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

ف�ضل النظام واملعار�ضة الليربالية 

ينتهي عام 2012 ، وبالدنا تغرق يف مزيد من بحار 

الدماء والدمار، يف رد وح�سي وجمرم لنظام الطغمة 

احلاكمة  على مطالب �سعبنا باحلرية وامل�ساواة والعدلة 

االجتماعية. انها �سيا�سة االر�ض املحروقة التي تعمل 

على تكليف �سكان املناطق الثائرة اأثمان رهيبة على 

�سعيد اخل�سائر الب�رشية وعلى �سعيد تدمري مقومات 

احلياة فيها، وحتطيم ن�سيجها االجتماعي، ليرتكها 

يف حالة من الرثاء واخلراب ، ياأمل النظام من خالل 

�سيا�سته هذه اأن يتحول  مزاج اجلماهري الثوري 

من رغبتها بالتغيري اىل هاج�ض وحيد لها هي تاأمني 

اأ�س�ض البقاء باحلد االأدنى فح�سب. كما ياأمل النظام 

الفا�سي من حتويل هكذا مناطق وما يفعله فيها اىل 

امنوذج ترهيب ملناطق اخرى مينعها بذلك من اقتفاء 

اثر املناطق الثائرة. وما ي�ساعد النظام الدكتاتوري 

يف حتقيق بع�ض اهدافه املذكورة هو من جهة، غث 

امل�ساعدات االن�سانية واالغاثية التي تقدمها اطراف 

املعار�سة ال�سورية وال �سيما االئتالف الوطني 

واملجل�ض الوطني وهما الطرفان اال�سا�سيان اللذين 

يحظيان بتمويل هائل من العديد من الدول العربية 

وغري العربية، واللذين  يبدوان وفق وقائع موؤكدة، 

انهما ال يقدمان �سوى ال�سئيل منها يف املجالني 

املذكورين، واحيانا كثرية  بزبائنية مقرفة . ومن 

جهة اخرى، فان ممار�سات بع�ض الكتائب امل�سلحة 

امل�سيئة وفر�ض بع�سها الأيديولوجية الدينية الرجعية 

يف عدد من املناطق  التي تتواجد فيها، وان كانت 

ما تزال حمدودة، ا�سافة اىل اخللل الذي ما يزال قائما 

يف تنظيم ومركزة ن�ساطات واعمال املقاومة ال�سعبية 

امل�سلحة »اجلي�ض احلر«، امنا ت�سب يف خدمة اهداف 

النظام يف حماولته اخلائبة، لالن، على جتفيف او تنفري 

احلا�سنة االجتماعية للثورة ال�سعبية.

ف�سلت املعار�سة الربجوازية الليربالية  ب�سطريها 

املدين  واال�سالمي خالل عامني يف حتقيق اهداف 

الثورة، ور�سم ا�سرتاتيجية ظافرة لكفاح الطبقات 

ال�سعبية.  والي�سار اال�سرتاكي الثوري مل يك�سب 

نفوذا جماهرييا له بعد، يف حني ان م�سار الثورة 

وماأالتها  امنا هي رهن  بقدرته على ذلك.

وقف املجزرة... مع ا�ضتمرار الثورة

اأن حترر الكادحني والطبقة العاملة هوبفعل الكادحني والطبقة العاملة اأنف�سهم العدد احلادي ع�رش - كانون االأول 2012 

كلمة العدد

الربجوازي  النظام  فعله  ما  مثل  احلاكم  للنظام  النظري  منقطعة  وح�سية  واجهتها  �سلمية  �سعبية  ثورة  بلد  ي�سهد  مل 

لطغمة األ اال�سد.

البالد يف  ال�سالح يف وجهه، لتدخل  امل�ساملني اىل حمل  املتظاهرين وال�سكان  الهمجية جتاه  فقد ادت وح�سيته 

النظام كل معامل املدنية يف اكرث من ثلث م�ساحة  القتل والتدمري على نطاق مرعب. فقد دك  حلقة جهنمية من 

�سوريا. ومل يعد م�سكوكا فيه ان عدد ال�سهداء، ان ا�سفنا اليهم املفقودين، قد جتاوز مائة الف، واجلرحى باكرث 

بيت،  مليون  ثالثة  قد جتاوز  املدمرة  البيوت  مواطن وعدد  مليون  اربع  والالجئني جتاوز  واملهجرين  ذلك،  من 

اخلبز،  اىل  املازوت  من  اال�سا�سية  املعي�سية  للمواد  مريع  افتقار  مع  م�سنع...  الف  تقارب  التالفة  امل�سانع  وعدد 

وغالء هائل يف اال�سعار، وتعطيل �سبه كامل لالقت�ساد، وخا�سة ان غالبية الربجوازية اخلا�سة قد هربت اموالها 

اىل اخلارج، تاركة الفقر واملوت للغالبية من الكادحني والفقراء. 

وما يزال النظام الفا�سي م�رشا على متابعة �سيا�سة الدمار والقتل بال رادع وعلى او�سع نطاق، يف حني يقوم كال 

من حلفائه  والدول التي تدعي �سداقتها »لل�سعب ال�سوري« التفاو�ض على خمرج الئق للطاغية وحتقيق »انتقال 

منظم« فوقي يجمع ما بني نظام اال�سد وبع�ض من املعار�سة الليربالية التي اثبتت ف�سلها يف حتقيق عوامل ال�سمود 

والن�رش لثورة اجلماهري ال�سعبية.

العام  ويبدو يف االفق مالمح �سفقة رو�سية-امريكية ت�ستند على اتفاق جنيف التي �سدر يف نهاية حزيران من 

اوال  موجه  والتهديد  قبولها-  عدم  بان  يهدد  الذي  االبراهيمي.  االخ�رش  االخرية  تفا�سيلها  ير�سم  املا�سي، 

للمعار�سة- يعني ان ت�سقط �سوريا يف »اجلحيم«. وعو�سا من ان تعرب املعار�سة الليربالية  عن موقفها ال�سيا�سي 

امل�ستقل فاإنها ما تزال ا�سرية م�سالح وقرارات احلكومات الداعمة واملمولة لها وخا�سة قطر وال�سعودية، اللتني 

الليربالية العبا  املعار�سة  هذه  ا�سبحت  وبذلك  الثائر.  ال�سعب  م�سالح  ولي�ست  ال�سيا�سية،  مواقفها  لها  حتددان 

وتابعا. هام�سيا 

نظام  كامل  رحيل  حتى  ال�سالح  القاء  وعدم  التظاهر  يف  ر  اال�ستمرا  مع  والقتل  املجزرة  وقف  اىل  الدعوة  ان 

الطغمة، هو موقف ميكن ان تفهمه اجلماهري الثائرة، وي�سب يف م�سلحتها الراهنة ويعزز من امكانيات انت�سار 

ال�سعبية. الثورة 
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بيان

بيان هام حول الدعم املايل و الإغاثي للثورة ال�سورية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

يوؤكد احتاد تن�سيقيات الثورة ال�سورية اأنه و منذ تاأ�سي�سه و حتى اليوم مل يتلقى اأي دعم مايل مبا�رش اأو غري مبا�رش من اأي من الكيانات املعار�سة التي مت ت�سكيلها 

با�سم ال�سعب ال�سوري منذ انطالق ثورته املباركة بدءاً باأول كيان مت ت�سكيله مروراً باملجل�ض الوطني ال�سوري و�سواًل اىل االإئتالف الوطني لقوى املعار�سة و 

الثورة املوجود حاليا.

و انطالقا من كون االحتاد ممثال لنب�ض ال�سارع الثائر الذي خرج من بني جنباته فانه يوؤ�سفنا ما يجري يف الثورة ال�سورية يف االأونة االخرية فيما يتعلق بالدعم 

املايل و االغاثي حيث بات الدعم املايل املوجه لثورة ال�سورية و اغاثة ال�سعب ال�سوري يتحول بجزء كبري منه اىل مال �سيا�سي موجه ل�رشاء الوالء اأو لت�سويق 

بع�ض ال�سخ�سيات يف الثورة و َتعوميها و فر�سهم كقادة لثورة رغمًا عن اإرداة ال�سعب ال�سوري البطل يف الوقت الذي يتم تغيب و تهمي�ض من ُيعربون حقا عن 

اإرداة هذا ال�سعب الثائر ، و ذلك يف ا�ستغالل وا�سح الأزمة هذا ال�سعب املنكوب و �سعيًا ممن يتبعون هذا النهج لفر�ض نفوذ لتجار املال و الدماء يف هذه الثورة 

املباركة غري اآبهني مبا يعانيه ال�سعب ال�سوري من اآالم و جراح ال زالت تقطُر منها الدماء حتى يومنا هذا .

و ان حال خميمات اللجوء ال�سورية يف دول اجلوار حاليًا هو اأكرب دليل على هذا اخللل الكبري ، فالو�سع املُزري الذي و�سلت اليه تلك املخيمات و التي مل تعد 

متلك احلد االدنى من مقومات العي�ض االن�ساين هو و�سمة عار على جبني االإن�سانية و على جبني كل من يدعي اأنه �سديق ل�سعب ال�سوري .

كُل ذلَك يحدث و نحن ن�سمع مبوؤمتر هنا و حملة هناك الإغاثة و دعم ال�سعب ال�سوري ، فاملوال جتمع با�سم هذا ال�سعب ثم ال جند لذلك انعكا�ض ُيذكر على 

الداخل اأو على خميمات اللجوء.

و اإننا هنا نحذر كل من يقوم با�ستغالل موقعه يف الثورة �سواء كان نا�سط اأو معار�ض اأو حتت اأي ا�سم اآخر يجعله ممن يح�سبون على املعار�سة اأو على �سفوف 

الثورة من ال�سري يف مثل هذا النهْج مَن الت�سلق على ثورة ال�سعب ال�سوري و التجارة بدماء ال�سهداء و اآهات اجلرحى ل�رشاء والء هنا اأو بناء جمد �سخ�سي هناك و 

نوؤكد اأن ال�سعب ال�سوري الذي ثار �سد الظلم و الف�ساد و ت�سلط نظام اال�سد هو �سعب واِع و لن ين�سى كل من قام با�ستغالل الثورة ال�سورية مل�ساحله ال�سخ�سية 

ال�سيقة و �سيقوم مبحا�سبته يف �سوريا اجلديدة احلرة التي حترتم حقوق اأبنائها و حتفظ لهم كرامتهم .

الرحمة ل�سهدائنا و ال�سفاء جلرحى

عا�ست �سوريا حرة اأبية

احتاد تن�سيقيات الثورة ال�سورية

�سهداء الي�سار الثوري

�سامل خلف ال�سب�سبي

احتمال املكان الذي يقتل فيه يوميًا العديد من املعتقلني، فاأخذ و�سعه ال�سحي 

النف�سي ي�سوء، بدءا ب�سداع ثم ت�سنج بيده اليمنى بعد ذلك تطور لت�سنج عام 

مع نزف من االأنف. �ساح زمالوؤه بال�سجان ان �سامل ميوت فما كان من �سجانه 

بعد  احلياة  فارق  ثم  للوعي  فاقد  وهو  بالكرباج  بال�رشب  عليه  انهال  اأن  اإال 

ن�سف �ساعة م�ساء 19-5-2012. ومل يتم ت�سليم جثته حتى اليوم.

املجد واخللود لرفيقنا ول�سهداء �سوريا، واخلزي والعار للقتلة

الرفيق الذي ا�ست�سهد حتت التعذيب يف اأقبية فرع االأمن الع�سكري يف دم�سق

�سامل خلف ال�سب�سبي

من مواليد عام 1960

اأنهى درا�سة معهد االت�ساالت عام 1980

يعمل يف موؤ�س�سة االت�ساالت يف درعا

متزوج وله اأربعة اأبناء: اأ�رشف، اأي�رش، اأيهم، اأكثم.

اأ�رشف  خرج  اأ�سهر  ثالثة  وبعد  اأ�سهر،  اأربعة  منذ  واأي�رش  اأ�رشف  اأبناوؤه  اعتقل 

وبقي اأي�رش قيد االعتقال وال يزال.

اعتقل الرفيق �سامل بتاريخ 14-4 من قبل دورية امن ع�سكري بداًل عن ابنه اأيهم 

املتواري اإىل حني اأن ي�سلم نف�سه، واأر�سل اإىل الفرع 215 يف دم�سق. وهناك 

بتاريخ 19-5 يف ال�سالة التي ي�سعون فيها اكرث من 800 معتقل مل يتكن من 
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البورجوازية ال�سورية 

ت�ستمر

يف تهريب اموالها

رجال  حولها  التي  االأموال  باتت   - وكاالت 

اأعمال �سوريون هاربون من نظام ب�سار االأ�سد اإىل 

م�رش حائرة بني اال�ستثمار يف العقارات اأو البور�سة 

�سوريون  ف�سل  حني  يف  ال�سناعي،  القطاع  اأو 

التجزئة  وجتارة  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�رشوعات 

كمجال ال�ستثمار اأموالهم التي فلتوا بها من النظام 

ال�سوري.

�سوري  �سيا�سي  نا�سط  وهو  العجيلي،  وقال خليل 

مقيم يف م�رش اإن اأكرب 10 رجال اأعمال يف �سوريا 

من  ولكن  املا�سية،  االأيام  خالل  م�رش  اإىل  و�سلوا 

ال�سعب الك�سف عنهم.

اأ�ساف اأن معظم من ينتمون اإىل الطبقة الربجوازية 

اأن  موؤكداً  م�رش،  اإىل  اللجوء  ف�سلوا  �سوريا  يف 

ع�رشات املاليني من الدوالرات و�سلت من �سوريا 

اإىل م�رش ولكن ال ميكن ح�رشها بدقة.

م�رش  اإىل  انتقل  ال�سوري  االقت�ساد  ثلث  اإن  وقال 

بعد الثورة يف �سوريا، لكن ال يوجد م�سادر حمايدة 

اأن كبار جال  تنفها، م�سيفًا  اأو  االأرقام  توؤكد هذه 

البور�سة  يف  اال�ستثمار  ف�سلوا  ال�سوريني  االأعمال 

و�سوح  حلني  امل�رشية  بالبنوك  اأموالهم  اإيداع  اأو 

الروؤية و�سخها يف ا�ستثمارات.

وتقدر اال�ستثمارات ال�سورية داخل م�رش مبا يرتاوح 

يقدرها  مليون دوالر، يف حني  بني 500-400 

اآخرون باأكرث من ذلك ،خا�سة اأن ال�سوريني باتوا 

حيث  من  امل�رشية  البنوك  مع  بغزارة  يتعاملون 

االإيداعات وفتح احل�سابات.

ورئي�ض  �سوري  اأعمال  رجل  اخلراط،  نزار  وقال 

ورئي�ض  م�رش  ال�سورية يف  للثورة  التن�سيقية  اللجنة 

اإن هناك عددا كبريا من  الدم�سقي  البيت  موؤ�س�سة 

الذين  ال�سوريني  وامل�ستثمرين  االأعمال  رجال 

جاوؤوا اإىل م�رش بعد ا�ستداد ق�سف اجلي�ض النظامي 

ال�سوري لهم ومل�سانعهم واأعمالهم.

تكتل  تاأ�سي�ض  حاليا  يتم  اأنه  اخلراط  واأو�سح 

اقت�سادي يجمع بني رجال االأعمال ال�سوريني يف 

م�رش وهم اأغلبهم من حلب.

وقال با�سل الكويفي ) ال�سورة( ، م�ستثمر �سوري 

بدم�سق  ال�سابق  التجارية  الغرفة  ورئي�ض  مب�رش 

وع�سو املجل�ض االنتقايل ال�سوري اإن اأعداد رجال 

اإىل  قدموا  الذين  وامل�ستثمرين  ال�سوريني  االأعمال 

م�رش ت�ساعف خالل الثالث اأ�سهر االأخرية.

بالقاهرة  ال�سوريني  امل�ستثمرين  معظم  اأن  اأ�ساف 

ومتو�سطة  �سغرية  م�رشوعات  الفتتاح  اجتهوا 

بلدهم،  من  بها  جاوؤوا  التي  اأموالهم  فيها  لي�سعوا 

مقدراً عدد رجال االأعمال ال�سوريني الذين و�سلوا 

الذين  االأعمال  رجال  اأعداد  من  بـ%30  م�رش  اإىل 

األف   50 حوايل  عددهم  والبالغ  �سوريا  من  فروا 

م�ستثمر.

ال�سوريني  امل�ستثمرين  كبار  اأن  الكويفي  واأ�ساف 

وبع�ض  امل�رشية  البور�سة  يف  اال�ستثمار  اإىل  اجتهوا 

امل�ستثمر  اأن  مو�سحًا  واأوروبا،  اخلليج  دول 

ال�سوري يف�سل اللجوء اإىل م�رش ل�سهولة اإجراءات 

على  احل�سول  و�سهولة  منها  واخلروج  الدخول 

اإقامة، باالإ�سافة اإىل توافر االأيدي العاملة الرخي�سة 

والطاقة.

الذين  ال�سوريني  امل�ستثمرين  معظم  اأن  اإىل  واأ�سار 

واملمتازة  املتو�سطة  الطبقة  من  القاهرة  اإىل  و�سلوا 

اأي�سا، واأن هناك عددا املليارديرات ال�سوريني اجتهوا 

اإىل دول جماورة وخا�سة التابعني لنظام االأ�سد.

من  كبريا  عددا  هناك  اأن  الكويفي  واأ�ساف 

مثل  م�رش  م�رشوعات جديدة يف  اأقاموا  ال�سوريني 

وال�سناعات  اخلياطة  وور�ض  واملقاهي  املطاعم 

ال�سوريني  الالجئني  من  عدد  اأقبل  الن�سيجية،كما 

الإيداع  امل�رشية  بالبنوك  لهم  ح�سابات  فتح  على 

ا�ستقبال  اأو  بلدهم  من  بها  انتقلوا  التي  االأموال 

حواالت من ح�ساباتهم من بنوك خارج �سوريا.

االأعمال  جمل�ض  رئي�ض  املوقع  خلدون  وقال 

اأيام  ال�سوري امل�رشي يف ت�رشيحات �سحافية منذ 

بداأوا  ال�سوريني،  االأعمال  رجال  من  جمموعة  اإن 

�سخ ا�ستثمارات جديدة يف ال�سوق امل�رشية تتجاوز 

والن�سيج  الغزل  جماالت  يف  دوالر  مليون   500

العديد  يف  واالأقم�سة  واخليوط  اجلاهزة  واملالب�ض 

من املدن ال�سناعية امل�رشية.

بدم�سق  ال�سناعة  غرفة  ع�سو  غنام  اأحمد  واأكد 

هناك  اأن  م�رش  يف  الالجئ  ال�سوري  والقيادي 

مع  م�رش  اإىل  و�سلوا  ال�سوريني  من  كبرية  اأعدادا 

زيادة ق�سف قوات االأ�سد لهم.

يرتكزون يف  م�رش  ال�سوريني يف  اأن  غنام  واأو�سح 

�رشق  والرحاب  القاهرة  غرب  اأكتوبر   6 مدينة 

والطبقة  املالية  املالءة  ذوى  من  خا�سة  القاهرة، 

منطقة  يف  منهم  احلرفيون  ويتواجد  املتو�سطة 

القطاعات  يف  يعملون  الذين  خا�سة  �سم�ض  عني 

الن�سيجية.

وقال اإن هناك عددا من ال�سوريني اأقام م�رشوعات 

غذائية يف منطقتي املهند�سني و6 اأكتوبر وتتكلف 

هذه امل�رشوعات ما بني 500-600 األف جنيه.

واأكد غنام اأن امل�ستثمرين من رجال االأعمال الكبار 

اجتهوا لال�ستثمار يف البور�سة امل�رشية حلني ا�ستقرار 

اأو�ساع االقت�ساد الكلي.

واأ�سار اإىل �سعوبة حتويل االأموال من داخل البنوك 

النقدية  ال�سلطات  اإىل اخلارج ب�سبب منع  ال�سورية 

ذلك، لذا فاإن معظم االأموال جاءت اإىل م�رش اإما مت 

نقلها نقدا اأو عن طريق حتويالت خا�سة من البنوك 

اللبنانية.

ومن جانب اآخر اأكد عدد كبري من مديري الفروع 

ح�سابات  يف  كبرية  زيادة  عن  امل�رشية  بالبنوك 

ال�سوريني �سواء مببالغ �سخمة اأو متو�سطة �سواء عن 

طريق اإيداعها اأو ا�ستقبالها يف ح�ساباتهم عن طريق 

حواالت من اخلارج.

بنك  فرع  عام  مدير  ال�سعيدي،  عبدالعزيز  وقال 

البنوك  معظم  اإن  الدولية  العربية  امل�رشفية  ال�رشكة 

بالبنوك  ال�سوريني  ح�سابات  يف  تزايداً  ر�سدت 

امل�رشية.

واأو�سح اأن هناك ت�سهيالت من جانب البنوك يف 

فتح ح�سابات لالجئني ال�سوريني، حيث ال ي�سرتط 

البنك اأوراق االإقامة لفتح ح�ساب لل�سورى املقيم 

يف م�رش.

اإيداعها  يتم  اأن معظم االأموال  ال�سعيدى  واأ�ساف 

بنوك  من  حواالت  طريق  عن  ا�ستقبالها  اأو  نقدا 

خارجية مثل بنوك لبنان وال�سعودية.

