
 وقف املجازر وانت�سار الثورة ال�سعبيةتيار الي�سار الثوري:
اخبار  طياته  اال وحيمل يف  يوم  يعد مير  مل 
االبرياء،  املدنيني  حبق  وتنكيل  وقتل  جمازر 
اصبح نصف سكان بالدنا الجئني ومهجرين، 
واخلراب يعم ارجاء البالد، ال لشيء سوى الن 
شعبا هنض وطالب حبريته وكرامته وبالعيش 

الكريم.
مل يكتف نظام الطغمة الربجوازي الدكتاتوري 
انواع  وبكل  شعبنا،  ضد  مدمرة  حرب  بشن 
املنقطعة  اهلمجية  اشكال  وبأبشع  االسلحة 
ما  كل  وتعزيز  تغذية  على  عمل  بل  النظري، 
ميكنه من شق صفوف القوى الثورية ان كان 
اجلهوي،  او  العرقي  او  الطائفي  بالتالعب 
ويف رده على الثورة الشعبية مل يكتف بقواته 
حوله  شكل  بل  الواسعة  واالمنية  العسكرية 
ميليشيات فاشية منفلتة من عقاهلا، تضيف 
اىل جرائمه جرائم ابشع، وكانت آخرها جرمية 
ذبح عائلة املفقود خالد عطفة مبا فيها من 
من  الثاني  يف  لصغريتني  وطفلتيها  زوجته 

الشهر اجلاري.
يف املقابل، سامهت وحشية النظام وممارساهتا 
الطائفية واطالقه لسراح املئات من اجلهاديني، 
اضافة اىل دور بعض الدول اخلليجية الرجعية 
قوى  تشكل  اىل  االخريين،  وتشجيع  دعم  يف 
فاشية مقابلة له تبزه يف فاشيتها و وحشيتها، 
الثوري بني فكي  الشعيب  مما جيعل احلراك 
ان  يعين  وما  متوحشتني،  لفاشيتني  كماشة 
قوى الثورة املضادة بدأت يف تنظيم صفوفها 
وهجومها على الثورة الشعبية، يف سياق اقليمي 
ودويل مؤات هلا، حيث اتفقت الدول الكربى من 
اإلمربياليات الشرقية والغربية على اطالة عمر 
النظام الدكتاتوري عرب صفقة تسليمه لسالحه 
يف  املشاركة  وفرضها  جهة.  من  الكيماوي، 
اليت  املعارضة،  اطراف  لكل   2 مؤمتر جنيف 
من  االدنى  احلد  متلك  ال  اهنا  يقال  واحلق 

استقاللية االرادة او التعبري احلقيقي والصادق 
من  الثائرة،  الشعبية  اجلماهري  مطالب  عن 
جهة اخرى. وبذلك، تسعى قوى الثورة املضادة 
على الصعيدين االقليمي والدويل اىل حماولة 
تقليص خيارات شعبنا حنو: اما استمرار هذا 
التغيريات  بعض  مع  كان  وان  اجملرم  النظام 
الفاشيات  انفالت  واما  الفوقية،  الشكلية 

الوحشية.
ولكننا نرى، رغم املخاطر املتزايدة للثورة املضادة 
اخرى،  لثورة شعبنا خيارات  بان  ذكرناها،  اليت 
منها التمسك باستقاللية ارادة اجلماهري الشعبية 
الكاملة والتحرر من كل وصاية، والتمسك حبقيقة 
الدرب احلقيقي لالنتصار مير عرب اسقاط  ان 
املضادة  الثورة  قوى  ومواجهة  الدموي،  النظام 
التكفريية الرجعية بكل حزم، ويتطلب االستمرار 
ثورية  قيادة سياسية  وبناء  الشعيب  احلراك  يف 
بناء سوريا حرة  الثورة يف  برنامج  بديلة حتمل 
الدولة  الدين عن  ودميقراطية تقوم على فصل 
واملساواة والعدالة االجتماعية، من خالل توحيد 
الذاتية  واالدارة  الذاتي  التنظيم  هيئات  وتنمية 
الشعبية مما يسمح يف بناء نظام جديد يعرب حقا 
عن املصاحل العامة واملهدورة للطبقات الشعبية 
اليت ما تزال تقدم اكرب التضحيات وهي القوى 

االجتماعية احملركة للثورة.
الفاشيات،  ومواجهة  النظام  اسقاط  اجل  من 
فلنبين جبهة دميقراطية واجتماعية متحدة. ومن 
اجل انتصار ثورة الشغيلة والكادحني فلنعمل على 

بناء احلزب العمايل االشرتاكي الثوري.
اجملد للشهداء والشفاء للجرحى

احلرية للمعتقلني
والنصر للثورة الشعبية املستمرة

كل السلطة والثروة للشعب
تيار اليسار الثوري يف سوريا
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 ا�س��تبعاد انعق��اد “جني��ف 2“ ال�س��هر املقبل 
.. و املعار�سة ال�سورية تتم�سك بـ “ تنحي الأ�سد “ 

االحد - 6 تشرين االول - 2013 
انعقاد  عربية  ديبلوماسية  مصادر  استبعدت 
مؤمتر »جنيف - 2« يف منتصف الشهر املقبل، 
بسبب »هشاشة« البعد السياسي يف التفاهم 
الدويل - اإلقليمي حول سورية وواقع املعارضة 

وزيادة نفوذ اإلسالميني.

 تاأ�سي�س احتاد اأحرار �سورية 
من اأكرث من مئة جهة ع�سكرية ومدنية

كلنا شركاء الرحيانية – حممد إقبال بلو
منها  تشكيالت  وست  مئة  حوايل  اجتمعت 
واملدنية  اإلعالمية  ومنها  العسكرية 
الرحيانية  مدينة  يف  أناتوليا  مقهى  يف 
أمس  يوم  الرتكية  السورية  احلدود  على 
نوعه  من  األكرب  يعترب  تكتل   لتشكيل 

 الريموك ينتف�س: 
تظاهرة لخرتاق احلاجز يف انتظار نتائج زيارة زكي دم�سق  

حممود سرحانـ  الثالثاء 15 أكتوبر 2013
املتظاهرين  من  املئات  املشهد جمدداً،  يتكرر 
السلميني حيملون العلم الفلسطيين وهتافاهتم 
تعلو كلما اقرتبوا من احلاجز املدجج بالسالح 
لتفريقهم  بالرصاص  األخري  فيستقبلهم 
واجلرحى. الشهداء  من  عدد   ويسقط 

بيان �سد داع�س

مراسل احملليات –كلنا شركاء
وقع مئات الناشطني بياناً يرفض ممارسات 
العراق  يف  االسالمية  الدولة  تنظيم 
مجيع  ويطالبون  )داعش(،  والشام 
االراضي  مبغادرة  السوريني  غري  املسلحني 
سوريا  مستقبل  بأن  مؤكدين   السورية، 
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تحرر العمال والكادحين هو بفعل العمال و الكادحين انفسهم



التحريرالفلسطينية وفصائلها، ويضيف موجهاً 
كالمه إليهم: هل نسيتم أننا مصدر شرعيتكم 
مجيعاً؟ فكيف تصمتون عن هذه اجلـــــرمية 
اليوميـــة اليت تتم حبقنا منذ أشــــهر، بال طعام 
أو دواء؟! خيتتم كالمه غاضباً: »أصبحنا منوت 

جوعاً فأين أنتم؟«.
باستمرار  الريموك  خميم  يف  الناشطون  يعد 
حتى  فهم  املخيم،  معرب  باجتاه  التظاهرات 
اآلن ال ميلكون حالً بديالً، ويرون أن الطريقة 
النريان  إذا فتحت  اليت قد ميوتون هبا هناك 
عليهم، أشرف بكثري من املوت جوعاً يف بيوهتم، 
اجلمعة  يوم  ليكون  جارية  اآلن  والتحضريات 
يف  واحلصار  اجلوع  ضد  غضب  يوم  املقبل 
املخيم، هذه التحضريات اليت تزامنت يف اجلهة 
املقابلة من العاصمة دمشق بزيارة عباس زكي 
موفد الرئيس الفلسطيين حممود عباس إىل 
أن  وإىل  املخيمات.  أوضاع  ملناقشة  سورية 
يتم اإلعالن عن نتائج هذه الزيارة اجلديدة، 
للفلسطينيني  حل  إجياد  على  قدرهتا  ومدى 
احملاصرين يف املخيمات اخلمسة يف املنطقة 
خميم  أهايل  نصيب  من  سيكون  اجلنوبية، 
الريموك وهم على أبواب الشتاء حتمّل مزيج 

من الربد القارس واجلوع القاتل.

صدمة عناصر النظام كبرية عندما رأونا نتوجه 
إليهم مباشرة على رغم أنه »خط نار« ال أحد 
يستطيع االقرتاب منه«. ويتابع »املقدسي«: »بعد 
وصولنا بالقرب من مقر »حلوة زيدان« القريب 
من احلاجز بدأ القناص بإطالق النار يف اهلواء 
باجتاهم  مسرينا  تابعنا  ذلك  ومع  إلخافتنا 
وعلى بعد عشرات األمتار منهم بدأوا بإطالق 
النار علينا فسقط الشهيد أمحد عوض )18 
عاماً( وثالثة جرحى«. وخيتتم كالمه غاضباً: 
»ما حصل شيء كبري وال ميكن السكوت عنه«. 
وعلى رغم النهاية املفجعة يقول »عمر - أحد 
املشاركني« مستذكراً اقتحام احلدود السورية 
مع اجلوالن احملتل منذ عامني: »شعرت جمدداً 
خالل التظاهرة مثلما شعرت خالل اقتحامنا 
الرتابية  السواتر  املاضية،  املرة  يف  اجلوالن 
وأعالم فلسطني اليت جترأ الكثري من حامليها 
على الوقوف أمام القناص الذي يهدد حياهتم«.

