدالة  الكافية  ال�سمانات 

خمت�سني وذوي خربة قانونية.   

املادة ال�شاد�شة

اأدين اأية ممار�سات ا�ستعرا�سية يف التعذيب اجل�سدي 

اأو  كت�سويرهم  واملخربين  االأ�رشى  بحق  والقتل 

تعذيبهم اأو قتلهم يف ال�ساحات العامة.  

املادة ال�شابعة

ال�سلب  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  ممار�سة  بعدم  اأتعهد 

اتخاذ  اأو  امل�سلح،  عملي  متويل  بداعي  النهب  اأو 

االأ�سخا�س رهائن بهدف احل�سول على فدية.  

املادة الثامنة

اأو  الثوار  بقية  �سد  �سالحي  ا�ستخدام  بعدم  اأتعهد 

اأي  �سد  اأو  معهم،  اأختلف  اأو  اأتفق  ممن  املدنيني 

ا�ستخدام  يقت�رش  واأن  اآخرين،  �سوريني  مواطنني 

ال�سالح على الدفاع عن اأهلنا واأنف�سنا يف مواجهة 

اإجرام النظام.  

املادة التا�شعة

اأ�سا�س  على  انتقامية  اأفعال  ممار�سة  بعدم  اأتعهد 

العرق اأو الطائفة اأو الدين اأو على اأي اأ�سا�س اآخر، 

وباالمتناع عن اأية ممار�سات م�سيئة بالقول اأو الفعل 

الأي من قطاعات ال�سعب ال�سوري.   

املادة العا�رصة

التي  االنتقالية  لل�سلطة  �سالحي  اأ�سلم  باأن  اأتعهد 

�ستتوىل اإدارة البالد يف الفرتة االنتقالية بعد �سقوط 

النظام.  

املادة احلادية ع�رصة

املدونة  لهذه  خرق  الأي  ارتكابي  ثبوت  حال  يف 

قبل  من  عادل  ب�سكل  للمحا�سبة  باخل�سوع  اأتعهد 

قيادات  باإ�رشاف  ت�سكيلها  جلان متخ�س�سة يجري 

اجلي�س احلر ومراقبة حقوقية م�ستقلة.  

اأوىل التوقيعات:  

يف  الع�سكري  الدين/املجل�س  �سعد  قا�سم  العقيد 

حم�س

العقيد خالد القطيني/خان �سيخون وريفها

العقيد ر�سوان عيو�س قائد املكتب الع�سكري يف 

الق�سري

املقدم مهند احمد الطالع قائد املجل�س الع�سكري 

لثوار دير الزور 

الع�سكري  املكتب  رئي�س  احلوراين  زاهد  املقدم 

بحم�س  

املقدم جميل رعدون قائد جتمع كتائب ريف حماه

الرائد ابراهيم مطاوع قائد كتيبة النور بالق�سري 

الرقيب اول ا�سماعيل �سيخ �سالح/ ج�رش ال�سغور-

ادلب 

املالزم اول حمزة قزيز/ كتيبة الرباء يف دوما

كتيبة الرباء يف دوما

لواء جند اهلل بدم�سق/ الرائد اأبو حممد احلم�سي

كتائب �سقور االر�س يف ريف حماه

كتائب �سهداء اللطامنة

كتيبة �سهداء العا�سي- حماه

كتيبة ابي الفداء - حماه

لواء �رشية املهام اخلا�سة-حماه..
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�شوريا : حرب �شد ال�شعب

 »الربوليتاريا حتتاج الكرامة اأكرث مما حتتاج اخلبز«

مارك�س

�سعارا  حماة  ريف  يف  ال�سلمية  تن�سيقية  طرحت 

يقول » يزداد االأمل ليقرتب الن�رش«، هذه اجلملة تعرب 

ال�سعب  لن�سال  الراهن  الو�سع  ب�سكل وا�سح عن 

ال�سوري من اأجل حريته. 

واحلال، فان الدكتاتورية احلاكمة ت�سن فعال حربا 

من  يجعل  حد  اىل  الثورية  اجلماهري  �سد  حقيقية 

ال�سعب جدا تقدمي تقرير يومي عن كافة االحداث 

املظاهرات  مثل  ال�سعبي  الكفاح  ي�سهدها  التي 

وعمليات  امل�سلحة  واملواجهات  واال�رشابات 

االغتيال والق�سف والدهم واحل�سار التي تتعر�س 

لها االحياء واملدن والقرى دون ان نن�سى عمليات 

بها  تقوم  التي  املنتف�سة  املدن  واجتياح  اقتحام 

القوات امل�سلحة احلكومية وملي�سيات ال�سلطة.

اأخر م�سارح هذه احلرب، عند كتابة هذه اال�سطر، 

التي ي�سنها النظام �سد املدن الثائرة هي مدينة دوما 

قرب العا�سمة دم�سق، وهي مدينة يقطنها حوايل 

ن�سف مليون ن�سمة، تعر�ست للح�سار والق�سف 

لعدة ا�سابيع واجتاحتها قوات الدكتاتورية يف 3٠ 

�سهود،  وفق  ال�سوارع،  كانت  حزيران/يونيو، 

القاتلة  ال�سلطة  قوات  وقامت  باجلثث،  مليئة 

بعمليات اعدام ميدانية واعتقاالت وا�سعة ملن تبقى 

مبغادرة  يرغبوا  او  ي�ستطيعوا  مل  الذين  ال�سكان  من 

منازلهم. لقد ا�سبحت مدينة دوما مدينة مدمرة، 

وتذكر مبا جرى ويجري يف اأحياء عديدة من مدينة 

حم�س ودير الزور ودرعا وغريها من املدن، كما 

وردت انباء عن انت�سار وباء الطاعون فيها لتتحول 

اىل مدينة خراب لالأ�سباح.

امل�سري  هو  دوما  عرفته  الذي  املرعب  احلال  هذا 

جتروؤ  مدينة  لكل  احلاكمة  الطغمة  به  حتتفظ  الذي 

األ  �سلطة  قوات  اقتحام  لكن  عليها.  الثورة  على 

االأ�سد ملدينة دوما الثائرة �سادف، ب�سكل مق�سود 

حول  العمل  جمموعة  انعقاد  يوم  الطغمة،  من 

�سوريا يف جنيف وهو االجتماع الذي �سم الدول 

جمل�س  يف  الدائمني  االع�ساء  ت�سكل  التي  الكربى 

االأمن ا�سافة اىل ممثلي دول قطر والكويت والعراق 

وتركيا واجلامعة العربية. 

على  جنيف  يف  االمربيالية  الدول  توافقت  وقد 

به  يقوم  �سوريا  يف  ال�سيا�سي«  »االنتقال  م�ساألة 

ال�سوريون انف�سهم، وفق ما ورد يف البيان اخلتامي 

لهذا االجتماع. ا�سافة اىل ت�سديدهم على دعمهم 

ملبادرة كويف اأنان. ومل يتاأخر كثريا تفارق تف�سريات 

األيات  من  عليه  اتفقت  ملا  االمربيالية  ال�سواري 

االنتقال »ال�سيا�سي« املذكور، حيث عربت االدارة 

االمريكية وحلفائها عن اأن هذا االنتقال ال�سيا�سي 

يجب ان يجري من دون ب�سار اال�سد، بينما اتت 

للتاأكيد  وحلفائها  الرو�سية  احلكومة  ت�رشيحات 

اجتماع  يف  اأ�سال  تطرح  مل  االأ�سد  تنحية  ان  على 

جنيف وتنحيه لي�س �رشطا للمرحلة االنتقالية.

الذي  �سوريا3«  »اأ�سدقاء  اجتماع  جاء  حني  يف 

وحلفائها  املتحدة  الواليات  تقوده  حتالفا  ي�سم 

ليوؤكد  متوز/يوليو   6 يوم  باري�س  يف  عقد  والذي 

على دعمه خلطة اأنان وملرحلة انتقالية »حتت البند 

لها  يجيز  الذي  املتحدة«  االمم  ميثاق  من  ال�سابع 

نف�سه  اأنان  كويف  اأن  بل  امل�سلحة.  القوة  ا�ستخدام 

اأعلن يف اليوم التايل لهذا االجتماع باأنه »مل ينجح 

يف مهمته« ولكنه لن يتخلى عنها. يف هذا ال�سياق 

من املقاي�سات واملفاو�سات بني القوى االمربيالية 

الثائر،  ال�سوري  لل�سعب  احلقيقية  امل�سالح  ت�سكل 

والذي يتعر�س اىل مذبحة ب�سعة من �سلطة باغية، 

الغائب االأكرب.

اال�سهر  يف  بو�سوح  يتجلى  واقع  هنالك  لكن 

ارتقاء  هو  ال�سورية،  ال�سعبية  الثورة  من  االخرية 

عنه  التعبري  يتم  الذي  للجماهري  الثوري  الوعي 

التي  والبيانات  وال�سعارات  املمار�سات  من خالل 

ا�سبح  والذي  امليداين،  الثوري  احلراك  يف  ت�سدر 

اخلال�س  اأن  وهم  من  متاما  تخل�ست  انها  وا�سحا 

من النظام ميكن ان ياأتي من خالل تدخل ع�سكري 

خارجي، كما ان وعي اجلماهري تخل�س اي�سا من 

كل وهم بجدية وجدوى كل من املجل�س الوطني 

ال�سوري او هيئة التن�سيق للتغيري الدميقراطي اأو حتى 

املولود االخري منهما وهو املنتدى الدميقراطي. 

ال�سورية  املعار�سة  »توحيد«  اجتماع  يحظى  مل 

متوز/يوليو  ٢و3  يومي  القاهرة  يف  عقد  الذي 

مطلب  وباعتباره  العربية،  اجلامعة  من  بطلب 

للقوى االقليمية والدولية، باأي اهتمام يذكر داخل 

اأن  �سيما  وال  املنتف�سة،  للجماهري  الثوري  احلراك 

الوثائق التي توافق عليها هذا االجتماع بقيت حربا 

على ورق، فقد ا�سدر نحو 64 ع�سوا من الهيئة 

العامة للمجل�س الوطني ال�سوري بيانا يف 4 متوز/

يوليو يدينون فيه هذا االجتماع ويرف�سون ما �سدر 

للتغيري  التن�سيق  هيئة  »�سباب«  ا�سدر  مثلما  عنه، 

الدميقراطي يف 7 متوز/يوليو بيانا اعلنوا فيه ان ما 

�سدر عن هذا االجتماع ال يعنيهم. 

بعيدا عن تنازع او توافق القوى االمربيالية وهراء 

ا�سا�سية  حقيقة  ثمة  املذكورة،  التقليدية  املعار�سة 

اجلماهري  ان  وهي  عليها  الت�سديد  ال�رشوري  من 

دكتاتورية  لوح�سية  تعر�سها  من  بالرغم  الثورية، 

متار�س �سيا�سة االر�س املحروقة وت�سن حربا �ساملة 

�سدها، ارتقت ثقتها بنف�سها اىل اعلى امل�ستويات 

املجرم،  النظام  ا�سقاط  على  الذاتية  وبقدرتها 

العام  ا�رشابها  متوز/يوليو   7 منذ  ت�سهد  فدم�سق 

متتد  تناأى  ال  الثورة  ورقعة  �سهر،  فرتة  يف  الثاين 

ات�ساعا جغرافيا واجتماعيا.

يعرب  املظاهرات  الذي رفع يف  التايل  ال�سعار  ولعل 

العامل كله،  عن هذه احلالة من الوعي والثقة: »اىل 

ل�سنا معار�سة، نحن �سعب يريد احلرية والكرامة«.

الثورة ال�سعبية ال�سورية تتقدم اىل االمام على طريق 

االنت�سار.