اال�ستثمار  هيئة  عن  ال�سادرة  االأرقام  وك�سفت 

�سوريا  يف  القائمة  امل�ساريع  عدد  تراجع  ال�سورية 

يف الفرتة من اأول يناير 2012 حتى نهاية �سبتمرب 

من نف�ض العام بن�سبة 74%، مقارنة بالفرتة نف�سها 

بها  متُرّ  التي  االأحداث  نتيجة   2011 العام  من 

�سوريا والعقوبات االقت�سادية املفرو�سة على جممل 

قطاعاتها.
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اجلماعات املقاتلة

 مرايا الفا�سية وم�سائرها
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اإنطالق  ت�سهيل  يف  الع�سكرية  الطغمة  �ساهمت 

ثالث حاالت ع�سكرية فاعلة لل�سيطرة على �سريورة 

فاعليتها  واإحتجاز  الثورية  ال�سعبية  االإنتفا�سة 

وتبديداأثرها اإن اأمكن ب�رشاعات فرعية،وهي مبثابة 

احلربية  نواتها  عن  دفاعية  متاري�ض  اأو  م�سّدات 

ثمرة  منهما  الع�سبية،اإثنان  ومراكزها  ال�سلبة 

الإتفاقات غري مرئية بذاتها ومرئية باأثرها :اإتفاق مع 

حزب العمال الكرد�ستاين الإطالق يديه يف االأماكن 

جمموعات  لنقل  دفعه  مما  الكردية  االأغلبية  ذات 

العراقية  املع�سكرات  من  مقاتليه  من  مدربة 

�سباب  جتنيد  على  والعمل  �سوريا  اإىل  والرتكية 

وفتيات من قاعدته ال�سيا�سية واإخ�ساعهم لدورات 

�سور  ن�رشت  مع�سكرات  يف  ع�سكري  تدريب 

القام�سلي  اأطراف  يف  االألكرتونية  املواقع  بع�سها 

وعفرين... لتتو�سع فاعليته تدريجيًا باإدارة حواجز 

الكردية، ومتكينه  االأغلبية  املناطق ذات  اإىل  العبور 

من ال�سيطرة على املواد التموينية وتوزيعها، واإن�ساء 

عامة  اأبنية  وحتويل  الكردية،  اللغة  لتعليم  مدار�ض 

من  واالأهم  خا�سة...  و�سجون  حتقيق  مراكز  اإىل 

باتت  التي  املناطق  االإنتفا�سة يف  اآثار  ذلك ح�سار 

اإليها ومعاقبة  التمدد  �سيطرته واحلوؤول دون  حتت 

كل من ين�سم اإليها، واإعادته التذكري من حني الآخر 

بالو�سع غري املح�سوم حلقوق ال�سعب الكردي يف 

الكردي  لل�سعب  االأ�سا�سية  املعركة  واأن  �سوريا، 

تو�سع  اأكرب  حيث  الرتكية  ال�سلطات  مع  تبقى 

عددي لالأكراد. 

ال�سوريني  املقاتلني  من  جمموعات  �رشاح  واإطالق 

املعتقلني  خا�سة،  عفو  قرارات  مبوجب  والعرب، 

االإ�سالم  وفتح  العراقي  اجلهادي  امللف  ذمة  على 

و�سواهما وت�سهيل دخولهم اإىل اجلغرافيا الع�سكرية 

غري  وعالقاتهم  بخرباتهم  وتكفلوا  لالإنتفا�سة، 

بحوذته  كان  ال�سجون-بع�سهم  يف  املنقطعة 

بت�سهيل من االأجهزة االأمنية واإدارة ال�سجن ثالث 

خا�ض  هو  ما  منها  �سجنه  يف  وهو  اإت�سال  اأجهزة 

ب�سبكة الرثيا املرتبطة باالأقمار ال�سناعية واملحظور 

اجلهادية  القواعد  ال�سوريني-مع  على  اإ�ستخدامها 

يف العراق ولبنان، لتاأمني و�سول جمموعات مقاتلة 

من الدول العربية اإىل �ساحة جهادية جديدة.وهاتني 

والع�سكرية  ال�سيا�سية  ممار�ستهما  اإعتربتا  القوتني 

بها  واأنهما م�ساركتان  ال�سعبية  االإنتفا�سة  جزء من 

وفق قناعاتهما وبرناجمهما.

واأبناء  املن�سقني  وال�سباط  اجلنود  من  الثالثة  احلالة 

القرى من الفالحني والعمال املياومني وامللتحقني 

بهم من طلبة اجلامعات واملنا�سلني الثوريني،كانت 

ومل تزل نتيجة مو�سوعية للقمع الوح�سي واجلنون 

الفا�سي البهائمي، هم من املنا�سلني ال�سلميني الذين 

اأهلهم  حلماية  الق�رشية  الفا�سية  ال�رشوط  دفعتهم 

ذلك،وفق  �سبيل  يف  حيواتهم  وبذل  وممتلكاتهم 

والتدريب  الت�سليح  حيث  من  حمدودة  اإمكانات 

بعموم  الت�سكيل  والذخائر، وهذا  املعدات  وتوفري 

من  ع�سوي  مكون  عنه،  املتداولة  الت�سميات 

ميكن  وال  التحرري،  الثوري  اأفقها  يف  االإنتفا�سة 

ف�سله عنها �سوى بنوعية املهمات التي باتت �سكاًل 

الالمركزية  ال�رشوط  يف  الثوري  العمل  تق�سيم  من 

التي حتكمها.
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واملواقع  ال�سيا�سية  اجلماعات  عموم  جتراأت 

متعددة خلطاب  بتنويعات  تروج  التي  االألكرتونية 

الكرد�ستاين  العمال  حزب  على  االإنتفا�سة 

الدميوقراطي  االإحتاد  باإ�سم  املتجددة  وجماعاته 

حزبًا  تنتقد  كونها  يف  حمقة،  وهي  الكرد�ستاين 

الن�سال  يف  ح�سمًا  االأكرث  اللحظة  يختار  �سيا�سيًا 

ال�سعبي الثوري لل�سعب ال�سوري ليقاي�ض ك�سرييف 

احلرية  اأ�سا�سها  ل�سعب  عادلة  بق�سية  ومرابي، 

وحقه يف تقرير م�سريه، على دور ال�رشطي الفا�سي 

ال�سغري يف دراما االإنتفا�سة ال�سعبية الثورية،ولكون 

هذا احلزب قد وقع يف زمن م�سى وما يزال �سحية 

لفكره ال�سيا�سي االإنعزايل وممار�ساته الفا�سية ال�سافرة 

رغم االأقنعة االأيديولوجية التي يت�سرت بها من لفظية 

ي�سارية اإنتقائية، ملقاي�سة ق�سيته التي باتت اإفرتا�سية 

مع عموم اأنظمة احلكم املحيطة برتكيا، ومل يتمكن 

اأربعة  من  اأكرث  اإىل  املمتد  تاريخه  يف  احلزب  هذا 

عقود من اإقامة اأي حتالف مع القوى الثورية يف كل 

ذلك  من  العك�ض  على  بها،  يعمل  التي  ال�ساحات 

مكنته  اإن  والعنفي  العلني،  العداء  نا�سب معظمها 

احلزب  هذا  ممار�سة  يف  وكاأن  ذلك.  من  ال�رشوط 

�سكل مبتكر من العقابية االإ�ستبدادية اجلديدة التي 

البلدان االأربعة  الثورية يف  باإذاء اجلماعات  تتكفل 

حيث التواجد التاريخي لل�سعب الكردي.

وبع�ض  الن�رشة  جبهة  عن  �سمتت  باملقابل  لكنها 

يف  ع�سويًا  ركنًا  التكفري  ي�سكل  التي  اجلماعات 

وقت  من  اإ�ستبهوا  الثوريني  واملنا�سلني  ممار�ستها. 
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بن�ساطات  ذكرت  التي  وعملياتها  اجلبهة  بهذه 

برز  �سابق  زمن  يف  اأخرى  جهادية  جلماعات 

وعموم  ال�سام  وغرباء  القعقاع  اأبو  اإ�سم  فيها 

من  اأمام  فجاأة  هبطت  التي  االأمنية  الت�سهيالت 

اللفظي  وت�سعيدها  العراق،  يف  اجلهاد  يريد 

اأنهم  قال:  مب�سادفة  اإلتقاهم  واإنفراديتها،ومن 

عتاد  من  وع�سكرية  مادية  باإمكانات  يتمتعون 

ومل�ض  املقاتلة،  الكتائب  معظم  ماتفتقده  وذخائر 

املفتوحة  الثورة  ع�رش  يف  وال�رشية  للعزلة  ميلهم 

على الهواء الطلق من احلوارات والنقا�ض الرثية ال 

االإنقالبات التاآمرية املغلقة، واإنتبه لتواجد مقاتلني 

�سفوفهم،وتبقى  يف  وغريها  عربية  جن�سيات  من 

ال�سفة  بالت�سحية  والرغبة  العالية  الكفاحية  العزمية 

هو  ال�سائد  واالإ�ستباه  مقاتليها...  عند  ال�سائدة 

ب�سكل  ال�سورية  باملخابرات  قياداتهم  بع�ض  عالقة 

التنظيمات  من  التاريخيني  حلفائها  عرب  اأو  مبا�رش 

اجلهاد-حزب  حما�ض-منظمة  االإ�سالمية:حركة 

يف  التنظيم  هذا  ودخول  و�سواهم،  اهلل-االأحبا�ض 

عليها  ال�سيطرة  عن  عاجز  دولية  اإرهاب  �سبكات 

الوقوع يف  ي�سهل  مما  واأهدافها،  م�ساراتها  وتب�رش 

اأحابيل ما تخطط له. ولطاملا �سارعت هذه اجلماعة 

اأنها  لتبني عمليات ع�سكرية تبني بعد وقت ق�سري 

من  �سباطها  الع�سكرية وتخطيط  الطغمة  فعل  من 

مبادرة  مع  الدوام  على  تالزم  الذي  توقيتها  جهة 

�سيا�سية عربية اأو دولية اأو زيارة مبعوثني دوليني اأو 

عرب،واأنها قررت التغريد خارج �رشب االإنتفا�سة 

بعموم  فا�سي  اإنعزايل  خطاب  باإنتاج  ال�سعبية 

وال  ال�سيا�سية،  واإ�ستهدافاته  الفكرية  تكويناته 

يحمل اأي قيمة من قيم االإنتفا�سة ال�سعبية الثورية.
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احلربية،  الفا�سية  العدوانية  جنون  حماأة  يف 

امليدانية  القوى  توجهات  يف  والتباينات 

لالإنتفا�سة،ت�سق بع�ض اجلماعات طريقها اخلا�ض، 

الثوريون  الثورية،واملنا�سلون  للبو�سلة  تغييب  يف 

اإعتماد خطة  تدريجيًا يف جدوى  القدرة  يفقدون 

بلدتي  ح�سار  عن  ال�سمت  بعد  الذرائع،  �سد 

والذي  حلب  �سمال  يف  ال�سيعيتني  ونبل  الزهراء 

مل�ستودعات  املهولة  ال�رشقات  االأ�سهر،وعن  جتاوز 

امل�سلمية  بلدة  قرب  حلب  �سمال  احلرة  املنطقة 

التي  اخلوات  وعن  املاليني،  مبئات  قدرت  والتي 

ال�سيخ  منطقة  يف  ب�سمت  ال�سناعيون  يدفعها 

احلر،حني  اجلي�ض  حلواجز  و�سواها  ال�سناعية  جنار 

اإخراج ب�سائعهم من م�ستودعات م�سانعهم، وعن 

وعن  احلكومية،  للمن�ساآت  املتعددة  االإيذاءات 

العمليات املنظمة ل�رشقة االآثار، وعن ال�سلبطة على 

بيوت ومزارع املواطنني يف االأرياف واملدينة.

كتائب  قادة  اإىل  معروفني  مهربني  حتول  وعن 

عف�ض«  »اأحمد  عندان  يف  احلر  اجلي�ض  يف 

بغر�ض  اخلطف  وعن  داديخي«.  واإعزاز»عمار 

يف  يتو�سع  بات  والذي  الكبرية  الفديات  طلب 

وعن  كتائبه،  بع�ض  �سيطرة  حتت  تقع  مناطق 

مزدوجي  ورمبا  ال�سابقني  ال�سبيحة  ن�سبة  جتاوز 

اليوم، يف بع�ض الكتائب ملا يتجاوز  االإنتماء حتى 

اأغلبيتها، وعن تو�سيع الكتائب املقاتلة دون تدقيق 

املخدرات  ومدمني  الزعران  بينهم  لت�سمل  وتب�رش 

واللواحق  ال�سوابق  واأ�سحاب  والل�سو�ض 

اجلنائية... وعن كون االأحياء املحررة هي باحلقيقة 

واإلتحقوا  �سكانها  معظم  تركها  �سكان،  بال  اأحياء 

اإنطلق  املدينة...  غادروا  اأو  املهجرين  باأماكن 

بكونه  احلر  للجي�ض  الطماأنينة  من  بنوع  ال�سعب 

بال�سكان  ال�سلمي ولي�ض املحتمي  احلامي للكفاح 

امل�ساملني واملتعاطفني معه ومع خيارات االإنتفا�سة 

ال�سعبية الثورية والتي هي اإنتفا�ساتهم قبل �سواهم.
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النريان  احلقائق،لتكثيف  هذه  عن  الب�رش  غ�ض  مت 

على الهدف املركزي لالإنتفا�سة، م�سفوعني بقوة 

الدافعة  الثورية  القوة  م�سول  فعالية  على  االإعتماد 

والتواريخ  القبيحة  اِل�سرّي  تنظيف  على  وقدرتها 

الفا�سي  االإرث  حتمل  التي  واملمار�سات  ال�سائنة 

مدينة حلب  اأنه يف  تالوينه. جتاهل حقيقة  بعموم 

تتمتع  التي  املنظمة  اجلرمية  مافيات  اأكرب  ترتكز 

بحماية فائقة من ال�سلطة وحتت اإمكاناتها قدرات 

االأكرث  االأن�سطة  يف  تزال  وال  عملت  مهولة  مالية 

ربحية الدخان واملخدرات واالأدوية واالأ�سلحة... 

ال�سري  الهوام�ض ال ميكن  من  اأحياء  املدينة  واأن يف 

فيها لياًل قبل 18 اآذار2011 ب�سبب من حوادث 

اأقدار  من  وكان  واالإغت�ساب،  والت�سليح  االإعتداء 

الكثري  وبات  فيها،  ين�سط  اأن  احلر  اجلي�ض  كتائب 

من قواعد املافيات جزًء من قواعده.

ال�سعبية  االإنتفا�سات  يف  يزل  ومل  ال�سعب  اأِمل 

الثورية ودور العزمية الكفاحية التي تتمخ�ض عنها 

لتحرر  التاريخية  املقدمات  حتقق  يف  ت�ساهم  اأن 

بال�رشاعات  حتكمت  التي  مملوكيته  من  ال�رشاع 

االأعزل  ال�سعب  اإن  وها  ما�سية،  لقرون  ال�سيا�سية 

يجد نف�سه عاجزاً عن التدخل يف جمرياته،كاأنه اأ�سري 

من  لتغلق  اإال  التنفتح  اإجتماعية-تاريخية  حتمية 

جديد. لقد هيئت الطغمة الع�سكرية �ساحة حمددة 

والقتل  باالإعتقال  منه  وطردت  ال�سيا�سي  لل�رشاع 

واملر�سحني  املمكنني  املنا�سلني  كل  والرتهيب 

للدخول به، ليقع اأ�سري احلتمية الع�سكرية و�رشوطها 

بع�سها:الع�سكرة-االأ�سلمة  من  املتنا�سلة  الثالثة 

العمياء-التبعية.

عزيز تب�سي

 حلب ت�رشين االأول2012

»اإ�رضاب العزة«

بداأت عدة حمافظات �سورية �سباح 1ك1 2012 

ا�رشابًا »�ساماًل« ي�ستمر يومني اثنني حتت �سعار« يد 

واحدة ال تنجز الكثري .. و فكرة واحدة لن ت�سقط 

الطغيان« يف ما اأطلق عليه ا�سم »اإ�رشاب العزة«.

و�سهد  اال�رشاب ا�ستجابة قوية يف حمافظات حماه، 

درعا ، ادلب ، حلب، وم�ساركة جزئية يف بع�ض 

اأفادت  ما  بح�سب  وذلك  وريفها،  دم�سق  اأحياء 

�سفحات النا�سطني القائمني على فكرة االإ�رشاب.

الغالق  فيديو  ومقاطع  �سورا  نا�سطون  وبث 

اال�سواق و�سلل احلركة املروية يف عدة اأحياء ومدن 

وبلدات من خمتلف املناطق ال�سورية.

واحلا�رش  الطويل  ا�سواق   اأن  نا�سطون  وقال 

يف  �ساركت  بحماة  اأخرى  واأ�سواق  والربهان 

ا�سافة اىل �سوق«خربة غزالة« بدرعا،  اال�رشاب، 

و»خان �سيحون« بادلب وغريها، كما لوحظ خلو 

�سوارع بلدة »احلارة« يف ريف درعا من ال�سيارات 

نا�سطون  اأفاد  ما  بح�سب  العمومية،  وخا�سة 

واأظهرت مقاطع م�سورة.

من�سورعلى  بيان  قالوا يف  وكان منظمو اال�رشاب 

»اإننا  »في�سبوك«:  االجتماعي  التوا�سل  موقع 

)العزة(  اإ�رشاب  الإطالق  املواطنني  جميع  ندعو 

 ،2012/  12/ 1و2  واالأحد  ال�سبت  يومي 

القرار  �ساحب  هو  احلر  ال�سعب  اأن  على  تاأكيداً 

فيما يتعلق مب�سريه واأهداف ثورته، واإعالنًا ملوقفه 

الراف�ض للعي�ض يف الظروف املهينة التي ي�سطنعها 

القتل  الإيقاف  ال�ساعية  للجهود  وتوحيداً  النظام، 

والتدمري«.

ك�رش  مبحاولة  الدكتاتوري  النظام  قوات  وقامت 

التجارية  املحال  اأقفال  ك�رش  عرب  بالقوة  االإ�رشاب 

املغلقة.

ا�رشابات  عدة  �سياق  يف  احلايل  اال�رشاب  وياأتي 

»ا�رشاب  مثل  �سابقا  اليها  الدعوة  متت  مماثلة 

العا�سمتني« و »ا�رشاب الكرامة« يف �سياق الثورة 

ال�سعبية التي ت�سهدها �سوريا منذ 20 �سهرا خلت.
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هل حتتاج الق�سية الفل�سطينية

اإىل اإنكار وقوع املحرقة؟

انتقد  الربادعي  حممد  الأن  تقعد  ومل  الدنيا  قامت 

عر�سًا منكري الهولوكو�ست )املحرقة( يف حديثه 

الد�ستوري  االإعالن  عن  اأملانية  جريدة  مع  موؤخراً 

اجلديد وتداعياته. وال تهمني هنا مواقف الربادعي 

املاأ�ساة  تلك  اأمام  قلياًل  الوقوف  اأود  لكنني  ذاته، 

اأن�سار ق�سية  احلقيقية املتمثلة يف اعتقاد الكثري من 

الق�سية  لتلك  االإخال�ض  اأن  بالدنا  يف  فل�سطني 

االأقل  على  اأو  املحرقة  وقوع  اإنكار  منهم  يقت�سي 

التقليل من �ساأنها.

دبا  فرافق  الغابة،  يعي�ض يف  كان  اأن رجال  يحكى 

وقامت بينهما عالقة وطيدة، وراح الدب املخل�ض 

يغط  بينما  يوم،  وذات  �ساحبه.  عن  دفاعا  يتفانى 

نحلة خاف  على وجهه  النوم، حطت  الرجل يف 

فتناول �سخرة  النوم،  توقظ �ساحبه من  اأن  الدب 

قتل  من  وبدال  الرجل،  راأ�ض  على  ورماها  كبرية، 

ق�سية  على  الغيورين  وحال  �ساحبه.  قتل  النحلة 

يقللون  اأو  املحرقة  ينكرون وقوع  فل�سطني حينما 

ال  حيث  فمن  الدب.  هذا  كحال  اأهميتها  من 

ويقدمون  بق�سيتهم  ال�رشر  اأبلغ  يلحقون  يعلمون 

لعدوهم هدية غري مق�سودة لكنها ثمينة.

ال�سهيونية يا �سادة تقوم على زعم جوهري حتاول 

اال�ستيطاين  اال�ستعماري  طابعها  على  التغطية  به 

من  فل�سطني  ل�سعب  اجتثاثها  وعلى  العن�رشي، 

اأر�سه ولعبها دور كلب حرا�سة امل�سالح االإمربيالية 

جت�سيد  اأنها  هو  الزعم  وهذا  االأو�سط،  ال�رشق  يف 

قرون  على  التاريخي  والرد  اليهودية،  امل�ساألة 

ذروتها  بلغت  وا�سطهادهم  اليهود  معاناة  من 

 ،1933 عام  اأملانيا  يف  ال�سلطة  اإىل  هتلر  ب�سعود 

من 1942  اعتبارا  لليهود  املنهجية  لالإبادة  متهيدا 

وت�سيف  النهائي«.  »احلل  النازيون  اأ�سماه  فيما 

اآخر  زعما  الرئي�سي  الزعم  هذا  اإىل  ال�سهيونية 

مكمال له يقول اإن اأعداءها اإمنا ينطلقون يف موقفهم 

من كراهيتهم املتاأ�سلة لليهود.