كانت هذه حماولة جديــــدة من أهايل خميم 
عليهم  املفروض  احلصــــار  لكسر  الريموك 
اليت  السياسية  املبادرات  انتظـــار  مــــن  بدالً 
اآلن،  بالفشل ثالث مرات حتى  حكــم عليها 
بينــما أوضاعم امليدانية واملعيشية تزداد سوءاً 
يوماً بعد آخر، فهم يئسوا من توزيع النداءات 
وانتظار املبادرات. وبذلوا جهوداً كبرية للبقاء 
البدائية،  وعادت حياهتم يف معظمها للطرق 
منها مثالً: التعويض عن غياب مادة الطحني 
احلطب  أفران  بواسطة  اخلبز  بتحضري 
القدمية، باالعتماد على طحن حبوب العدس 
والرز معاً، واليت نفدت هي أيضاً من منازهلم 
األغذية  أنواع  وانعدام  احلصار،  تشديد  بعد 
كافة يف أسواق املخيم، إضافة إىل نقص حاد 
الطبية،  واملستلزمات  األدوية  أنواع  كل  يف 
اليت هلا آثار كارثية، خصوصاً لدى اجلرحى 
وأصحاب األمراض املزمنة احملاصرين داخل 
املخيم، وهذا كله دفعهم ملواجهة املوت بصدور 
النظام  الذي دفع عناصر  السبب  أما  عارية، 
فهو  تفسريهم،  وفق  عليهم،  النار  فتح  إىل 
وأفشلوا  ما  بطريقة  النظام  ظن  خيبوا  أهنم 
»فارس  يقول  الركوع« حيث  أو  »اجلوع  محلته 
أن  يعتقد  النظام  »كان  املشاركني«:  أحد   –
غضبنا سيكون منصباً على خصمه، وستكون 
فقط،  املسلحة  املعارضة  ضد  التظاهرات 
احلاجز  إىل  توجهوا  عندما  األهايل  ولكن 
قلبت خطته عليه. لذلك، بادر عناصر النظام 
بإطالق النار علينا لردعنا. بينما يرى »ممدوح« 
من  مرّت  اجلرمية  »أن  إعالمي:  ناشط  وهو 
دون أي حترك من أحد، يف إشارة إىل منظمة 

فلسطني  يكن يف  مل  املرة  هذه  املكان  ولكن   
احملتلة باجتاه حاجز لالحتالل اإلسرائيلي يف 
مدينة القدس أو يف قرية بلعني خالل مسريهتا 
املرة  هذه  العازل،  اجلدار  ضد  األسبوعية 
لالجئني  الريموك  خميم  يف  التظاهرة  كانت 
الفلسطينيني القابع حتت احلصار يف املنطقة 

اجلنوبية للعاصمة دمشق.
والذي بدأ حصاره يف شكل جزئي منذ أواسط 
كانون األول )ديسمرب( الفائت مع سيطرة قوات 
املعارضة السورية عليه، وقد تعرض على أثرها 
لقصف عنيف ومعارك يومية أدت إىل نزوح 
إىل  إضافة  منه،  الفلسطينية  العائالت  آالف 
واالتصاالت  الكهرباء  كامل خلدمات  انقطاع 
الطبية  املواد  أنواع  يف  كبري  شح  مع  املرتافق 
النظام  قوات  فشل  وبعد  كافة،  والغذائية 

املتكرر يف اقتحام املنطقة اجلنوبية، وكنتيجة 
هلذا الفشل مبعاقبة األهايل والضغط عليهم 
لدفعهم ملواجهة قوات املعارضة املسلحة عوضاً 
عنهم، قامت قوات النظام بإغالق تام لـ »معرب« 
ملدة  األهايل،  عليه  يطلق  ما  وفق  الريموك، 
وصلت حتى اآلن إىل 90 يوماً بال طعام أو دواء، 
وقد أسفر عن سقوط ثالثة شهداء هم »فتاة 
رضيعة ورجل وامرأة طاعنان يف السن« نتيجة 
احلصار، بالتايل كان من نتائج احلصار الذي 
أطلقت عليه قوات النظام »اجلوع أو الركوع«، 
انقطاع سبل املعيشة حلواىل 70 ألف مدني بني 
فلسطيين وسوري، وزيادة الغضب واالحتقان 
بني أهايل املخيم، األمر الذي دفعهم للدعوة 
إىل تظاهرة شعبية تدين طريف الصراع وتتوجه 

مباشرة حنو معرب الريموك القتحام احلاجز.
»أحد  املقدسي  أوس  يقول  الصدد  هذا  يف 
املشاركني«: »إن خطة التظاهرة كانت تقضي 
وسط  فلسطني  جامع  أمام  من  باالنطالق 
أمام  بفتحه  للمطالبة  احلاجز  إىل  املخيم 
الناس، وانطلقنا فعالً يف العاشرة صباحاً من 
يوم االثنني بعد جتمع املئات من األهايل، وكانت 

 الريموك ينتف�س: تظاهرة الخرتاق احلاجز يف انتظار نتائج زيارة زكي دم�سق

مظاه��رة يف 11 ت1 للجماه��ري املحا�سرة يف 
خميم الريموك

حصاراً  يف  فلسطيين  الف   300 حنو  يعيش 
مما  دمشق،  قرب  الريموك  خميم  يف  خانقا 
بأكل  فتوى  بإصدار  املخيم  يف  مبشايخ  حدا 

حلم القطط والكالب واحلمري.
وحبسب مكتب االعالم يف املخيم فإن مظاهرة 
هتفت  بالفتوى،  السكان  مساع  اثر  انطلقت 
للثورة  هتفت  كما  احلصار  بفك  مطالبة 

وللشهادة ضمت املئات من شباب املخيم.
http://www.youtube.com/watch?v=--

4VUQP4RdQ&feature=share

مظاهرة ألطفال يف خميم الريموك تطالب بفك احلصار وإدخال مواد غذائية



35 األف طفل �سوري يعملون يف االأردن
12/10/2013

للطفولة  املتحدة  األمم  صندوق  قال 
الذين  الالجئني  إن األطفال  “اليونيسيف” 
معرضون  سوريا  يف  الصراع  من  فروا 
الزواج  بينها  من  االستغالل  من  ألشكال 
األطفال  وعمالة  املنزيل  والعنف  املبكر 
الستمرارهم  املبذولة  اجلهود  من  بالرغم 

يف الدراسة.
طفل  مليون  من  أكثر  أن  الصندوق  وذكر 
الدرجة  من  أقارب  أو  آباء  بدون  بعضهم 
عربوا  الجئ  مليون   1،2 بني  من  األوىل 
احلدود إىل األردن والعراق ولبنان وتركيا 

يف األساس منذ آذار/مارس 2011.
ممثل  نائب  سرفادي  ميشيل  وذكر 
اليونيسيف يف األردن أن اململكة تستضيف 
540 ألف الجئ سوري األمر الذي يضغط 
على اخلدمات الصحية والتعليمية وموارد 
املياه الشحيحة بالفعل، وأضاف أن معظم 
مضيفة  جمتمعات  يف  يعيشون  السوريني 
يف الشمال بينما يقيم 120 ألفا يف خميم 
وأضاف   ، األردنية  الصحراء  يف  الزعرتي 
جنيف  يف  صحفي  مؤمتر  يف  سرفادي 
بشكل  يتعرضون  املضيفة  اجملتمعات  “يف 
جدا  املبكر  والزواج  األطفال  لعمالة  أكرب 

ولالستغالل بصورة عامة”.
يف  سوري  الجئ  ألف   200 حنو  وهناك 
ألف   80 لكن  املدرسة  سن  يف  األردن 
يف  وأحيانا  التعليم  يف  ينتظمون  فقط 
وقال  فرتتني  على  تعمل  دراسية  فصول 
الذين  املراهقني  أن  إىل  سرفادي  أشار 
وكثري  و17عاما   14 بني  أعمارهم  ترتاوح 

منهم تسربوا من التعليم هم األكثر عرضة 
الرئيسية  “اآللية  وتابع  االستغالل  خلطر 
اليت ميلكها هؤالء األطفال يف التغلب على 
هذه األمور هو االنسحاب ، إذ الحظنا أن 
املنزل  من  خيرجون  ال  األطفال  من  كثريا 
يف الواقع، لكن املشكلة هي أن املنزل ليس 
دوما أكثر األماكن أمنا هناك مستوى مرتفع 
من العنف املنزيل بني اجملتمعات بالتأكيد 
النزوح  بسبب  وأيضا  بسبب حالة احلرب 
إحساس  من  يولده  وما  أمده  طال  الذي 
باإلحباط”، وأضاف أنه ال يوجد يف األردن 
ما يكفي من أماكن اإليواء املناسبة للنساء 

املعنفات.
بثالثني  يقدر  ما  أن  سرفادي  أوضح  كما 
وهو  األردن  يف  يعملون  سوري  طفل  ألف 
ما أشار إليه تقدير اليونيسيف يف نيسان/

أبريل إىل أن 35 ألف طفل سوري يعملون 
األساس،  يف  مومسية  بصورة  األردن  يف 
األساس  يف  املزارع  يف  يعملون   ” وأضاف 
مهن  يف  يعملون  احلاالت  من  كثري  ويف 
املبيدات  يستخدمون  نقول  دعونا  شاقة 
احلشرية 10 ساعات يوميا ويعمل أطفال 
آخرون يف خمابز عائلية أو يف ورش إصالح 

السيارات”.
ويدير اليونيسيف 80 منشأة لألطفال يف 
نفسيا  ودعما  أنشطة  ويقدم  األردن 
الصغار  السوريني  لالجئني  واجتماعيا 
بعد  ما  اضطرابات  من  يعاني  وبعضهم 

الصدمة.