غياث نعي�شة 
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 قدري جميل اأو االنتهازية عندما تتج�شد يف �شخ�س 

اأعلن الديكتاتور ب�سار اال�سد عن ت�سكيل حكومة 

االنتخابات  من  �سهرين  بعد  حزيران،  يف  جديدة 

واملعار�سة.  ال�سكان  معظم  وقاطعها  املزيفة 

»املعار�سة  من  وجهني  اجلديدة  احلكومة  ت�سم 

له،  حليفة  ودول  النظام  تعبري  بح�سب  الداخلية« 

مثل اإيران وال�سني ورو�سيا. الوزيران ميثالن جبهة 

»االرادة  حزبي  من  كل  )وت�سم  والتحرير  التغيري 

ال�سعبية«، وهو اال�سم اجلديد حلزب قدري جميل، 

»وحدة ال�سيوعيني«، احد االن�سقاقات عن احلزب 

اإىل  باالإ�سافة  ال�سوري– خالد بكدا�س،  ال�سيوعي 

القومي  ال�سوري  احلزب  عن  االن�سقاقات  اأحد 

االجتماعي )علي حيدر(. فعني قدري جميل يف 

االقت�سادية  لل�سوؤون  الوزراء  رئي�س  نائب  من�سب 

امل�ستهلك وعلي  الداخلية وحماية  التجارة  ووزير 

حيدر وزير الدولة ل�سوؤون امل�ساحلة الوطنية. وقد 

�سارك ممثلو جبهة ال�سعبية للتغيري والتحرير اأي�سا يف 

االنتخابات املزورة يف �سهر اأيار من العام ٢٠١٢ 

اأطراف  تتهم  حني  يف  مقاعد،  خم�سة  يف  وفازوا 

احتيال  عمليات  بارتكاب  ال�سوري  النظام  موالية 

اأثناء الت�سويت. 

املواقف  ب�سبب  اأن  على  التاأكيد   ويجب 

والتحرير  للتغيري  ال�سعبية  اجلبهة  لقيادة  البائ�سة 

وخا�سة  كوادرها،  من  الكثري  غادر  الثورة  من 

الثوري.  احلراك  يف  لالنخراط  �سفوفها،  ال�سابة، 

وزارة  اإن�ساء  اأن  على  جميل  قادري    �سدد 

للم�ساحلة الوطنية يرمز اإىل اإرادة احلكومة اجلديدة 

كاإ�سارة  هذا  ويرى  البالد،  يف  امل�ساحلة  لتحقيق 

ذلك  مع  االأزمة،  على  للتغلب  وكو�سيلة  اإيجابية 

واأن  وطنية،  وحدة  حكومة  لي�ست  اأنها  اعرتف 

الكاملة،  ال�سلطة  متلك  تزال  ال  احلالية  االإدارة 

اإىل ال�سلطة هو عملية تدريجية.  اأن االنتقال  وقال 

هذه  يف  امل�ساركة  على  وافق  ذلك،   رغم 

يف  حقيقية،  �سلطة  باأية  تتمتع  ال  التي  احلكومة 

الذي  وال�سيا�سي،  الع�سكري  القمع  ي�ستمر  حني 

وقال  احلكومة.  دخوله  منذ  بو�سوح  ي�سجبه  مل 

اجلي�س  اأن  ال�سعبية  االإرادة  حزب  عن  �سادر  بيان 

الع�سوائي  الق�سف  تكتيكات  ي�ستخدم  ال�سوري 

حمدد  غري  عدد  ب�سقوط  ت�سبب  مما  املتمردين  �سد 

القمع  يدين  اأن  دون  لكن  املدنيني،  ال�سحايا  من 

االأمنية.   واالأجهزة  للنظام  الوح�سية  واالأعمال 

حيدر  وعلي  جميل  قدري  م�ساركة   ندين 

القمع،  با�ستمرار  ت�سمح  التي  احلكومة  هذه  يف 

لي�سا  اأنهما  نقول  نحن  النظام.  ت�رشفات  وت�رشعن 

ميثالن  ال  وحزبه  جميل  قدري  وحالة  مبعار�سني، 

بديال ي�ساريا جذريا من اأجل �سوريا جديدة، بل على 

عنها  يدافع  التي  املبادئ  متاما هما عك�س  العك�س 

االجتماعية  والعدالة  احلرية  مثل  احلقيقي  الي�سار 

جانب  اإىل  ينا�سل  احلقيقي  الي�سار  والكرامة. 

معه.  يتعاون  وال  النظام  �سد  ال�سوري  ال�سعب 

طويل  تاريخ  جميل  قدري  لدى  الواقع،   يف 

بالر�سا  ي�سعر  الذي  النظام  مع  التعاون  من 

تطعن  ال  التي  املوالية،  »املعار�سة«  بهذه 

بقيادة  ال�سعب،  حزب  �سارك  وقد  ب�رشعيته. 

التي  الربملانية  االنتخابات  يف  جميل،  قدري 

مر�سحني  مع  و٢٠٠7   ٢٠٠3 عامي  جرت 

مقعد.  باأي  يفوز  اأن  دون  من  »م�ستقلني«، 

دميقراطية.  غري  بالطبع  االنتخابات  هذه  وكانت 

  يف بداية الثورة، ا�ستنكر قدري جميل دعوات 

املتظاهرين واحلركة ال�سعبية الإ�سقاط النظام والرئي�س 

التغيري من خالل  يوؤيد  اأنه  اإىل  ب�سار اال�سد، م�سريا 

قدري  ندد  الرئي�س.  اإ�رشاف  حتت  ولكن  احلوار 

ال�سورية،  ال�سوؤون  يف  الغربية  بالتدخالت  جميل 

مرات  عدة  لرو�سيا  »االإيجابي«  الدور  وامتدح 

اللوج�ستي  الدعم  ي�سجب  الثورة، دون  بداية  منذ 

ال�سورية،  ال�سلطة  اإىل  الرو�سي  والع�سكري 

املتظاهرين.  قمع  يف  االأخرية  ا�ستخدمتها  حيث 

اللجنة  يف  ع�سوا  اأي�سا  جميل  قدري   وكان 

على  اأدخلت  التي  التعديالت  �ساغت  التي 

الد�ستور. وقال ان الد�ستور اجلديد ي�سمن التعددية 

الدميقراطية، على الرغم من العديد من ال�سالحيات 

واأعلن  بها.  يحتفظ  الرئي�س  يزال  ال  التي  الوا�سعة 

اإلغاء املادة 8 من الد�ستور، التي �سمحت  اإن  اأي�سا 

تعني  ال�سيا�سية،  البعث على احلياة  ب�سيطرة حزب 

الدولة  تزال  ال  وقت  يف  االأمنية،  الدولة  نهاية 

البعث  حزب  هيمنة  اإىل  باالإ�سافة  قائمة،  االأمنية 

الربملان  يف  كما  النظام،  من  املقربة  وال�سخ�سيات 

اجلديد، ويف حني ي�ستمر قمع النظام للمتظاهرين. 

  دان قدري جميل ف�ساد النظام دون ينب�س ببنت 

�سفة حيال ف�ساد رامي خملوف واأقارب ب�سار االأ�سد، 

البلد.  بهذا  املافيا واملتحكمة  راأ�س  الذين هم على 

التي ت�سيب  العلل االقت�سادية  كما يدعي مكافحة 

يهاجم  اأن  دون  االقت�سادية  والنيوليربالية  البالد 

ال�سيا�سات  الرئي�سية لهذه  الرئي�س وزمرته املروجة 

البالد.  يف  امل�ست�رشي  الف�ساد  عن  وامل�سوؤولة 

عن  واحدة  كلمة  يقل  مل  جميل    قدري 

�سد  النظام  ميار�سه  الذي  والقمع  االعتداءات 

يف  معنا  ي�ساركون  الذين  الفل�سطينيني  الالجئني 

الن�سال �سد النظام، ويعترب قدري النظام ال�سوري 

معاديا  النظام  هذا  كان  ولطاملا  لالأمربيالية.  معاديا 

هذا  حيال  ال�سمت  والتزام  الفل�سطيني،  لل�سعب 

لالإمربيالية.  املعادي  للن�سال  خيانة  هو  القمع 

يقبل  اأن  جامعي،  كاأ�ستاذ  ميكنه،    كيف 

يف  واالأ�ساتذة  الطالب  له  يتعر�س  الذي  القمع 

عدد  ربع  ي�سكلون  الطالب  اجلامعات.  جميع 

يف  االحتجاجات  يف  �سقطوا  الذين  ال�سهداء 

�سوريا منذ اأن بداأت الثورة يف �سهر اآذار من العام 

االأحرار.  �سوريا  طلبة  احتاد  بح�سب   ،٢٠١١

 قدري جميل وغريه يف هذه احلكومة، اأو من 

الي�سار  من  قريبا  اأو  معار�سا  لي�س  للنظام،  املوالني 

القبول  حقيقي  ملعار�س  ميكن  كيف  احلقيقي. 

بامل�ساركة يف هذه احلكومة يف حني اأن االغتياالت..

جوزف �شاهر
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األف باء اال�شرتاكية

اال�شرتاكية والفا�شية 

القرن املا�سي امل�سطلح على جمموعته احلزبية، التي 

ا�ستولت على ال�سلطة حتى ا�سبح اال�سم ُيطلق على 

النظام ككل. وقد �ساع ا�ستخدام امل�سطلح لو�سف 

االنظمة القومية العن�رشية، واال�ستبدادية.

احلرب  العامل عقب  الثورية يف  احلركة  ت�ساعدت   

العاملية االأوىل، وجناح الثورة الرو�سية، ويف اإيطاليا 

يف  و�سلت  �ساحقة  انت�سارات  العمال  حقق 

م�سانع،  على  العمال  �سيطرة  اإىل   ١9٢٠ �سبتمرب 

يقرتبون  كانوا  واإدارتها.  باأكملها،  و�سناعات  بل 

لكنهم  للعمال«،  ال�سلطة  »كل  �سعار  حتقيق  من 

كما  ال�سحيحة.  والروؤية  التنظيمها  اإىل  افتقروا 

الدميقراطيني،  واال�سرتاكيني  االإ�سالحيني،  اأن 

العمالية  الن�ساالت  ت�ساعد  من  بالذعر  �سعروا  قد 

وقوتها، فتخلت عنها، يف دي�سمرب١9٢٠، كانت 

اول مظاهرة للفا�سية �سيطرت على مدينة بولونيا.

 مل يقدم مو�سوليني برناجما كامال من البداية، حتى اأنه 

مل يحاول تغيري الد�ستور، وجاء على راأ�س حكومة 

ائتالفية، بينما ن�سطت ع�سابات م�سلحة بال�سكاكني 

والهراوات وامل�سد�سات، جتاه االفراد واجلماعات، 

وبالتدريج ت�سّكل النظام الفا�سي، القائم على القمع 

باآلة  م�سحوبا  للجماهري،  واالقت�سادي  ال�سيا�سي 

دعاية �سخمة تقدم الوعود مب�ستقبل وطني اقت�سادي 

والقوة  التعايل،  روح  وتبث  زاهر،  و�سيا�سي 

والعنف، وتربر اال�ستغالل من اجل منذج االقت�ساد 

حتت  الطبقي  املطلبي  الن�سال  وحترم  الوطني، 

الراأ�سمالية  اأزمة  وت�سور  الواحدة«.  »االأمة  م�سمى 

باأنها ازمة االأرباح غري �رشعية، اأوحتُكم احتكارات 

�سخمة. كما يزداد ال�سحن الطائفي، وال�سحن �سد 

االأجانب. مل يكن مو�سوليني منوذج اأوحد بل ظهر 

هتلر يف اأملانيا، وفرانكو يف اإ�سبانيا..

 مل متت الفا�سية مبوت زعمائها هتلر ومو�سوليني، ثم 

فرانكو، ظلت االأفكار الفا�سية موجودة وحمجمة، 

جديد  من  �ساحلة  لتكون  الرتبة  عادت  ان  اإىل 

لنموها، فبعد حرب اخلليج الثانية، منت ميلي�سيات 

ت�ساعد  املتحدة، كما  االواليات  م�سلحة يف  فا�سية 

االقت�سادي  للركود  نتيجة  اوروبا  يف  الفا�سية  تاأثري 

ال�سيا�سات  وف�سل  البطالة  معدالت  وارتفاع 

تراجع  اإىل  باالإ�سافة  االأزمة  ا�ستيعاب  احلكومية يف 

جماهريية اأحزاب الطبقة احلاكمة التقليدية وكذلك 

اأحزاب الطبقة العاملة. هذا الفراغ دفع بالكثري من 

عمال الياقات البي�ساء واملهنيني والربجوازية ال�سغرية 

اإىل اأح�سان الفا�سية التي يتزايد تاأثريها با�ستمرار. 

 تدل نتائج االنتخابات الربملانية، خالل ال�سنوات 

الدميقراطيات  اأعرق  يف  االأخرية،  اخلم�س 

ت�ساعد  اإىل  رخاء،  اأكرثها  يف  وحتى  االأوروبية، 

بعدائها  جتاهر  التي  املتطرف،  اليمني  قوى 

–وهم م�سلمون يف االأغلب- وتتبنى  للمهاجرين 

النعرة القومية املتعالية، ومتجد منطق القوة.

بيان اإىل ال�شعب 

حول احلكومة االنتقالية

فر�ست احلاجة اإىل حكومة وطنية انتقالية نف�سها، 

الذي  النظام  �سيطرة  عن  متزايدة  مناطق  بخروج 

ي�سري قدما اإىل م�سريه املحتوم.