اإزاء هذا الزعم الرئي�سي وذاك الزعم املكمل، ماذا 

نفعل نحن اأن�سار ق�سية فل�سطني؟ اأمامنا خياران. 

د  جت�سِّ ال�سهيونية  اإن  مبقولة  الت�سليم  هو  االأول 

عن  والبحث  معها،  وتتماهى  اليهودية  امل�ساألة 

جذور ال�سهيونية يف طابع خبيث لليهود متاأ�سل 

الفخ  يف  وقعنا  قد  نكون  احلالة،  هذه  يف  فيهم. 

ال�سهيوين و�سوهنا ق�سيتنا العادلة، وهل من ق�سية 

اأن ي�سورنا  اأعدل منها، �ساحمني لعدونا ال�سهيوين 

ومن  كذلك.  هم  حيث  من  لليهود  ككارهني 

اخلطاب  نقد  هو  اآخر  خيارا  ثمة  اأن  احلظ  ح�سن 

وتفنيد  وتعريته،  وتفكيكه  اأ�سا�سه  من  ال�سهيوين 

وهذا  اليهودية.  للم�ساألة  ال�سهيونية  مقولة جت�سيد 

يحملون  ممن  ال�سهيونية  �سد  املنا�سلني  خيار  هو 

�سور  جميع  من  ينفرون  جتعلهم  اإن�سانية  قيما 

مناه�سني  يهودا  هوؤالء  �سفوف  وت�سمل  القهر. 

امل�رشوع  حلق  يف  �سوكة  ي�سكلون  لل�سهيونية 

ال�سهيوين.

قراءة  اأي  مع  متامًا  يت�سق  اخليار  هذا  اأن  واحلا�سل 

جادة لتاريخ ال�سهيونية. فمثل هذه القراءة تبني اأن 

من  اأكرث  اليهود  ال�سطهاد  مراآة  كانت  ال�سهيونية 

حتالفت  واأنها  اال�سطهاد،  هذا  �سد  ن�ساال  كونها 

دوما مع اأ�سواأ كارهي اليهود والراغبني يف التخل�ض 

منهم. ولي�ض يف االأمر موؤامرة. فال�سهيونية حركة 

ثابت  ك�سيء  اليهود  ا�سطهاد  اإىل  تنظر  رجعية 

الذي  االأزيل  التناق�ض  نابع عن  التاريخ  خارج عن 

اليهود و«االأغيار«. من الذي  ال �سبيل لتذليله بني 

كارهو  اإنهم  اخلطاب هوى؟  هذا  مثل  عنده  يلقى 

اليهود من العن�رشيني الراغبني يف »تطهري« اأوروبا 

فاإن  احل�رش،  ال  املثال  �سبيل  وعلى  يهودها.  من 

موؤ�س�ض ال�سهيونية النم�ساوي تيودور هرت�سل كان 

�سحفيا يف فرن�سا اأواخر القرن 19، وعا�رش ق�سية 

اتُّهم  الذي  دريفو�ض  اليهودي  الفرن�سي  ال�سابط 

موقف  كان  ماذا  اأملانيا.  ل�سالح  بالتج�س�ض  ظلما 

يهود  من  دريفو�ض  عن  للدفاع  هبوا  ممن  هرت�سل 

وغري يهود مثل اإميل زوال وجنحوا اأخريا يف تربئته؟ 

لليهود  ينبغي  اأنه  موؤكدا  غ�سبه  جام  عليهم  �سب 

املرحبة  غري  البلدان  يرتكوا  اأن  لل�سامية  العداء  اإزاء 

نف�ض  )ومبعاونة  بعيدا  دولتهم  ويوؤ�س�سوا  بهم 

الكارهني لهم الطامعني يف اأن تكون الدولة الوليدة 

راأ�ض حربة ملطامعهم اال�ستعمارية(. وقال هرت�سل 

مقولته ال�سهرية: »اأعداء ال�سامية �سيكونون اأخل�ض 

اأ�سدقائنا«. وتاريخ ال�سهيونية الالحق برهن على 

�سدق تلك املقولة، كما يف عالقة وايزمان ببلفور 

ولويد جورج، وكالهما من عتاة كارهي اليهود، 

ثم عالقة بن غوريون بالنازية.

على  الغيورين  من  املحرقة  منكري  حال  ول�سان 

ان  �ساأنه  من  التقليل  اأو  اإنكارها  اأن  هو  فل�سطني 

اأ�سا�ض »�رشعيتها«. وهم بذلك  اإ�رشائيل  ُينتزع عن 

فهم  مرتني.  مقتل  الفل�سطينية يف  الق�سية  ي�رشبون 

وقوعها،  بفر�ض  املحرقة،  باأن  �سمنا  يقبلون  اأواًل 

اإنكار  ا�ستماتوا يف  ملا  واإال  الإ�رشائيل،  مربرا  تعطي 

اإنهم بذلك ي�سلمون �سمنا من حيث ال  وقوعها. 

يدرون مب�رشوعية قيام اإ�رشائيل ل�سبب ب�سيط وهو اأن 

املوقف هي  بالفعل! وم�سكلة هذا  املحرقة وقعت 

اخللط بني التف�سري والتربير. نعم، املحرقة اأ�سهمت 

لي�ست  لكنها  اإ�رشائيل،  دولة  قيام  كبريا يف  اإ�سهاما 

�سبيل  وعلى  الكيان.  لهذا  �رشعيه  لبناء  كافيا  �سببا 

اأزمة  ثم  االأوىل  العاملية  احلرب  اأن  �سك  ال  املثال، 

يف  كبريا  اإ�سهاما  اأ�سهمتا  الطاحنة  االقت�سادية   29

�سعود النازية. لكن هل يربر ذلك �سعود النازية؟ 

اإدانة الهمجية املتمثلة  بالطبع ال. فبو�سع املرء متاما 

يف احلرب العاملية االأوىل واإدانة النظام االجتماعي 

من  اأفرزتاه  ما  معهما  مدينا  اأزمة 29،  اأفرز  الذي 

بو�سعنا  وباملثل،  النازية.  يف  متمثلة  الهمجية  قمة 
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واأن  املحرقة،  يف  املتمثلة  الب�سعة  اجلرمية  ندين  اأن 

ندين اأي�سا اجلرمية الب�سعة املتمثلة يف اقتالع �سعب 

ح�سب  الفل�سطينيون،  ي�سبح  لكي  اأر�سه  من 

ال�سحايا،  �سحايا  البليغ،  �سعيد  اإدوارد  تعبري 

�سحايا  لق�سية  تلويثها  ب�ساعة  يزيدها  جرمية  وهي 

املحرقة. وحتديداً الأن الفل�سطينيني كانوا »�سحايا 

اإنكار  يف  بتاتًا  لهم  م�سلحة  ال  فاإن  ال�سحايا«، 

الفل�سطينيني  من  جعلت  فالنكبة  املحرقة.  وقوع 

الفل�سطينيني  ومن حق  للمحرقة.  اأنف�سهم �سحايا 

ال�سهيونية  ا�ستخدام  وف�سح  رف�ض  متامًا  والعرب 

على  فالرد  ال�سهيوين.  للم�رشوع  كمربر  للمحرقة 

بجرمية  يكون  اأن  ميكن  ال  االإن�سانية  �سد  جرمية 

ال  طرف  �سد  وموجهة  االإن�سانية،  �سد  اأخرى 

�ستان  ولكن  االأوىل.  اجلرمية  يف  جمل  وال  له  ناقة 

للمحرقة  ال�سهيوين  اال�ستخدام  رف�ض  بني  الفارق 

وبني اإنكار وقوع املحرقة ذاتها، وهو ما يقود اإىل 

املحرقة  منكرو  يلحقه  الذي  الثاين  اجل�سيم  ال�رشر 

بق�سية فل�سطني. فحينما يتبنى املدافعون عن ق�سية 

فل�سطني حجج منكري املحرقة من »املوؤرخني«، 

املتطرف  اليمني  �سف  يف  اأنف�سهم  ي�سعون  فاإنهم 

هوؤالء  �سفوفه  من  خرج  الذي  اأوروبا  يف  اجلديد 

املوؤرخني، ومن نافل القول اأن يف هذا بالغ ال�رشر 

بالق�سية.

يف ال�رشاع الدائر يف م�رش اليوم، يوجد نهر من الدم 

يف�سل رف�ض االإخوان من منظور الثورة ورف�سهم 

الفلول  بع�ض  )واأقول  الفلول  بع�ض  منظور  من 

اإىل �سف  ان�سموا عمليًا  اآخرين  فلواًل كثريين  الأن 

االإخوان( والثورة امل�سادة. وباملثل، هناك نهر من 

اإن�ساين  منظور  من  ال�سهيونية  راف�سي  يف�سل  الدم 

حترري من جهة، والواقعني، من جهة اأخرى، يف 

فخ اإنكار املحرقة اعتقاداً منهم اأن ذلك يخدم ق�سية 

فل�سطني، متامًا كمثل الدب الذي قتل �ساحبه. وال 

اإىل  االإ�سارة  دون  املو�سوع  لهذا  التطرق  ميكن 

عمل علمي جبار هو كتاب جلبري االأ�سقر »العرب 

اإىل العربية املرتجم  النازية«، والذي نقله  واملحرقة 

العربية  الرتجمة  و�سدرت  ال�سباعي  ب�سري  القدير 

جميع  واأن�سح   ،2010 عام  يف  ال�ساقي  دار  عن 

ال�سيا�سي  الفكر  وبتاريخ  بل  باملو�سوع،  املهتمني 

بعناية.  بقراءته  عمومًا،  الع�رشين  القرن  يف  العربي 

واالأمل معقود اليوم على الثورات العربية لكي تغري 

يف  بحق  االأ�سقر  جلبري  ي�سفه  عربي  عامل  اأو�ساع 

اأنظمة  ح�سابه،  على  »حتكمه،  باأنه  املذكور  كتابه 

تفرز اجلهل والغباء«؛ عندئذ، �سي�سهم هذا الكتاب 

اأن  ال�سهيونية دون  نعادي  تعليمنا كيف  النبيل يف 

نفقد اإن�سانيتنا.

عمر ال�سافعي

يربود ال�سورية املحررة

تدير اأمورها بنف�سها

 وكاالت

انكفاأت  ال�سورية  املدن  الثورة يف  يربود: مع متدد 

تقدمي  عن  وتوقفت  ال�سوري  النظام  موؤ�س�سات 

دفع  الواقع  هذا  للمواطنني،  العامة  اخلدمات 

بديل يحل  البحث عن  اإىل  ال�سورية  املدن  ب�سكان 

مكان املوؤ�س�سات الر�سمية، وقد اختار اأهايل مدينة 

يربود »املجل�ض املدين يف يربود« ليكون مبثابة الهيئة 

املنوط بها حفظ النظام العام يف املدينة وتاأمني �سري 

احلياة ب�سكل طبيعي.

اأبو حممود رئي�ض املجل�ض �رشح يف حديث ملرا�سل 

االأنا�سول اآلية عمل املجل�ض قائال: »يتاألف املجل�ض 

االإغاثة،  الهند�سة،  التعليم،  ال�سحة،  مكاتب:  من 

القانون، واالإعالم، وي�سم كل مكتب متخ�س�سني 

االإجتماعات  يف  ي�ساركون  ممثلني  ثالثة  يختارون 

تناق�ض  والتي  للمجل�ض  العامة  لالأمانة  ال�سهرية 

امللفات املطروحة على �سعيد املدينة«.

يف  الهرم  راأ�ض  والق�سائية  ال�رشعية  الهيئة  ومتثل 

القرارات  فت�سدر  للمجل�ض،  االإداري  الت�سل�سل 

مت  اأمن  كتيبة  وتعمل  املخالفني،  على  وحتكم 

ال�رشعية  الهيئة  قرارات  تطبيق  على  ت�سكيلها 

مدنيا وعنا�رش و�سباط  م�سوؤوال  والق�سائية وت�سم 

�رشطة من�سقني عن النظام.

ويعمل املجل�ض على حتديد اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية 

كاخلبز ومازوت التدفئة كما يهتم مبكافحة اإحتكار 

ال�سلع االأ�سا�سية.

ومع وجود اأعداد كبرية من النازحني الذين توافدوا 

اإىل يربود يعمل املكتب االإغاثي على تاأمني امل�سكن 

يتجاوز  والتي  النازحة  لالأ�رش  واالألب�سة  والتدفئة 

عددها ال 1500 عائلة.

كل  اأعمالها  للمجل�ض  التابعة  املكاتب  وتتابع 

ال�سحي عمل  بح�سب اخت�سا�سه، فينظم املكتب 

امل�ست�سفى احلكومي وين�سق دوامات االطباء لتاأمني 

مت  كما  والنازحني،  للمقيمني  جيد  طبابة  م�ستوى 

الطبية،  بامل�ستلزمات  مزودة  اإ�سعاف  فرق  حت�سري 

الكادر  تاأمني  يف  التعليمي  املكتب  اأفراد  وجنح 

التعليمي والكتب املدر�سية والقرطا�سية مع اإنطالق 

العام الدرا�سي.

تفقدية  بجوالت  املجل�ض  عن  ممثلون  ويقوم 

يربود  يف  احلكومي  كامل�ست�سفى  العامة  للمرافق 

واملدار�ض اخلا�سة الر�سمية، كما حتافظ جلان خمت�سة 

على االمالك العامة واخلا�سة ومتنع خمالفات البناء.

�سمرية املقيمة يف يربود اأ�سادت يف حديث ملرا�سل 

وكالة »االنا�سول« بدور املجل�ض املدين الذي حل 

املقار  غادروا  الذين  احلكوميني  املوظفني  مكان 

الر�سمية تاركني املواطنني لقدرهم، اأما حممد فريى 

اخلطوات  من  باملزيد  مطالب  املدين  املجل�ض  اأن 

ملكافحة ظاهرة اخلطف املقلقة للمواطنني.

الثورة  انطالقة  منذ  ت�سهد  يربود  مدينة  اأن  يذكر 

جمموعات  بها  تقوم  خطف  عمليات  ال�سورية 

م�سلحة للمطالبة بفدية، وقد اأدت اإحدى حماوالت 

اخلطف قبل اأيام اإىل وفاة �سخ�ض بر�سا�ض م�سلحني 

حاولوا اختطافه وقتلوه بعدما ف�سلوا.
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الثورات تعيد ت�سكيل الي�سار

واقع الي�سار العربي 

احلراك  عن  احلقيقي  بوجهه  الي�سار  غياب  اإن 

الدول  من  العديد  يف  فجاأة  اندلع  الذي  ال�سعبي، 

العربية، بغ�ض النظر عن ا�سكاله و�سوره واأ�ساليبه 

ال�سبب يف  �سوؤااًل جوهريًا حول  يطرح  واأهدافه، 

غياب الدور الفاعل للي�سار، الذي بقي على مدى 

التحركات  جلميع  الرئي�سي  املحرك  طويلة  عقود 

املناه�سة للظلم واملطالبة باحلرية والكرامة والدفاع 

املجتمعات  يف  امل�سحوقة  الطبقة  حقوق  عن 

العربية. وهذا بالطبع، �سيوؤثر ب�سكل كبري يف حتديد 

دوره وموقعه على خارطة مابعد �سقوط االأنظمة، 

ويف نوعية اخلطاب الذي يجب اأن يطرحه مل�رشوع 

بناء الدولة واملجتمع والعالقة مع ما تفرزه �سناديق 

االقرتاع الحقًا!!! 

ن�ساأت  التي  الوطنية  لالأنظمة  املزيفة  ال�سورة  اإن 

على اأ�سكال دول قطرية وطنية يف الوطن العربي، 

والتيارات  الي�سارية  التيارات  من  الكثري  غيبت 

تيارات  على  وق�ست  بل  وحاربت  الوطنية، 

عن  الدفاع  با�سم  اأخرى  تيارات  وغيبت  بعينها 

وجه  يف  والوقوف  اال�ستعمار  وحماربة  الوطن 

بع�ض  ويف  للعروبة  املعادية  الغربية  املخططات 

االأحيان املعادية لالإ�سالم. وبينما انح�رش دور بع�ض 

االحزاب ال�سيوعية بعد اأن و�سعتها هذه االأنظمة 

يف قواقع ر�سمية �سمن هيكليات حكومية ال دور 

هذه  بداأت  وال�سيا�سية،  االجتماعية  احلياة  يف  لها 

الواحد  اأف�سل كوادرها ومنظريها  االأحزاب تفقد 

هذه  بيد  الأدوات  ذلك  بعد  لتتحول  االآخر،  تلو 

ل�سغوط  البلد  تعر�ض  كلما  ت�ستخدمها  االأنظمة 

ت�رشفات  االأ�سا�سية  اأ�سبابها  تكون  خارجية، 

لكن  االأنظمة.  هذه  يف  املتنفذين  لبع�ض  �سخ�سية 

وغائبة عن  منح�رشة  التيارات  هذه  بقيت  لالأ�سف 

اأ�سا�سية،  تعتربها  التي  باحللقة  بتم�سكها  اجلماهري 

وهي اأن هذه االنظمة تقارع اال�ستعمار واالإمربيالية 

اأي  وا�ستثماراتها،  ممار�ساتها  جميع  بينما  العاملية، 

بامتياز،  وراأ�سمالية  غربية  كانت  االأنظمة،  هذه 

وهذا ماكان يعرفه اأب�سط اإن�سان يف ال�سارع العربي 

ناهيك عن املثقف ال�سيوعي. هذه احللقة اأ�سبحت 

نتيجة للتكرار املتتايل، اأ�سبحت تثري اال�سمئزاز يف 

نفو�ض ال�سيوعيني ال�رشفاء واجلماهري الكادحة، مما 

عن  واالأ�سدقاء  والكوادر  العري�سة  اجلماهري  اأبعد 

هذه االأحزاب. 

م�سرية  لفهم  �رشورية  الواقعية،  االأمور  هذه  ان 

احلياة  يف  الي�سارية  التيارات  بع�ض  ودور  التاريخ 

لالن�ساف  لكن  العربية.  وال�سيا�سية  االجتماعية 

الي�سار  ن�ساالت  نن�سى  ال  اأن  يجب  التاريخي، 

اال  الينكرها  والتي  م�ست،  �سنني  طوال  العربي 

االأالعيب  لكن  والعرثات.  الكبوات  رغم  حاقد، 

�سوراً  اأخذت  التي  العربية،  لالأنظمة  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سات  عرب  اآخر،  و  بلد  بني  خمتلفة  خادعة 

املن�ساآت  بع�ض  واإقامة  احلكم،  يف  الت�ساركية 

يكن  مل  ذلك  كل  اال�سرتاكي،  املبداأ  بح�سب 

وتنفري  اال�سرتاكية  مبداأ  ت�سويه  �سوى  منه  الهدف 

اأكرث  لتبتعد  اال�سرتاكية،  االفكار  من  ال�سعوب 

اإن  براأيها،  التي  الي�سارية،  التنظيمات  عن  فاأكرث 

الطاولة  تقلب  �سوف  فاعلة،  واأ�سبحت  قويت 

العدالة  جمتمعات  لبناء  االأنظمة  هذه  روؤو�ض  على 

االجتماعية وامل�ساواة واحلرية والكرامة، وحماكمة 

جميع الفا�سدين واملرت�سني. هذا لالأ�سف ماجنحت 

م�سداقية  �رشب  اإىل  بالفعل  واأدى  االأنظمة  به 

الي�سار كنتيجة لتحالفات مغلوطة مع االأنظمة التي 

ال تعرف �سوى القمع ونهب ثروات �سعوبها.

منذ  العربية  االأنظمة  مار�ستها  التي  ال�سلبية  ان   

العربية  بال�سعوب  دفع  االآن،  وحتى  اال�ستقالل 

بالكرامة  واملطالبة  وانكاره  الواقع  رف�ض  اىل 

والغد  االجتماعية  العدالة  وحتقيق  والدميقراطية 

الة من قبل الي�سار، الذي  االف�سل، بدون م�ساركة فَعّ

الكرامة والدميقراطية والعدالة االجتماعية  ت�سكل 

الذي دافع عنه  االأ�سا�سية لوجوده ومبداأه  العنا�رش 

امل�ستمر، و�سعلة رفعها  لن�ساله  واليزال، وامل�سوغ 

كقيمة ح�سارية وجودية ت�ستحق الت�سحية.