م�س��ادر اإغاثية: النظ��ام ال�سوري ت�سبب ب� 
270 األف حالة اإعاقة دائمة

أفادت مصادر سورية عاملة يف اجملال اإلغاثي 
لألنباء  اإليطالية  )آكي(  لوكالة  واإلنساني 
بوجود “أكثر من 270 ألف حالة إعاقة دائمة 
 21 قبل  الثورة”  انطالق  منذ  السوريني  بني 
العدد غري هنائي  أن هذا  شهراً، وأشارت إىل 

وقابل لالرتفاع.
وحّذرت املصادر من خطورة “املأساة اإلنسانية 
الناجتة عن العدد الكبري واملتزايد من املعاقني 
أهنم  وأّكدت  السورية،  الثورة  خالل  املصابني 
سيشكلون عبئاً مالياً حقيقياً” على أي حكومة 

سورية مقبلة.
جلوء  معسكرات  يف  جالت  اليت  واملصادر 
السوريني يف األردن ولبنان وتركيا، واطلعت على 
وتواصلت  فيها،  امليدانية  املستشفيات  وضع 
مع املسؤولني عن اإلغاثة اإلنسانية يف داخل 
“استحالة احلصول على  سورية، أشارت إىل 
اليت  الدائمة  اإلعاقة  حلاالت  دقيق  رقم 
تسببها احلل األمين الذي اتبعه النظام لقمع 
األولية  التوثيقية  املعلومات  عرب  لكن  الثورة، 
واألطباء  اإلغاثة  يف  والعاملني  واملشاهدات 
والقياسات املشاهبة، توصّلوا إىل أن عدد الذين 
دائمة قد  بإعاقات  تسبب هلم احلل احلربي 

يصل إىل 270 ألفاً” وقد يتجاوز ذلك.
ورأت املصادر أن هذا العدد ال يشمل اإلعاقات 
املؤقتة أو اإلصابات اليت ميكن معاجلتها بشكل 
برت  إليها  املشار  اإلعاقات  بآخر، ومن بني  أو 
األطراف بأنواعها، التشوهات اخلطرة، الشلل، 
تعّطل وظائف حيوية، إصابات دماغية وعينية 

وغريها.
ونبّهت املصادر إىل أن مجيع حاالت اإلعاقة 
الدائمة جيب أن تكون من أولويات أي حكومة 
من  الساحقة  الغالبية  وأن  مقبلة،  سورية 
املصابني هم من املدنيني، وجيب ضمان حياة 
املصابني هبا على اعتبار أهنم “ضحايا للحرب 

اليت شنها النظام ضد الشعب” يف سورية.
)املصدر: وكالة )آكي( اإليطالية لألنباء(
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 جريدة يصدرها تيار اليسار الثوري في سوريا

-حسب بعض املشاركني به-  خالل مسرية 
ما  لتشكل   , اليوم  حتى  السورية  الثورة 
أطلق عليه )احتاد أحرار سوريا(, وما مييز 
ومدنيني  عسكريني  يضم  أنه  االحتاد  هذا 
خمتلف  يشمل  فهو   , وإغاثيني  وإعالميني 
الداخل  وفعالياته يف  الثوري  العمل  جوانب 
يعرتفون  أهنم  اجملتمعون  ويقول  السوري, 
بعلم الثورة الذي محله املتظاهرون يف بداية 
هو   1950 عام  دستور  أن  ويرون  انطالقها 
وأهنم  اجلديدة  لسورية  املناسب  الدستور 
سيعملون على االلتزام بالقوانني واالتفاقيات 
الدولية بعد سقوط النظام يف الدولة السورية 
السلطات  فصل  عن  حتدثوا  ,كما  احملررة 

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأعلنوا أن هذا التشكيل اجلديد وجد بسبب 
الظروف الراهنة الصعبة اليت متر هبا الثورة, 
مع  يساهم  جديد  تشكيل  وجود  ولضرورة 
كافة  الثورة  األخرى يف جوانب  التشكيالت 

وصوالً إىل إسقاط النظام.
  وقد اتفق املؤمترون على بيان مسي البيان 
التأسيسي الحتاد أحرار سورية, وجاء فيه:

اجلمهورية العربية السورية
البيان التأسيسي الحتاد أحرار سوريا

أيها الشعب السوري العظيم
يا أبناء و بنات سوريا األحرار

لقد انطلقت ثورة شعبنا بشعاراهتا السلمية 
أن  العدل و املساواة, أال  بناء دولة  من أجل 
–العصابة األسدية اجملرمة – أصرت على 
واعتمد  واحلديد،  بالنار  الشعب  إرادة  قمع 

األمور  حلسم  اهلمجي  القمعي  األسلوب 
النتيجة حتى اآلن مئات اآلالف من  وكانت 
أكثر من  و  و اجلرحى  املعتقلني  و  الشهداء 

سبعة ماليني مشرد و الجئ.
أن  العامل  دول  لكافة  واضحاً  بدا  ولقد 
اإلبادة  متارس  احلاكمة  اإلرهابية  العصابة 
قوى  على  معتمدة  شعبنا  حبق  اجلماعية 
و  الشعب  إرادة  لكسر  هلا  حليفة  خارجية 
النيل من ثورته بالرغم من كافة احملاوالت 
الشعب  و رغبة  الدولية  و  العربية  واجلهود 
حيقق  سلمي  حل  إلجياد  الداعية  السوري 
أهداف الثورة و جينب سوريا التدخل الدويل 

للقضاء على ما تبقى من مقومات الدولة.
يا أبناء سوريا األحرار

نعلن لكم اليوم عن تشكيل احتادنا – احتاد 
للجهد  مثرة  جاء  الذي   – سوريا  أحرار 
من  الكثري  بني  األخرية,  اآلونة  يف  املتواصل 
اإلخوة السياسيني و اإلعالميني و الثوريني و 
التشكيالت العسكرية املقاتلة على اجلبهات 
و كانت خالصة املناقشات العميقة ألوضاع 
توحدت  أن   , األمور  إليه  آلت  ما  و  الثورة 
رؤيتهم بأنه ال بد من إعالن تشكيل جديد 
لتحقيق  الثورة  قوى  باقي  مع  للمسامهة 
أهدافها املتمثلة بإسقاط نظام األسد اجملرم 
و العمل على بناء سوريا الوطن, سوريا دولة 
الكرامة و احلرية يسودها القانون و العدل 
دستور  مبوجب  أبنائه  كافة  بني  املساواة  و 
لكافة  املساواة  و  احلرية  حيقق  عصري 
السوريني بغض النظر عن انتماءاهتم القومية 

السلطات  فصل  مببدأ  العمل  و  الدينية  و 
التشريعية و التنفيذية و القضائية , والعمل 
على بناء سوريا اليت يسودها السلم األهلي 
النهوض  و األمن و األمان لكل مواطنيها و 
باجملتمع السوري اقتصاديا و علميا وثقافيا 
و حفظ السلم اإلقليمي و الدويل و االلتزام 
و  الدولية  املعاهدات  و  االتفاقيات  بكافة 
الوطنية, و يف  السيادة  مع  يتعارض  ال  مبا 
الثورة  بقوى  منا  والتزاماً  نرى  املرحلة  هذه 
اليت رفعت علم االستقالل أنه ميكن اعتماد 
دستور عام 1950 حلني إعداد دستور جديد 

يليب طموحات مجيع السوريني.
يا أبناء سوريا األحرار, أيها الثوار املرابطون 

على اجلبهات
نعاهد اهلل و نعاهدكم , بأننا على عهد الثوار 
و وفاء لدماء شهدائنا األبرار ماضون بثورتنا 
رفد  على  معنا  العمل  مجيعا  بكم  هنيب  و 
للقيام  اإلمكانيات  و  القوى  بكل  االحتاد 
باملهام امللقاة على عاتقها و ذلك من خالل 
و  اإلعالمية  و  السياسية  القاعدة  توسيع 
أشكال  كافة  تقديم  و  الثورية  و  العسكرية 
الدعم هلا لتحقيق أهداف ثورتنا يف احلرية 

و الكرامة.
الرمحة ألرواح شهدائنا األبرار

احلرية للمعتقلني و الشفاء للجرحى
و  أهلهم  إىل  شعبنا  ألبناء  الكرمية  العودة 

ديارهم
و النصر لشعبنا و ثورته املباركة

ويف لقاء خاص مع اإلعالمي خالد أبو الفدا 
-وهو من املشاركني يف هذا االحتاد- قال: 
توحيد  من  هلل  واحلمد  للتو  انتهينا  لقد 
خمتلف  ومن  الداخل  من  كلها  ألوية   106
احملافظات السورية حيث اتفق اجلميع على 
أن يكونوا يداً واحدة وصفاً واحداً للعمل على 
وبناء  سورية  يف  اإلجرامي  النظام  إسقاط 
سورية اجلديدة احملررة, وقد مت إصدار بيان 
تأسيسي لالحتاد يوضح املبادئ اليت مجعت 
كل هذه الفعاليات الثورية ونرجو من اهلل أن 

يوفقنا يف اهلدف الذي اجتمعنا عليه.
وأضاف : من أهم القوى اليت شاركت يف هذا 

االحتاد هي:
الفرقة 77- املنطقة الشمالية −
الفرقة الثالثة- القلمون −
لواء برق النصر- ريف ادلب ومحاه −
اللواء 90- غرب دمشق −
لواء الفجر- الغوطة الغربية −

تاأ�سي�س احتاد اأحرار �سورية من اأكرث من مئة جهة ع�سكرية ومدنية   



لواء سيف الشام- الغوطة الغربية −
لواء االمويني – دمشق وريفها −
لواء شهداء الباديه – يف ادلب −
لواء السالم يف بالد الشام – ادلب −
لواء جند الرمحن ادلب و ابو الضهور −
لواء الراية- ابو الضهور −
لواء السيد املسيح- دمشق −
لواء عمر املختار ريف ادلب وجبل الزاوية −
لواء احلبيب املصطفى – ادلب −
لواء املعتصم باهلل- ادلب −
لواء ابو بكر الصديق – حلب −
لواء حسني هرموش – الالذقية −
لواء الوعد الصادق – الالذقية −
لواء جبهة األمه اإلسالمية – حلب و  −

محص
جبهة الوحدة و التحرير و تضم 6 الويه يف  −

الرقة و دير الزور و احلسكة
لواء معاوية بن ابي سفيان الرسنت −
لواء شهداء االسالم القلمون −
لواءابدال الشام – دمر ووادي بردى −
لواء احلمزة – وادي بردى −
لواء شهداء الكرامة – وادي بردى −
لواء الشهيد مسري الضحيك الرسنت .. −
لواء النسور −
لواء بيارق االسالم −
لواء سيف اهلل املسلول −
لواء فجر اجملاهدين −
لواء حطني −
لواء الراية يف خناصر −
لواء جند الرمحن ريف حلب −
لواء الشهيد مازن للدفاع الصاروخي جبل  −

الزاوية
لواء شهداء االمانة ريف محاه −
لواء شهداء الكرامة خان شيخون −
لواء املنتصر باهلل خان شيخون −
اللواء 533 مغاوير ريف محاه الشمايل −
اللواء 633 مشاة خان شيخون −
لواء اخلليفة معرة النعمان −
لواء صقور اجلبل جبل شحشبو −
كتيبة تل الفخار ريف حلب −
كتيبة املهام اخلاصة ريف دمشق مضايا −
كتائب العقاب يف القلمون −
لواء ثوار خان شيخون −
الفوج 465 شهداء خان شيخون −
لواء شهداء جبل الشيخ −
لواء أحرار الريف الغربي −
ألوية اجمللس العسكري الثوري يف دمشق −