احلياة  �سوؤون  تنظيم  يف  امل�ساهمة  اأجل  من  وذلك 

يف املناطق املحررة، اأو من اأجل التن�سيق بني قوى 

من  اأو  الوطني،  امل�ستوى  على  واأن�سطتها  الثورة 

اأجل خماطبة حكومات العامل.

ورغم اأن هذه احلكومة انتقالية، فاإنها �ستكون العنوان 

ال�سيا�سي ل�سورية وهي تطوي �سفحة النظام االأ�سدي.

نتيجة م�ساورات متاأنية ين  تاأتي  اأن  ولذلك يجب 

القوى ال�سيا�سية والتن�سيقيات واجلي�س احلر، واأن ال 

تثري لدى اأي قطاع من ال�سوريني �سعورا باال�ستبعاد 

اأو التهمي�س، واأن تنال اأو�سع اإجماع وطني ممكن. 

ذات  �سخ�سيات  من  تت�سكل  اأن  يقت�سي  ما  وهو 

م�سداقية تتحلى باأخالقيات اخلدمة العامة.

تق�سي  الراهنة،  ال�سورية  الثورة  ظروف  ويف 

الكلفة،  قليلة  باأن تكون حكومة �سغرية،  احلكمة 

وقادرة على التحرك الفعال داخليا وخارجيا.

ولالأ�سف فاإننا بني ماليني ال�سوريني، نلحظ تهافتا 

مت�رشعا من قبل هيئات و�سخ�سيات، على ت�سكيل 

احلكومة املاأمولة.

ويهني  الثورة،  قيم  احلائط  بعر�س  ي�رشب  ما  وهو 

الكربى،  وت�سحياته  ال�سوري  ال�سعب  �سهداء 

خالل نحو عام ون�سف من الثورة املجيدة، وقبلها 

خالل عقود من حكم الطغيان.

ممثلي  من  والنبل  الكرامة  تتوقع  الكرامة  ثورة 

ال�سعب ال�سوري.

ومن اأول قيم الثورة اأن ال�سوريني مت�ساوون كرماء، 

واأن العمل العام تكليف ولي�س ت�رشيفا، واأن طالب 

احلكيمة  القاعدة  تقول  ما  على  يوىل،  ال  الوالية 

من تراثنا. واملعيار العملي الذي نرى اأن تكون له 

املكانة االأوىل يف ت�سمية اأع�ساء احلكومة االنتقالية 

هو ا�ستعداد اأع�سائها لالإقامة الفورية داخل البلد، 

ال�سوريني  جميع  م�ساف  يف  اأنف�سهم  ي�سعوا  واأن 

تتج�سد  واأن  حني.  كل  يف  للمخاطر  املعر�سني 

�سلوك  يف  وامل�ساواة  والكرامة  املواطنة  مبادئ 

ال�سيا�سيني الذين تقدموا الأداء هذه املهمة.

يتعني  التي  االأولولية  اأن  وموؤكدين من جديد على 

على احلكومة حتقيقها، هي االجماع الوطني، بعيدا 

عن روح التناف�س ال�سلبي والتناحر، ومواجهة هذا 

اال�ستحقاق ال�سيا�سي مب�سوؤولية بعيدا عن االأنانيات 

اخلا�سة وال�سيقة.

حتيا �سورية حرة كرمية

يحيا ال�سعب ال�سوري الثائر

جلان التن�شيق املحلية

الفا�سية هي �سكل خا�س من اأ�سكال الديكتاتورية 

االقت�سادية  االأزمة  فرتات  يف  تظهر  الراأ�سمالية، 

حل  عن  احلاكمة  الطبقة  تعجز  حني  وال�سيا�سية، 

الطبقة  الثوري، وحيث تكون  اأو كبح املد  االأزمة 

العاملة يف حالة من القوة، ولكنها تفتقر اإىل التنظيم 

الذي ميكنها من اإجناز ثورتها. 

 تلجاأ الطبقة احلاكمة اإىل دعم املجموعات الفا�سية 

تنظيم  طريق  عن  العمال،  مقاومة  على  للق�ساء 

حمالت عقابية �سد العمال امل�رشبني حتت دعاوى 

تدمري  ويف  الوطني،  االقت�ساد  حماية  مثل  وهمية 

املنظمات العمالية حتت دعاوى »خطر ال�سيوعية«، 

وعندما يفتقد العمال حلزب ثوري قوي قادر على 

تنظيم مواجهة قوية �سد الفا�سيني وقادر على قيادة 

العمال من اأجل تغيري املجتمع تغيريا جذريا واإقامة 

العاملة  الطبقة  وجود  م�ستقبل  فاإن  العمال،  �سلطة 

واحلزبي،  النقابي  �سكلها  يف  حتى  ال�سيا�سي، 

الفا�سية  تهاجم  اأن  املمكن  ومن  خطر،  يف  يكون 

بع�س الراأ�سماليني وت�سادر اأموالهم من اأجل �سالح 

الراأ�سمالية ككل وكذلك طموحاتها اال�ستعمارية.

ظل  ويف  بطبيعته،  ماأزوم  الراأ�سمايل  النظام  اإن   

يروح  الذي  والت�رشيد  الفقر  يزداد  االأزمة،  ا�ستداد 

ال�رشائح  تتعر�س  بينما  العمال،  ماليني  �سحيته 

و�سغار  مهنيني  من  املتو�سطة،  الطبقة  من  الدنيا 

طبقة  يف  ال�سقوط  اإىل  والدينة،  الريف  يف  مالك 

العاملني باأجر. وبينما تت�ساعد الن�ساالت العمالية، 

تلقى ترحابا من تلك ال�رشائح »الربجوازية«. بينما 

ت�سعى الطبقة احلاكمة اإىل مقاومة املد الثوري بكل 

يكون  ال  وحيث  العنيفة،  وغري  العنيفة  ال�سبل، 

لتخفيف  للعمال،  تنازالت  تقدمي  مقدورها  يف 

الطائفية والعن�رشية،  فاإنها تبث روح  التوتر،  حدة 

وتكون دعامتها يف ذلك الربجوازية ال�سغرية، التي 

يزداد  كما  الثمن،  دفع  تريد  وال  التغيري،  تتعجل 

رعبها من احلركة العمالية القوية.

تلك  بتحري�س  تقوم  التي  الفا�سية،  دور  ياأتي  هنا   

ال�رشائح من الربجوازية، فتنظمها وت�سلحها مب�ساعدة 

والراأ�سماليني،  الدولة  يف  املتمثلة  احلاكمة  الطبقة 

لتهاج احلركة العمالية، ثورية كانت ام معتدلة. يف 

بقاعدة حقيقية،  املرتبطة  االأحزاب غري  تكاثر  ظل 

والتي تاأكلها حمى االنتخابات واملنا�سب.

كلمة  اإىل   »fascism»فا�سية كلمة  ا�سل  يرجع   

كانت  ال�سوجلانات  من  حزمة  وهي   fascio
ُتعر�س يف مواكب حكام روما القدمية دليال على 

ع�رشينينات  يف  مو�سوليني  اطلق  وقد  �سلطتهم. 



اخلط الأمامي   العدد الثامن  اآب  2٠١2 - ال�صفحة ١١

اأعباء  من  كبرياً  عبئًا  تتحمل  ال�سورية  املراأة  كانت 

احلياة يف املجتمع ال�سوري قبل الثورة البا�سلة، وقد 

لتدفع  الثورة  ظل  يف  مرات  العبء  هذا  ت�ساعف 

الذي حّوله  احلال  واقع  تبعات  من  االأكرب  ال�رشيبة 

النظام ال�سوري اإىل جحيم يف كل املناطق الثائرة.

الذي  ال�سعب  الواقع  يدرك  �سوري  الأي  ميكن  ال 

الدور  ينّكر  اأن  عقود  منذ  ال�سورية  االأ�رشة  تعي�سه 

املراأة  كانت  االأحيان  غالب  ففي  للمراأة،  الكبري 

املريع  ال�سقوط  منعت  التي  احلقيقية  الرافعة  هي 

واحلاجة  الفقر  بئر  يف  ال�سورية  االأ�رش  الآالف 

والت�رشد، ومهما تبجحنا مب�ساألة نيل املراأة حلقوقها 

يف ظل حكم حزب البعث الفا�سد وو�سول عدد 

من الن�ساء اإىل منا�سب عليا يف الدولة، فاإّن الواقع 

التي  ال�سورة  تلك  ينايف  ال�سورية  للمراأة  احلقيقي 

داأب اإعالم النظام على تلميعها مب�ساركة من بع�س 

من الن�ساء اأنف�سهن اللواتي كّن ي�سعنّي اإىل مزيد من 

الواقع  اإىل  االلتفات  اكت�سبنها دون  التي  املكا�سب 

املرير لالآالف من الن�ساء ال�سوريات يف ال�سواحي 

واأطراف املدن والقرى.

املراأة  موؤمترات  ح�ساب  من  ي�سقطن  هوؤالء  وكاأّن 

وق�ساياها.. اآالف من االأمّيات يف مدننا وقرانا..

اأيتامًا بال معيل، واآالف  واآالف من االأرامل يربني 

من اللواتي يغادرن بيوتهن مع �رشوق ال�سم�س وال 

يعدن اإال مع غروبها وهّن يقمن باالأعمال الزراعية 

التي حتتاج اإىل جهد ع�سلي كبري يعجز عنه الرجال 

اأحيانًا..

االأر�س  تراب  �سوريا  يف  الفالحة  املراأة  تعجن 

ذل  عائلتها  يكفي  وخبزاً  خرياً  لت�ستنبته  بعرقها 

احلاجة، تعيل اأخوات وبنات واأمهات اأ�رش باأكملها 

العام  طوال  ميتد  الذي  الزراعي  العمل  خالل  من 

من  العودة  بعد  بيوت  كربات  مهمتهن  ويوا�سلن 

املزارع بفرح كبري وقدرة مذهلة على العطاء؟؟

الن�سوة ال تتكلم عنهن موؤمترات ق�سايا  كل هوؤالء 

املراأة ذات الثوب املخملي، ومثلهن االآالف يعملن 

يف م�سانع الن�سيج واالأحذية واملنتجات الكيماوية 

خطرية  وبيئية  �سحية  ظروف  ظل  يف  والغذائية 

اأحيانًا مقابل اجور زهيدة جداً، ويف بع�س مناطق 

ال�سناعات  اأنواع  لبع�س  املنتجة  الزراعية  �سوريا 

على  كامل  ب�سكل  القطاعات  تلك  تقوم  الغذائية 

لتقوم  ما كانت  املناطق  املراأة، ويف كثري من  جهد 

زراعة وال ما ي�ستتبعها من اإنتاج لوال جهد املراأة، 

موؤ�س�سة  اأب�سط  اإىل  تفتقر  التي  املناطق  ذات  وهي 

مراكز  ال  حيث  املراأة  احياجات  تلبي  حكومية 

والطفولة  لالأمومة  مراكز  وال  حقيقية  �سحية 

ليت�ساعف عذاب املراأة وقهرها وحتى اأحيانًا موتها 

؟؟ فكم من امراأة توفيت خالل والدة ع�سريةالأنها 

مل ت�سل اإىل م�ست�سفى مدينة جماورة ؟؟ وكم منطقة 

زراعية تغيب عنها اأماكن التطعيم والتوعية والعناية 

ب�سحة املراأة واأطفالها …

عليها جزء  يقوم  والتي  ذاتها  املناطق  تلك  اأن  كما 

كبري من اقت�سادنا الوطني هي التي تفتقر اإىل اأماكن 

اأب�سط  التعليم والتعليم البديل وحتى حماولة وجود 

اأب�سط  اأ�رشتها  تعيل  التي  املراأة  تكفي  التي  البدائل 

احيتاجاتها ؟؟ ومع ذلك مل تعّول املراأة على الدولة 

املهن  كل  �سوريا  �سبايا  وموؤ�س�ساتها..تعلمت 

الن�سائية البيتية من خياطة وتطريز ون�سيج، تعلمت 

كل اأنواع �سنع االأغذية بيتيًا.. تعلمت حتى �سنع 

رجالنا..كل  بتدخينها  ي�ستمتع  التي  الرنجيلة  زينة 

ذلك لتتجنب احلاجة وطلب املعونة وحتمي اأ�رشتها 

جانب  عائلتها..واإىل  وكرامة  كرامتها  وت�سون 

دور املراأة ال�شورية يف الثورة

واالأخوة..  االأبناء  تربية  بواجب  تقوم  كله  ذلك 

والطغيان  الظلم  على  ثاروا  الذين  االأبناء  هوؤالء 

وقالوا اإّن كفى ؟؟ و�سطروا اأروع ق�س�س ال�سجاعة 

ربتهم  التي  البيوت  عن  بالفعل  ليعربوا  والتفاين 

والن�ساء التي اأجنبتهم.