جزئي  ب�سكل  ولو  للي�سار  املربر  غري  الغياب  ان   

بع�ض  كذلك  ر�سخته  والذي  راأيي،  بح�سب 

ال�سعبية  االنتفا�سة  �رشقة  حاولوا  ممن  االأو�ساط، 

وركوب موجة ال�سارع الغا�سب، يجب اأن يدفع 

ح�سا�سية  معرفة  اإىل  واأحزابها،  الي�سارية  بالنخب 

مرن  مدين  خطاب  الإعداد  و�سعوبته،  الظرف 

من  ينطلق  ح�سارية،  اجتماعية  ر�سالة  ذو  ومقنع 

كمرجع،  العربي  للي�سار  املتجددة  الفكرية  الرتكة 

مدى  على  احلقيقية  الي�سار  بن�ساالت  والتذكري 

ق�سوا  الذين  ال�رشفاء  وبال�سهداء  م�ست،  عقود 

لالأجيال  اأف�سل  حياة  �سبيل  يف  احلرية  مذبح  على 

وعن  العقائدي  اجلمود  عن  واالبتعاد  القادمة، 

من  العربة  واأخذ  الكل  على  واالنفتاح  الالواقع، 

االأمور على عواهنها، واف�ساح  التاريخ، الأن ترك 

اأدبياته  يف  يبتعد  الذي  ال�سيا�سي،  لالإ�سالم  املجال 

الدميوقراطية،  واحلريات  املدين  املجتمع  نظام  عن 

املدين  املجتمع  بحق  وجرمية  حقيقية  ة  ِرَدّ يعترب 

املحيط  من  العربية  املجتمعات  اإليه  ت�سبوا  الذي 

منذ  دمها وعرقها  ذلك  ثمن  ودفعت  اخلليج،  اإىل 

اإىل  اأزمنة االحتالل ومن ثم يف مرحلة اال�ستقالل 

اأن انتهى املطاف اإىل �رشاع مع اأنظمة ديكتاتورية 

اإىل  باالآالف  دفع  نف�سه، �رشاع  اال�ستعمار  �سنيعة 

اأمام  املجال  ف�سح  اإن  املنايف.  واإىل  ال�سجون  اقبية 

بوجه  �سفعة  يعترب  واأحزابه،  ال�سيا�سي  اال�سالم 

الثورات العربية �سد الديكتاتوريات، و�رشبة قوية 

نحو  ال�ساعية  ال�سعوب  واأفكار  ال�سعبي  للحراك 

احلرية، اإذ اأن ذلك لي�ض �سوى انتقال من واقع مّر 

اإىل واقع اأكرث مرارة.

بقلم : منيار احل�سن
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وكاالت - وفق خطة طموحة تهدف لتفريق و�سل 

حركة املتظاهرين وامل�سلحني

يعمل النظام ال�سوري على اإزالة الع�سوائيات وجزء 

من االحياء التي ي�سيطر عليها الثوار.

مل يعد يتبقى الأبي حممد يف املنزل الذي كان يقيم به 

وورثه عن جدوده يف العا�سمة ال�سورية دم�سق �سوى 

غرفنت �سغريتني من الطوب اللنب وقليل من اأ�سجار 

التني واالإ�سكدنيا والتوت. فقد مت اإزالته كجزء من 

برنامج اإزالة حكومي يبدو اأن دافعه �سيا�سي.

وهو الدافع الذي يتمثل يف عزل االأحياء املتعاطفة 

ملا  وفقًا  وطم�سها،  امل�سلحة  �سوريا  انتفا�سة  مع 

وبع�ض  اإن�سان  حقوق  وجماعات  منتقدون  اأكده 

امل�سوؤولني احلكوميني اأنف�سهم.

ن�سبه الغجر الآن

�سرتيت  وول  �سحيفة  ال�سدد  هذا  يف  ونقلت 

الذي ا�سطحب  اأبي حممد  االأمريكية عن  جورنال 

زوجته واأبنائه اخلم�سة اإىل منطقة اأخرى من دم�سق 

وهو  به،  يقيم  كان  الذي  احلي  �سحق  مت  اأن  بعد 

»نحن  قوله:  ع�سكرية،  مبواقع  واإحاطته  القابون، 

ن�سبه الغجر االآن«.

احلرب  مع  لتتعار�ض  جاءت  التي  احلملة  وهي 

�سمال   ( حلب  مدينة  يف  احلا�سلة  ال�ساملة  املدنية 

البالد (. يف حني يبدو اأن االإ�سرتاتيجية يف دم�سق 

الثوار من خالل  و�سل حركة  لتفريق  َمت  مِّ �سُ قد 

تدمري وتطويق املجتمعات التي ي�رشفون فعليًا على 

اإدارتها.

�سيل وهو موؤلف  باتريك  وقال يف هذا اخل�سو�ض 

بريطاين خبري يف ال�ساأن ال�سوري: »اإن فقدوا دم�سق، 

م�سوؤولون  وقال  باأ�رشها«.  الدولة  �سيفقدون  فاإنهم 

اأمنيون كبار بداخل نظام االأ�سد اإن االإزاالت اجلزئية 

هي  دم�سق  وحول  داخل  للثوار  املنا�رشة  لالأحياء 

الطموحة  امل�سلحني  مواجهة  خلطة  اأ�سا�سي  عن�رش 

التي ت�سهدها البالد يف تلك االأثناء.

درو�س وعرب

كما تهدف تلك اخلطة اإىل زيادة انت�سار امليلي�سيات 

ال�سعبية«  »اللجان  بـ  وتعرف  النظام  ميولها  التي 

داخل العا�سمة دم�سق. واأو�سح امل�سوؤولون كذلك 

اأن االإ�سرتاتيجية تقوم بتطبيق درو�ض مت تعلمها من 

بداية  منذ  الثوار  �سد  تنفيذها  مت  اأخرى  هجمات 

ال�رشاع قبل ما يزيد عن 20 �سهراً، وب�سورة اأكرث 

و�سوحًا يف مدينة حم�ض. 

الر�سمي  املوقف  اإن  تقول  ال�سحيفة  وم�ست 

خطة  من  جزءاً  يعد  الدمار  اأن  هو  للحكومة 

دم�سق  لتخلي�ض  مناق�ستها  متت  لطاملا  اأ�سا�سية 

للقانون،  خمالفة  ب�سورة  املقامة  الع�سوائيات  من 

اأن  اإىل  املدينة  م�سوؤولو  فيه  ي�سري  الذي  الوقت  يف 

امل�ستوطنات غري ال�رشعة ت�سكل ما يقرب من %20 

من م�ساحة العا�سمة التي تقدر بـ 26500 فدان.

نظام ال�سد يحاول اإحكام قب�سته

ب�سحق واإزالة »ع�سوائيات« الثوار

وقال ح�سني خملوف وهو من اأقرباء الرئي�ض االأ�سد 

بالعا�سمة:  يحيط  الذي  دم�سق  ريف  وحمافظ 

من  بعد  ننته  ومل  ُتنَجز،  مل  اأعمال  هناك  »مازالت 

عمليات التطهري التي تعترب ا�ستجابًة الأحد املطالب 

تدمري  مر�سوم  على  خملوف  اأثنى  كما  ال�سعبية«. 

تتبناه احلكومة ب�سورة ر�سمية،  الع�سوائيات الذي 

واملعروف بـ »املر�سوم الرئا�سي رقم 66«.

وكانت االنتفا�سة ال�سورية قد بداأت ب�سورة �سلمية 

يف مطلع عام 2011 للمطالبة باإ�سقاط نظام يحكم 

البالد منذ اأكرث من 42 عاماً، لكن القمع الوح�سي 

للمتظاهرين حّول املعار�سة تدريجياً اإىل حرب اأهلية 

هي االأكرث دموية حتى االآن بني ثورات الربيع العربي.

اخلطة تبدو فاعلة

وقدرت بع�ض التقديرات عدد الذين راحوا �سحية 

�سخ�ض،  األف   40 بـ  االآن  حتى  االنتفا�سة  تلك 

اأعداد  اأي  عن  ال�سوري  النظام  يك�سف  مل  بينما 

ر�سمية من جانبه، لكن تقديراته اخلا�سة مبعدالت 

الوفاة الناجمة عن احلوادث الفردية تعترب تقديرات 

�سئيلة.

فيما اأ�سار بع�ض م�سوؤويل احلكومة ال�سورية اإىل اأن 

املدينة  الإنقاذ  الع�سوائيات الزمة  تطهري  تكتيكات 

بالقاعدة  مرتبطة  اإرهابية  ع�سابات  يعتربونها  مما 

ومدعمة من دول عربية.

وكانت اأعمال القتال قد احتدمت يف متوز/ يوليو 

القادة  كبار  من  اأربعة  اغتيال  مت  حني  املا�سي، 

ل�سن  الثوار  ا�ستغله  �سخم،  انفجار  يف  االأمنيني 

هجوم �سامل يف حلب، التي تعترب املركز التجاري 

تكرار ذلك  منع  االآن  النظام  يحاول  واإذ  ل�سوريا. 

يف دم�سق.

ن�سط  دور  اأي  له  يكون  اأن  اهلل  نفى حزب  وبينما 

يف �سوريا، اأكدت اإيران يف اأيلول/ �سبتمرب املا�سي 

تاأ�سي�ض واإن�ساء تلك  االأ�سد يف  اأنها تقوم مب�ساعدة 

امل�سلحون  اأفرادها  يتقا�سى  التي  ال�سعبية،  اللجان 

ويح�سلون  �سهرية  مرتبات  احلكومة  جانب  من 

على ح�س�ض غذائية، وقد جنح النظام بف�سلهم يف 

حتويل دم�سق و�سواحيها ملناطق اأمنية مغلقة.

حملة  اإن  ال�سبان،  ب�رش  دم�سق،  حمافظ  وقال 

واأ�ساف  بال�رشاع.  عالقة  اأي  لها  لي�ض  االإزاالت 

فيه  العمل  يتم  كبري  حتديث  برنامج  من  جزء  اأنها 

منذ العام 2008. وتابع »اإنها حملة اإزالة واإعادة 

بني  بال�رشاع  عالقة  اأي  له  لي�ض  واالأمر  تنظيم، 

العلويني وال�سنة«.

واأ�سارت وول �سرتيت جورنال اإىل اأن اخلطة التي 

يواجه بها نظام الرئي�ض ب�سار االأ�سد اأعمال التمرد 

تغري على  واأنها  االآن،  فاعلة حتى  تبدو  يف دم�سق 

نحو �رشيع �سورة العا�سمة وتعمق يف الوقت ذاته 

من حدة االن�سقاقات واالنق�سامات الطائفية.
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عن  ك1/دي�سمرب   4 يوم  االأطل�سي  احللف  اأعلن 

موافقته على طلب احلكومة الرتكية بن�رش �سواريخ 

الرتكية  احلدود  من  الرتكي  اجلانب  على  باتريوت 

بتعهد  ر�سمي  ت�رشيح  ذلك  اأعقب  ال�سورية.   -

هذه  من  بطاريتني  اإر�سال  الهولندية  احلكومة 

ال�سواريخ، وتبعها يف موقفها كال من احلكومتني 

البطاريات  جمموع  ليكون   ، واالمريكية  االملانية 

بطولها 800  تتجاوز  تغطية حدود  مهمتها  �ستة، 

لكن  كم.   60 نحو  الرتكية  اجلهة  من  وبعمق  كم 

بان  تقدر  الع�سكريني  اخلرباء  بع�ض  ت�رشيحات 

باتريوت  �سواريخ  من  املطلوبة  البطاريات  عدد 

يبدو  لذلك  بطارية،  هو 15  امل�ساحة  هذه  لتغطية 

بن�رشها اقرب اىل كونه اجراء ردعي  هذا االعالن 

واعالمي من كونه اجراء هجومي فعال.

االعالم   و�سائل  ن�رشت  نف�سه،  الوقت  ويف 

ا�ستالم  توؤكد  اخبارا   ، منها  الرو�سية  ،وخا�سة 

وهي  الرو�سية  ا�سكندر  ل�سواريخ  ال�سوري  النظام 

�سواريخ �سبيهة بالباتريوت االمريكية وتتميز عنها 

بقدراتها الهجومية ، كما ن�رشت انباءا عن و�سول 

ثالثة بوارج رو�سية اىل ميناء طرطو�ض غداة اعالن 

�سواريخ  ن�رش  على  موافقته  عن  االطل�سي  احللف 

باتريوت يف اجلانب الرتكي من احلدود.

االمربيالية  العظمى  للقوى  املناورات  هذه  تربك 

ق�سم من  ب�سهولة غريبة  والرو�سية...(  )االمريكية 

ما  الذي  اجلذري،  الي�سار  بع�ض  وحتى  الي�سار، 

يزال يعرب ، ومنذ نحو عامني من الثورة ال�سورية، 

امربيايل  تدخل  ح�سول  من  تخوفه  هاج�ض  عن 

من  جزء  ان  بحجة  مرة  �سوريا:  يف  طبعا(  )غربي 

هو  واملعني  تركيا،  امل�ستقرة يف  ال�سورية  املعار�سة 

مبنطقة  يطالب  كان  ال�سوري،  الوطني  املجل�ض 

حظر الطريان، ومن ثم طالب مبناطق اأمنة، وموؤخرا 

بحجة تخوفه من »تو�سع عدد اجلهاديني« ، واالأن 

يجد هذا الي�سار حجته يف ن�رش �سواريخ باتريوت 

ا�ستخدام  من  للنظام  االمريكية  االدارة  وحتذيرات 

اال�سلحة الكيماوية �سد ال�سكان، التي جاءت يف 

ك1/دي�سمرب   5 يف  كلينتون  هيالري  ت�رشيحات 

وت�رشيح اوباما يف نف�ض اخل�سو�ض بعدها بيومني

عامني  قرابة  ومنذ  املرتبك،  الي�سار  هذا  ي�سغي  ال 

من عمر الثورة ال�سورية، اال اىل وقع �سدى خطى 

زحف اجليو�ض االمربيالية الغربية.

األف باء الثورة ال�سعبية ال�سورية

عن ال�سلحة الكيماوية والتدخل المربيايل

 واحلال، فان النظام الدموي احلاكم يف دم�سق هو 

من اأوائل من حتدث عن اال�سلحة الكيماوية لديه ، 

بتاريخ  ال�سورية  با�سم اخلارجية  للناطق  يف ت�رشيح 

با�ستخدام  هدد  الذي   2012 متوز/يوليو   24

ع�سكري  تدخل   « اأي  مواجهة  يف  لها  النظام 

الغربية  القوى  هذه  تقدم  مل  اأنه  حني  يف  اأجنبي«. 

امل�سلحة  ال�سعبية  للمقاومة  ع�سكري  دعم  اأي 

اال�سد.  نظام  جتاه  القا�سية  ت�رشيحاتها  من  بالرغم 

ومل يتوقف النظام احلاكم عن جمزرته بحق ال�سعب 

 ( وااليرانية  الرو�سية  اال�سلحة  م�ستخدما  الثائر 

وال�سواريخ  الثقيلة  واملدفعية  براميل ت ن ت  من 

والطريان احلربي بكل انواعه والقنابل الفو�سفورية 

 50 من  اكرث  قتل  م�سببا  والدبابات(،  والعنقودية 

عدد  و  اجلرحى  من  االالف  وع�رشات  قتيال  الف 

هائل من االحياء والبلدات والقرى قد مت تدمريها 

وم�سحها متاما، ونحو ثالثة ماليني نازح والجئ. 

ولكن مل تن�سى احلكومة ال�سورية من الت�رشيح بانها 

بر�سالة  وجدت«  »ان  االأ�سلحة  هذه  متاما  توؤمن 

املتحدة  الواليات  من  كل  اىل  موجهة  مطمئنة 

وا�رشائيل. 

لقد ا�ستوعب ال�سعب ال�سوري ومنذ ا�سهر طويلة 

انه ال ميكنه االعتماد فعال �سوى  اأ�سا�سيا هو  در�سا 

على قواه الذاتية يف كفاحه من اجل ا�سقاط النظام 

من  بدوره  هزاأ  ال�سعبي  الوعي  ان  كما  املتوح�ض، 

ا�ستخدام  بعدم  للنظام  الغربية  التحذيرات  هذه 

اال�سلحة الكيماوية ، وف�رشها انها تعني » ان هذه 

انواع  با�ستخدام كل  لالأ�سد  ت�سمح  الغربية  القوى 

اال�سلحة �سد �سعبه با�ستثناء ال�سالح الكيماوي« ، 

اية قوة كربى او فوة اقليمية  وحقيقة انه ال توجد 

حقا  ترغب  وقطر(  وال�سعودية  وايران  )تركيا 

بانت�سار الثورة ال�سعبية. الأن هكذا انت�سار �سيكون 

ال  و  املنطقة،  �سعوب  لكل  والقدوة  املثال  قوة  له 

�سيما يف املمالك النفطية.

تتابع  االعالمي،  ال�سخب  هذا  عن  بعيدا       

منذ  مفاو�ساتهما  ورو�سيا  املتحدة  الواليات 

توقيعهما على تفاهم جنيف يف 30 حزيران/يونيه 

من هذا العام يت�سمن بنود خطة توفر »انتقال منظم 

توفري  منهما  طرف  كل  حماولة  مع  �سوريا،  يف   «

والعمل  اخلا�سة  مل�ساحله  املالئمة   ال�رشوط  اف�سل 

هذا  املنطقة. يف  ي�سمل  اندالع حريق  على جتنب 
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   ال�رضاب العام 2-1 

كانون الأول يف حماة

ال�سلمية  للثورة  جت�سيدها  حماة  حمافظة  تابعت 

االلتزام  خالل  من  اأ�سهر  عدة  منذ  اتبعتها  التي 

باإ�رشاب العزة الذي بداأ اأم�ض ال�سبت، لريد النظام 

بطرقه الهمجية املعهودة من تخريب واعتداء على 

املمتلكات اخلا�سة للمواطنني. 

باالإ�رشاب  تامًا  التزامًا  املدينة  اأهايل  واأظهر 

الذي اأعلنه احتاد ثوار حماة يوم اأم�ض، االأمر الذي 

التي  اأقفال جميع املحالت  اإىل تك�سري  النظام  دفع 

وقعت عليها اأعني ال�سبيحة اإ�سافًة اإىل �رشقة ما ميكن 

حمله من ممتلكات. 

اأمني  ح�سار  من  تعاين  التي  املدينة  وكانت 

اجلي�ض  عنا�رش  اأغلب  ان�سحاب  �سهدت  قد  خانق 

االأخرى  املدن  يف  بنظرائهم  والتحاقهم  منها  احلر 

من  اإليها  الالجئني  تدفق  ب�سبب  وذلك  مدة،  منذ 

عدة حمافظات وعدم توفر �سبل االإمداد الع�سكري 

�سوى  �سمودهم  عدم  اإىل  يوؤدي  كان  الذي  االأمر 

الرت�سانة  مواجهة  يف  واالن�سحاب  اأيام  ب�سعة 

الع�سكرية للنظام. 

الثورة  ركب  اإىل  تدريجيًا  املدينة  وعادت 

مناورة  و  اليومية  باملظاهرات  اال�ستمرار  مف�سلًة 

الع�سكرية بني احلني واالآخر، وهو االأمر  احلواجز 

�سبط  على  قدرته  لعدم  عقله،  النظام  اأفقد  الذي 

يف  مليونية  �سلمية  مظاهرات  �سهدت  التي  املدينة 

وقٍت �سابٍق من العام املا�سي، قبل اأن يجرب اقتحام 

املحافظة التي تقع يف و�سط �سوريا بع�ض اأبنائها اإىل 

الت�سلح. 

الأهلها  يحلو  -كما  الفداء  اأبي  مدينة  وتعاين 

ان ينادوها- من ظروف اإن�سانية �سيئة للغاية نتيجة 

عليها،  احلكومية  القوات  فر�سته  الذي  الت�سييق 

حيث  للكهرباء،  دائم  �سبه  انقطاعًا  ت�سهد  حيث 

قد ت�سل فرتة توفرها من 4 اإىل 12 �ساعة يوميًا يف 

اأف�سل االأحوال، هذا باالإ�سافة اإىل قّلة الغاز واخلبز 

واملواد الغذائية والطبية االأ�سا�سية. 

لدى  خا�سة  ح�سا�سية  لها  حماة  اأّن  يذكر 

النظام ودول العامل املهتمة بالثورة ال�سورية املندلعة 

اأ�سهر تقريبًا ب�سبب ما �سهدته من  منذ �سنة وت�سعة 

جمازر يف عهد االأ�سد االأب، وجتّمع اأكرب عدد من 

بدايات  فيها  االأ�سد  باإ�سقاط  املنادين  املتظاهرين 

ال�سهرية متوج  العا�سي  �ساحة  كانت  الثورة، حني 

مبئات االآالف من املناه�سني للنظام.

عن  االمريكية  االدارة  اعالن  فهم  ميكن  ال�سياق 

الن�رشة« ، وهي جمموعة �سغرية من  و�سع »جبهة 

اجلهاديني، على قائمة املنظمات االرهابية .

اال�سد  األ  طغمة  مع  رو�سيا  تقف  جهة،  من 

تركي،  او  غربي  ع�سكري  تدخل  اي  وتعار�ض 

مقارنة  الرتكي-  الفعل  رد  اعتدال  اىل  ن�سري  وهنا 

عمليات  على  حلكامها-  النارية  بالت�رشيحات 

اجلهة  من  ارا�سيها  ت�سيب  التي  املتفرقة  الق�سف 

ال�سورية.  ومن جهة اخرى، ال توجد قرائن على 

م�سلحة لالأمريكيني بالتدخل يف ال�رشوط الراهنة، 

لهم،  جدا  باهظة  �ستكون  والعواقب  فالكلفة 

ال�سوري  النظام  اأن  وم�رشة مل�ساحلهم، وخ�سو�سا 

يقوم مبا هم يرغبون بالقيام به ، ما يعني تدمري البنى 

التحتية للبالد وا�سعاف طاقاتها الع�سكرية.