هو دولة مدنية دميقراطية تقوم على اساس 
املواطنة املتساوية لكل السوريني، وهذا نص 

البيان الذي ما زال مفتوحاً للتوقيع:
تنظيم  بيان رفض ممارسات وتصرحيات 

“داعش” املعادية للثورة السورية
ما  نعلن  أدناه،  املوقعني  السوريني،  حنن، 

يلي:
نرفض رفًضا قاطعًا ممارسات وتصرحيات 
السورية  للثورة  املسيئة  التنظيمات  بعض 
رأسها  وعلى  وتطلعاهتا،  لقيمها  واملعادية 
تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام 
وستبقى،  كانت  الثورة،  فهذه  “داعش”. 
استعادة  إىل  الساعني  السوريني  كل  ثورة 
النظام  من  والتخلص  وكرامتهم  حريتهم 
نظام  قيام  سبيل  يف  القائم،  الديكتاتوري 
املواطنة  أساس  على  يقوم  دميقراطي 
واملساواة يف احلقوق والواجبات بني مجيع 
انتماءاهتم  عن  النظر  بغض  السوريني، 
املتطرفني  حماوالت  ونرفض  وعقائدهم. 
وممارسة  الثائر  السوري  الشعب  ابتزاز 
فالتطرّف  الدين.  باسم  عليه،  الوصاية 
سواء  مرفوض،  للحريات  والنايف  املستبد 
مت باسم املمانعة واملقاومة او باسم الدين 
املقاتلني  كل  خبروج  ونطالب  والعقيدة. 
األجانب )من داعش وحزب اهلل وغريمها( 
فرض  حماولتهم  وبعدم  سورية،  من 
تطلّعات  متّثل  ال  اليت  اخلاصّة  أجندهتم 
ونرفض  الثائرة.  وقواه  السوري  الشعب 
خارجية متس  فرض ألجندات  عملية  أي 
أو فرض  السياسي  ونظامها  الدولة  شكل 

السوري،  اجملتمع  تالئم  ال  أطروحات 
ثورة  الشعبية،  ثورته  أهداف  حتقق  وال 
االجتماعية.  والعدالة  والكرامة  احلرية 
كان،  تدخل خارجي، حيثما  كل  أن  ونؤكد 
أو أي حماولة لفرض قالب سياسي جاهز 
السورية،  والدولة  السوري  اجملتمع  على 
السوريني  املواطنني  حقوق  على  تعدٍّ  هو 
يف  التضحيات  من  الكثري  قدموا  الذين 
ثورهتم الشعبية يف سبيل تقرير مصريهم 
بشكل دميقراطي. ونعيد التذكري بأهداف 
ومبادئها  وثوابتها  السوري  الشعب  ثورة 
مرجعية  مبثابة  اصبحت  اليت  السياسية 
السياسية  التيارات  اطياف  جامعة جململ 
السورية وهي: بناء دولة بنظام دميقراطي 
وعلى  للسلطة  تداول  على  قائم  تعددي 
قانون عادل حيرتم  أمام  مواطنة متساوية 
ينظمها  اليت  العامة  واحلريات  احلقوق 
شعبية  إرادة  عن  منبثق  للبالد  دستور 
توافقية ال مكان فيها ألي إكراه داخلي أو 
سوريا،  أن  التأكيد  ونعيد  خارجي.  قسر 
التسامح  وأم  واألديان  احلضارة  مهد 
مكان  ال  واالجتماعي،  الثقايف  والتعايش 
فيها ملشاريع تفرض من اخلارج، فلشعبها 
هوية  وحتديد  مصريه  تقرير  حق  وحده 
التخلّص  بعد   – السياسي  ونظامه  دولته 
من النظام املستبد احلايل – ضمن تعاقد 
اجتماعي يتوافق عليه كل مكونات اجملتمع 
روحه  ووفق  ابنائه  تطلعات  وفق  السوري، 
تساحمه  تعكس  اليت  اخلاصة  الثقافية 

وانفتاحه واستيعابه للتعددية والتنوع.

بيان �سد داع�س  
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 بيان بخ�سو�س اعتقال اأع�ساء حركة 
حقنا من تنظيم الدولة االإ�سالمية

نشر يف: األثنني, تشرين اول 21, 2013 - 16:22
الكاتب حركة حقنا.
يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عناصر  قام 
باعتقال  الرقة  مبحافظة  والشام  العراق 
 10  -  18 بتاريخ  حقنا  حركة  يف  أعضاء 
- 2013 يف حوايل الساعة احلادية عشرة 

مساءً من أحد شوارع حي الثكنة.
حممد  الناشط  من  كل  اعتقال  مت  فقد 
وهم  احلسني  اإلله  عبد  والناشط  شعيب 
أعضاء يف حركة حقنا إضافة للناشط عبد 

اهلل املشرف واقتيدوا إىل جهة جمهولة.
ولدى مراجعة مقر »الدولة اإلسالمية« من 
جيري  بأنه  أفادوا  املعتقلني  أهايل  قبل 
التهم  إيضاح  يتم  ومل  معهم  التحقيق 

املوجهة ضدهم.
إن حركة حقنا تدين بأقسى العبارات هذا 
السلوك غري القانوني الذي يقوم به تنظيم 
دون  سلطاته  بفرض  اإلسالمية،  الدولة 
مسوغ قانوني، والتعدي على حرية النشطاء 
واألفراد يف حمافظة الرقة ومناطق تواجد 
السورية  األراضي  يف  التنظيم  سيطرة  أو 

األخرى.
النظام  ممارسات  إعادة  احلركة  وتدين 
السابق يف مدينة يفرتض أهنا خرجت إىل 

احلرية.
كانوا  »املعتقلني«  هؤالء  أن  احلركة  وتذكر 
من أوائل النشطاء الذين واجهوا آلة النظام 
األمنية.  فروعه  يف  واعتقلوا  القمعية. 
على  التعدي  بكل صالبة ضد  وقفوا  كما 
اليت  الفرتة  يف  الرقة  مدينة  يف  احلريات 

أعقبت سقوط النظام يف احملافظة.
وحتمل احلركة »تنظيم الدولة اإلسالمية« 
»املعتقلني«  النشطاء  حبياة  يلحق  أذى  أي 
خرج  السوري  الشعب  بأن  وتذكره  لديها؛ 
متحدياً آلة النظام القمعية بأفرعه األمنية 
وجيشه وطائراته وصوارخيه من أجل نيل 
حريته واستعادة كرامته، ولن يقف مكتوف 
األيدي إزاء ممارسات شبيهة من أي طرف 

كان.
وهتيب »حقنا« بكافة النشطاء وأهايل الرقة 
وفعالياهتا االجتماعية ووجهائها بالتحرك 
لدى  املعتقلني  كافة  عن  لإلفراج  العاجل 
حمافظة  يف  الدولة اإلسالمية«  تنظيم  «

الرقة. كما يف باقي املناطق السورية.
حركة حقنا
2013 - 10 - 20
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يف  املدنية  الفعاليات  أغلب  اجتماع  على  رداً 
مدينة دوما بتاريخ 13-10-2013 والذي اسس 
هيئة  يتضمن  للمدينة،  موسع  مدني  جمللس 
قضائية مستقلة وهيئة شرعية وجملس إدارة 
للمواطنني، حبضور ممثلني  مدنية وخدمات 
أصدر  األخرى،  املدنية  املكاتب  خمتلف  عن 
زهران  »حممد  السيد  اإلسالم«  »جيش  قائد 
علوش« بيانا اليوم اعترب فيه أنذلك القرار يشق 
الصف ألنه ال يعتمد جملس الشورى التابع له 

كمرجعية وحيدة.
يوحي السيد علوش يف بيانه ألهايل الغوطة 
اال  تكون  ال  الصف  وحدة  بأن  الشرقية 
باالنصياع لقيادته حصراً، وأن حماولة املدنيني 
اليت  والتنظيمية  االدارية  األطر  لتشكيل 
تناسبهم بإمجاعهم هو جتاوز لسلطته وضرر 
أدناه،  املوقعني  وإننا، حنن  العامة.  للمصلحة 
جند من واجبنا أن نرفض أي حماولة من أي 
الوطنيني،  وبالعمل  بالقرار  لالستبداد  طرف 
مؤسسة  ألية  االنصياع  يكون  أن  نرفض  كما 
الشعب معياراً ملصلحة  غري منتخبة من قبل 
الشعب أو حمدداً للوطنية أو للقدرة على تلبية 
الواجب األهلي اليوم،مهما كانت تلك املؤسسة 

قوية أو ثريّة.
الغوطة  والقوة يف  السلطة  حريٌّ مبن ميتلك 
الشرقية أن يبذهلما بدون كلل يف سبيل محاية 
احلر  املستقل  قرارهم  ومحاية  الغوطة  أهل 
الصعبة  عيشهم  ولقمة  حريتهم  عن  والدفاع 
املغمسة بدمائهم، بدالً من كمّ أفواههم وختوين 
من يريد أن يضطلع بدوره يف املساعدة منهم.

اننا يف هذا البيان، نثين على جهود الفعاليات 
املوسع،  جملسها  وعلى  دوما،  يف  املدنية 
حرّ  مدني  جتمع  كل  نساند  كما  ونساندها 
يعمل األحرار على تشكيله يف أي من مناطق 
العيش  على  األهلني  مساعدة  هبدف  سوريا، 
وعلى التحرر، وهبدف محايتهم ومحاية قرارهم 
احلر كذلك، ونتعهد بالعمل املستمر مجيعاً حتى 
الطغيان  بزوال  السورية  الثورة  أهداف  حتقق 
زهران  السيد  نطالب  كما  االنسان،  وحترر 
والتخوين  التهديد  هلجة  عن  بالعدول  علوش 
هذه، والعودة اىل الثورة واىل شعب سوريا، واحداً 
منهم، يذود عنهم ويضحي يف سبيلهم، ويصغي 
إلرادهتم وحيرتمها، فالشعب السوري لن يقبل 
املزاودة أو التسلط، كما مل يقبل املذلة من قبل.