املراأة ال�سورية املتعلمة واملثقفة مل تكن باأقل كفاحًا 

الوقوف  املتعددة، وخا�سة جلهة  باأ�سكاله  ون�سااًل 

اإىل جانب ق�سايا اأهلها واأبناء �سعبها، وقد ك�سفت 

الثورة ال�سورية عن وجوه م�رّشفة ونا�سعة البيا�س 

�سي�سجلها التاريخ ك�سفحات تت�رشف بها �سوريا، 

واالإعالميات  الكاتبات  من  ال�سبايا  ع�رشات 

والقمع  الظلم  يتحدّين  واحلقوقيات  والطبيبات 

اأفعال النظام، ومنهن  والقهر كل يوم مقابل ف�سح 

من تعر�سن لالعتقال والتعذيب وتهديد عائالتهن 

من  وخا�سة  العمل  من  وف�سلهن  اأرزاقهن  وقطع 

ينتمني اإىل طوائف يظن النظام اإنها معه بالكامل..

الطائفة  بنات  من  ال�سبايا  ع�رشات  تعر�ست  فقد 

على  وال�سغط  واالعتقال  التهديد  اإىل  العلوية 

الثورة من  فعااًل يف  عائالتهن الأنهن �سكلن عن�رشاً 

خالل امل�ساركة يف املظاهرات وزيارة بيوت العزاء، 

وف�سح همجية النظام بكتابتهن، واأثبنت اإنه لي�س له 

طائفة اإال طائفة الف�ساد والبغي واجلور، وو�سل االأمر 

الق�س�س  وفربكة  و�سمعتهن  ب�رشفهن  الطعن  حتى 

الدنيئة التي ال تعرب اإال عن اأخالق راويها،وكون هذا 

النظام الفا�سد بال اأخالق وال ميلك اأّي قيمة اإن�سانية 

اتخذ من الن�ساء رهائن لكي يتو�سل اإىل ذويهن من 

اأخوة واآباء نا�سطني اأو اعتقل ذويها الإجبارها على 

النا�سطة  ق�سة  يعرف  وكلنا  لالأمن،  نف�سها  ت�سليم 

رزان زيتونة كيف اعتقل زوجها واأخيه كي ت�سلم 

ارتكبت  التي  الدنيئة  اجلرمية  يعرف  وكّلنا  نف�سها، 

بحق ال�سهيدة زينب احل�سني التي اختطفت وبقيت 

رهينة لي�سلم اأخاها نف�سه لالأمن ومن ثم ي�سفي االأمن 

اأخيها ال�سهيد حممد احل�سني ويقتل زينب ابنة التا�سعة 

ع�رش..الزهرة املتفتحة وميثل بجثتها بطريقة يندى لها 

جبني االإن�سانية..

ومل تكن املراأة ال�سورية �سحية اأفعال النظام و�سلوكه 

من اعتقال وتعذيب فقط، واإمّنا كان للمراأة ح�ستها 

بذلك،  الن�ساء  ع�رشات  ت�رشفت  وقد  ال�سهادة  من 

حميدة  ال�سهيدة  الثورة  �سهيدات  اأول  وكانت 

النطرواي “الفيا�س” من مدينة تلبي�سة التي �سفّيت 

هي وابنها وهي عائدة من العمل يف مزارع البيوت 

البال�ستيكية..

عن موقع �شوريا امل�شتقبل
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اأكدت م�سادر اقت�سادية �سورية لوكالة اأكي يف 3١ متوز اأن عدداً من رجال االأعمال ال�سوريني فككوا 

معاملهم يف البالد ونقلوها اإىل دول عربية اأخرى خوفًا من خ�سارتها فيما لو ا�ستمرت الثورة يف �سورية، 

واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن اأكرث من 7٠% من كبار رجال املال واالأعمال غادروا وعائالتهم �سورية و�رشع 

بع�سهم بتاأ�سي�س اأعمال بديلة يف اخلارج 

العام  نهاية  ومنذ  وامل�ستقبل،  الراهن  ا�ستقراء  على  قادرون  عمومًا  االأعمال  »رجال  اأن  امل�سادر  وقالت 

املا�سي �سعر بع�س ال�سناعيني بخطورة الو�سع على ا�ستثماراتهم يف �سورية وقاموا بتفكيك م�سانع كبرية 

اأ�رشهم  لهم ونقلوها اإىل دول خليجية، كما غادر البالد نحو 7٠% من كبار رجال املال واالأعمال مع 

وتوّجهوا خا�سة اإىل االإمارات والواليات املتحدة وكندا واأوروبا«. واأفادت باأن »بع�س امل�سانع التي مت 

تفكيكها تقّدر بع�رشات ماليني الدوالرات، وهي عمومًا م�سانع حتويلية وهند�سية«

امل�سانع  ع�رشات  اإغالق  اإىل  اأدت  �سهراً  ع�رش  �ستة  منذ  �سورية  يف  امل�ستمرة  االأزمة  اأن  تقارير  وتوؤكد 

املنتجة للمواد غري االأ�سا�سية، واإىل تدمري اآالف املحال  الور�سات االأ�سغر وخا�سة  وال�رشكات، ومئات 

التجارية، كما واجه ال�سناعيون �سعوبات يف ا�سترياد املواد االأولية ويف ت�سدير منتجاتهم، كما اأوقفت 

ال�رشكات احلكومية كافة م�ساريعها اال�ستثمارية

وت�سري التقديرات اإىل اأن الناجت املحلي االإجمايل يف �سورية تراجع خالل ال�سنة االأخرية من 3.٢% اإيجابًا 

اإىل 4% �سلبًا، وارتفعت ن�سبة الت�سخم من 4.4% اإىل 6.6%، كما تراجعت ال�سادرات ال�سورية للخارج 

اأكرث من %5٠

ووفق تقديرات، فقد نحو ربع مليون �سوري وظائفهم خالل ال�سنة االأخرية، وارتفعت البطالة اإىل نحو 

4٠% من قوة العمل، وتراجع االإنتاج الزراعي بن�سبة ٢٠%، ويعاين الفالحون من عدم توافر االأ�سمدة 

ا�ستخدامها كمواد  بيعها خوفًا من  االأمنية عملية  ال�سلطات  وتقييد  العقوبات  ب�سبب  اأ�سعارها  وارتفاع 

متفجرة. وانخف�ست قيمة العملة ال�سورية مبعدل 5٠% خالل عام، كما ارتفعت االأ�سعار مبعدل %5٠ 

البور�سة يف دم�سق نحو  بن�سبة 5٠%، وفقد موؤ�رش  ال�سورية  البنوك  الودائع يف  اأدنى، وتراجعت  كحد 

8٠% من قيمته وتداوالته، وتوقفت البنوك عن متويل عمليات اال�سترياد، ومل يعد باالإمكان حتويل قيمة 

الدوالرات من  مليارات من  ال�سورية عدة  واأنفقت احلكومة  ال�سورية عرب م�سارف دولية،  امل�ستورات 

ر�سيدها لدعم عملتها

اإىل ذلك تراجعت ال�سياحة يف �سورية باأكرث من 98% بعدما كانت توفر دخاًل يقرب من 6 مليارات دوالر 

�سنويًا لنحو ٢ مليون �سخ�س يعمل فيها ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، وتوقفت جتارة الرتانزيت من دول 

اجلوار ب�سكل كلي. كما خف�ست �سورية اإنتاج النفط اإىل احلد االأدنى واأغلقت بع�س االآبار املُنتجة، ما 

يعني خ�سائر تفوق 3 مليار دوالر �سنويًا، وتقول م�سادر �سيا�سية اأوربية اإن احتياطيات �سورية من النقد 

االأجنبي تراجع من نحو ١7 مليار دوالر اإىل نحو 8.5 مليار

هذه اللوحة االقت�سادية ال�رشيعة ت�سري اىل تدهور حاد يف االقت�ساد ال�سوري جتعل من ا�ستمراره طويال امرا 

�سعبا، وخ�سو�سا ان جزءا كبريا من عائدات الدولة ا�سبحت موجهة لتمويل العمليات الع�سكرية للنظام 

الدكتاتوري وهي تن�سب كل يوم. ويف كل االحوال فان الربجوازية اخلا�سة والطغمة احلاكمة ال هم لها 

�سوى االرباح بالن�سبة لالوىل وال�سلطة والنهب والف�ساد بالن�سبة للثانية.

انت�سار الثورة ال�سعبية ال�سورية ال�سورية �سيفتح وا�سعا املجال الن تاخذ اجلماهري ال�سعبية م�سريها بيدها 

العمال  �سلطة  اي  االجتماعية،  والعدالة  امل�ساواة  لتحقيق  والعمل  اال�سفل  من  �سلطتها   بناء  طريق  على 

والكادحني.

اخلط االأمامي

 الربجوازية ال�شورية

تلهث يف احلفاظ على ارباحها

بيـان

اتفاق  تنفيذ  اإطار  ويف   ٢٠١٢/7/٢4 بتاريخ 

الهيئة  عقدت   ٢٠١٢/7/١١ يف  هولري  اإعالن 

الكردية العليا واملنبثقة عن جمل�سي ) جمل�س ال�سعب 

يف  الكردي  الوطني  واملجل�س  كرد�ستان  لغرب 

�سوريا ( اجتماعها االأول وناق�ست جدول عملها 

اإعالن  اأهمية  على  وبناًء  م�سوؤولة.  رفاقية  بروح 

يف  �سعبنا  اإرادة  ميثل  كونه  تنفيذه  و�رشورة  هولري 

ما  على  االجتماع  اأكد  واإمكاناته،  طاقاته  توحيد 

يلي:

١-    اعتبار االجتماع قائمًا اإىل حني ت�سكيل كافة 

ور�سم خطوط  باأعمالها  للبدء  لها،  التابعة  اللجان 

عملها بدًء من تاريخه.

اأن�سطة  كافة  تقود  العليا  الكردية  الهيئة      -٢

واأعمال املجل�سني وقراراتها ملزمة للجميع.

العليا  الكردية  الهيئة  اأن  االجتماع  يوؤكد      -3

ال�سوري  ال�سعب  وحدة  تخدم  هامة  خطوة 

واأهداف ثورته يف احلرية والكرامة.

مناطقنا  يف  االأهلي  ال�سلم  حماية  �رشورة      -4

العرب  من  �رشكائنا  االإخوة  مع  بالتعاون  وذلك 

والتاأكيد  وغريهم،  والكلدواآ�سوريني  وال�رشيان 

الكردي  ل�سعبنا  القومية  باحلقوق  املطالبة  اأن  على 

وتهديداً  بالدنا  وحدة  على  خطر  اأي  ت�سكل  ال 

الإخوتنا �رشكائنا يف الوطن.

5-    التاأكيد على �سلمية احلراك الثوري يف املناطق 

الكردية ودرءاً للمخاطر الناجمة عن نزعة الت�سلح 

على  العمل  ال�رشوري  من  نرى  فاإننا  الع�سوائي 

�سبط وتنظيم تلك القوى يف اإطار ح�ساري موحد 

املناطق  يف  احلماية  توفري  وبهدف  للفو�سى  منعًا 

و�سلمها االأهلي.

6-    ثمن االجتماع البيان ال�سادر عن وحدات 

احلماية ال�سعبية والقا�سي بالتزامها بقرارات الهيئة 

الكردية العليا.

جماهرينا  ندعو  فاإننا  االإعالن  هذا  مبنا�سبة      -7

للتظاهر يوم االأحد امل�سادف ٢٠١٢/7/٢9 حتت 

 Desteya  – متثلنا  العليا  الكردية  الهيئة   ( �سعار 

 )   Kurdî ya Bilind Nûnera Me Ye
خمتلف  ويف  والعربية  الكردية  باللغتني  وذلك 

املناطق ال�ساعة 9 م�ساًء.