�سقوط  بعد  القادم  النظام  طبيعة  كانت  ما  وكائنا   

اال�سد، فان املهمة امللقاة على عاتقه �ستكون هائلة، 

وهي اعادة تعمري بالد دمرت بوح�سية دون تدخل 

ع�سكري خارجي  بل على ايدي دكتاتورية بربرية.

حول  الكربى  القوى  ملفاو�سات  وا�ستكماال 

الفروف  الرو�سي  اخلارجية  وزير  التقى  �سوريا،  

مب�ساركة  كلينتون  هيالري  االمريكية  بنظريته 

واجلامعة  املتحدة  االمم  مبعوث  ابراهيمي  االخ�رش 

العربية ل�سوريا يف دبلن يف ال�ساد�ض من هذا ال�سهر 

ل«االأزمة  �سيا�سي«  »خمرج  عن  البحث  اجل  من 

مفاو�ساتها  االطراف  هذه  وتابعت   ، ال�سورية« 

ما ر�سح   . ال�سهر احلايل  التا�سع من  يف جنيف يف 

اعالميا عن لقاءاتها ي�سري اىل  اقرتابها من التو�سل 

اىل تفاهم ي�ستند على اعالن جنيف ال�سابق الذكر. 

فالقوى  �سعبية،  ثورة  هي  �سوريا  يف  الثورة 

االجتماعية املحركة لها هي �رشائح العمال)خم�سة 

الفالحني.  وفقراء  وامل�ستغلني  واملاأجورين  مليون( 

وهذا االأمر يت�سح من ر�سد املناطق الثورية ، فهي 

اأوال  ثارت  التي  وال�سعبية  العمالية  واملدن  االحياء 

املناطق  نف�ض  وهي  اليوم.  حتى  ثورتها  وتابعت 

الهمجية  و  الدمار  انواع  اق�سى  اىل  تعر�ست  التي 

االمنية  وقواته  الدكتاتوري  النظام  جي�ض  قبل  من 

وميلي�سياته.

من  �سقيقاتها  عن  ال�سورية  ال�سعبية  الثورة  وتتميز 

هما  ا�سا�سيتني،  مبيزتني  االخرى   العربية  الثورات 

�سكلت  ال�سورية  والثائرة  امل�ستغلة  الطبقات  ان   :

بالتن�سيقيات،  املتمثل  الذاتي  تنظيمها  هيئات 

من  الذاتية   االدارة  هيئات   اأنوية  اي�سا  و�سكلت 

خالل بناء املجال�ض املحلية من االأ�سفل.

النتيجة  �سوى  امل�سلحة  ال�سعبية  املقاومة  تكن  مل 

الطبيعية للب�ساعة املنقطعة النظري التي مار�سها النظام 

�سد اجلماهري التي تظاهرت �سلميا، وهي مقاومة 

ال�سعبية،   اجلماهري  من  قطاع  متثل  الأنها  �سعبية 

بينما  ال�سالح.  حملت  ال�سيا�سي،  وعيها  بتفاوت 

ثالثة  )نحو  هام�سية  اجلهادية  املجموعات  تبقى 

وتتلقى  مقاتل(  االف   4 حوايل  ت�سم  جمموعات 

ال�سعودية وقطر. يف حني ت�سم املقاومة  دعما من 

ال�سعبية امل�سلحة )اجلي�ض ال�سوري احلر ...(  نحو 

70 الف مقاتل. ومل تقم هذه املقاومة امل�سلحة على 

تهدر  تزال  فما  ال�سلمي،  ال�سعبي  احلراك  ح�ساب 

اجلمع  وايام  يوم  كل  ال�سورية  املدن  �سوارع  يف 

مئات املظاهرات، وجرى ا�رشاب عام للمرة الثالثة 

يف اليومني االولني من �سهر ك1/دي�سمرب اجلاري. 

متا  وخمطئ  �سعبية،  ثورة  هو  �سوريا  يف  يجري  ما 

ما من يتحدث عن »حرب اأهلية« ، باملعنى الذي 

يحيل اىل ما ح�سل يف لبنان او العراق وامثالهما،  

اأو بلقنة للو�سع فيها.

و على الرغم من ا�ستهداف مق�سود من قوى االأمن 

احلكومية ملنا�سلي الي�سار واملنا�سلني الدميقراطيني 

او  ال�سجون  يف  القائهم  او  قتلهم  عرب  الثوريني 

اجبارهم على الرحيل اىل املنايف، لكن هذه القوى 

ونا�سطة  حا�رشة  تزال  ما  والي�سارية  الدميقراطية 

يبقى  لالإ�سالميني   امللحوظ  الظهور  و  الثورة،  يف 

قوة  توجد  فال  له.  االعالمية  املبالغة  رغم  حمدودا 

�سيا�سية واحدة باإمكانها  ادعاء قيادة الثورة و ال اي 

واحدة منها متلك دورا مهيمنا فيها.

من  والعاملي  العربي  الي�سار  بع�ض  فيه  يقوم  ما  ان 

العويل خوفا من وهم مزري يعتقد بخرافة خطف 

الثورة  اطراف  ايدي  على  مت  ال�سعبية  للثورة  

ح�سول  بو�سوك  والتلويح  الزعيق  او  امل�سادة، 

امنا  افرتا�سيا،   يزال  ما  امربيايل،  ع�سكري  تدخل 

او  تقاع�سه  التائه   الي�سار  هذا  بهما  يربر  ان  هدفه 

بفعله  وهو  دموية،  بورجوازية  لدكتاتورية  دعمه 

هذا امنا ي�سيف اىل عماه ال�سيا�سي و�ساعة اخالقية.

من واجب الي�سار اجلذري العاملي، وان تاأخر نوعا 

ما يف ذلك، القيام بالدعم العملي  لهذه ال�سريورة 

الثورية ال�سعبية االأ�سيلة. 

غياث نعي�سة

2012/12/10
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ا�ستمرار مقاومة ال�سعب ال�سوري 

الثورة ال�سعبية الدائمة 

متثل  ب�سوريا  امل�سلحة  املقاومة  جمموعات  معظم 

اإظهارها  متاما  اخلداع  ومن  �سعبية،  مقاومة  فعال 

كاأداة بيد قوى امربيالية عاملية اأو اإقليمية. كما اأنها 

لي�ست جمموعات اإ�سالمية فاعلة بكل ا�ستقالل عن 

ال  م�سلما  تكون  فاأن  الواقع  ال�سعبية. ويف  احلركة 

يعني اأن تكون ا�سالمويا.

مل تكف مقاومة ال�سعب ال�سوري عن االت�ساع منذ 

بداية ال�سريورة الثورية املنطلقة يف مار�ض 2011. 

و يندرج ن�ساله يف اإطار الن�ساالت ال�سعبية بتون�ض 

وم�رش وامتد اإىل البلدان االأخرى باملنطقة.

ال�سوري،  ال�سعب  �سد  الوح�سي  القمع  ي�ستمر  و 

حلقوق  ال�سوري  املر�سد  رئي�ض  اأعلن  حيث 

اآب/  23 يوم  الرحمن،  عبد  رامي  االإن�سان، 

�سهيد   24495 عن  يقل  ال  ما  وقوع  اأغ�سط�ض، 

منذ بداية الثورة، منهم 17281 مدين و 6163 

ع�سكري و 1051 جندي من�سق كانوا قد ان�سموا 

مت  �سخ�ض  مليون   1.5 اإ�سافة  ويلزم  الثورة.  اإىل 

تهجريهم داخل �سوريا، يف حني جلاأ اأكرث من 250 

األف �سخ�ض اإىل البلدان املجاورة.

تنظيم ذاتي للحركة ال�سعبية

مل تن�سحب احلركة ال�سعبية يف �سوريا من ال�سارع، 

قيل،  ما  بعك�ض  العمل،  اأماكن  و  اجلامعات  ومن 

ومتعدد  عنيف  قمع  من  النظام  مار�ض  ما  رغم 

االأ�سكال، �سيا�سيا وع�سكريا.

منذ بدء الثورة، كانت اأ�سكال التنظيم الرئي�سة هي 

و  االأحياء،  و  القرى،  �سعيد  على  ال�سعبية  اللجان 

املدن و املناطق. و متثل هذه اللجان ال�سعبية راأ�ض 

حربة احلركة املعباأة لل�سعب من اأجل التظاهرات. 

اأ�سكال ت�سيري ذاتي قائمة على تنظيم  كما طورت 

و  النظام.  نري  من  املحررة  املناطق  يف  اجلماهري 

املناطق  لت�سيري  منتخبة  �سعبية  جمال�ض  ظهرت 

النظام هو م�سبب  اأن  املحررة، مربهنة بذلك على 

الفو�سى و لي�ض ال�سعب.

املحررة  باملناطق  مدنية  اإدارات  اأقيمت  كما 

الدولة  غياب  ب�سبب  امل�سلحة  النظام  قوات  من 

مثل  عديدة،  جماالت  يف  مبهامها  لال�سطالع 

و  املاء،  خدمات  و  الطرق  و  امل�سايف  و  املدار�ض 

االإدارات  هذه  تعني  و  االت�ساالت.  و  الكهرباء 

املدنية باالنتخاب و االإجماع ال�سعبيني و مهمتها 

و  العمومية  الوظيفة  بخدمات  التزويد  الرئي�سة 

االأمن و ال�سلم االأهلي.

للمقاومة  هامة  اأماكن  اجلامعات  كانت  كما 

ال�سعبية، و �سهدت جامعة حلب، التي كانت راأ�ض 

رمح االحتجاج يف املدينة منذ بدء التظاهرات يف 

مار�ض 2011، تظاهرات طالبية حا�سدة يف اأيار/

مايو االأخري و قبله اأي�سا. وقد تعر�ست لقمع عنيف 

و  اأ�سخا�ض  اأربعة  قتلت  التي  االأمن  قوى  قبل  من 

اأوقفت جامعة حلب  اآخرين. وقد  اعتقلت مئات 

وحزيران/يونيو  اأيار/مايو  �سهري  خالل  الدرو�ض 

خ�سية اندالع انتفا�سة اأكرب لل�سباب، فيما ر�سا�ض 

غالبا  و  حم�ض.  بجامعة  الكتب  من  اأكرث  البنادق 

اأنا�سيد طالب جامعة دم�سق  اأ�سوات و  ت�سمع  ما 

بينما  القريب بنحو مائة مرت،  الرئا�سي،  الق�رش  من 

جتري مظاهرات يومية تقريبا يف جامعة درعا و دير 

الزور.

و ميثل الطالب ربع عدد ال�سهداء يف �سوريا منذ بدء 

الطالب  احتاد  ح�سب   ،2011 مار�ض  يف  الثورة 

عامر الزعبي
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الذي  االحتاد،  هذا  ميثل  و  �سوريا.  يف  االأحرار 

للن�سال   ،2011 اأيلول/�سبتمرب   29 يوم  تاأ�س�ض 

�سد النظام، قلعة �سيا�سية ونقابية للمقاومة من اأجل 

اإر�ساء جمتمع دميقراطي يف حياة احلركة الطالبية. و 

تنظم النقابة تظاهرات الطالب االأحرار واملقاومة 

ال�سعبية يف اجلامعات عرب البلد برمته. كما قام احتاد 

الطالب االأحرار بدور كبري يف حمالت االإ�رشاب 

�سباط/ و  الثاين/يناير  كانون  املدين يف  الع�سيان  و 

فرباير 2012.

يناير  يف  حرة  �سوريني  اأ�ساتذة  نقابة  ظهرت  كما 

2012 معلنة م�ساندتها للثورة ال�سورية و التزامها 

باإعادة هيكلة اجلامعات بق�سد حتويلها اإىل منارات 

عن  النقابة  عربت  كما  احلرية.  و  العدل  و  للعلم 

النظام  اأمن  عزمها على تطهري اجلامعة من م�سالح 

و ف�ساده.

اجلي�ض،  مع  كانت،  اجلامعات  اأن  التذكري  يجذر 

قطاعات املجتمع الرئي�سة التي فر�ض عليها النظام 

ما  ال�سيا�سية،  االأن�سطة  منع كل  و  تامة.  �سبه  رقابة 

احلزب  هذا  وكان  البعث.  حزب  اأن�سطة  خال 

بتنظيم  لها  امل�سموح  الوحيدة  ال�سيا�سية  املنظمة 

اجلامعة  يف  عمومية  تظاهرات  و  وندوات  اأن�سطة 

اأو يف ثكنة ع�سكرية اأو ن�رش جريدة يف اجلامعة اأو 

اجلي�ض.

النظام يف  مع  املتحالفة  ال�سيا�سية  االأحزاب  وحتى 

اأن  التقدمية، مل يكن يحق لها  اإطار اجلبهة الوطنية 

تنظم نف�سها اأو تقوم بدعاوة اأو يكون لها ح�سور 

�سغري ر�سمي يف تلك املوؤ�س�سات.

على  �سيطرته  النظام  فر�ض  ذاته،  النحو  وعلى 

�سد  الن�سال  دون  حال  ما  النقابية،  البريوقراطية 

ال�سيا�سات النيوليربالية واال�ستبدادية التي ينهجها، 

وا�سل  ومذاك   .2000 �سنوات  منذ  �سيما  ال 

فيما  تدهوره،  ال�سكان  غالبية  عي�ض  م�ستوى 

يف  املثال،  �سبيل  على  يتوا�سل.  ال�سيا�سي  القمع 

العامة  باملقاولة  العمال  مئات  احتج   ،2006 عام 

ويف  االأمن.  قوات  مع  وا�ستبكوا  بدم�سق  للبناء 

نف�ض الفرتة بحلب، خا�ض �سائقو �سيارات االأجرة 

اإ�رشابا احتجاجا على �رشوط عملهم وحياتهم.

�سريورة  خالل  الكادح  ال�سعب  قمع  اأي�سا  ومت 

الثورة. واأثناء �سهر كانون االأول/دي�سمرب 2011، 

�سنت حمالت ظافرة من الع�سيان املدين واإ�رشابات 

عامة ب�سوريا. ما �سل مناطق هامة من البلد، وبذلك 

قائمة  وامل�ستَغلني  الكادحة  الطبقة  تعبئة  اأن  بينت 

�رشح  ال�سبب  لذلك  ال�سورية.  الثورة  �سلب  يف 

عامل   85000 عن  يزيد  ما  الديكتاتوري  النظام 

وعاملة بني كانون الثاين/يناير عام 2011 و�سباط/

االأرقام  )وفق  م�سنعا   187 واأغلق   2012 فرباير 

الر�سمية( بهدف اإيقاف دينامية االحتجاج.

هي  ب�سوريا  الثورية  ال�سريورة  اأن  اإدراك  باإمكاننا 

الفئات  تعبئ  حقيقية  ودميقراطية  �سعبية  حركة 

الراأ�سمالية  النخب  �سد  وامل�سطَهدة  امل�ستَغلة 

املرتبطة بالنظام..

اأمن  م�سالح  من  اجلامعة  تطهري  على  عزمها  عن 

النظام و ف�ساده.

اجلي�ض،  مع  كانت،  اجلامعات  اأن  التذكري  يجدر 

قطاعات املجتمع الرئي�سة التي فر�ض عليها النظام 

 ، ال�سيا�سية  االأن�سطة  كل  منع  و  تامة.  �سبه  رقابة 

احلزب  هذا  وكان  البعث.  حزب  اأن�سطة  خال  ما 

بتنظيم  لها  امل�سموح  الوحيدة  ال�سيا�سية  املنظمة 

اجلامعة  يف  عمومية  تظاهرات  و  وندوات  اأن�سطة 

اأو يف ثكنة ع�سكرية اأو ن�رش جريدة يف اجلامعة اأو 

اجلي�ض.

النظام يف  مع  املتحالفة  ال�سيا�سية  االأحزاب  وحتى 

اأن  التقدمية، مل يكن يحق لها  اإطار اجلبهة الوطنية 

تنظم نف�سها اأو تقوم بدعاوة اأو يكون لها ح�سور 

�سغري ر�سمي يف تلك املوؤ�س�سات.

على  �سيطرته  النظام  فر�ض  ذاته،  النحو  على  و 

�سد  الن�سال  دون  حال  ما  النقابية،  البريوقراطية 

ال�سيا�سات النيوليربالية واال�ستبدادية التي ينهجها، 

وا�سل  ومذاك   .2000 �سنوات  منذ  �سيما  ال 

فيما  تدهوره،  ال�سكان  غالبية  عي�ض  م�ستوى 

يف  املثال،  �سبيل  على  يتوا�سل.  ال�سيا�سي  القمع 

العامة  باملقاولة  العمال  مئات  احتج   ،2006 عام 

ويف  االأمن.  قوات  مع  وا�ستبكوا  بدم�سق  للبناء 

نف�ض الفرتة بحلب، خا�ض �سائقو �سيارات االأجرة 

اإ�رشابا احتجاجا على �رشوط عملهم وحياتهم.

�سريورة  خالل  الكادح  ال�سعب  قمع  اأي�سا  ومت 

الثورة. واأثناء �سهر كانون االأول/دي�سمرب 2011، 

�سنت حمالت ظافرة من الع�سيان املدين واإ�رشابات 

عامة ب�سوريا. ما �سل مناطق هامة من البلد، وبذلك 

قائمة  وامل�ستَغلني  الكادحة  الطبقة  تعبئة  اأن  بينت 

�رشح  ال�سبب  لذلك  ال�سورية.  الثورة  �سلب  يف 

عامل   85000 عن  يزيد  ما  الديكتاتوري  النظام 

وعاملة بني كانون الثاين/يناير عام 2011 و�سباط/

االأرقام  )وفق  م�سنعا   187 واأغلق   2012 فرباير 

الر�سمية( بهدف اإيقاف دينامية االحتجاج.

هي  ب�سوريا  الثورية  ال�سريورة  اأن  اإدراك  باإمكاننا 

الفئات  تعبئ  حقيقية  ودميقراطية  �سعبية  حركة 

الراأ�سمالية  النخب  �سد  وامل�سطَهدة  امل�ستَغلة 

مع  التماثل  غاية  )يف  العاملي  بالنظام  املرتبطة 

نظرياتها بالعامل العربي(.

النيوليربالية  التدابري  كل  ا�ستح�سار  الالزم  من  هل 

اأفقرت املجتمع  املتخذة من قبل هذا النظام والتي 

 %60 ن�سبة  تعي�ض  ال�سوري؟  االقت�ساد  واأ�سعفت 

فوقه  اأو  الفرق  عتبة  حتت  ب�سوريا  ال�سكان  من 

االأ�سد،  اآل  باأن  التذكري  ال�رشوري  من  هل  بقليل. 

ا�ستحوذوا  خملوف،  رامي  حول  امللتفني  وال�سيما 

االقت�سادية  الرثوات  من   %60 من  اأكرث  على 

ب�سوريا، من خالل عمليات اخل�سخ�سة.

من مركزية اقت�سادية

اإىل راأ�سمالية متوح�سة فا�سدة

حلب  مبدينتي  الكربى  الربجوازية  اأ�سادت 

ال�سلطة  على  االأ�سد  حافظ  با�ستيالء  ودم�سق 

بداية  و�ست�سع  عظيم.  بفرح  وتلقته   1970 عام 

االأ�سد  حافظ  �سنها  التي  الت�سحيحية«  »احلركة 

التي  اجلذرية   1960 �سنوات  ل�سيا�سات  حدا 

لهذه  ال�سيا�سية  وال�سلطة  الراأ�سمال  كانت قو�ست 

نظام  كان هدف  الواقع  الكربى. ويف  الربجوازية 

تراكم  و�سمان  النظام،  ا�ستقرار  �سمان  االأ�سد 

القطاعات  وا�سرت�ساء  اآمن  نحو  على  الراأ�سمال 

القوية من عامل االأعمال، التي كانت دوما ت�سطلع 

بدور متنام واأقوى.

الزبونية  على  وقائم  ا�ستبدادي  نظام  ت�سكل 

ال�سلطة،  اإىل  االأ�سد  حافظ  بو�سول  واملح�سوبية 

بحيث مت على نحو هائل ا�ستغالل اإف�ساد امل�سوؤولني 

ل�سمان  كبري  ب�سكل  والع�سكريني  احلكوميني 

والئهم.

اآلة  الدولة  اأ�سبحت  املعمم،  الف�ساد  هذا  ب�سب 

وبقرة  املال،  من  �سخمة  كميات  لرتاكم  حقيقية 

خا�ض  وبوجه  االمتيازات  لذوي  فعلية  حلوب 

وم�ساعديه  وعائلته  للديكتاتور،  املقربة  للدائرة 

االأكرث اإخال�سا. ت�ساعفت ال�سبكات غري الر�سمية 

وعامل  الدولة  اأجهزة  بني  املح�سوبية  على  والقائمة 

جديدة  ريع  برجوازيي  طبقة  خلق  ما  االأعمال، 

ب�سوريا ذات العواقب الوخيمة للغاية على املجتمع 

البلد  اقت�ساد  على  هيمن  اليوم.  حد  اإىل  ال�سوري 

التجارية  املقاوالت  وتكاثر  املوارد  ا�ستخدام  �سوء 

اليد  على  ت�ستند  ال  التي  املنتجة،  غري  واالأعمال 

العاملة، ولكنها مربحة.