 عاشت سوريا حرة أبية

املوقعون:
جملس قيادة الثورة يف دمشق وريفها −
منظمة احلراك السلمي السوري −
املنرب الدميقراطي - مكتب احلراك الثوري −
كش ملك −
علي أتاسي −
إياد شرجبي −
سعاد نوفل −
مريال برودا −
والت العلي −
أوس مبارك −
عروة نريبية −
أسعد العشي −
املعتصم السيويف −
اسامة السمان −
فادي زيدان −
سامي شكري −
ارتس الشامي −
معتصم أبو الشامات −
جالل عمران −
علي دياب −
أمحد العربي −
عمر اخلاني −
عبدالعزيز الدبس −
متام العمر −
يوسف فخرالدين −
حممد ذاكر اخلليل −
حممد خري الكريم −
رهام هواش −
ماهر احلمود −
ديب الدمشقي −
جورج هديب −
عبالرمحن الصاحلاني −
رامي العاشق −
بدور حسن −
فخري احلاج بكار −
غياث نعيسه −
عمار عريوطة −
هفال بوظو −
ميزر مطر −
تركي درويش −
أمني بدله −
دمية السيد −
وسيم حسن −



وقيادة  السوري«  الوطين  »االئتالف  وأكد 
مع  حوار«  أي  »رفض  أمس  احلر«  »اجليش 
التمسك  الرئيس بشار األسد مقابل  نظام 
لدى  األسد«  تنحي  ثابتة  من  »االنطالق  بـ 

الدخول يف أي عملية تفاوضية.
وجاء يف بيان صادر من »االئتالف« أمس أن 
لـ »احلر« عقد اجتماعاً  اجمللس العسكري 
اللواء  أركانه  رئيس  حبضور  إسطنبول  يف 
أمحد  »االئتالف«  ورئيس  إدريس  سليم 
جربا، أسفر عن االتفاق على مخس نقاط 
بينها »رفض أي حوار مع نظام اإلرهاب يف 
سورية« وأن »احلد األدنى املقبول هو إجراء 
وإسالمية  عربية  بضمانة  تفاوض  عملية 
تسبق الرعاية الدولية، وينطلق هبا االئتالف 
وانتقال  األسد  تنحي  ثابتة  من  الوطين 
احلرب  جرائم  مرتكيب  وحماسبة  السلطة 
كانوا سوريني  السوري، سواء  الشعب  حبق 
أو من مرتزقة النظام الذين استوردهم من 
اخلارج« من دون اي ذكر ملؤمتر »جنيف 2-«.
إن  »احلياة«  لـ  املعارضة  مصادر  وقالت 
اجمللس العسكري حبث يف مرشحني ملنصيب 
وزارتي الدفاع والداخلية يف احلكومة املوقتة 
اليت يعمل أمحد طعمة على تشكيلها إلدارة 
يف  النظام  سيطرة  عن  اخلارجة  املناطق 
ثالثة  األركان  هيئة  تقدم  حبيث  البالد، 
املنصبني،  من  منصب  من  لكل  مرشحني 
يف احلكومة اليت ستضم 12 وزيراً. وزادت 
ان احد املرشحني هو وزير الزراعة االسبق 

اسعد مصطفى.
اليت  العسكري،  اجمللس  اجتماعات  وكانت 
األساسية  الفصائل  عن  ممثلون  حضرها 
»نبذ  و  الصف«  »وحدة  على  أكدت  الكربى، 
التفرقة« بني اجملموعات املقاتلة ضد النظام 
السوري، مؤكداً مرجعية االئتالف املعارض 

كـ »مظلة سياسية« للعمل الثوري.
أسبوعني  من  أقل  بعد  الدعوة  هذه  وتأتي 
على إعالن 13 جمموعة مقاتلة بعضها مرتبط 
بـ »اجليش احلر« رفضها »االئتالف الوطين« 
واحلكومة املوقتة، وتشكيل إطار جديد ذات 
توجه إسالمي. وحبسب املعلومات املتوافرة 
بني  عليها  املتفق  اخلطة  فإن  »احلياة«،  لـ 
هذه الفصائل مدعومة إقليمياً، وتقوم على 
ثالث مراحل: إصدار بيان نزع شرعية من 
وتوحدها،  لصفوفها  تنظيمها  »االئتالف«، 
القرار  »إعطاء  لـ  عسكرية  حكومة  إعالن 
املوقف  عن  والتعبري  الداخل«  يف  للعسكر 

السياسي هلذه القوى اإلسالمية القائم على 
»إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه« ما يعين 

»رفض احلوار أو التفاوض« معه.
»جيش  تشكيل  عن  احلديث  جيري  وفيما 
و  الشام«  »أحرار  مجاعات  من  حممد« 
»جيش  تأسيس  عن  أُعلن  التوحيد«،  »لواء 
اإلسالم« من 43 فصيالً رئيسياً بينها »لواء 
اإلسالم« بزعامة زهران علوش الذي أصبح 

زعيماً للتكتل اجلديد.
من  عدد  اجتاه  األخرية،  األيام  يف  ولوحظ 
ودعا  التوحد.  إىل  اإلسالمية  الفصائل 
أمس  دمشق  ريف  يف  الثورة  قيادة  جملس 
اإلسالم«  »جيش  دعم  إىل  الثوار  مجيع 
لـ  مصادر  وقالت  لوائه.  حتت  واالنضواء 
تشكيل جسم  على  جار  العمل  إن  »احلياة« 

سياسي للتكتل العسكري.
لـ  املعارضة  يف  مصادر  أكدت  ذلك،  إىل 
»الدولة  مقاتلي  نفوذ  زيادة  أن  »احلياة« 
اإلسالمية يف العراق والشام« يف مشال سورية 
ومشاهلا الشرقي وسعيها إىل السيطرة على 
املناطق قرب حدود تركيا، دفعا دوالً غربية 
إىل الضغط ملنع إدخال »أسلحة نوعية« إىل 
مقاتلي املعارضة يف األيام األخرية »خوفاً من 

وقوعها يف أيدي املتشددين«.
وكانت املعارضة أعلنت عن وصول 400 طن 
من الذخائر واألسلحة الثقلية والنوعية إىل 
مشال سورية. وقالت املصادر إن مشاركني 
يف  العسكري  اجمللس  اجتماعات  يف 
إسطنبول أمس قالوا إن ضغوطات مورست 
من دول غربية وعربية لـ »التوقف عن تسليم 
مضادات  وخصوصاً  النوعية  األسلحة 

الطائرات إىل مقاتلي املعارضة، كي ال تقع 
وتنعكس  اإلسالمية  الدولة  مقاتلي  بأيدي 
الداعمة(  والدول  )املعارضة  عليها  سلباً 
أمام اجملتمع الدويل« وأهنم »أكدوا يف املقابل 

االعتماد على األسلحة الثقيلة«.
وزادت أن بعض مسؤويل »اجليش احلر« قال 
أبلغوا دوالً غربية بتوافر  يف االجتماع إهنم 
»لكن  ذلك  دون  حتول  فنية«  »ضمانات 
مضادات  تسليم  مبنع  بقيت  الضغوطات 

طائرات«.
السالح  حظر  منظمة  خرباء  واصل  وفيما 
الكيماوي واألمم املتحدة جوالهتم يف دمشق 
يف إطار تنفيذ القرار 2118 لتفكيك الرتسانة 
الكيماوية للنظام السوري، قال ديبلوماسي 
غربي رفيع يف نيويورك إن القرار2118 أعاد 
األسد »حماوراً أساسياً« يف املسألة »املعقدة 

املتعلقة بالسالح الكيماوي«.
السوري  النظام  دبابات  انسحبت  ميدانياً، 
من حميط قرية املرتاس يف طرطوس غرب 
البالد »بعد اشتباكات عنيفة ُقتل وجرح فيها 
الوطين  الدفاع  قوات  من  عنصراً   20 أكثر 
عدد  سلم  بعدما  مدنيني،  ومثانية  املوالية 
كبري من أهايل القرية من مقاتلني ومنشقني 
وشبان أنفسهم إىل القوات النظامية وقوات 
الدفاع الوطين املوالية هلا، على أن تتم تسوية 
أوضاعهم واإلفراج عنهم«، حبسب »املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان« الذي قال: »يُخشى 
الدفاع  وقوات  النظامية  القوات  تقوم  أن 
مناطق  فعلت يف  مثلما  بتصفيتهم  الوطين 

عدة« يف البالد.
عكس السري

������ ا�ستبعاد انعقاد “ جنيف 2 “ ال�سهر املقبل .. و املعار�سة ال�سورية تتم�سك ب� “ تنحي االأ�سد “ 
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�سوريا: ثورة من اأ�سفل
 غياث نعيسة
 ترمجة هالة أسامة
األحد 27 أكتوبر 2013

االحتياجات  تأمني  على  »اجملالس«  تعمل 
الصحية  اخلدمات  مثل  للسكان  اليومية 

واملدارس واخلبز
احمللية  اللجان  أن  نعيسة  غياث  يطرح 
احلر  السوري  اجليش  وكتائب  واجملالس 
اليت خرجت من رحم الثورة تُعد دليالً على 

الطبيعة الشعبية للثورة.
تنظيمي  شكل  هي  التنسيقية  اللجان  إن 
وتنشط  للجماهري،  اليومي  النضال  لتوجيه 
يف كافة أحناء سوريا، حتى يف املناطق اليت 
ال تزال حتت سيطرة النظام؛ ففي كل حٍي 
شبكة  توجد  قرية صغرية  أو  عمل  أو حمل 
وحني  سويًا  اللجان  تلك  تعمل  اللجان،  من 
يتعاونون على مستوى أحد األحياء أو القرى 
تعمل  وحني  حملية«،  »جلنة  عليهم  يُطلق 
جلنًة  تشكل  أو  سويًا  اللجان  من  جمموعة 

مشرتكة يُطلق عليها »جلان تنسيقية«.
اللجان  تنظيم  يتم  احمللي  املستوى  وعلى 
التنسيقية يف احتاد اللجان التنسيقية للثورة، 
أو كما يُطلق عليها أحياًنا »اللجان التنسيقية 
احمللية«، ويُطلق عليها أمساء أخرى من بينها 
شبكات  عدة  هناك  الكرامة«.  ثورة  »أحرار 
وطنية للجان التنسيقية، ويفسر ذلك أمرين، 
يف  النظام  يواجهها  اليت  الصعوبات  ومها: 
األسفل،  من  اجلماهريي  النضال  سحق 
الثورة مع غياب  ولكنها عالمًة على ضعف 
تركيز حقيقي للنضال على مستوى الوطن 

كله.
مثل  اإلعالم  على  عملهم  من  جزء  ينصب 
التصوير والنشر على موقع »يوتيوب« وإرسال 
البيانات  وإصدار  األنباء  لوكاالت  التقارير 
التظاهرات  وتنظيم  اليومية  األحداث  عن 
وإعداد الالفتات والتأكد من إمكانية خروج 
التظاهرات بأمان، وتأمني املنطقة بشكٍل عام 
من التفجريات واهلجمات اليت تقوم هبا قوات 

األمن يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام.
هناك  كانت  فإذا  احملررة،  املناطق  يف  أما 
تظاهرة فرمبا يكون من الضروري االحتجاج 
على بعض ممارسات التنظيمات اجلهادية أو 
اإلسالمية. إن التنسيقيات هي شكل نضايل 
لتنظيم النضال اليومي للجماهري، وال ميكن 
أن تزعم أي قوة سياسية أهنا متلك سيطرةً 
تشّكل من  تنظيمي  عليها، فهي شكل  تامًة 
التنظيم  أشكال  أحد  أهنا  أي  اجلماهري؛ 

الذاتي.