 2012/7/24

الهيئة الكردية العليا
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حول العنف يف الثورة

مّنا  يتطّلب  جذريًا  تغيرياً  املجتمع  تغيري  »ان 

امل�ستفيدة  الطبقة  الأقتالع  عنيفة  و�سائل  ا�ستخدام 

اعني  هنا  وانا   - واال�ستبداد  اال�ستغالل  من 

اقتالعًا جذريًا. الأن الطبقة احلاكمة لن تتخلى عن 

بل  بال�سلم،  امتيازاتها  عن  تتنازل  ولن  م�ساحلها 

عن  التنازل  على  يرغمها  ثوري  حراك  اىل  حتتاج 

موقعها االجتماعي. ان العنف هو لي�س بالغاية، بل 

هو مثل الداية التي ت�ساعد االم الأخراج الطفل اثناء 

لي�س  الداية،  بل  الطفل  لي�س  العنف هو  الوالدة - 

النتيجة بل الو�سيلة. ونحن هنا نعني عنف االغلبية 

امل�سطهدة �سد االقلّية التي تعتا�س على اال�سطهاد 

والظلم واال�ستغالل والتمييز اجلن�سي والعرقي. يف 

باأي  العنف هنا، ال نق�سد وال نرّوج  احلديث عن 

حال من االحوال للعنف الفردي او الع�سوائي، بل 

نتحّدث عن التنظيم اجلماهريي والت�سليح اجلمعي، 

يف  نعي�س  الأننا  بعد..  وقتها  ياأتي  مل  مرحلة  وهو 

الفردي  العنف  ان  التنظيم.  من  بدائّية  مرحلة 

بل  احلراك،  وت�سّوه  �سلبّية  ظاهرة  هو  والتخريبي 

منهج  ترويج  عن  عبارة  هي  رجعّية:  تبعات  لها 

منطق  بل  امل�سطهدة،  اجلماهري  يفيد  لن  مغلوط 

مكانكم..  »اجل�سوا  والغوغائيني:  التخريبيني 

ال�سالح ونح�سل على حقوقكم  �سن�ستخدم  نحن 

الفرد يف  ي�سارك  مل  اذا  بينما  منازلكم«،  وانتم يف 

احلراك  ان  يتغرّي،  ولن  املجتمع  ُيفيد  لن  احلراك، 

الثوري له تبعات ثوريّة على الوعي العام وال ميكن 

ا�ستبداله بع�سابات او ميلي�سيات م�سّلحة. والعنف 

الع�سوائي والفردي - او االرهابي - ال ي�ساهم يف 

تو�سيع رقعة وكثافة االحتجاجات، بل ي�ساهم يف 

خلق حواجز للخوف والرتدد يف امل�ساركة، وله اثار 

ب�سهولة  عليه  تق�سي  ان  الدولة  وت�ستطيع  �سلبّية.. 

نظراً مليزان القوى الذي ال ُيح�سب للثّوار بل ُيعترب 

اذن،  الثوري.  احلراك  تكتيكيًا ومنهجيًا يف  عائقًا 

ادراكها  يجب  العنف،  من  متعددة  ا�سناف  هناك 

يحدث  الذي  ال�سلبي  العنف  هناك  وفهمها.. 

فردي  باأ�سلوب  اي�سًا  ويحدث  بدائية  حقبة  يف 

وارهابي وغري منّظم، وله �سواهد كثرية وله تبعات 

�سلبية. وهناك العنف احلكومي املمنهج والذي له 

تبعات تخريبية ال ميكن ال�سكوت عنها او تربيرها، 

واخرياً.. هناك العنف ال�رشوري الذي يحدث اثناء 

الثورات وهو مرحلة ال ميكن تفاديها.. بل يجب 

التنظيم واال�ستعداد لها.

الطابع  بنقد  نكتفي  ال  ان  علينا  يجب  اخلال�سة: 

الثّوار  بع�س  لدى  والطفويل  الهمجي  امل�سلح 

النظام  باأن  نن�سى  ال  ان  يجب  بل  الغوغائيني، 

ميار�س اعنف املمار�سات الهمجّية ويعتقل االطفال 

وميار�س  ال�سجون  يف  الن�ساء  ويبتّز  ال�سباب  ويقتل 

ويفتك  التفتي�س  نقاط  يف  االبتزاز  انواع  �ستى 

باملمتلكات العامة مثل رمي ال�سيارات بالر�سا�س، 

وهناك  ب�ستمرار.  نقدها  يجب  املمار�سات  وهذه 

عنف ال ميكن تفاديه، وال ميكن نقده بكل ب�ساطة، 

مثل الدفاع عن النف�س اثناء املواجهة مع املدرعات 

وقوات ال�سغب، وهذا النوع من انواع العنف هو 

تنتزع  التي  ال�سغب  قوات  �سد  طبيعّية  فعل  ردة 

االمن انتزاعًا من الفقراء والكادحني!!«.

مهدي مو�شى العامل

االول  ت�رشين  من  ال�سابع  يف  فنزويال  �ست�سهد 

الذي  �سافيز  فيها  يعيد  رئا�سية جديدة،   انتخابات 

مل يتوان ل�سنوات طويلة عن التعبري اللفظي والفعلي 

الدكتاتوريات  ا�سكال  لكل  املتوا�سل  دعمه  عن 

الثورة  من  املخزي  موقفه  �سيما  وال  الدموية، 

ال�سعبية ال�سورية وموقفه الداعم لدكتاتورية الطغمة 

به  حلقت  الذي  املوقف  هذا  بالدنا،  يف  احلاكمة 

بع�س مكونات »الي�سار« بحجة معاداة االمربيالية 

العمال  ثورات  على  االرتداد  مطب  يف  ف�سقطت 

برجوازية  دكتاتوريات  تواجه  التي  والكادحني 

عفنة وفا�سدة ودموية، ومثال ذلك املواقف التعي�سة 

لطارق علي وجون ريز وغريهما.

لقد وقع تيار الي�سار الثوري الثوري يف �سوريا على 

عري�سة دولية للي�سار العاملي دعما لرت�سيح املر�سح 

مواجهة  يف  �سريينو  اورالندو  العمايل  اال�سرتاكي 

مواجهة  يف  واي�سا  »البونابرت«   �سافيز  من  كل 

االخرى.  الربجوازية  االحزاب  مر�سحي  كافة 

وندعو قوى الي�سار الثوري يف منطقتنا والعامل اىل 

ميثل  النه  �سريينو  العمايل  اال�سرتاكي  املر�سح  دعم 

حقا اال�سرتاكية احلقيقية.

فنزويال : دعما 

للمر�شح اال�شرتاكي 

العمايل يف مواجهة كل 

من �شافيز ومر�شحي 

الربجوازية اليمينية
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املارك�شية والدين 

باأن  ناأمل  الذي  الفكري  البحث  هذا  ن�رش  نعيد 

ي�سكل حمورا دائما يف جريدتنا لتناول ق�سايا فكرية 

ا�سا�سية يف الفكر املارك�سي والثوري. وللتنويه فان 

من  املارك�سي  املوقف  عن  الفكرية  الدرا�سة  هذه 

التي  »ال�رشارة«  ن�رشة  يف  الأول  ن�رشت  قد  الدين  

العمل  حترير  جماعة   ١999 عام  ت�سدرها  كانت 

التي رفدت الحقا ت�سكيل التيار اال�سرتاكي الثوري 

يف م�رش.

ال�سهرية  العبارة  هذه  ال�سعوب«  اأفيون  »الدين 

من جانب خ�سوم  ت�سويهها  يتم  ما  كثرًيا  ملارك�س 

املارك�سية من املتدينني وغري املتدينني مًعا. والنتيجة 

العميق  النقد  ذلك  واختزال  تب�سيط  عادة  تكون 

للدين الذي طرحه مارك�س واإجنلز. ولعل املدخل 

نتذكر  اأن  هو  اخلل  التب�سيط  هذا  لتجنب  املنا�سب 

الواقع  يف  كانت  للدين  املارك�سي  النقد  �سهام  اأن 

ملوقف  ا  اأي�سً واإمنا  ذاته فح�سب،  للدين  موجهة ال 

فال�سفة ومفكري التنوير الربجوازيني من الدين. 

�سن فال�سفة التنوير يف القرن الثامن ع�رش، يف فرن�سا 

�سد  فيها  هوادة  ال  حرًبا  اخل�سو�س،  وجه  على 

الدين )امل�سيحي على وجه اخل�سو�س(، اإذ راأوا فيه 

اآفاق احلرية  التقدم االإن�ساين نحو  عقبة حتول دون 

والعقل. وميكن تلخي�س هذا النقد التنويري للدين 

اجلانب  متكاملني:  كانا  واإن  خمتلفني،  جانبني  يف 

االأول هو النقد الفكري اأو املعريف الذي مت توجيهه 

اإىل الدين نف�سه، واجلانب الثاين هو النقد االأخالقي 

وال�سيا�سي املوجه للكني�سة الكاثوليكية. 

راأى رجال التنوير اأن اأ�سول الدين تكمن يف خوف 

اأمامها  وقف  التي  الطبيعة  من  البدائي  االإن�سان 

عاجًزا ب�سبب جهله بقوانينها. اإن هذا اجلهل دفع 

مظاهر  عن  نف�سها  متييز  لعدم  البدائية  املجتمعات 

املظاهر  هذه  على  اأ�سفوا  حيث  املختلفة،  الطبيعة 

اأن كل �سيء  ال�سفات احليوية لالإن�سان، واعتقدوا 

يف الطبيعة له »روح« تنطوي على اأفكار ورغبات 

ت�سبه اأفكار االإن�سان ورغباته. وملا كان هذا االإن�سان 

يفتقد للقدرة املو�سوعية على ال�سيطرة على الطبيعة 

من خالل العلم والتقدم التقني، فقد راح ي�ستعي�س 

يتيحها كل  الطبيعة  عن ذلك ب�سيطرة وهمية على 

من ال�سحر والدين. فبوا�سطة ال�سحر �سعي االإن�سان 

اأما  الطبيعية  الظواهر  »اأرواح«  على  لل�سيطرة 

بدفعها لتقليده )كاأن يقذف باملاء من فمه ا�ستدعاًء 

للمطر( اأو لنقل قواها اإليه )كاأن يرتدي قناع النمر 

لكي تنتقل اإليه قوته(. ويف مرحلة تالية فاإن الدين، 

وت�سع  �سيء  كل  على  قادر  خالق  لوجود  بت�سوره 

رحمته كل �سيء قام بتمييزه االإن�سان وخلقه على 

باالأمان  وهمًيا  �سعوًرا  االإن�سان  منح  قد  �سورته، 

اإزاء ق�سوة الطبيعة. 

ن�ساأ  قد  ال�سحر،  مثل  مثله  الدين،  كان  اإذا  ولكن 

التنويريون،  اأكد  كما  بدوره،  فاإنه  اجلهل،  ب�سبب 

يغذي اجلهل ويعمل على تكري�سه. فالدين ينطوي 

على اأ�ساطري وخرافات غيبية كثرية ال ميكن للعقل 

بالت�سليم الذي ال  به  املوؤمنني  قبولها، وهو يطالب 

يرقى اإليه �سك بعقائد ال يوجد دليل على �سحتها، 

احل�س  وغياب  الفكري  ال�سلل  اإىل  يوؤدي  ما  وهو 

النقدي لدى االإن�سان. 

لقد اأخذ رجال التنوير على عاتقهم اأن ين�رشوا على 

التي ظهرت خالل  العلمية«  »الثورة  نطاق  اأو�سع 

القرن ال�سابع ع�رش، بحيث يخرجوا بها من دائرة 

خا�سة املتخ�س�سني واملثقفني اإىل دائرة عامة القراء 

واملواطنني. وقد الحظوا بالطبع اأن الدين ينا�سب 

العلم احلديث العداء، لي�س فقط على م�ستوى هذه 

ا على �سعيد منهج  احلقيقة العلمية اأو تلك، واإمنا اأي�سً

يحاول  العلم  اأن  ففي حني  احلقائق.  اإىل  الو�سول 

اإىل احلقائق عن طريق املالحظة واإعمال  الو�سول 

يعترب  الدين  فاإن  املالحظة،  اأ�سا�س هذه  العقل على 

اأن الطريق اإىل هذه احلقائق يكمن يف الرجوع اإىل 

الن�سو�س املقد�سة. ومن ثم اعترب رجال التنوير اأن 

الثقافة  لن�رش  الدين جزء ال يتجزاأ من م�سعاهم  نقد 

العلمية وترويجها. 

يتمثل اإذن اجلانب املعريف من نقد التنويريني للدين 

بدوره  ويغذي  اجلهل  على  يقوم  الدين  يلي:  فيما 

احلر  العقالين  التفكري  دون  يحول  اإنه  اجلهل، 

اأما  التفكري.  يف  العلمي  واملنهج  العلم  ويعادي 

اجلانب االآخر من النقد التنويري للدين فتمثل يف 

دور  على  ركز  الذي  ال�سيا�سي   / االأخالقي  النقد 

الكني�سة الكاثوليكية يف املجتمع االأوروبي. 