ع�سويا  املرتبطة  اجلديدة«  »الطبقة  هذه  كانت 

بالدولة بحاجة ال�ستثمار ثروتها مبختلف قطاعات 

 1991 عام   10 رقم  املر�سوم  وكان  االقت�ساد. 

ثروتها.  »تبيي�ض«  من  الطبقة  هذه  مكنت  و�سيلة 

اخلا�ض  القطاع  يف  اال�ستثمار  القانون  هذا  اأتاح 

وفتح فر�ض اال�سترياد والت�سدير، لكن دوما حتت 

حتكم الدولة، ما زاد من اإثراء كليهما و�ساعد على 

عملية  ت�سارعت  املعمم.  الف�ساد  نظام  ا�ستمرار 

نحو  الدولة  تديرها  اقت�سادية  مركزية  من  االنتقال 

خالل  والزبونية  املح�سوبية  على  قائمة  راأ�سمالية 

تدبري  عن  تدريجيا  التخلي  مع   1980 �سنوات 

اقت�سادي موجه مركزيا.

»الطبقة  هذه  بروز   1990 �سنوات  �سهدت 

الربجوازية  اجلدد/  االأثرياء  طبقة  اأو  اجلديدة« 

اجلديدة الهجينة املتحدرة من اندماج البريوقراطية 
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ووقع ق�سم كبري من املجموعات امل�سلحة امل�ساركة 

يف املقاومة ال�سعبية امل�سلحة �سد النظام، على ميثاق 

ومناه�ض  الدويل  للقانون  مراع  �سلوك،  ح�سن 

كل  م�ستمر  ازدياد  يف  املوقعني  وعدد  للطائفية. 

يوم. و قد اأتخذت هذه التدابري بعد اأعمال تعذيب 

امل�سلحة  املجموعات  بع�ض  اقرتفتها  واغتياالت 

املعار�سة ، غري املرتبطة بال�رشورة باجلي�ض ال�سوري 

وال�سواد  ال�سعبية  احلركة  بها  نددت  والتي  احلر، 

واأعلن  احلر.  ال�سوري  اجلي�ض  كتائب  من  االأعظم 

�سابط من اجلي�ض ال�سوري احلر عزمه على حماية 

اأهداف الثورة ومعار�سته التامة لكل طائفية.

ميثل احتاد املقاومة املدنية )URC(، الذي ت�سكل 

يف اآب/اأغ�سط�ض بدم�سق، فرعا للجي�ض ال�سوري 

وتوحيد  املقاومة  اأعمال  لتنظيم  وي�سعى  احلر، 

له.  مرافقة  م�سلحة  هيئة  لت�سكيل  ال�سعبية  القوى 

ترتكز جهود احتاد املقاومة املدنية يف الوقت احلا�رش 

اأ�سا�سا بدم�سق و�سواحيها. و ت�ستمر جهود توحيد 

االأرا�سي  وعرب  امليدان  يف  احلر  ال�سوري  اجلي�ض 

جمموعات  اأعلنت  املثال  �سبيل  وعلى  ال�سورية. 

ثائرة متحدرة من دم�سق واإدلب وحماة وحم�ض 

ودير الزور ت�سكيل »جبهة حترير �سوريا« كمنظمة 

اإطار، ت�سم اأن�سار االإ�سالم بدم�سق وكتائب �سقور 

ال�سام يف اإدلب وحماة، وكتيبة الفاروق بحم�ض، 

بدير  الثوري  واملجل�ض  العا�ض  بن  عمرو  وكتيبة 

الزور. كما مت الت�رشيح باإعالنات اأخرى عن تكتل 

يف  واحدة  راية  حتت  معار�سة  م�سلحة  جمموعات 

مناطق اأخرى كحم�ض وحماة.

حتظى املقاومة ال�سعبية امل�سلحة، امل�سكلة من جنود 

�سعبية  بجذور  ال�سالح،  حملوا  ومدنيني  من�سقني 

فعلية و�سط االنتفا�سة. اإن الق�سم االأكرب من احلركة 

القرى  بروليتاريا  من  املوؤلف  هو  ال�سورية  الثورية 

واملدن ومن »الطبقات الو�سطى« املهم�سة اقت�ساديا 

النيوليربالية،  ال�سيا�سات  تطبيق  من  ت�رشرت  والتي 

وقد  احلكم.  اإىل  االأ�سد  ب�سار  و�سول  منذ  ال�سيما 

اإىل  هذه  الراهنة  الثورة  مكونات  معظم  ان�سمت 

ال�سوري  للجي�ض  التابعة  امل�سلحة  املجموعات 

املجموعات  هذه  جميع  اعتبار  فاإن  لذلك  احلر. 

امل�سلحة اأداة بيد قوى..

متاما  اخلداع  من  هي  اإقليمية،  اأو  عاملية  امربيالية 

ذلك  على  عالوة  مادي.  حتليل  اأي  عن  وبعيدة 

من  ال�سعبية  امل�سلحة  املقاومة  متكنت  كيف  عاينا 

ال�سعبية بعني االعتبار  اأخذ خمتلف مطالب احلركة 

والدعوة  احلر،  ال�سوري  اجلي�ض  توحيد  ال�سيما   ،

اأهداف  �سد التع�سب الطائفي ونداء احلفاظ على 

التي  واأخالق«،  كرامة  »ثورة  حملة  اإن  الثورة. 

اأطلقتها جلان التن�سيق املحلية وحظيت بدعم عدد 

اأواخر  يف  املحلية،  ال�سعبية  املنظمات  من  كبري 
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وبقايا الربجوازية القدمية، »الربجوازية اخلا�سة«.

وت�سارعت  للنظام  الربجوازية  اخل�سائ�ض  تزايدت 

مع نهج �سيا�سات اقت�سادية نيوليربالية منذ و�سول 

ب�سار االأ�سد اإىل احلكم. و ا�ستفاد بوجه خا�ض من 

اأتباعها.  وبع�ض  قليلة  اأوليغار�سية  ال�سيا�سات  هذه 

و كان رامي خملوف، ابن خال ب�سار االأ�سد، رمزا 

بها  قام  التي  هذه  املافيوية  اخل�سخ�سة  ل�سريورة 

النظام.

جديدة  احتكارات  اخل�سخ�سة  عملية  خلقت 

باأيدي يد عائلة ب�سار االأ�سد، بينما تقل�ست نوعية 

خ�سخ�سة  عملية  من  ا�ستفاد  واخلدمات.  ال�سلع 

من  املقربني  االأ�سخا�ض  بع�ض  العامة  املقاوالت 

مع  املايل  القطاع  تطور  ذاته  االآن  ويف  النظام. 

وبور�سة  تاأمني،  و�رشكات  خا�سة،  بنوك  تاأ�سي�ض 

دم�سق ومكاتب �رشف العمالت.

النظام  نهجها  التي  النيوليربالة  ال�سيا�سات  لقيت 

االأجانب،  وامل�ستثمرين  العليا  الفئات  ترحيب 

وبوجه خا�ض املتحدرين من منطقة اخلليج، بتحرير 

االقت�ساد ال�سوري مل�سلحتهم وعلى ح�ساب اأغلبية 

ال�سعب ال�سوري..

املت�رشر للغاية من ا�ستمرار الت�سخم وغالء املعي�سة. 

و اأدت ال�سيا�سات النيوليربالية املطبقة يف ال�سنوات 

القطاع  وهيمنة  العام  القطاع  انهيار  اإىل  االأخرية 

االأن�سطة  من   %70 يناهز  ما  بلغ  الذي  اخلا�ض، 

االقت�سادية.

الدعامات الرئي�سية للنظام امل�ستفيدة من تلك 

ال�سيا�سيات اإىل حد اليوم هي:

قادة اأجهزة م�سالح االأمن،

املح�سوبية  وراأ�سماليي  البريوقراطية  �سبكات 

خمتلف  رعاية  حتت  تر�سخت  التي  والزبونية، 

قطاعات اخلدمات العامة، والتي تطورت وزادت 

ثراء، بوجه خا�ض يف �سنوات 1990 يف القطاع 

عام  رقم 10  اال�ستثمار  قانون  �رشيان  بعد  اخلا�ض 

.1991

ال�سيا�سة  من  امل�ستفيدة  ودم�سق،  حلب  برجوازية 

النيوليربالية يف ال�سنوات االأخرية، بوجه خا�ض منذ 

ال�سوق االجتماعي«  بـ«اقت�ساد  ي�سمى  ما  انطالق 

عام 2005.

اخلام  الداخلي  للنتاج  احلقيقي  النمو  انخف�ض 

�سنوات  مطلع  منذ  احلقيقي  الفردي  والدخل 

االقت�سادي  التحرير  �سريورة  وخلقت   .1990

تفاوتا اأكرب على الدوام ب�سوريا. وجد االأكرث فقرا 

ب�سبب  اجلديد  االقت�ساد  مع  التكيف  يف  �سعوبة 

انعدام فر�ض عمل، فيما هوت »الطبقة الو�سطى« 

الت�سخم  تواكب  مل  مواردها  الأن  الفقر  عتبة  نحو 

الذي بلغ 17% عام 2008. وترتاوح االآن ن�سب 

بالن�سبة   %55 وتبلغ  و%25،   %20 بني  البطالة 

للبالغني 25 �سنة )ببلد حيث ميثل البالغون اأقل 30 

�سنة ن�سبة 65% من جممل ال�سكان(. انتقلت ن�سبة 

من  الفقر  عتبة  حتت  يعي�سون  الذين  �سوريا  �سكان 

بينما   ،2012 عام   %33 اإىل   2000 عام   %11

تعي�ض ن�سبة 30% من ال�سكان فوق هذه امل�ستوى 

بقليل. هكذا، يعي�ض زهاء 7 ماليني �سوري حول 

عتبة الفقر اأو حتتها.

عملية  اعتبار  عدم  يجب  الزراعة،  قطاع  يف 

االآف  مئات  منها  عانى  التي  االأرا�سي  خ�سخ�سة 

عام  من  اجلفاف  ب�سبب  بال�سمال  الفالحني 

ا�ستغالل  تنامي  اإن  طبيعية.  كارثة  جمرد   ،2008

االأرا�سي وتكثيفه من قبل كبار املقاولني الزراعيني 

املخ�س�سة  االأرا�سي  حتى  الزراعية(،  )ال�سناعة 

�سابقا للرعي، وكذا احلفر غري القانوين لالآبار واإقامة 

املالكني  كبار  ملتطلبات  تلبية  انتقائية  مياه  اأنابيب 

كل  املحلية-  االإدارة  ف�ساد  من  –بت�سهيل  اجلدد 

املتحدة،  لالأمم  »وفقا  الزراعية.  االأزمة  فاقم  ذلك 

هاجر ما يفوق مليون �سخ�ض من ال�سمال ال�رشقي 

نحو املناطق احل�رشية. ومل يعد املزارعون يتوفرون 

على املوارد وال على ما يكفي من الطعام. ويقدر 

هذا العام اإنتاج القمح، الذي يعترب موردا ا�سرتاجتيا 

ب�سوريا، بـ 2.4 مليون طن مقابل 4.1 مليون طن 

على  الثالث  للعام  القمح  �سن�ستورد   .2007 عام 

يبلغ نحو  القمح  الوطني من  اال�ستهالك  التوايل«. 

اجلريدة  كتبت  ما  هذا  �سنويا.  طن  ماليني  اأربعة 

اليومية »البعث«يف حزيران عام 2010.

اإن خريطة الثورات يف اإدلب ودرعا، وكذا مبناطق 

البعث،  تاريخية حلزب  اأخرى، ويف معاقل  قروية 

انتفا�سة  اليوم يف  كما  كبري  اإىل حد  ت�سهم  مل  التي 

دم�سق  �سواحي  ذلك  يف  مبا   ،1980 �سنوات 

وحلب، يبني انخراط �سحايا ال�سيا�سة النيوليربالية 

يف هذه الثورة.

املقاومة امل�سلحة

�سلمي  ب�سكل  ال�سورية  ال�سعبية  احلركة  بداأت 

بالعنف  رد  النظام  لكن  باإ�سالحات،  مطالبة 

اأق�سام  بع�ض  فنظمت  االجتاهات.  كل  يف  والقمع 

هجمات  لرد  م�سلحة  مقاومة  ال�سوري  ال�سعب 

اأجهزة االأمن والبلطجية، املعروفني با�سم ال�سبيحة، 

عن  اأي�سا  تدافع  كانت  و  للنظام.  والتابعني 

التظاهرات والتنظيم اجليد للجان ال�سعبية.

حقه  عن  ال�سوري  لل�سعب  امل�سلحة  املقاومة  تعرب 

يف الدفاع عن نف�سه �سد القمع، واأتاحت موا�سلة 

هجمات  �سد  املناطق  ببع�ض  ال�سعبية  املقاومة 

النظام. و ت�سكلت جمال�ض ثورية يف �سوريا، وكذا 

امل�سلح.  والكفاح  ال�سيا�سي  العمل  تن�سيق  جلان 
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وعلى  املوا�سيع  هذه  على  بال�سبط  �سددت  كانت 

مبادئ واأهداف الثورة ال�سورية التي على ال�سعب 

املدنيني  ذلك  يف  مبا  احرتامها،  املنا�سل  ال�سوري 

واجلنود.

ال�سعبية  املقاومة  العتبار  لي�ض  ذاته،  النحو  وعلى 

ا�ستقالل  بكل  فاعلة  اإ�سالمويني  جمموعة  امل�سلحة 

اأن  اأكيد  بالواقع.  �سلة  اي  ال�سعبية  احلركة  عن 

ال�سعبية  املقاومة  غالبية  ي�سكلون  ال�سنة  ال�سوريني 

الطائفة  من  �سخ�ض  كل  اعتبار  اأن  بيد  امل�سلحة، 

ال�سنية اإ�سالمويا فكرة خاطئة وبوجه خا�ض كارهة 

لالإ�سالم. ويف الواقع، اأن تكون م�سلما ال يعني اأن 

امل�سلحة  ال�سعبية  املقاومة  ت�سم  اإ�سالمويا.  تكون 

والدينية  واالثنية  االإيديولوجية،  الت�سكيالت  كل 

يف املجتمع ال�سوري.

حقيقة  اأجانب  جنود  وجود  كان  اإن   ، وختاما 

لتاأثريه يف  اأهمية  اإعالميا وال  م�سخم  فاإنه  واقعية، 

امليدان. ويتفق معظم املحللني باملنطقة والنا�سطني 

ال  االأجانب  اجلنود  اأولئك  عدد  اأن  على  ميدانيا 

املقاومة  ت�سم  بينما  �سخ�ض،   1000 يتجاوز 

األف   100 اإىل  األف   70 حوايل  بني  امل�سلحة 

جدا  حمدود  عدد  يف  موجودون  وهم  �سخ�ض. 

اأن  اإىل  االإ�سارة  اأي�سا  املهم  ومن  املجموعات.  من 

موقف ال�سكان املحليني اإزاء تلك العنا�رش اجلهادية 

غري ايجابي يف الغالب، ووقعت اأخريا مواجهات 

وبني  احلر  ال�سوري  اجلي�ض  من  جمموعات  بني 

جمموعة جهادية قرب احلدود الرتكية.

القوى المربيالية

بامل�ساعدات  ي�سمى  ما  فاإن  ذاته،  النحو  وعلى 

احلركة  اإىل  االمربيالية  القوى  املر�سلة من  ال�سخمة 

املطلوب  من  مازال  امل�سلحة  واملقاومة  ال�سعبية 

�سهرا   18 بعد  وفعلية  ملمو�سة  بحقائق  اإثباتها 

اأية  الغربية  البلدان  معظم  رف�ست  الن�سال.  من 

م�ساعدة ع�سكرية للثوار امل�سلحني، مع التعهد مبنح 

ال�سئيلة  الو�سائل  وتاأتي  م�ساعدات غري ع�سكرية. 

االأول  املقام  يف  ال�سعبية  امل�سلحة  للمقاومة  التي 

اجلنود  يحملها  التي  )االأ�سلحة  النظام  جي�ض  من 

فا�سدين، غنائم  اأ�سلحة من �سباط  املن�سقون، �رشاء 

احلرب(.

من  الكربى، وغريها  االمربيالية  الغربية  القوى  اإن 

وال�سني،  رو�سيا  مثل  العاملية  االمربيالية  القوى 

ا�ستثناء،  وبدون  كلها  اإيران،  مثل  واالإقليمية، 

توا�سل م�ساعيها الإيجاد حل على الطريقة اليمينية، 

وبعبارات اأخرى، قطع راأ�ض النظام، اأي التخل�ض 

من الديكتاتور ب�سار االأ�سد، مع احلفاظ على هياكله 

�ساملة –كما ميكن مالحظته يف اللقاءات التي جرت 

املوؤمتر  يف  اأو  ورو�ض،  اأمريكيني  م�سوؤولني  بني 

بجنيف.  حزيران/يونيو   30 يوم  املنعقد  الدويل 

العديد من خميمات الالجئني ب�سوريا هدفا لق�سف 

جي�ض النظام.

الفتات  م�ساهدة  بو�سعنا  عديدة،  تظاهرات  يف 

كتب عليها »الطائفية مقربة الثورة اأو االأوطان« اأو 

»ال للطائفية!«. وعقب كل مذبحة يقرتفها النظام 

اأنها منظمة  متبناة، يرى كثريون  اعتداءات غري  اأو 

اإدانتها  من قبل النظام، تعمل اللجان ال�سعبية على 

وتدعو اإىل وحدة ال�سعب.

التن�سيق املحلية ب�سوريا يف حزيران/ نظمت جلان 

�سعار »احلرية طائفتي«،  االأخري حملة حتت  يونيو 

رفعت خاللها جلان التن�سيق املحلية �سورا والفتات 

وممار�سات  الطائفي،  التع�سب  خطاب  ترف�ض 

الدامية،  واملحاوالت  للنظام،  الطائفي  التع�سب 

ال�سورية  الثورة  لتحويل  ُي�ستغل  التي  هذا اخلطاب 

الطائفي. ويف و�سط جلان  التع�سب  فخ  اإىل جمرى 

مدينة �رشاقب، رفع متظاهرو جلان التن�سيق املحلية 

الفتات حتمل رموز جميع الطوائف ال�سورية، بينما 

»م�ستقبال،  َداِعل الفتة حتمل  مدينة  متظاهرو  رفع 

�ستنتهي �سيا�سة االإق�ساء ب�سوريا«.

امل�سماة  في�سبوك  جمموعة  اأدانت  الثورة،  بداية  يف 

»الثورة ال�سورية 2011« مرارا التع�سب الطائفي 

ال�سوريني.  بني  التمييز  اأ�سكال  من  �سكل  وكل 

اآذار/ يوم 24  ابتداء من  املجموعة،  ون�رشت هذه 

التع�سب  �سد  اأخالقيا  ميثاقا   ،2011 عام  مار�ض 

عام  االأول/اأكتوبر  ت�رشين  ويف  ب�سوريا.  الطائفي 

2011، ندد منا�سلون..

الذي  رو�سيا  موقف  هي  الوحيدة  العقبة  تبقى 

اإىل احلفاظ على االأ�سد يف  الو�سائل  ت�سعى بجميع 

قريب  به يف م�ستقبل  الت�سحية  قد  لكنها  ال�سلطة، 

اأعربت  وبدورها  ب�سوريا.  م�ساحلها  على  حفاظا 

الواليات املتحدة مرارا عن رغبتها يف احلفاظ عن 

�سالمة الهياكل الع�سكرية واالأجهزة االأمنية للنظام.

ويف الواقع لي�ض للدول الكربى م�سلحة يف انهيار 

النظام، وذلك لالأ�سباب املذكورة اأعاله، وحفاظا 

منذ  �سوريا  مع  الهادئة حدودها  اإ�رشائيل  اأمن  على 

عام 1973.

رف�س التع�سب الطائفي

للطائفية،  رف�سه  جتديد  ال�سوري  ال�سعب  يوا�سل 

رغم كل م�ساعي النظام الإ�سعال هذه النار اخلطرية 

التي ا�ستخدمها حتت اأ�سكال خمتلفة منذ ا�ستيالء اآل 

االأ�سد على ال�سلطة. اأكدت احلركة ال�سعبية ن�سالها 

واجتماعي  وطني  ت�سامني  ح�ض  بتطوير  املوحد، 

هكذا،  والطائفية.  االثنية  االنق�سامات  يتجاوز 

كان ال�سكان االأكراد واالأ�سوريون مبناطقهم �سنان 

الثورة.  بداية  االأ�سد منذ  املعار�سة �سد نظام  رمح 

الفل�سطينيون  الالجئون  �سارك  ذلك  على  وعالوة 

النظام  �سد  الن�سال  ويف  التظاهرات  يف  ب�سوريا 

وا�ستقبلوا يف مع�سكراتهم عائالت �سورية عديدة 

فارة من القمع. عانى الالجئون الفل�سطينيون اأي�سا 

ومت  �سهيدا   50 �سفوفهم  يف  و�سقط  القمع  من 

وكان  االأمن.  قوى  قبل  من  منهم  املئات  اعتقال 
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اأ�سدره  ببيان  للثورة  داعمون  م�سيحيون  �سوريون 

الراعي.  بطر�ض  ب�سارة  املاروين  البطريك  بفرن�سا 

قد  االأ�سد  نظام  اإطاحة  اأن  �رشح  االأخري  هذا  كان 

البطريك  وذكروا  �سوريا.  مل�سيحيي  تهددا  ي�سكل 

ال�سنني  باأن امل�سيحيني عا�سوا » منذ مئات  الراعي 

اإىل جانب اإخوتهم يف الوطن ال�سوري دون خوف 

وال ف�سل الأحد يف بقائهم اأو حمايتهم فهم جزء ال 

يتجزاأ من هذا البلد«.