اجملالس احمللية
حملية  جمالس  احملررة  املناطق  يف  توجد 
تشّكلت أيًضا من اجلماهري بداًل من األحزاب 
املناطق  بعض  يف  عليها  ويُطلق  السياسية، 
»جمالس مدنية«، وهي يف مجيع األحوال أشكال 
تنظيمية شعبية وهي موجودة يف القرى واملدن 
الصغرية، وهي منتخبة يف معظم احلاالت من 
قِبل السكان احملليني، أي أهنا منتخبة بالدرجة 
اليت تسمح هبا الظروف. وحنن كذلك نتعلم من 
تلك التجربة. إن اهلدف من اجملالس هو تأمني 
اخلدمات  مثل  للسكان  اليومية  االحتياجات 
متعلق  شيء  وكل  واخلبز  واملدارس  الصحية 

باحلياة اليومية.
ولكن  وجود  السياسية  لألحزاب  يكون  رمبا 
على  فالناس،  علين.  أو  مباشر  بشكل  ليس 
أساس  على  انتخاهبم  يتم  ال  املثال،  سبيل 
متثيلهم هلذا التنظيم السياسي أو ذاك، بل يتم 
انتخاهبم على أساس سجلهم النضايل. وتقوم 
اجملالس  ضد  تظاهرات  األحيان  بعض  يف 
أن هذه  إذا شعروا  السكان احملليني  قبل  من 
حلب  يف  حدث  كما  خذلتهم،  قد  اجملالس 

وسراقب.
الراديكالية  اإلسالمية  اجلماعات  قامت 
قد  وهم  اخلاصة،  تنظيماهتا  بتأسيس 
يطيحون باجملالس على سبيل املثال يف القرى 
الصغرية املعزولة. ويُطلق على التنظيمات اليت 
ينشئوهنا »اهليئات الشرعية«؛ وهي تتكون من 
جمموعة من »الشيوخ« املزعومني ويدّعون أن 
هؤالء األشخاص ميثلون سلطةٍ شرعية، وقد 
رفض الناس تلك اهليئات يف العديد من املناطق 

وخرجوا حاملني الفتاتٍ تدعو لإلطاحة هبا.
اجليش السوري احلر

عام  مصطلح  احلر«  السوري  »اجليش  إن 
فعلى  املسلح،  الشعيب  النضال  يصف 
سبيل املثال كل املقاتلني يف أحد األحياء أو 
لألسلحة  احلاملني  السكان  وكل  البلديات 
ميكن أن يُطلق عليهم هذا االسم. ففي ريف 
دمشق توجد كتائب »عبد الرمحن الشهبندر« 
التابعة للجيش السوري احلر وهناك العديد 
غريها، وميكن لكل هؤالء املقاتلني أن يطلقوا 
على أنفسهم »اجليش السوري احلر«؛ وهو 
عن  مقاتلني خمتلفني  أهنم  فقط  يعين  ما 
السوري  »اجليش  أما  الديكتاتور،  جيش 
احلر« الرمسي الكائن خارج البالد فيختلف 

عن تلك التنظيمات احمللية.
املقاومة  عن  ممثالً  اجملالس  معظم  تتضمن 
الشعبية؛ »اجليش السوري احلر«، يف جملس 
عسكري حتى يستطيعوا التنسيق مع املقاومة 
األشخاص  ذات  هم  املقاتلني  إن  املسلحة. 
الذين كانوا يتظاهرون من قبل والذين حيملون 
البلديات  بعض  باستثناء  اليوم،  األسلحة 
واملناطق اليت حياول فيها اجلهاديون االستيالء 
قليل  عددٌ  بينهم  هناك  ولكن  السلطة،  على 
من اجلنود، حيث أن حوايل ثالثني باملائة من 

املقاتلني كانوا قد انشقوا عن النظام.
* غياث نعيس��ة: كاتب ماركس��ي وعضو بتيار اليسار الثوري يف 

سوريا
* املقالة منش��ورة باللغة اإلجنليزية يف جملة »االشرتاكي« الشهرية، 

أكتوبر 2013، يصدرها حزب العمال االشرتاكي الربيطاني



مدخل لنظرية الثورة الدائمة
بقلم: امحد نور

حتتل نظرية الثورة الدائمة مكان القلب احلي 
الثورية  االشرتاكية  لرتاث  بالنسبة  النابض 
العاملي ، وتكمن أمهيتها القصوى ال يف فهم 
حلظات  حتليل  و  الرأمسالية  تطور  تاريخ 
التحول التارخيية الكربى فيها ، بقدر ما تكمن 
يف كوهنا سالح نظري ناجز يف يد كل تنظيم 
الثورة  أجل  من  اليومي  نضاله  يف  ماركسي 

االشرتاكية .
يقول ماركس » لقد أفاض الفالسفة يف تفسري 

العامل ، لكن األهم أن نغريه«.
اللحظات  من  حلظة  يف  االن  نعيش  وبينما 
لتغيري  الباب  التاريخ  فيها  يفتح  اليت  القليلة 
وجه العامل و اهناء عبودية البشر للرأمساليني ، 
يصبح لزاما علينا اذا كنا جادين يف خوض هذا 
النضال مع كل املستغلني و املضطهدين ، أن 
نستوعب خالصة اخلربات والتجارب الثورية 
، مستخدمني يف هذا االستيعاب املنهج املادي 
اجنازات  أهم  سيظل  و  كان  الذي  التارخيي 

ماركس النظرية .
» ان كل تاريخ البشرية حتى االن ليس اال تاريخ 

الصراع الطبقي »
و باألخص يف هذا العصر الذي أصبحت فيه 
 ، العامل  أرجاء  كل  على  مهيمة  الرأمسالية 
لتطور  العامة  القوانني  فية  أصبحت  الذي  و 
الرأمسالية أكثر انطباقا علي الواقع العاملي ككل 
حيت أكثر من الفرتة اليت عاش فيها ماركس ،يف 
العصر تنتفض فيه الشعوب ضد االستغالل 
العامة  القوانني  دراسة  ،تصبح  الرأمسايل 
الثورة  نظرية  مقدمتها  ويف  التاريخ  حلركة 
و  السياسي  النضال  لتطوير  الدائمة ضرورة 

االجتماعي يف اجتاه الثورة االشرتاكية .
الدائمة  الثورة  و  توقعات  و  نتائج  كتابيه  يف 
عامي 1905 و 1929فصل تروتسكي املفاهيم 
الرئيسية لنظرية الثورة الدائمة بناءا علي خربته 
الثورية اخلصبة يف روسيا يف ثورات 1905 و 
أطاحت  اليت   1917 أكتوبر  و  فرباير  ثورتي 
بالرأمسالية و فرضت سلطة الطبقة العاملة 
و  القيصري  النظام  متخلف حيكمها  بلد  يف 

يغلب عليها االنتاج الزراعي االقطاعي
يف  لروسيا  التاريخ  الوضع  تلخيص  ميكن  و 
أواخر القرن التاسع عشر حتى األعوام األوىل 

من القرن العشرين كالتايل:
• نظام احلكم السياسي هو النظام القيصرى

• سواد منط االنتاج االقطاعي الزراعي
• تركز الصناعات يف مدن كربى حمدودة مثل 

سان-بيرتوسربج و موسكو

و من الناحية السكانية
• أقلية ضئيلة من طبقة النبالء الذين حيتكرون 

األراضي و الذين عفا عليهم الدهر
و  نسبيا  ضعيفة  مدينية  برجوازية  طبقة   •
األرباح  و  االنتاج  بنمط  عضويا  مرتبطة 
بالطبقة  أيضا  مرتبطة  أهنا  كما  االقطاعية 
باستثمارات  األوروبية  االحكتارية  الرأمسالية 

كبرية
الفالحني  من  السكان  من  األعظم  السواد   •

الفقراء احملرومني من أي ملكية زراعية
• و أخريا طبقة عاملة صناعية-بروليتاريا- 
مدينية صغرية و لكن متتاز برتكزها يف جتمعات 
صناعية كربي كما متتاز بتقاليد معاديه للملكية 
االقطاعية و الربجوازية جلبته معها للمدينة من 

أسالفها القرويني عري البعيدين .
بالنظر اىل تلك الرتكيبه االجتماعية-السياسية 
يف روسيا القيصرية يف سياق و ضعها الدويل و 
األقليمي و الذى شهد دخول الرأمسالية العاملة 
الطبقات  تتنافس  حيث  االمربيالية  مرحلتها 
املختلفة  الرأمسالية  البلدان  يف  الرأمسالية 
علي اعادة اقتسام بلدان العامل الستغالل قوى 
االنتاج هبا و لفتح أسواق للصناعات الرأمسالية 
الضخمة جتنبا لدخوهلا يف أزمات فائض انتاج 

متكرره و سريعه
تفرض منطق  اليت  العاملية  الظروف  يف هذه 
التنافسية االقتصادية و العسكريه ، فرض على 
روسيا القيصرية أن ختوض جتربة التحديث و 
الصناعي  االنتاج  بادخال  الرأمسايل  التطوير 
بقاء  مع  االقتصادى  املستوى  على  الكبري 
املرتبطة  السابقة  االنتاج االقطاعية  عالقات 
باحلكم الديكتاتوري القيصري اخلايل من أي 