رجعية  موؤ�س�سة  الكني�سة  يف  التنويريون  راأى 

با�ستماتة  وموؤيدة  امل�ستبدة  امللكيات  مع  متحالفة 

موؤ�س�سة  وهي  املتداعي.  االإقطاعي  للنظام 

الالهوت  رجال  �سلطة  توطيد  يف  الدين  ت�ستخدم 

واملفكرين  العلماء  باإرهاب  وتقوم  املجتمع،  يف 

اأنها  كما  العداء.  الفكر  حرية  وتنا�سب  االأحرار، 

تقيد رعاياها باأغالل الفكر الغيبي اخلرايف ومتنحهم 

اأماًل زائًفا يف النعيم يف احلياة االأخرى يلهيهم عن 
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تغيري ظروف حياتهم يف هذه احلياة.

هذين  بني  وثيقة  عالقة  التنويريون  وجد  وبالطبع 

العقيدة  كانت  فاإذا  للدين.  نقدهم  من  اجلانبني 

لالأ�سئلة  ثابتة  يقينية  اإجابة  تقدمي  تدعي  الدينية 

فاإنها  وم�سريه،  االإن�سان  بحياة  املتعلقة  اجلوهرية 

وحتول  للوراء  دائًما  املوؤمنني  اأنظار  تدفع  بذلك 

جديدة  حقائق  الكت�ساف  ال�سعي  وبني  بينهم 

واكت�ساب معارف جديدة، اأو التطلع حلياة اأف�سل. 

االأو�ساع  تعزيز  على  يعمل  الدين  فاإن  هنا  ومن 

فال  القائمة،  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية 

غرابة اإذن يف الدور الرجعي الذي تلعبه الكني�سة – 

جت�سيد العقيدة الدينية – يف دعم ا�ستقرار املجتمع 

موؤامرة  الدين  يف  التنويريون  راأى  لقد  االإقطاعي. 

من جانب امللوك والكهنة واالر�ستقراطيني لالإبقاء 

على اأغالل املجتمع، واعتربوا اأن حماربة »الظالمية 

االإن�سان  لتحرير  االأ�سا�سي  ال�رشط  هي  الدينية« 

وحتقيق التقدم. 

الفرن�سيني  التنوير  لفال�سفة  واإجنلز  مارك�س  نظر 

لفكرهما،  االأ�سا�سية  الروافد  اأحد  اأنهم  على 

التنويري  النقد  من  عديدة  جوانب  مع  وتعاطفا 

للدين. اإال اأن النقد املارك�سي للدين يختلف كثرًيا 

عن النقد التنويري الذي خل�سنا اأبرز معامله. وميكن 

القول باأن نقد املارك�سية للدين يت�سم باأنه اأكرث عمًقا 

اأكرث تفهًما وت�ساحًما من   الوقت ذاته  وجذرية ويف 

النقد التنويري للدين، كما �سرنى. 

)دينه  بالدين  التم�سك  يعترب  املتدين  االإن�سان  اإن 

اخلال�س  طريق  بالطبع(  االأخرى  الديانات  ال  هو 

على  فاإنه  للدين،  املعادي  التنويري  اأما  االإن�ساين. 

الدينية  املوؤ�س�سات  تاأثري  حماربة  اأن  يعترب  النقي�س 

االأفكار الظالمية الدينية هو طريق التحرر االإن�ساين. 

اإذ ترى فيهما مًعا  واملارك�سية ترف�س كال املوقفني 

عجًزا عن فهم العالقة بني الدين واملجتمع. فالدين 

هو  واإمنا  ذاته،  حد  يف  م�ستقلة  تاريخية  قوة  لي�س 

عن  مبعزل  معه  التعامل  ميكن  وال  للمجتمع  نتاج 

بقية جوانب الواقع املادي واالجتماعي. 

تتفق املارك�سية مع التنويريني يف اأن البذور االأوىل 

من  االإن�سان  خوف  اإىل  ترتد  الدينية  للعقيدة 

الطبيعة وجهله بها. اإال اأن الدين كظاهرة نا�سجة 

اإزاء  االإن�سان  عجز  يف  ال  جذوره  يجد  ومكتملة 

قوى  على  ال�سيطرة  افتقاده  يف  واإمنا  الطبيعة  قوى 

املجتمع  وانق�سام  اال�ستغالل  بفعل ظهور  املجتمع 

وحتديًدا  اجتماعي.  نتاج  اإذن  الدين  طبقات.  اإىل 

يفر�سها  التي  القيود  ي�ستطع جتاوز  االإن�سان مل  الأن 

املجتمع الطبقي على وجوده وحياته، فاإنه مغرتب 

هذا  عن  تعبري  فاإنه  الدين  اأما  ووجوديًا.  اجتماعًيا 

باأن  القائلة  الزائفة  الفكرة  يطرح  حيث  االغرتاب 

بني  �سيطرته،  نطاق  خارج  يكمن  االإن�سان  م�سري 

يدي اهلل اجلبار ذي القوة املطلقة. 

ونتاًجا  االإن�ساين  لالغرتاب  انعكا�ًسا  الدين  ومادام 

هذا  لتكري�س  ا  اأي�سً مييل  فاإنه  الطبقي،  للمجتمع 

فاإن  الطبقي. هكذا  االغرتاب وتربير هذا املجتمع 

اإ�سفاء  هو  يكون  ما  عادة  للدين  الرئي�سي  الدور 

ال�رشعية على العالقات االجتماعية القهرية القائمة 

جت�سد  التي  املوؤ�س�سات  على  واحلفاظ  املجتمع  يف 

هذه العالقات. اإال اأن االأمر اأعقد كثرًيا من اختزال 

احلفاظ  اإىل  تهدف  االأمر  الأوىل  موؤامرة  يف  الدين 

على الو�سع القائم. ففي جمتمع ي�ستحوذ فيه الدين 

حلركات  ميكن  امل�سطهدين،  جماهري  تاأييد  على 

اأن تتخذ �سبغة دينية عن  اأو حتى الثورية  التمردية 

طريق تطويع االأيديولوجيا الدينية ال�سائدة ذاتها مبا 

يتالئم مع م�سالح اجلماهري. 

الدين كاأيديولوجيا اإذن قوة فاعلة، لكنه قوة فاعلة 

ولي�س  الطبقي،  ال�رشاع  داخل  املجتمع،  داخل 

تدعيم  هو  االأ�سا�سي  دوره  كان  واإذا  الفراغ.  يف 

يف  يتحول  قد  فاإنه  القائمة  االأو�ساع  وا�ستمرار 

ويف  املجتمع.  يف  ثورية  قوة  اإىل  بعينها  اأحوال 

يلعبه  الذي  الدور  نفهم  اأن  ينبغي  االأحوال،  كل 

الدين يف املجتمع ب�سكل ملمو�س وفًقا لكل حالة 

واإجنلز  مارك�س  كما الحظ  فامل�سيحية  على حدة. 

للم�سطهدين ظهرت يف  االأ�سل حركة  كانت يف 

حقوق  اأية  من  املحرومني  والفقراء  العبيد  اأو�ساط 

يف االإمرباطورية الرومانية. واإذا كانت قد حتولت 

فاإن  الو�سطى،  القرون  اأوربا  االإقطاع يف  قلعة  اإىل 

اتخاذ  من  الفالحية  التمرد  حركات  مينع  مل  ذلك 

ا  �سبغة دينية. وينطبق االأمر ذاته على االإ�سالم اأي�سً

وكذلك على خمتلف االأديان. 

بتعبري  مارك�س  ق�سده  ما  نتفهم  اأن  االآن  ن�ستطيع 

تفهم  العبارة  هذه  اإن  ال�سعوب«.  اأفيون  »الدين 

بتحمل  للنا�س  ي�سمح  خمدر  الدين  اأن  مبعنى  عادة 

من  حترمهم  اأحالم  يف  الغرق  طريق  عن  بوؤ�سهم 

املفهوم  هو  راأينا  كما  وهذا  التمرد.  على  القدرة 

جزء  بالطبع  وهو  التنوير،  فال�سفة  تبناه  الذي 

اجلملة  اإن  مارك�س.  عناه  مما  فقط(  جزء  )ولكن 

تقول:  ال�سهري  مارك�س  تعبري  على  مبا�رشة  ال�سابقة 

»البوؤ�س الديني هو يف الوقت ذاته تعبري عن البوؤ�س 

اإن  احلقيقي«.  البوؤ�س  على  واحتجاج  احلقيقي 

اأحالم االأفيون اإذن قد تخدر النا�س مبا يحول دون 

الفعل واحلركة، كما اأنها قد تثري اخليال وتدفع نحو 

االحتجاج وال�رشاع. اإال اأن االأفيون يف احلالتني ال 

يوؤدي اإىل اإدراك �سليم للواقع. وقد �ساغ مارك�س 

حتليله  معر�س  يف  ال�سعوب«  اأفيون  »الدين  تعبري 

للحركة الفالحية الثورية املعادية لالإقطاع يف القرن 

ال�سابع ع�رش والتي اتخذت �سكل الهرطقة الدينية. 

وحتديًدا الأن ال�سيوعية مل تكن ممكنة مو�سوعًيا يف 

مل  بالتايل  اأجلها  من  ال�رشاع  والأن  الوقت،  ذلك 

يكن ممكًنا اأن يكون ب�سرًيا للم�ستقبل، فاإن النزوع 

نحوها اتخذ ذلك ال�سكل اخليايل الديني.

وت�ساحًما  تفهًما  اأكرث  الدين  من  املارك�سي  املوقف 

اإزاء الدين من املوقف التنويري من جانبني اإذن: اإنه 

اأواًل ال يعترب معركته الرئي�سية مع »الظالمية الدينية« 

واإمنا مع العالقات االجتماعية اال�ستغاللية والقهرية 

اأن  اأ�سا�س هذه الظالمية. وهو ثانًيا يفهم  التي هي 

يجعل  قد  املجتمع  يف  لالأيديولوجيا  املعقد  الدور 

اأو�ساع  يف  وثورية،  بل  متردية،  قوة  اأحياًنا  الدين 

حمددة. اإال اأنه يف هذا املفهوم تكمن حتديًدا جذرية 

الذي  املوقف  ذلك  الدين،  من  املارك�سي  املوقف 

ي�سع الدين داخل �سياق االأو�ساع االجتماعية التي 

يزيل  الذي  املوقف  ا�ستمراره،  على  وتعمل  تفرزه 

عن الدين قدا�سته ويبني اأن االإن�سان هو الذي خلق 

اهلل ولي�س العك�س.

كما اأن املوقف املارك�سي من الدين اأكرث جذرية من 

موقف التنويريني من جانب اآخر. فعلى الرغم من 
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حدة عدائهم للدين اأفكاًرا وموؤ�س�سات كما راأينا، 

ملحدين،  يكونوا  مل  التنوير  مفكري  اأغلب  فاإن 

للوحي  ناكرين  ولكن  باهلل  موؤمنني  اأي  اإلهني  بل 

باهلل  اأغلبهم  اإميان  الرئي�سي يف  وال�سبب  واالأديان. 

يعود اإىل املنطلق الفل�سفي الذي انطلقوا منه، وهو 

املادية امليكانيكية التي كان لنيوتن الف�سل االأول يف 

اإر�ساء دعائمها. 