تدل هذه االأمارات على الوعي ال�سيا�سي واالإن�ساين 

الأغلبية �ساحقة يف احلركة ال�سعبية. ويدرك ال�سعب 

الن�سال  الطائفية مير عرب  الن�سال �سد  اأن  ال�سوري 

املجتمع  تغيري  وعرب  املجرم  النظام  هذا  واإطاحة 

جذريا.

داخل  الطائفي  التع�سب  انعدام  يعني  ال  هذا 

عدم  وينبغي  قائم  اإنه  ب�سوريا.  ال�سعبية  احلركة 

اإنكار وجوده. ففي �سريورة ثورية، تتواجد خمتلف 

وتلجاأ  بينها،  ما  يف  وتت�سارع  االإيديولوجيات 

بع�ض املجموعات ب�سوريا اإىل الدعاوة الطائفية يف 

ن�سالها �سد النظام.

دور الي�سار الثوري

اإذا يف هذه الظروف؟ هل  الثوري  الي�سار  ما دور 

علينا ترك املعركة وانتظار ثورة اجتماعية خال�سة، 

اأو  التقليدي؟  الي�سار  يفعل، وفعل، بع�ض من  كما 

ال�سريورة  هذه  من  يتجزاأ  ال  جزءا  نكون  اأن  علينا 

الثورية وتوجيه قوانا كليا نحو هذا الن�سال الإطاحة 

النظام والأجل جتذر خمتلف عنا�رش هذه الثورة؟

اأجاب لينني عن هذا ال�سوؤال من قبل:

بدون   )...( الثورة  حتقيق  باإمكان  االعتقاد  »اإن 

تفجري ثوري لق�سم من الربجوازية ال�سغرية مع كل 

جماهريية  حركة  بروز  وبدون  امل�سبقة،  اأحكامها 

�سيا�سيا  واعية  غري  بروليتارية  و�سبه  بروليتارية 

االإقطاعيني  االأ�سياد  وقمع  ت�سلط  �سد  تنا�سل 

هو  الخ،  القومية،  والنزعة  وامللكية  الدين  ورجال 

الثورة االجتماعية. ويعني  اعتقاد يعني رف�ض قيام 

معني  مكان  يف  �سيقف  جي�سا  اأن  ت�سور  ذلك 

اآخر يف  اال�سرتاكية«، وجي�ض  و�سيقول »نحن مع 

مكان اآخر، �سيقول »نحن مع االمربيالية«، وهكذا 

يتوقع  )...( كل من  االجتماعية!  الثورة  �ستتحقق 

ثورة اجتماعية »طاهرة« لن يتمكن باأي وجه من 

العي�ض مدة طويلة لرياها. اإنه ثوري قوال وال يفهم 

بتاتا معنى ثورة حقيقية« )لينني، االأعمال الكاملة، 

الطبعة الرابعة باللغة الفرن�سية، املجلد 22(

تكون  ولن  واحدا  لونا  ثورية  �سريورة  تكت�سي  ال 

ومن  ثورة.  ذلك  ميثل  فلن  واإال  باأي وجه،  كذلك 

وا�سح:  الثوري  الي�سار  دور  فاإن  اأخرى،  ناحية 

احلركة  جتذر  على  والعمل  النظام  �سد  الن�سال 

ال�سعبية.

يف  اأ�سا�سي  جزء  الطائفية  �سد  الن�سال  فاإن  لذا 

الن�سال من اأجل الدميقراطية، والعدالة االجتماعية، 

ال�سعوب  مع  الت�سامن  �سيا�سات  ونهج  والعلمانية 

وبوجه  والكرامة،  احلرية  اأجل  من  اأي�سا  املكافحة 

خا�ض ال�سعب الفل�سطيني.

وممار�سات  �سيا�سات  مع  القطيعة  تتعار�ض  كما 

دعايتها  ن�رش  يف  اخلليج  دول  مع  الطائفية  النظام 

 - ال�سورية،  املعار�سة  اأق�سام  مع  واأي�سا  الطائفية 

التي متثل اأقلية لكنها حا�رشة- الداعمة لهذا النوع 

من اخلطاب. يجدر التذكري اأن دول اخلليج تدعم 

ال  �سغرية،  اإ�سالموية  امل�سلحة  جمموعات  باملال 

حتقيقها،  على  امل�ساعدة  اأو  الثورة  انت�سار  لغر�ض 

ال�سورية  الثورة  جمرى  حرف  بهدف  بالعك�ض  بل 

دميقراطية  اي  دوما،  والقائمة  االأولية  اأهدافها  عن 

وبوجه  واحلرية،  االجتماعية  والعدالة  مدنية، 

الواقع  ويف  طائفية.  حرب  اإىل  حتويلها  خا�ض 

تخ�سى دول اخلليج امتدادا للثورة باملنطقة قد يهدد 

الثورة  طبيعة  حتويل  اأن  كما  وم�ساحلها.  �سلطاتها 

اإىل حرب طائفية قد يتيح لها ترويع �سكانها بعر�ض 

االأمور التالية: من املحتمل جدا اأن يوؤدي كل تغيري 

وجوب  ثمة  ومن  طائفية،  حروب  اإىل  باملنطقة 

اأخرى:  وبعبارات  الراهن،  الو�سع  عن  الدفاع 

احلفاظ على القوى الديكتاتورية.

ي�سعى قادة هذه البلدان الرجعيون اإىل التدخل يف 

تبعات  وتقلي�ض  الثورية  ال�سريورة  الحتواء  �سوريا 

الثورات �سيا�سيا واجتماعيا واقت�ساديا.

كما حاولت بع�ض اأق�سام املعار�سة اأن تبني لنف�سها 

متويل  اأو  االإن�سانية  امل�ساعدات  عرب  حملية  قاعدة 

اتهام  جرى  وقد  امل�سلحة.  املجموعات  بع�ض 

مرارا  خا�ض  بوجه  امل�سلمني  االإخوان  حركة 

�سابط  وندد  ال�سلوك،  من  النوع  هذا  بارتكاب 

االإ�سالموية  املنظمة  ب�رشقة  احلر  ال�سوري  باجلي�ض 

بل  احلر  ال�سوري  اجلي�ض  دعمها  وبعدم  التربعات 

جمموعة اأخرى غري مرتبطة به. عالوة على ذلك، 

اأموال  با�ستغالل  امل�سلمني  االإخوان  حركة  ُتتهم 

املجل�ض الوطني ال�سوري، حيث تتحكم بتوزيعها 

امل�ساعدات  جلنة  على  �سيطرتها  بف�سل  ب�سوريا 

بناء قاعدة �سعبية وملي�سيا بداخل  االإن�سانية، ق�سد 

البلد، بعد ثالث عقود من املنفى.

ثورة دائمة!

ال�سيا�سية  احل�سابات  بوجه  ال�سعبية،  اجلماهري  اإن 

�سعيها  توا�سل  واالإقليمية،  الدولية  القوى  ونفاق 

الإطاحة النظام، بعد 18 �سهرا من اندالع ال�سريورة 

الثورية بالبلد، لكن بوجه خا�ض ت�ستمر يف تنظيم 

امل�سلحة  و/اأو  ال�سلمية  املقاومة  وتنظيم  نف�سها 

لتحرير �سوريا من اال�ستبداد. يف اإطار هذا الن�سال 

مت�سكها  عن  وتكرارا  مرارا  ال�سعبية  احلركة  تعلن 

االجتماعية.  والعدالة  وامل�ساواة  احلرية  بتحقيق 

والتجارب  والنقدي  ال�سيا�سي  الوعي  انفك  ما 

الن�سالية تتزايد و�سط احلركة ال�سعبية، ما يعزز كل 

اال�ستبدادي ومن  النظام  نري  ال�سعب من  يوم حترر 

تاأثري اإيديولوجيته ال�سمولية.

اأ�سفل  من  م�ستقلة  �سعبية  منظمات  ت�سكيل  اإن 

بديلة عن  �سعبية  مراكز  مبا هي  البلد  اأنحاء  بجميع 

ال�سلطة منى اأي�سا الوعي ال�سيا�سي وقوى التجارب 

اخلا�سة بحركة ال�سعب ال�سوري يف ن�ساله.

اإن ن�سال ال�سعب ال�سوري �سدى لهذه اجلملة من 

�سوى  الربوليتاريون  يخ�رش  »لن  ال�سيوعي:  البيان 

اأغاللهم. و�سيك�سبون عاملا.«

نقول بكل ب�ساطة ولكن مبنتهى ال�رشاحة وال�سدق: 

اإن من ال يعرتفون..

على  يطرحوا  اأن  اإذا  ياأبون  ال�سعبية  بالثورات 

ب�ساط البحث التحرر الذين هم يف اأ�سفل ومن قبل 

ال�سعب! وال ميكن اإذن اعتبارهم ي�ساريني.

اإطار  يف  الثورة  لظفر  الثوري  الي�سار  دعم  يندرج 

الن�سال من اأجل حترر ال�سعب ال�سوري، واأي�سا يف 

اإطار دعمنا للثورة الدائمة.

االأ�سد  نظام  مواجهة  الدائمة  الثورة  تعني 

الديكتاتوري واإطاحته، و معار�سة الدول االمربيالية 

العاملية واالإقليمية، التي ت�سعى لتغيري جمرى ال�سريورة 

و�سد  اخلا�سة  م�ساحلها  الأجل  ال�سورية  الثورية 

م�سالح ال�سعب ال�سوري. لذلك نرف�ض وندين كل 

الغربي  املحور  �سواء  ب�سوريا،  االأجنبية  التدخالت 

االإيراين/الرو�سي  املحور  اأو  وال�سعودي/القطري، 

الذي يدعم النظام يف قمعه للحركة ال�سعبية ويف كل 

قدراته الع�سكرية واملالية.

�سوريا  بناء  اإرادة  يف  الثورة  ا�ستمرار  يندرج  كما 

حرة، ودميقراطية، وعلمانية وثورية ت�سعى للق�ساء 

االجتماعية،  التمييز  التفاوت  اأ�سكال  جميع  على 

ال�سعب  اإىل دعم حق  والدينية، وتهدف  واالثنية، 

الكردي فيتقرير م�سريه، واحرتام االأقليات الدينية 

الدميقراطية وال�سيا�سية  واالثنية، و�سمان احلريات 

للجميع اإناثا وذكورا.

كل  ببذل  اأي�سا  تلتزم  الأنها  دائمة  الثورة  �ستكون 

حق  ولدعم  املحتل،  اجلوالن  لتحرير  جهودها 

ال�سعب الفل�سطيني من اأجل عودة الالجئني وتقرير 

ومل�ساعدة  التاريخية،  فل�سطني  اأر�ض  على  امل�سري 

ال�سعوب االأخرى باملنطقة يف ن�سالها �سد اأنظمتها 

الديكتاتورية و�سد االمربيالية.

يف  الثوري  تيارالي�سار  ع�سو  �ساهر:  جوزيف 

�سوريا

�سهر اأكتوبر 2012 

يعرب وي�ستعيد هذا املقال  حتليالت ومواقف ووثائق 

تيار الي�سار الثوري يف �سوريا
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مرحلة  �سوريا  يف  الثوريون  الي�ساريون  عا�ض  لقد 

ال�سورية وكانو  الثوره  قبل  ما  دائم  �سعبه و�رشاع 

م�ستتني ولذلك ا�ستطاع النظام ال�سوري يف الفرته 

رموز- خالل  من  عليهم  ال�سيطره  من  املا�سيه 

رخي�سه  امتيازات  مقابل  انف�سهم  باعوا  قيادات- 

تبني �سخ�سيات رمزيه تدعي متثيل الفكر الي�ساري 

يف �سوريا ولذلك فقد ال�سارع الي�ساري واجلماهري 

انطالق  وبعد  التنظيمات  الثقه يف هذه  �سوريا  يف 

الثوره ال�سورية يف 18\3\2011 يف مدينة درعا 

وبعد ا�ستمرارها والتفاف ال�سعب ال�سوري حولها 

حتولت اىل ثوره حقيقيه �سد النظام القمعي الطائفي 

يتم التاأ�سي�ض لتنظيم تيار الي�سار الثوري يف �سوريا، 

واملارك�سيني،  الي�ساريني  ي�سم  م�رشوع  وهو 

الثوريني ، املنخرطني يف احلراك الثوري ال�سوري، 

الثوري  للي�سار  االنتقايل  الربنامج  تبنوا  والذين 

الثورة على  تيار فاعل منذ بداية  يف �سوريا ، وهو 

الن�سال  يخو�ض  وكان   ، ال�سورية  امل�ساحة  امتداد 

حماولة  ان  اال   ، الوطني  الثوري  الن�سيج  �سياق  يف 

�سحب الثورة باجتاهات �سيا�سية وايديولوجية بعيدة 

عن طبيعتها ال�سعبية الوطنية اال�سيلة اجلامعة، حتتم 

العمل على اجناز مهمتني  الثوريني  الي�ساريني  على 

مرحليتني ا�سا�سيتني :

الي�ساري  ال�سباب  �سفوف  وتوحيد  جتميع   -

بالثورة بكل  امل�سارك   ، الوطني  والعلماين  واملدين 

اال�سكال .

احلقيقي  املدين  والطابع  التقدمي  الوجه  ابراز   -

للثورة .

وبال  �سامل  فتح حوار   ، املنظور  املدى  وعلى 

يف  ال�سوري  الثوري  الي�سار  توحيد  حول  حدود 

اطار عمل تنظيمي موحد، ي�سل اىل ت�سكيل حزب 

�سيا�سية  برامج  يتبنى  ثوري،  مارك�سي  ي�ساري 

دولة  و  االجتماعية  العدالة  جمتمع  لبناء  تهدف 

املواطنة والقانون ، لتهيئة بيئة مالئمة لتطور الوعي 

ملمختلف  ي�سمح  مبا  الدميقراطيني،  واملمار�سة 

من  م�ساربها،  اختالف  على  واالحزاب  التيارات 

العمل ال�سيا�سي والفكري بحرية.

ال�سيوعيني  الفا�سدوجد  ال�سمويل  االإ�ستبدادي 

املنظمني وغري املنظمني يف احزاب اأنف�سهم داخل 

ب�رشورة  لقناعتهم  اجلماهري  مع  ينا�سلون  الثورة 

اجلماهري  اىل جانب  والوقوف  النظام  هذا  اإ�سقاط 

التي تذبح لكونها طالبت باحلريه والكرامة ولذلك 

التي  التقليديه  احزابهم  عن  الرفاق  هوؤالء  ان�سلخ 

اجلماهري  قتل  على  ووافقت  النظام  مع  وقفت 

املنتف�سة على الواقع املرير واملقيت يف الواقع كان 

اأو ناطق  اإطار  الي�ساريني غري منظم ولي�ض له  عمل 

باإ�سمه ليوؤطر اجلهود املبذوله فبقي عمل فردي يف 

اإ�ستطاعت  النهايه  املدن والقرى والتجمعات ويف 

الظروف  لتتجذير  الثوري  الي�سار  تيار  ويعمل 

املو�سوعية والذاتية املواتية من خالل طرح برامج، 

من  تعمق  انتقالية  ومهام  عمل،  وا�سرتاتيجيات 

عميق  اجتماعي  حتول  نحو  الثورية  ال�سريورة 

تهدف لبناء املجتمع اال�سرتاكي .

الثوريني  للي�ساريني  البد  ذلك،  اىل  وبالطريق 

الت�سدي لعدة مهّمات ج�سام ، اهمها :

1- العمل على نقد التجربة و الفكر املارك�سي 

احلركة  يف  �سائدا  كان  الذي  ال�ستاليني  التقليدي 

مبادئ  قياداتها  خانت  والتي  ال�سورية،  ال�سيوعية 

العمال  كفاح  خانت  مثلما  الثورية  املارك�سية 

والكادحني وثورتهم، وبقيت هذه القيادات تابعة 

وايجاد  املجرم.  الربجوازي  الدكتاتوري  للنظام 

مع  تتنا�سب  اال�سا�سية  للمبادئ  جديدة  �سياغات 

الثقافة املجتمعية ، و م�ستوى الوعي االجتماعي ، 

و تطور عالقات االنتاج ال�سائدة والرتاث الثوري 

للمارك�سية.

اال�سرتاكية  بناء  جتارب  نقد  على  العمل   -2

اوروبا،  و�رشق  ال�سوفييتي  االحتاد  يف  املنهارة 

وبع�ض دول امريكا الالتينية ، وال�رشق االدنى.

3- نقد االحزاب املارك�سية التقليدية ، ب�سكل 

ال�سيوعية  االحزاب  وخ�سو�سا  مو�سوعي، 

من  البائ�سة  اغلبها  ومواقف  العربية،  املنطقة  يف 

ال�سريورات الثورية اجلارية .

اآثار  ازالة  اجل  من  الدوؤوب  الن�سال   -  4

تيارات اأخرى جر ال�سارع باإ�سم �سعارات عاطفيه 

ا�ستطاعت  وقد  للجماهري  الدينيه  امل�ساعر  ت�ستغل 

اأن تقطع �سوط كبرياً يف اإعادة تنظيمها يف ال�سارع 

االآن  ارى  ولذلك  م�رشذمًا  الي�سار  وبقي  ال�سوري 

يف  ويبحث  الي�سار  ينطلق  اأن  جداً  ال�رشوري  من 

برنامج  حتت  �سفوفه  لتوحيد  االإمكانيات  كل 

ي�ساري ثوريا بعيداً عن االإرث ال�سابق لتنظيماتهم 

ال�سوري  للواقع  وقراءًة  متحم�سة  ثورية  وبروح 

بعيدًة  بال�ساحة  مايجري  على  معتمده  مو�سوعية 

ويجب  ال�سابقة.  واملفاهيم  ال�سيقه  امل�سالح  عن 

اأن ال�سارع مليء مبن يحملون هذا الفكر  ان نعلم 

ال�سوري  ال�سارع  ثقة  اإعادة  يوؤيده والبد من  ومن 

باالأفكار الي�ساريه القادرة على اإنتاج نف�سها وقراءة 

الواقع ب�سوره �سحيحة وهناك الكثري ممن يريدون 

التحالف معكم ولكن اأُوجدوا اأنف�سكم االآن.

و�سكراً

 tshee

�سد  املمنهج  الت�سويه  وحمالت  ال�سلبية  الدعاية 

اال�سرتاكية والفكر املارك�سي ، التي قامت بها دول 

االمربيالية العاملية، م�ستخدمة دوائر الرجعية العربية 

احلروب  عقود  طوال  ذلك  لتحقيق  منطقتنا  يف 

باملع�سكرين  يعرف  كان  ما  بني  وال�ساخنة  الباردة 

اال�سرتاكي والراأ�سمايل. 

لتيار  ا�سا�سي  تنظيمي  لهيكل  لبنة  ان�ساء  اإن 

يف  للتيار  فروع  باإن�ساء  متمثال  الثوري،  الي�سار 

عدد  اكرب  جتمع  على  تقوم  كافة،  ال�سورية  املدن 

واأ�سدقاءهم،  املحليني  الثوريني  الي�ساريني  ممكن 

يف  الواردة  العري�سة  اخلطوط  على  املوافقني 

هو  �سوريا،  يف  الثوري  للي�سار  االنتقايل  الربنامج 

عمليا جت�سيد ملحاولة بناء حزب �سيا�سي ثوري من 

الثوري  الكفاح  يف  ومنخرط  القمة  اىل  القاعدة 

بناء  يف  �سائدا  كان  ما  عك�ض  على  اجلماهريي، 

مهما  دافعا  يعطي  ما  وهو  التقليدية،  االحزاب 

هذا  م�ستقبل  على  والطماأنينة  باالرتياح  لل�سعور 

احلزب النا�سئ، الذي بهذا النمط �سيج�سد مفهوم 

الذي  امل�سّوه  الدميقراطية احلقيقي، ولي�ض  املركزية 

اأدى اىل عبادة االفراد، وا�ستبداد القيادات املتوالية 

اأو املتوارثة، باأحزابها.

الثوريني  والي�ساريني  ال�سيوعيني  ندعو 

هذا  يف  الفعالة  وامل�ساهمة  االحتاد  اىل  ال�سوريني، 

العمل ال�رشوري لكفاح اجلماهري ال�سعبية وم�سري 

املهمتني  بتنفيذ  فورا  والبدء  وم�ستقبلها،  ال�سورة 

املرحليتني اال�سا�سيتني الواردتني اعاله لتيار الي�سار 

الثوري.