مظهر للحريات الساسية .
و  الداخلية  التناقضات  هذه  تروتسكي  بلور 
اخلارجية لروسيا القيصرية يف مطلع القرن 
الغري  املركب  -التطور  مقولة  يف  العشرين 

متكايف
اجلهد  هبذا  قام  عندما  تروتسكي  يكن  مل 
التحليلي جمرد منظر تارخيي أكادميي يطرح 
أسئلة جمردة و يعمل ذهنه لالجابة عليها ، لكن 
كان يف املقام األول معنيا مبسألة الثورة القادمة 
يف روسيا :طبيعتها و مضموهنا االجتماعي و 

الطبقي و مهامها امللحة .
مع  متاما  متفقا  بوضوح  تروتسكي  رأي  لقد 
لينني و كبار املاركسيني يف روسيا أن املسألتني 
التارخييتني األكثر مركزية و احلاحا يف روسيا 
الزراعية  امللكية  علي  القضاء  مسألة  هي 

و  هبا  املرتبطة  النبالء  طبقة  و  االقطاعية 
توزيع األراضي علي الفالحني و مسألة حتقيق 
حترر  و  الدميقراطية  و  السياسية  احلريات 
األقليات القومية ما يعين القضاء على احلكم 

القيصري الروسي العتيق .
و لكن ما هي الطبقة االجتماعية القادرة على 

اجناز هذه املهام التارخيية
الثورة  يف  الربجوازية  الطبقة  أجنزت  لقد 
وقادت   ، املهام  هذه   1789 الكربى  الفرنسية 
على  للقضاء  األخري  االجتماعية  الطبقات 
بقايا االقطاع و امللكية يف فرنسا ثم يف معظم 
الربجوازية  هل  لكن  ،و  الغربية  أوروبا  بلدان 
مازالت قادرة وراغبة يف قيادة ثورات اجتماعية 
أخرى بعد استقرارها كطبقة حاكمة يف أوروبا 

قرابة املائة عام .
أثبت  و  تروتسكي  أجاب  هكذا   . ال  بالطبع 
ثورات  الثورة  يف  االجابة  هذه  صحة  التاريخ 

روسيا الثالث
يف  حاكمة  كطبقة  الربجوازية  صعود  فمنذ 
كل  عن  للتخلي  متاما  مستعدة  بقيت  أوروبا 
مظاهر ليرباليتها يف مواجهة اخلطر األعظم 
 ، العاملة  الطبقة   - بقاءها  يهدد  بات  الذي 
األكرب  الشعبية هي اخلطر  الثورات  أصبحت 
الربجوازية و ملكيتها اخلاصة، و  الذي يهدد 
هلذا فضلت الربجوازية يف روسيا التحالف مع 
الفالحني  مع  التحلف  من  بدال  االقطاعيني 
كما فعل أسالفها يف فرنسا خوفا من من أن 
نزع امللكيات االقطاعية و توزيع األراضي علي 
الفالحني قد يهدد امللكية الربجوازية ذاهتا اذا 
حتركت اجلماهري املدينية و على رأسها الطبقة 

العاملة .
وهكذا فالتاريخ ال يكرر نفسه تكرارا

أما الفالحني فال ميكنهم أيضا أن يقودوا ثورة 
واحدة  ليسوا طبقة  وذلك ألهنم   ، اجتماعية 
منسجمة املصاحل فهم ال يؤدون دورا مستقال 
مشرتكا يف االنتاج االجتماعي ، فهناك تفاوت 
تفاوت يف رد  بالتايل  و  الزراعية  امللكيات  يف 
فعل الشرائح الفالحية املختلفة يف وقت الثورة 
اجلماهري  دور  ظل  أيضا  هلذا  و  االجتماعية 
تابعا  االجتماعية  الثورات  يف  الفالحية 

جلماهري املدن
الطبقة  تقوم  فهل  العاملة  الطبقة  اذا  بقيت 
العامة بدور الطبقة القادرة على توحيد األمة 

يف الثورة االجتماعية
الطبقة العاملة هى القوة االجتماعية الوحيدة 
التتمة على الصفحة 10
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حديدة دائما و تنويعات الحصر هلا و ألن الكثري 
الذاتية و على رأسها  العوامل اخلاصة و  من 
احلزب  -وجود  تنظيمها  و  اجلماهري  وعى 
العمايل الثوري ، لكل هذا طرح التاريخ فيما 
بعد العديد من الثورات يف بلدان العامل الثالث 
تصل  مل  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد 
للسلطة  الربوليتاريا  ال  و  الربجوازية  ال  فيها 
السياسية ، بسبب خوف األخرية من الثورة و 
بسبب ضعف األوىل ، ما خلق حالة من توازن 
الضعف مكنت لعناصر من املثقفني االمنتمني 
مثل  انقالبية  طرقا  اعتمدوا  الذين  و  طبقيا 
حرب العصابات كما حدث يف الثورة الصينية 
و املصرية و الكوبية و غريها من ثورات التحرر 
الوطين يف أواخر األريعينات و يف اخلمسينات 

و الستينات
هذه الثورات اليت مل تكن الطبقة العاملة جزءا 
لكن من  و  قمعية  نظما  بالطبع  أفرزت  منها 
ناحية أخري متكنت من حتقيق التحرر الوطين 
ولو بدرجة كبرية كما متكنت من اجراء بعض 
االصالحات االجتماعية و تقليص فساد النظم 
التى  االصالحات  هذه  كل  لكن  و   ، القدمية 
فرضت من أعلى مل تلبث أن تبخرت يف اهلواء 
مع أول أزمة واجهت هذه النظم ، و بقيت على 
لتعود  االحتكارية  الربجوازية  الطبقة  السطح 
بقوة مع موجة الليربالية اجلديدة يف السبعينات

الثورة الدائمة االن
الثورة  لنظرية  الساسية  الفروض  مازالت 
الثورة  أخذنا  لو  و  صحيحةاالن  الدائمة 
املصرية و ثورات الربيع العربي كنماذج لثورات 
على نظم بوليسية و عسكرية و ملكية و عميلة 
لالمربيالية و الصهيونية مل تتحقق فيها حتى 
الدميقراطية الربجوازية و مل تتحرر شعوهبا بعد 
من سيطرة الرأمسالية العاملية و من االستعمار 
االقتصادي و السياسي بل و حتى العسكري و 
تعاني فيها النساء و األقليات الدينية و العرقية 
و القومية أسوأ أشكال القمع و االضطهاد و 
نظرية  تعمل  كيف  بوضوح  ألدركنا  التمييز 
الثورة الدائمة باالجياب و بالسلب )الثورة الغري 
مكتملة( أو ) الثورة املضادة املستمرة ( وكيف 
أفرز التطور املركب العري متكافئ هذه النظم 
شديدة الرجعية كما أفرز القوى االجتماعية 

القادرة على اسقاطها بدرجة أو بأخرى.
الطبقة  جند  املصرية  يناير  ثورة  ففي 
الرأمسالية املصرية اليت منت و ترعرعت يف 
ظل الليربالية اجلديدة و ممثليها السياسيني 
تيار  من  أو  الليربالية  األحزاب  يف  سواء 

اليت تلعب دورا مستقال يف االنتاج الرأمسايل
و هي متجانسة املصاحل فليس لدى العامل ما 
ميلكه و يبيعه اال قوة عمله ، كما أن الطبقة 
و  برتكزها  متيزت  الفتية  الروسية  العاملة 
صناعية  جممعات  مدن  يف  يف  انتظامها 
حمدودة نسبيا لكن عالية الكثافة العمالية ، 
كما متيزت بتقاليد نضالية خاصة يف مواجهة 
اهنا   ، القيصرية  الدولة  و  األعمال  أصحاب 
الطبقة اليت جتعل منها شروط وجودها نفسها 
طبقة ثورية كما قال اجنلس عن الطبقة العاملة 

يف اجنلرتا
اذا تقع مهام الثورة الدميقراطية على الطبقة 
يف  مصلحة  األكثر  و  قدرة  األكثر  العاملة 
حتقيق الدميقراطية بقيادهتا لتحالف طبقي 
،ولكن  الصغرية  الربجوازية  و  الفالحني  مع 
تكتفي  لن  السلطة  الربوليتاريا على  بسيطرة 
بل  الربجوازي  الدميقراطي  الربنامج  بتحقيق 
ستشرع فورا يف اهناء اسلوب االنتاج الرأمسايل 
و طرح منط االنتاج االشرتاكي على أجندهتا 

منذ البداية.
“و هكذا تنضج الثورة الدميقراطية يف احلال 
لتصبح ثورة اشرتاكية و من ثم تتحقق الثورة 

الدائمة”
يتناقض هذا املفهوم املتصل للعالقة بني الثورة 
الصيغة  مع  االشرتكية  الثورة  و  اليمقراطية 
التارخيية اجلامدة ملفهوم الثورة على مراحل 
أن  البد  املتخلفة  البدان  يف  أنه  يقول  الذي 
تتحقق أوال الثورة االشرتاكية بقيادة الربجوازية 
اليت ينبغي أن تتويل السلطة السياسية لتسرع 
االنتاج الرأمسايل و بالتايل يزداد منو الطبقة 
باحلريات  تتمتع  أن  بعد  عيها  و  و  العاملة 
السياسية يف ظل حكم الربجوازية السياسيي و 
من ثم ميكن بعد فاصل زمين طويل من التطور 

الرأمسايل طرح الثورة الربوليتارية
هذا االختالف يف االسرتاجتية الثورية عرب عن 
البالشفة  بني  الشديد  اخلالف  يف  نفسه 
فقد   ،  1917 أكتوبر  و  فرباير  بني  املناشفة  و 
قبل املناشفة الدخول يف حكومة ائتالفية مع 
الربجوازية رفضت بشدة توزيع األراضي على 
الفالحني كما رفضت و قف احلرب االمربيالية 
و  لينني  بقيادة  البالشفة  جنح  بينما   ، فورا 
السوفيتتات  األغلبية يف  تروتسكي يف كسب 
حتريضم  و  بيرتوجراد  عمال  مع  بنضاهلم 
احلرب  و قف  أجل  من  اجلبهة  على  للجنود 
البالشفة  وضع  ثم  من  و  األراضي  توزيع  و 
منذ  اجندهتم  على  االشرتاكية  الثورة  بوضوح 