حول  م�ستفي�سة  ملناق�سة  املجال  بالطبع  هذا  لي�س 

واملادية  امليكانيكية  املادية  من  كل  بني  الفارق 

نقول  ولكن  وتطوره،  الكون  فهم  يف  اجلدلية 

العظيمة  العلمية  االكت�سافات  اأن  �سديد  باخت�سار 

نظرية  توجتها  والتي  ع�رش،  ال�سابع  القرن  يف 

ماديًا  ت�سوًرا  اأفرزت  قد  لنيوتن،  االأر�سية  اجلاذبية 

مل  لكنه  ال�سابق،  الديني  الت�سور  حمل  حل  للكون 

يرف�س فكرة »اهلل« واإن كان قد قدم مفهوًما جديًدا 

لقد  التقليدي.  الديني  املفهوم  من  توا�سًعا  اأقل  له 

ما  اإىل وجود  الكون  عن  ت�سوره  نيوتن يف  ذهب 

اأ�سماه باملكان املطلق )الوعاء ال�سامل الكلي الذي 

يحتوي على جميع االأج�سام يف الكون(، والزمان 

على  يحتوي  الذي  الكلي  ال�سامل  )الوعاء  املطلق 

جميع االأحداث يف الكون(. وراأى نيوتن اأن املادة 

الب�سيطة  الوحدات  تتكون من ذرات مفردة، هي 

التي ال تتجزاأ اإىل ما هو اأب�سط منها. وكل ذرة من 

هذه الذرات توجد يف نقطة معينة من نقاط املكان 

ويف  الثوري.  للحزب  ميتد  ال  املوقف  هذا  ولكن 

حني اأن لينني اأكد اأن على الدولة اأن تتيح حرية دينية 

مطلقة )وكان هذا بالفعل هو موقف الدولة العمالية 

فاإنه  اأكتوبر(،  ثورة  تلت  التي  القليلة  ال�سنوات  يف 

راأى اأن على احلزب الثوري – قبل الثورة وبعدها 

– اأن يخو�س ن�سااًل اأيديولوجًيا مبدئًيا �سد الدين. 
باأن  يطالب  الربوليتاريا  حزب  »اإن  لينني:  يقول 

ال  لكنه  �سخ�سية،  م�ساألة  الدين  اأن  الدولة  تعلن 

يعترب للحظة اأن م�ساألة الن�سال �سد اأفيون ال�سعوب 

م�ساألة   – اإلخ  الدينية،  اخلرافات  �سد  الن�سال   –
�سخ�سية. لقد �سوه االنتهازيون هذه امل�ساألة بحيث 

يبدو اأن احلزب اال�سرتاكي الدميقراطي يعترب الدين 

م�ساألة �سخ�سية«.

ولكن كما عار�س لينني االنتهازيني الذين يريدون 

اأن يتوقف احلزب الثوري عن الن�سال االأيديولوجي 

الي�ساري  املوقف  ا  اأي�سً عار�س  فقد  الدين،  �سد 

احلرب  باإعالن  يطالب  الذي  الفو�سوي  الطفويل 

الربوليتاري.  للحزب  �سيا�سي  كهدف  الدين  على 

�رشاع  هو  الدين  مع  املارك�سيني  �رشاع  اإن 

للمتطلبات  خا�سًعا  يكون  اأن  ينبغي  اأيديولوجي 

املثال،  �سبيل  وعلى  الطبقي.  لل�رشاع  امللمو�سة 

بالدين  املتاأثرين  العمال  من  جمموعة  اأقامت  فاإذا 

العمل  عن  واأ�رشبوا  اإ�سالمية  اأو  م�سيحية  نقابة 

حتت راية هذه النقابة، فعلى املارك�سيني اأن يعتربوا 

بني  اإحلادية  بدعاية  القيام  من  اأهم  االإ�رشاب  جناح 

العمال امل�رشبني. ذلك اأن تفتيت �سفوف العمال 

على اأ�سا�س االعتقاد الديني لن يخدم �سوى م�سالح 

راأ�س املال. 

ال�رشاع  ملتطلبات  الدين  �سد  الن�سال  اإخ�ساع  اإن 

املوؤمنني  العمال  ع�سوية  قبول  ا  اأي�سً يعني  الطبقي 

وترك  ال�سيا�سي،  برناجمه  يقبلون  ماداموا  باحلزب 

قناعاتهم  بني  التناق�س  يواجهون  االأع�ساء  هوؤالء 

ين�سجم  الذي  بال�سكل  ال�سيا�سي  وموقفهم  الدينية 

مع تطورهم الفكري وتعلمهم من مدر�سة ال�رشاع 

الطبقي. اإال اأن ذلك ال يعني اأبًدا تخلي احلزب عن 

�رشاعه االأيديولوجي املبدئي مع الدين.

يكون  اأن  »يجب  لينني،  قال  كما  املارك�سي،  اإن 

يكون  اأن  يجب  ولكنه  للدين.  عدًوا  اأي  ماديًا، 

يف  ال  الدين  �سد  يحارب  اأن  اأي  جدلًيا،  ماديًا 

املح�س  املجردة،  الدعاية  بوا�سطة  ال  املجرد، 

نظرية، واإمنا ب�سكل ملمو�س، وعلى اأ�سا�س ال�رشاع 

الطبقي الدائر بالفعل – وهو �رشاع يعلم اجلماهري 

اأف�سل من اأي �سيء اآخر«.

يناير 1998 

اال�شدار: ال�رصارة 

النا�رص: 

جماعة حترير العمل

الزمان  حلظات  من  حلظة  يف  حتدث  كما  املطلق، 

املطلق. 

ورغم اأن نيوتن راأى اأن العامل املادي يف حركة دائمة 

احلركة  لهذه  فهمه  فاإن  �سارمة،  لقوانني  تخ�سع 

اقت�رش على ما يطراأ على الذرات املفردة من تبديل 

يف مواقعها داخل املكان املطلق، اأما الذرات ذاتها 

فاإنها ال تخ�سع الأي نوع من التحول الداخلي اأو 

»ميكانيكية«  نيوتن  مادية  كانت  الع�سوي.  التغري 

الأن احلركة الوحيدة التي ت�سورتها للذرات املادية 

هي حركة اآلية حم�سة تخ�سع لقانون اجلاذبية، كما 

اإمكان  رف�ست  الأنها  »�ساكنة«  املادية  هذه  كانت 

املفردة  الذرات  على  داخلي  تطور  اأي  حدوث 

ذاتها. 

الكون،  حلركة  ماديًا  علمًيا  فهًما  اإذن  نيوتن  قدم 

لقبول  ا�سطره  ملاديته  »ال�ساكن«  الطابع  اأن  اإال 

تت�سم  الذي  الكون  لهذا  اأول  كمحرك  اهلل  فكرة 

مكوناته االأ�سا�سية بال�سكوت والثبات. هكذا اآمن 

باإله خمتلف عن  التنوير  فال�سفة  اأغلب  ومعه  نيوتن 

اإله االأديان. اإن اهلل هنا ال ي�سبه امللك امل�ستبد الذي 

�سليمان يف  الكون بكل تفا�سيله كما فعل  يحكم 

مملكته، ولكنه اأقرب اإىل امللك الد�ستوري حيث اأنه 

خلق العامل ثم مل يتدخل بعد ذلك يف عمل قوانني 

الطبيعة. 

املفهوم  هذا  رف�ست  فقد  اجلدلية،  املادية  اأما 

ال�سكوين عن العامل وا�ستبدلته بفهم تطوري للكون 

العلمية  التطورات  من  كثرًيا  ا�ستبق  ومكوناته 

هذا  اأ�سا�س  وعلى  الع�رشين.  القرن  يف  الالحقة 

الت�سور الديناميكي عن املادة، ا�ستطاعت املارك�سية 

اأن تنظر للكون باأ�رشة كوحدة واحدة دائمة احلركة 

والتطور. يقول اإجنلز يف هذا املجال »يف مفهومنا 

التطوري عن الكون، ال يوجد جمال اإطالًقا خلالق 

اأو حلاكم، واحلديث عن »كائن اأعلى« منف�سل عن 

)حول  لفظًيا«.  ا  تناق�سً يفرت�س  باأ�رشه  القائم  العامل 

الدين، �س ٢95 – الن�سخة االإجنليزية(.

لي�س فقط روؤية اجتماعية  املارك�سية  هكذا قدمت 

بال�رشاع  وعالقته  وتطوره  الدين  لن�ساأة  نا�سجة 

للكون  ديناميكية  مادية  روؤية  ا  اأي�سً واإمنا  الطبقي، 

اأ�سا�ًسا فل�سفًيا را�سًخا  ت�ستغني عن فكرة اهلل ومتثل 

للعلم احلديث. 

يبقى اأن نختتم هذا املقال بتناول ما ينبغي اأن يكون 

به.  واملوؤمنني  الدين  اإزاء  املارك�سيني  م�سلك  عليه 

حزب  املارك�سي،  احلزب  بني  نفرق  اأن  هنا  يتعني 

الدين  الثورية، والدولة الربوليتارية من  الربوليتاريا 

يف اأعقاب ثورة ظافرة يتلخ�س يف الف�سل الكامل 

احلرية  اإتاحة  يعني  ما  وهو  وال�سيا�سة،  الدين  بني 

هذا  اعتناق  حرية  اأي  الديني،  لالعتقاد  املطلقة 

الدولة  الديانات جميًعا.  رف�س  اأو  ذاك،  اأو  الدين 

الربوليتارية اإذن حمايدة اإزاء الدين. 
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املغرب :    ال لقمع حركة 20 فرباير 

ال الإعتقال �شبابها املنا�شل 

مبا�رشة بعد تاأكد النظام املغربي من خروجه ب�سكل 

مرحلة  وجتاوزه  اخل�سائر  باأقل  العا�سفة  من  ن�سبي 

اخلطر، خا�سة بعد تراجع وهج وجماهريية حركة 

٢٠ فربابر، اأكرب حركة �سيا�سية ذات قاعدة �سعبية 

عري�سة يف تاريخ املغرب ما بعد اال�ستقالل، وبعد 

خطاه  على  لل�سري  املبادرة  زمام  النظام  ا�ستعاد  اأن 

املغربية  الدولة  نزلت  القمعية،  خمططاته  تنفيذ  يف 

بكامل تر�سانتها القمعية لقمع اأب�سط اأ�سكال التعبري 

االحتجاجية بال�سارع.

ال�سبابية  فرباير   ٢٠ حركة  تعر�ست  فقد 

اأنواع  ول�ستى  م�سعورة  قمعية  حلملة  االحتجاجية 

ذروته  بلغ  ت�سييق  ال�سلطات،  طرف  من  الت�سييق 

موؤخرا مع ت�ساعد وثرية القمع واعتقال النا�سطني 

لها  عالقة  ال  ملفقة  بتهم  احيانا  وحماكمتهم 

بن�ساطهم ال�سيا�سي.

بالدار  الربنو�سي  حي  م�سرية  قمع  جرى  فقد 

اليها  دعت  التي   ٢٠١٢ يوليوز   ٢٢ يوم  البي�ساء 

حركة ٢٠ فرباير وقامت القوات القمعية بالهجوم 

اأكرث  الهجوم  خلف  و�رش�سة  عنيفة  ب�سورة  عليها 

من 3٠ جريحا، واعتقل يف نف�س الوقت اأكرث من 

اعتقال  منهم يف حالة  متابعة 5  منا�سال متت   ٢5

مت  وقد  �رشاح،  حالة  يف  اخرى  منا�سلة  ومتابعة 

والنف�سي  اجل�سدي  للتعذيب  املعتقلني  تعري�س 

واإجبارهم على توقيع حما�رش.

ال�سلمية  التظاهرة  تعر�ست  اليوم  نف�س  يف 

حلركة ٢٠ فرباير باجلديدة واملنظمة اأي�سا يف اإطار 

اليوم الوطني ال�سابع ع�رش لتدخل قمعي �رش�س من 

منها  الر�سمية  املختلفة  القمعية  االأجهزة  طرف 

من  العنف  اأنواع  خمتلف  فيها  ا�ستعملت  وال�رشية 

اإ�سابات  �رشب و�سب وقذف وتعذيب مما خلف 

العديد من نا�سطي ونا�سطات  خطرية يف �سفوف 

ب�سنة  بلغوات احلاقد املحكوم  ال�ساب معاد  املغني 

�سجن نافدة ب�سبب اأغانيه املعربة عن واقع ال�سعب 

املغربي وال�ساعر يون�س باخلادم واملحكوم ب�سنتني 

واحلركة  الطالبية  احلركة  معتقلي  اىل  اإ�سافة  نافدة 

هوؤالء  األي�س  عنه،  االفراج  مت  بع�سهم  احلقوقية 

اال�ستبداد؟؟؟  عدالة  وزير  يا  �سيا�سيني  مبعتقلني 

االعتقاالت  هذه  اىل  اأدى  الذي  القمع  هذا  اإن 

و�سورية  ملفقة  بتهم  ال�سباب  وحماكمة  بالع�رشات 

اال�ستبداد  اأن دولة  دليل على  واأحكام جائرة خلري 

املغربي  لل�سعب  تقدمه  ما  لديها  لي�س  وحكومتها 

وغري قادرة على تلبية طموحات فئات عري�سة من 

ال�سعب املغربي من �سكن و�سحة و�سغل للمعطلني 

كل  قمع  �سوى  لها  يتبقى  ومل  وجيد  جماين  وتعليم 

اأكرث من  اال�سوات املنا�سلة واملطالبة بحقوقها بل 

والرفع  للفقراء  ال�رشائية  القدرة  �رشب  يتم  ذلك 

ارتفاع  من  عنه  نتج  وما  املحروقات  اأ�سعار  من 

�ساروخي جلميع اال�سعار كما يجري اأي�سا �رشب 

املغربية  اجلامعة  وخو�س�سة  العايل  التعليم  جمانية 

والت�سحية بها لفائدة امل�ستثمرين االأجانب.