فلنعمل

بقلم: و�سيم ابازيد

ر�سالة من رفيق

ملاذا وحدة الي�سار الثوري

تعزيز الي�سار الثوري
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بيان القوى الوطنية وال�سيا�سية

والثورية املعت�سمة مبيدان التحرير

تعلن القوى الوطنية وال�سيا�سية والثورية، املعت�سمة 

مبيدان التحرير، عن جتديد رف�سها ال�ستمرار العمل 

باالإعالن الد�ستوري الذي اأ�سدره د. حممد مر�سي، 

الرئي�ض  لدعوة  الكامل  رف�سها  عن  تعلن  كما 

م�رشوع  على  دي�سمرب   15 يوم  �سعبي  ال�ستفتاء 

مطعون  تاأ�سي�سية  جمعية  اأعدته  الذي  الد�ستور 

ال�سيا�سية  ل�رشعيتها  وفاقدة  القانونية  �رشعيتها  يف 

وال�سعبية.

لال�ستفتاء  يدعو مر�سي  الذي  الد�ستور  اإن م�رشوع 

حقوق  لتقييد  م�رشوع  حقيقته  يف  هو  عليه 

واالقت�سادية  واملدنية  ال�سيا�سية  امل�رشيني  وحريات 

طرف  روؤية  عن  يعرب  م�رشوع  وهو  واالجتماعية، 

واحد يف املجتمع، وال ميكن قبول ا�ستفتاء ال�سعب 

ظل  يف  خا�سة  وحقوقه،  وكرامته  حريته  على 

جمدداً  مر�سي  فيها  يحنث  التي  احلالية  الظروف 

اإال  لال�ستفتاء  الد�ستور  طرح  بعدم  له  اآخر  بوعد 

التي  الوطنية حوله، واالأو�ساع  القوى  توافق  بعد 

را�سها  وعلى  ال�سيا�سى  اال�سالم  قوى  اإليها  تدفعنا 

حممد مر�سي وجماعته وحزبه من تق�سيم البالد اإىل 

مع�سكرين اأحدهما مع الدين وال�رشعية واأحدهما 

واقعية  وال  حقيقية  لي�ست  �سورة  وهى  �سدهما، 

وتخلق ا�ستقطابًا على اأ�سا�ض غري �سحيح.

اإن ال�سعب امل�رشي وقواه ال�سيا�سية والثورية ال ميكن 

وقيمها  الثورة  اجها�ض  على  باال�ستفتاء  تقبل  اأن 

واأهدافها، وال اال�ستفتاء على تفريغ الدميقراطية من 

م�سمونها واقت�سارها فقط على حرية ال�سندوق - 

اإن كان حقًا �سيكون نزيهًا وحراً - وال اال�ستفتاء 

على م�رشوع يهدد حريات امل�رشيني وحقوقهم.

ونعلن اأننا نوجه اإنذاراً اأخرياً للدكتور حممد مر�سي 

اأن  الذي انتخب كرئي�ض �رشعي دميقراطي للبالد، 

�رشعيته تتاآكل وتتناق�ض ب�سيا�ساته وممار�ساته املنحازة 

حلزبه وجماعته، لذا �سوف ننظم م�سريات )االإنذار 

اخلام�سة  ال�ساعة  تبداأ  االحتادية  ق�رش  اإىل  االأخري( 

�سعبنا  جماهري  وندعو  املقبل،  الثالثاء  يوم  م�ساء 

حمافظات  كل  من  للثورة  املنحازين  وكل  امل�رشي 

م�رش مل�ساركتنا للتعبري عن االإرادة ال�سعبية يف رف�ض 

يدعو  الذي  اال�ستفتاء  ورف�ض  الد�ستوري  االإعالن 

ونحمل  م�سرياتنا  �سلمية  على  ونوؤكد  مر�سي،  اليه 

الرئي�ض مر�سي وكافة اأجهزة الدولة م�سئولية تاأمني 

تلك امل�سريات، مع تاأكيدنا على ا�ستمرار اعت�سامنا 

ال�سلمي مبيدان التحرير. 

 

الن�رش للثورة.. املجد لل�سهداء.. وال�سيادة لل�سعب

 

املوقعون: 

 حزب التحالف ال�سعبى اال�سرتاكي

حزب الد�ستور

التيار ال�سعبى امل�رشي

احلزب امل�رشي الدميقراطى االجتماعي

حزب امل�رشيني االأحرار

حزب الكرامة

حزب م�رش احلرية

احلزب اال�سرتاكي امل�رشي

اال�سرتاكيون الثوريون

اجلمعية الوطنية للتغيري

حركة كفاية

حركة �سباب من اأجل العدالة واحلرية

حركة ثورة اللوت�ض

حركة 6 اأبريل - اجلبهة الدميقراطية

حركة امل�رشي احلر

اجلبهة القومية للعدالة والدميقراطية

اجلبهة احلرة للتغيري ال�سلمى

احتاد �سباب ما�سبريو

االثنني 3 دي�سمرب 2012

األف باء ال�سرتاكية

الـديـمـقـراطـيـة 

بقلم: اأ�رشف عمر

النا�رش: مركز الدرا�سات االإ�سرتاكية

عن  خمتلفتان  روؤيتان  التاريخ  يف  تطورت 

تقدم  الدميقراطية  اأن  ترى  االأوىل  »الدميقراطية«. 

يرفع  وبالتايل  املجتمع،  مل�ساكل  ال�سحرية  احللول 

وحدها  »الدميقراطية  �سعار  الروؤية  هذه  اأ�سحاب 

بينما  �سيء.  كل  ت�سبق  غاية  ويعتربونها  تكفي«، 

يف  هي  املجتمع  م�ساكل  اأن  الثانية  الروؤية  ترى 

ُيدار به، والذي عن طريقه  الطريقة والنظام الذي 

املجتمع،  يف  ال�سلطة  وتقا�سم  الرثوة  توزيع  يتم 

الدميقراطية  اأن  الروؤية  اأ�سحاب هذه  وبالتايل يرى 

ال�سيا�سية وحدها »ال« تكفي.

رغم  ال�سعار  هذا  تكفي«.  وحدها  »الدميقراطية 

اأنه خاطئ ورديء. ومن يرفعونه يرون  اإال  بريقه، 

املجتمع عبارة عن تكوين واحد متجان�ض يحتاج 

على  يعتمد  الر�ساد  وذلك  ر�سيدة،  اإدارة  اإىل  فقط 

االنتخابات-  راأ�سها  –وعلى  الدميقراطية  اآليات 

اإلقاء  طريق  عن  املجتمع،  الإدارة  االأكفاأ  الختيار 

اأو  �ست  كل  مرة  االنتخاب  �سندوق  يف  ورقة 

خم�ض �سنوات. هذا ما يحدث بالفعل يف الدول 

الراأ�سمالية املتقدمة. يف حني لي�ض من حق اأحد، يف 

اأو  الذين يحاكمونه  الق�ساة  انتخاب  الدول،  تلك 

ال�سباط الكبار يف اجلي�ض وال�رشطة، لي�ض من حقه 

انتخاب روؤ�سائه يف العمل اأو يف اجلامعة، اإلخ. يتم 

�سوؤال كل مواطن عن الرئي�ض الذي يريده من بني 

املر�سحني، لكن ال يتم �سوؤاله ما اإذا كان يوافق على 

طرده من العمل اأو تخفي�ض اأجره اأو زيادة االأ�سعار 

اأو عندما تعتزم الدولة الدخول يف حرب، وهكذا.

اإىل  تفتقر  التي  البلدان  فاإن  ذلك،  من  وبالرغم 

اإىل  احلاجة  فيها  تكون  ال�سيا�سية،  الدميقراطية 

الدميقراطية �رشورة ملحة؛ فالديكتاتورية يف تلك 

الطبقة  لتنفيذ خمططات  اأداة رئي�سية  البلدان تكون 

الراأ�سمالية يف ال�سيطرة والنهب، ولي�ست �سيا�سات 
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مثل ماذا؟ 

متفقون  مواطنون   : زراعية  البيو-  التعاونيات 

جتارب  اأو  املحلي.  الفالح  من  مبا�رشة  ي�سرتون  و 

البيع  املقاي�سة،اأو  �سبكات  اأو  احل�رشية،  احلدائق 

الفالحي املبا�رش...كلها جتارب م�سادة للتيار، ومن 

الالزم اأن تن�سق مع حركات اجتماعية اأخرى.

وكيف ميكن تغيري القرار ال�سيا�سي ؟ 

�سكل  م�ساءلة  علينا  �سليما  اأكال  ناأكل  اأن  اأردنا  اإن 

االإنتاج احلايل و خلق الوعي.من ال�رشوري التغيري 

النظام  معه  و  الغذائية  ال�سناعة  لنظام  اجلذري 

الراأ�سمايل الذي يدعمه. و مفتاح ذلك هو: التعبئة 

االجتماعية.

األي�ست البنوك الغذائية حال؟ 

اجلوع  على  للق�ساء  كافية  لي�ست  الغذائية  البنوك 

اأمام  الأنها  االأغذية،  اإتالف  �سيا�سات  وعلى 

اأولية   اإ�سعافات  تقدم  احلالية  االجتماعية  املا�ساة 

تغيري  اإىل  توؤدي  ال  لكنها  ظرفية،  وم�ساعدات 

بنيوي.

و هذا ما يروق لل�سناعات الغذائية... 

التجارية  واالأ�سواق  الغذائية  ال�سناعات  ي�سغل  ما 

�سمعتها.  تتاأثر  اأال  و  �سورتها  هو   ، اأكرث  الكربى 

اأغذية  تهب  التجارية  االأ�سواق  بع�ض  جند  لذا 

ي�سع  ال  هذا  و  ت�سويقية.  مقاوالتية  كاإ�سرتاتيجية 

هو  ذلك  باعتبار  ت�ساوؤل،  حمل  االإنتاجي  النموذج 

مكمن التغيري.

يبدو ذلك كله منطقيا.

يرتكز  الغذائية  ال�سناعات  نظام  كذلك.لكن  هو 

البدء  منذ  لنا  حتكى   ، خرافات  �سل�سلة  على 

كلها  و  مطلقة  حقائق  و  خرافات  ل�رشعنته.لكنها 

اخلا�سة  للم�سالح  االأ�سبقية  اإعطاء  غايتها  اأكاذيب 

على ح�ساب االحتياجات اجلماعية.

االإ�سباين  الي�سار  مبوقع  باالإ�سبانية  احلوار  ن�رش 

املناه�ض للراأ�سمالية بالرابط التايل:

http://www.anticapitalistas.org/

El-alimento-se-produce-para-

ganar
للراأ�سمالية  املناه�ض  الي�سار  قادة  من  فيفا�ض:  اإ�سرث 

بالدولة اال�سبانية- فرع االأممية الرابعة

مهتمة بامل�ساألة الغذائية

تعريب : املنا�سل-ة

والغذائي.  الزراعي  النظام  يف  دميقراطية  ال  نعم. 

التي  ال�رشكات  بع�ض  الأرباح  م�سخر  االإنتاج  الأن 

تنتج من اأجل ك�سب االأموال، و لي�ض بغر�ض تغذية 

الب�رش.

ال�سا�سة  على  يجري  ما  م�سوؤولية  تقع  هل 

وحدهم ؟ 

ال�سناعات  �رشكات  هو  االأول  م�سئوالن،  هناك 

البذور  ، و تخو�س�ض  املجال  التي حتتكر  الغذائية 

ويف  الغذاء  يف  وتتحكم   ، جتارة  اإىل  اإياها  حمولة 

ال�سيا�سية  الطبقة  هو  االآخر  امل�سوؤول  و  توزيعه. 

املتواطئة مع تلك ال�رشكات.

اأمل ي�رشع للدولة كي تتدخل يف هذا امل�سكل ؟ 

فال�سيا�سة   ! اجلوع  ل�سالح  اأوربا  يف  الت�رشيع  مت 

الزراعية امل�سرتكة PAC تدعم ال�سناعة الغذائية و 

املالك الزراعيني الكبار كي ي�سخوا فائ�ض اإنتاجهم 

ي�سكل  ما  منخف�سة،  باأثمان  اجلنوب  بلدان  اإىل 

مناف�سة غري �رشيفة بالن�سبة ملنتجي تلك البلدان.

و ما �رشورة الإنتاج الفائ�س ؟

على  معايريها  الغذائية  ال�سناعات  تفر�ض 

اال�ستهالك. فنحن اليوم ال ن�ستهلك منتوجا ما اإال 

االأخذ  دون  و حجم حمدد،  معني  ب�سكل  كان  اإذا 

بتلك  ي�سبح  كي   ، اإنتاجه  عملية  كون  باحل�سبان 

املعايري، �سارة ب�سحة امل�ستهلكني. فال�رشكات تنتج 

تلبية للطلب و توفريا لتلك املعايري فقط ، ما يوؤدي 

اإىل حوادث �سحية غري متحكم بها.

هل من املمكن اإعادة هيكلة النظام ال�سناعي-

الغذائي ؟ 

مت امل�سي قدما يف املجاالت البديلة نحو �سيا�سات 

معادية لتلك امل�سيطرة على ال�سوق، يتطلب االأمر 

يعود  الغذائية  ال�سيادة  على  مرتكزة  �سيا�سات 

طريق  عن  الفالحني  و  للم�ستهلكني  القرار  فيها 

�سيا�سات بيو- زراعية.

كيف ذلك؟ 

من  مبا�رشة  ال�رشاء  طريق  عن   ، القرب  ب�سيا�سات 

الفالحني ، و احلفاظ على الرتبة بطرق اإيكولوجية، 

و اإعادة العالقة بني الريف و املدينة.

وهل ذلك قابل للتطبيق؟ 

هناك اأكرث من مائة جتربة اليوم بكاطالونيا ، ما يوؤكد 

القابلية للتطبيق.

يف  يكن  )مل  اال�ستغالل  عملية  عن  معزولة  قمعية 

خ�سخ�سة  املمكن  من  املثال،  �سبيل  على  م�رش، 

ونهب امل�سانع، اأو قمع االعت�سامات واملظاهرات، 

اإ�رشائيل، دون  اأو عقد اتفاقيات الكويز والغاز مع 

ديكتاتورية حتكم البالد بيد من حديد(.

الدميقراطي،  احلكم  ذات  البلدان  يف  حتى  ولكن 

با�ستمرار �سيطرة الراأ�سماليني على الرثوة فيها، تظل 

الدميقراطية مهددة؛ حيث تتحكم حفنة �سئيلة من 

الراأ�سماليني، لي�ض فقط يف و�سائل االإنتاج املادي، 

ولكن اأي�سًا يف و�سائل االإنتاج الذهني مثل ال�سحافة 

ومن  الدعاية.  و�سائل  من  وغريهما  والتليفزيون 

ناحية اأخرى، لعله من املنطقي اأن نعتقد اأن جهاز 

اإذ  الراأ�سماليني،  بجانب  �سيقف  الراأ�سمايل  الدولة 

�سيبقون  الق�سائي  واجلهاز  والبولي�ض  اجلي�ض  اأن 

ت�ستطيع  وبذلك  الراأ�سمالية.  للطبقة  دعمهم  على 

ب�سهولة  الدميقراطية  على  االنقالب  الطبقة  هذه 

ي�سعون خلدمة  انتخبت اجلماهري حكامًا ال  ما  اإذا 

يف  حدث  )كما  للراأ�سماليني  الطبقية  امل�سالح 

فاإن  لذلك  اأخرى(.  ودول  وفنزويال  و�سيلي  بنما 

االإطالق؛  على  كافية  لي�ست  وحدها  الدميقراطية 

يبقون  واال�سطهاد  واال�ستغالل  الالم�ساواة  اأن  اإذ 

االجتماعية  الرثوة  جميعًا على حالهم طاملا ظلت 

يف اأيدي اأقلية �سغرية من الراأ�سماليني يف املجتمع.

معنى  بالتاأكيد ال حتمل  فهي  للدميقراطية  وبالن�سبة 

متجان�سة،  كتلة  لي�ض  فاملجتمع  عليه،  متفق  ثابت 

امل�سالح،  يف  ومتناق�سة  مت�سارعة  طبقات  بل 

هذه  بني  حمايداً  اأو  عاداًل  حكمًا  لي�ست  والدولة 

الطبقات لكنها منحازة بو�سوح للطبقة امل�سيطرة 

اقت�ساديًا واجتماعيًا. ويف كثري من االأحيان تكون 

الدميقراطية، بالن�سبة للطبقة الراأ�سمالية، اآلية منا�سبة 

تتوافق مع م�ساحلها، حيث ميكن تغيري ال�سيا�سات 

مع  مبا�رش  �سدام  اأو  عنف  اأو  خماطر  بال  العامة 

اجلماهري والفقراء، كما اأنها تعطي هوؤالء اجلماهري 

انطباعًا بامل�ساركة يف االختيار.

ال ميكن اأن يكون ذلك هو مفهوم الدميقراطية التي 

نريدها، فالدميقراطية احلقيقة تعني �سيطرة اجلماهري 

لي�ض فقط على اختيار ممثليها، ولكن اأي�سًا امل�ساركة 

التحكم  يتطلب  مبا  قرار،  كل  و�سياغة  اتخاذ  يف 

وتخطيط  االإنتاج  اأدوات  يف  املبا�رش  اجلماهريي 

واإنتاج وتوزيع ثروة املجتمع، من خالل املجال�ض 

والقرى،  امل�سانع واالأحياء  للجماهري يف  القاعدية 

الن�سال  يخلقها  التي  واللجان  املجال�ض  تلك 

كبرية  مناذج  نرى  والتي  اأ�سفل،  من  اجلماهريي 

و�سغرية منها يف االنتفا�سات والثورات املختلفة، 

القرن  ثورات  اإىل   1917 الرو�سية  الثورة  منذ 

الدميقراطي  النموذج  ذلك  والع�رشين.  احلادي 

رحم  يف  جنينه  نرى  ما  هو  القاعدي  اجلماهريي 

الن�ساالت العمالية واجلماهريية يف م�رش و�سوريا.

تتمة ال�سفحة االأخرية
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جتتاحنا نوبة غ�سب ل تطاق حني نعلم وجود 

لكن  الغذاء،  من  حمرومني  العامل  يف  اأنا�س 

باأن  نعرف  حني  يح�سل  ذلك  من  الأ�سواأ 

الإنتاج من الأغذية كاف، و اأن جوع البع�س 

لي�س ناجتا عن خلل يف الإنتاج بل يف التوزيع.

حاورها : �سيبا�ستيان كارافيلي

ملاذا هناك من الب�رش من ميوتون جوعا؟

واأ�ساطري  معتقدات  جملة  على  جمتمعنا  ي�ستند 

هو  النظام  هذا  اأن  راأ�سها  وعلى  مطلقة،  وحقائق 

من  خمرج  ال  بالتايل  و  �سواه،  دون  املمكن  وحده 

هذا  باأن  التغذية  جمال  يف  يوهموننا  فهم  االأزمة. 

يف  اجلوع  على  للق�ساء  االأجدى  هو  النموذج 

اجلوع  اإال  ينتج  ال  نظام  الواقع  يف  العامل...وهو 

والالم�ساواة و امل�ساكل البيئية و زوال الفالحني.

ما ال�سبب؟

مل يعد الغذاء حقا بل اأ�سبح �سلعة جتارية حمتكرة.

مثل ال�سكن... 

نعم. منطق الربح االقت�سادي هو ما يف�رش عدم متكن 

يف  االأ�سا�سية،  احلاجات  على  احل�سول  من  الب�رش 

ع�رش الوفرة. اأي اأن هناك اأنا�سا بال منازل ومنازل 

بال اأنا�ض، والطعام يتم اإتالفه بينما النا�ض جياع.

اإنه منطق معكو�س.

لن تاأكل اإن مل تتوافر لديك النقود ال�رشورية ل�رشاء 

التي  للم�ساربة  نظرا  باطراد،  الثمن  مرتفع  الغذاء 

�سيا�سي يف جمال  االأمر مب�سكل  يتعلق  لها.  يتعر�ض 

اأخرى. جماالت  يف  حا�سل  هو  مثلما  التغذية، 

اأو  املناخية  بالظواهر  له  عالقة  ال  احلا�سل  اجلوع 

النزاعات امل�سلحة.

كم يُتلف ؟

ت�رشح منظمة التغذية و الزراعة FAO ، اأنه حاليا 

اإذا  ن�سمة.  مليار   12 لتغذية  يكفي  ما  اإنتاج  يتم 

اأخذنا بعني االعتبار اأننا 7 مليار، يعني ذلك فائ�سا 

يف الغذاء. لكن ح�سب نف�ض املنظمة، حوايل 900 

مليون �سخ�ض يعانون من اجلوع.

دفع  ي�ستطيع  ملن  فقط  يعطى  الغذاء  اأن  اأي 

ثمنه.

لالت�سال وار�سال 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�سار الثوري يف �سوريا

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  2011 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�ض  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�ض القيمة من عموم العمال 

قوة  هو  الطائلة  االأغنياء  ثروة  وم�سدر  والكادحني، 

عمل وبوؤ�ض الفقراء. وترتاكم الرثوة يف جانب والفقر 

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

غاية اإنتاج الغذاء الأرباح، ل التغذية

 مقابلة مع اإ�سرث فيفا�س 
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