احلركة  ن�سالية  تراجع  املغربي  النظام  ي�ستغل 

و�سعف بنياتها التنظيمية الذاتية من اأجل الهجوم 

لق�سية  املخل�سني  املنا�سلني  من  واالنتقام  عليها 

حترر ال�سعب املغربي من نري اال�ستبداد والعبودية.

حركة  ومنا�رشة  الن�سال  موا�سلة  هو  واجبنا 

االحتجاجية  احلركات  وجميع  فرباير   ٢٠

الذاتية  التنظيمية  االأدوات  بناء  يف  وامل�ساهمة 

للجماهري واإمناء اإرادة الن�سال لدى الفئات االأخرى 

�سحايا ال�سيا�سات اللبريالية التق�سفية التي تنهجها 

نظرا  م�ستقبال  اأعمق  ب�سكل  و�ستنهجها  الدولة 

لالأزمة الراأ�سمالية عامليا وحمليا.

االإ�سالميني  الد�ستور اجلديد وحكومة  �سباب 

اأكرث  ب�رشعة  ينح�رش  بداأ  املخزنية  امل�سكنات  وكل 

من  �ستتدفق  والكفاح  الن�سال  وطاقة  توقعنا  مما 

من  ثاين  �سوط  واأعظم يف  اأ�سد  نحو  وعلى  جديد 

ال�رشاع بني اال�ستبداد وطاقمه ال�سيا�سي احلكومي 

واملعار�س وبني ال�سعب املغربي ومنا�سليه االأوفياء 

وحركاته املكافحة يف مقدمتها حركة ٢٠ فرباير.

اجل  من  الن�سال جميعا  اىل  واالعتقال،  للقمع  ال 

احلرية والعدالة والكرامة 

االحد 12 اآب )اأغ�شط�س( 2012

عن موقع املنا�شل-ة 

امل�ستعجالت  ق�سم  اإىل  منهم  اثنني  نقل  مت  احلركة 

مب�ست�سفى حممد اخلام�س باجلديدة لتلقي العالجات.

توا�سل  املجاورة  واملناطق  فا�س  مدينة  ويف 

منازل  مداهمات  حملة  القمعية  االجهزة  خمتلف 

املنا�سلني الطالبيني واأ�سفرت احلملة م�ساء ال�سبت 

٢١ يوليوز عن اعتقال الطالب حممد اعميمي بعد 

اقتحام منزل عائلته الكائن بحي الر�سيف باملدينة 

الوالئية  الفرقة  مقر  على  واأحيل  لفا�س،  القدمية 

ق�سى  اأن  له  و�سبق  معه  للتحقيق  الق�سائية  لل�رشطة 

 ،٢٠٠9 �سنة  طالبية  معارك  اإثر  �سجنية  عقوبة 

عبد  الطالب  اعتقال  اليوم  نف�س  يف  اأي�سا  وجرى 

وبنقله  الداخلية  مبالب�سه  اقتياده  ومت  �سعول  النبي 

اإخبار  دون  الدفع  رباعية  مدنية  �سيارة  منت  على 

اأي�سا  اعتقل  كما  اإليها.  اقتيد  التي  بالوجهة  عائلته 

بوبيع  وا�سماعيل  الرمادي  الوهاب  عبد  من  كل 

مدينة  نواحي  مبنطقة »متح�سيت«  بولفت  وه�سام 

االحتياطي  االعتقال  رهن  و�سعهم  ومت  اأزرو 

بال�سجن املدين عني قادو�س.

وقفة  اإثر  وعلى  الربنو�سي  م�سرية  بعد  يومني 

عني  حمكمة  اأمام  واملتابعني  معتقليها  مع  ت�سامنية 

�ستة  االأغنياء  دولة  �ست�سيف  البي�ساء  بالدار  ال�سبع 

معتقلني اآخرين اىل قائمة معتقلي احلركة التي و�سل 

خمتلف  يف  معتقل  مائة  من  اأكرث  اىل  معتقليها  عدد 

املدن املغربية يف الوقت الذي ي�رشح فيه وزير العدل 

وقمع احلريات م�سطفى الرميد لقناة »امليادين« اأنه 

ال�سجون  يف  واحد  �سيا�سي  معتقل  وال  يوجد  ال 

حكومة  يف  العدل  وزير  ي�سمي  فماذا  املغربية؟؟؟ 

يف  وال�سادر  املعتقلني  املنا�سلني  ع�رشات  الواجهة 

املدن  من  وانتقامية يف عدد  قا�سية  اأحكاما  حقهم 

املغربية من بينها اأ�سفي، الدار البي�ساء، بني عيا�س، 

مقدمتهم  ويف  �سال،اخلمي�سات..  احل�سيمة،  تازة، 



اخلط الأمامي   العدد الثامن  اآب 2٠١2 - ال�صفحة ١8

 �سهدت جنوب اأفريقيا اأ�سوا جمزرة منذ نهاية نظام 

الف�سل العن�رشي �سنة ١994، حيث قتل 36 من 

العمال امل�رشبني يف منجم » لومنني« للبالتني مبدينة 

»مريكانا« يف ال�سمال، على خلفية اإ�رشاب عمايل 

املرة  هذه  ولي�ست  االأ�سبوع.  هذا  طيلة  ا�ستمر 

اأنف�سهم  اأفريقيون  اجلنوب  فيها  يجد  التي  االأوىل 

من  بالرفع  املطالبة  على  جتراأو  الأنهم  املقابر،  يف 

اأجورهم البائ�سة.

مناجم »لومنني« بكونهم  بعمال  التهم  اإل�ساق  يتم 

»عنيفني« »وم�سلحني«، الأنهم يدافعون فقط عن 

نعتهم  ويتم  املتطورة،  االأ�سلحة  بوجه  اأنف�سهم. 

هم  ال�رشطة  رجال  اأن  واحلقيقة،  باملتوح�سني. 

الذخرية  فيها  مبا  االأ�سلحة،  مبختلف  املدججني 

احلية، فقد قتلوا اأكرث من 36 عامال، بوح�سية تامة، 

بليغة،  اإ�سابات  امل�سابني  اجلرحى،  عن  ناهيك 

الذين �سي�سقطون اأي�سا، نتيجة اجلراح اخلطرية التي 

اجل�سم،  اأنحاء  الر�سا�س يف جميع  اطالق  خلفها 

هذه  قبيل  اأي�سا  هم  قتلوا  ١٠عمال  اإليهم  ي�ساف 

املجزرة.

مل يكن هذا العمل من وحي �سغار رجال ال�رشطة 

املجرمني، بل كانت هذه املجزرة نتيجة للقرارات 

التي اتخذت يف اأعلى هياكل ال�رشطة والنظام، وقد 

املناجم،  عمال  اإ�رشاب  على  بقوة،  بالرد  وعدوا 

ومل  احلية.  الذخرية  با�ستعمال  االأوامر  اإعطاء  ومت 

الف�سل  نظام  اأقل وح�سية من �رشطة  ت�رشفهم  يكن 

�سنة  �ساربفيل   Sharpeville العن�رشي يف جمزرة 

والتي   ١976 �سنة  �سويتو  وانتفا�سة   ،١69٠

ا�ستمرت نحو �ستة اأ�سهر خملفة مابني 5٠٠ و6٠٠ 

قتل  حيث   ١98٠ الحتجاجات  باالإ�سافة  قتيل، 

العديد من املتظاهرين.

حمالت  رغم  »اجلديدة«،  اأفريقيا  جنوب  متثل  ال 

الف�سل  بعد  »ما  و�سعارات  املنافق،  االإعالم 

العن�رشي«، اإال بقعة دم.

هذه املجزرة تعك�س طبيعة القيادة ال�سيا�سية جلنوب 

اأفريقيا، الفا�سلة، وزير املعادن والطاقة الذي غاب 

خالل هذه االأحداث باأكملها، وزير ال�رشطة الذي 

اأمر باإطالق الر�سا�س احلي، يف نزاع عمايل، دافع 

مل  اجلمهورية  ورئي�س  وقوعها،  بعد  املجزرة  عن 

مواجهة  يف  »االأ�سف«  عن  التعبري  �سوى  يفعل 

احلكومة  امكانات  ح�سد  ولي�س  املذبحة...  هذه 

عمال  ملطالب  مبا�رشة  ملعاجلة  الهائلة،  ومواردها 

املناجم، واأ�رشهم املكلومة.

خيانة  لالإ�رشاب،  الرئي�سية،  االأ�سباب  احد  كان 

مع  باإلتزاماتها  الوفاء  رف�ست  التي  املنجم  اإدارة 

النقابات لتلبية مطالب العمال.

اأفريقيا،  جنوب  مناجم  يف  العنف  م�ستوى  يدل 

املجتمع اجلنوب  العميقة داخل  االنق�سامات  على 

قا�سية  ظروف  يف  املناجم  عمال  ويعمل  اأفريقي. 

يف  مزرية  ظروف  يف  يعي�سون  ما  وغالبا  و�ساقة، 

ويعمل  االأ�سا�سية.  اخلدمات  اإىل  تفتقر  خميمات 

طريق  عن  االأحيان  من  كثري  يف  املناجم  عمال 

�رشكات  احلقيقة  يف  هي  التي   ( الو�ساطة  �رشكات 

ال  عمل  �رشوط  يف  العاملني(  اأو�ساع  تهمي�س 

اإن�سانية.

التباعد احلا�سل بني قاعدة النقابة وقيادة النقابات 

كان اأي�سا عامال وراء ما حدث، وما ما يحدث يف 

مناجم البالتني االأخرى.

ومع ذلك، فاإن ذبح اأكرث من 36 من عمال املناجم 

هو نتيجة لطبيعة الدولة املجرمة، املنا�رشة مل�سالح 

اجلن�سيات  املتعددة  وال�رشكات  االأعمال  رجال 

»لومني«  �رشكة  وحتديدا  للمناجم،  امل�ستغلة 

يف  البلوتنيوم  ملادة  منتج  اأكرب  ثالث  الربيطانية، 

خ�سارتها  على  ح�رشتها   عن  عربت  التي  العامل، 

وقدرت  االإ�رشاب،  نتيجة  االإنتاج  من  اأيام  �ستة 

اإنتاجها  من  املئة  يف  اثنني  بحوايل  خ�سارتها 

مناأرباحها..بينما  فتات  تخ�رش  ال�سنوي..ال�رشكة 

بتح�سني  املطالبة  ملجرد  حياتهم  يخ�رشون  العمال 

�رشوط حياتهم املزرية...هذا هو منطق الراأ�سمالية، 

ال �سئ يعلو فوق االأرباح.. انه جتلي ملا �سبق للينني 

اأن عرب عنه »ان الراأ�سمايل ما قبل االأخري �سيبيع حبل 

�سنقه للراأ�سمايل االأخري«.

اأطلق  الهمجي،  الراأ�سمايل  اال�ستغالل  هذا  �سد 

كارل مارك�س �رشخته يف فرباير ١848 : »يا عمال 

العامل احتدوا«. ونحن اليوم نعي�س يف القرن الواحد 

راهنيتها،  قط،  ال�رشخة  تلك  تفقد  مل  والع�رشين، 

بوجه الرببرية واالأنانية واحلقد الراأ�سمايل.

جنوب  مناجم  معذبي  مع  االأممي  الت�سامن  كل 

اأفريقيا

املجد الأرواح ال�سهداء

والن�رش للعمال والكادحني

عا�ست اال�سرتاكية االممية

عن موقع املنا�شل-ة 

لالت�شال وار�شال 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�رشورة عن راأي  تيار 

الي�سار الثوري يف �سوريا

من نحن

تيار الي�شار الثوري يف �شوريا

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�رشين  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�رش  من  غالبية 

وامل�سطهدين.

يوم  ياأتيان  كل  -والواقع-  احلياة  كانت  واإذا 

�سديد-  وباإخت�سار  العامة-  االأ�س�س  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�س القيمة من عموم العمال 

قوة  هو  الطائلة  االأغنياء  ثروة  وم�سدر  والكادحني، 

عمل وبوؤ�س الفقراء. وترتاكم الرثوة يف جانب والفقر 

الليربالية  ولي�ست  اخر.  جانب  يف  والبوؤ�س  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.

 جنوب اأفريقيا: الدخرية احلية يف مواجهة 

اإ�رصاب عمال املناجم، و�شقوط 36 عامال 