الليرباليني  يعطوا  مل  و  للثورة  األويل  اللحظة 
الفرصة الظهار براعتهم و مهاراهتم البيانية 
و القنونية فرفع البالشفة شعار كل السلطة 

لسوفيتتات العمال و اجلنود
كماركسيني أصيلني أدرك لينني و تروتسكي أن 
استمرار ديكتاتورية الربوليتاريا حتى استكمال 
الثورة االشرتاكية يف روسيا املتخلفة اقتصاديا 
مستحيل عمليا دون أن تساندها الطبقة العاملة 
املتقدمة يف  أوروبا  بلدان  من  أكثر  أو  بلد  يف 
تنفيذ الربنامج االشرتاكي و قبل ذلك يف هزمية 
الثورة املضادة، ما يعين أن الثورة الدائمة ينبغي 
أيضا أن تكتسب افاقا عاملية أوسع و أحدث ، 
بل أن ميتد مفهوم الثورة الدائمة ليعين انتصار 
الثورة االشرتاكية العاملية بتضامن نضال العمال 

و املضطهدين يف كل العامل
التناقضات  األويل  لعاملية  احلرب  فجرت 
يف  و  عامة  أوروبا  يف  الشديدة  االجتماعية 
روسيا بشكل مضاعف كوهنا احللقة األضعف 

يف الرأمسالية األوروبية
و أخذت الربوليتاريا الروسية بقيادة البالشفة 
على  االستيالء  يف  ترتدد  ومل  املبادرة،  زمام 
السلطة ، آملة كما قال لينني و تروتسكي يف أن 
حتفز الثورة يف روسيا املتخلفة ثورات أخرى يف 
البلدان املتقدمة ميكنها أن تساند الربوليتاريا 

الروسية الضعيفة .
التوقع  هذا  من  األول  اجلزء  أثبت  بالفعل  و 
اندلعت   1923 و   1918 أعوام  فبني   ، صحته 
سلسلة من الثورات يف أملانيا و النمسا و ايطاليا 
و اجملر متأثرة بانتصار الربوليتاريا الروسية، 

لكنها مجيعا و ألسباب عدة منيت باهلزمية
نظرية الثورة الدائمة بعد الثورة البلشفية

وضعها  اليت  الصيغة  صحة  التاريخ  أثبت 
بنجاح  روسيا  يف  الدائمة  للثورة  تروتسكي 
يف  استخدمها  اليت  الثورية  االسرتاتيجية 
تطوير وعي و تنظيم الطبقة العاملة و دفعها 

لالستيالء على السلطة
ان  و  النظرية  أيضا صحة  التاريخ  أثبت  كما 
الصينية  الثورة  هبزمية  سلبية  بطريقة 

1927-1925
يف هذ الوقت بدأ منظري ستالني الذي متكن 
من السيطرة عل قيادة الكومنرتن يف الرتويج 
واحد  بلد  االشرتاكية يف  نظرية  يعرف ب  ملا 
و نظرية الثورة على مراحل دفاعا عن سلطة 
البريوقراطية اليت ميثلها بعد أن اجهزت الثورة 

املضادة متاما على سلطة السوفيتتات
جديدة  أسئلة  دائما  يطرح  التاريخ  ألن  ولكن 

مدخل لنظرية الثورة الدائمة  



االسالم السياسي تعقد مواءمات و حتالفات 
تنحي  قبل  من  حتى  العسكري  اجمللس  مع 
العسكرية  توافق على احملاكمات  ،و  مبارك 
العسكري  اجمللس  قمع  على  و  للمدنيني 
االقباط  ملظاهرات  العماليةو  لالضرابات 
هتاجم  و  بل  ترجتف  و  ترتعش  و  والنساء 
عندما ترتفع املطالب باحلريات السياسية و 
باعادة توزيع الثروة لصاحل الغالبية العظمى 
العام  القطاع  شركات  استعادة  حتى  و  بل 
اليت بيعت بعقود فاسدة حكم القضاء نفسه 
الذي  الربملان  استخدمت  كيف  ببطالهنا, 
انتزعته اجلماهري من أنياب احلكم العسكري 
و  الشرطة  للتغطية على جرائم  عدة مرات 
اجمللس العسكري و كيف مل تتحرك لتقديم 
ال  و   ( حقيقية  اجتماعية  اصالحات  أي 
اليت  1200جنية(  لألجر  االدنى  احلد  حتى 
كانت يف مقدمة مطالب الثورة حتى أصبح 
اجمللس العسكري اال جلرة قلم من أجل حل 
هذا الربملان و اصدار اعالن دستوري مكبل ، 
هذه الربجوازية التى سارعت بتقديم فروض 
املتحدة  الواليات  حلكومة  الطاعة  و  الوالء 
كامب  باتفاقية  التزامها  مؤكدة  األمريكية 
ترفض  اليت  و  الصهيوني  الكيان  مع  ديفيد 
االعرتاف حتى حبق عدم التمييز جتاه النساء 

و األقباط و البدو و النوبيني .
يف  بشدة  تتعثر  الربجوازية  الديقراطية  حتى 
ظل تصدر الربجوازية املشهد السياسي بسبب 
رعب األخرية من خطر اجلماهري و )الفوضي(

و بسبب خوفها من هبوط مؤشرات البورصة 
أكثر من خوفها من االنقالب العسكري و لكن 
الثورة املصرية بل هو  تعثر  السبب األهم يف 
ثابت  بعد كرقم  العاملة مل تدخل  الطبقة  أن 
يف معادلة الصراع السياسي فما زالت تفتقد 
الثوري اجلماهريي القادر علي قيادة  حلزهبا 
غالبية الطبقة العاملة و الفالحني الفقراء و 
الربجوازية الصغرية يف صراع الهوادة فيه مع 

الرأمسالية.
كذلك الميكن أن نغفل الطابع العاملي للثورات 
العربية التى اشتعلت يف ظل عوملة الرأمسالية 
الليربالية اجلديدة و ضغط حكومات  أزمة  و 
شعوب  على  و  شعوهبا  على  أمريكا  و  أوروبا 
املنطقة العربية املكبلة بديون أنظمتها الفاسدة

وهكذا فان انتصار الثورات العربية أو تراجعها 
حترر  أو  السياسي  االصالح  مستوى  على 
الفلسطيين  الشعب  حترر  و  الوطين  القرار 
مصر)كما  يف  العاملة  الطبقة  بانتصار  رهن 
هو احلال يف سوريا وبقية بلدان املنطقة اليت 

تشهد سريورات ثورية(.

مالحظات حول » اجلي�س احلر «
بقلم : عامر السلموني

بعد أكثر من عامني ونصف على إندالع الثورة 
املأساة  هول  يزداد  سورية  يف  الشعبية 
السوري  الشعب  منها  يعاني  اليت  اإلنسانية 
أفق إلي  مع عدم وجود  يرتافق  مكوناته  بكل 
العيش حبرية  الشعب يف  يليب متطلبات  حل 
احلاكمة  الطغمة  إسقاط  يعين  وهذا  وكرامة 
هبا  املرتبطة  اجملرمة  الربجوازية  والطبقة 
.... يف الوقت نفسه بدأت تظهر قوى الثورة 
املضادة من املقاتلني االسالميني الراديكاليني 
املدعومني أصال من عدة جهات دولية وعلى 
راسها دول اخلليج الرجعية إن مل يكن رمسيا 
فمن جتار الدين ومن رأس املال الديين يف هذه 
الدول وبعض هذالقوى يدعمها النظام نفسه 
...وكل هذا يصب يف مصلحة النظام ويهدف 
حلرف الثورة الشبعية عن مسارها اإلنساني 
السوري... الشعب  أطياف  لكافة  اجلامع 

مسلحا”  طابعا”  تأخذ  الثورة  بدأت  أن  ومنذ 
الشعب  النظام يف قتل  إمعان  و  نتيجة توغل 
قوات  من  اإلنشقاق  حركة  السوري...بدأت 
كتائب ذات  النظام وتشكل اجليش احلر من 
توجه إسالمي معتدل وكتائب أخرى يف مناطق 
متفرقة نستطيع أن نقول عنها علمانية وتضم 
بني أفرادها شباب ذو توجه يساري وعلماني 
وحتى الكتائب األسالمية املعتدلة يف اجليش 
اليت  التوجهات  أفرادها كافة  احلر تضم بني 
تعرب عن مكونات الشعب السوري وعلى سبيل 
ريف  يف  كتائب  عدة  توجد  احلصر  ال  املثال 
وهذه  التابعة حملافظة محاه  السلمية  مدينة 
الكتائب يف مواجهة مستمرة مع قوات النظام 
ويف الوقت نفسه تعاني من التصرفات اهلمجية 
ملا يسمى جبهة النصرة والدولة األسالمية يف 
تقوم مبهامجة  واليت  )داعش(  والشام  العراق 
قوات  مواجهة  من  بدال”  احلر  قوات اجليش 
اليت  املناطق  على  للسيطرة  وتسعى  النظام 

عرب  املدنني  وإرهاب  احلر  اجليش  حررها 
فتاوى تكفريية ال متت لألسالم وأخالق الشعب 
السوري بأية صلة..وقد حدثين مؤخرا” أحد 
املقاتلني الذي يتبع إلحدى الكتائب املوجودة يف 
ريف مدينة السلمية عن معاناهتم والصعوبات 
اليت يواجهوهنا قائال”: معنا شباب سنة وعلويني 
هو  واحد  هدف  جيمعنا  وكلنا  وإمساعيلني 
إسقاط النظام ونيل حريتنا وإقامة دولة عادلة 
جلميع السوريني أبدا” ال هنوى محل السالح 
ولكن اجربنا على محله ..اصبحنا نقاتل على 
جبهتني ..جبهة النظام وجبهة داعش اليت ال 
يتبعون  مقاتلني  مهامجتنا وخطف  عن  تكف 
يد داعش  اكثر من شاب على  وإستشهد  لنا 
وحنن نعاني من قلة يف السالح كما” ونوعا” 
أسلحة  داعش  فيه  متتلك  الذي  الوقت  يف 
حديثة مع وفرة كبرية بالذخرية ووسائط النقل 
وال أنكر أننا مصابني ببعض اليأس من هذا 
الواقع ولكننا ما ذلنا مؤمنني بأهداف الثورة 
وإسقاط النظام ومعه هذه القوى املتطرفة اليت 
تدعي أهنا ثورية يف الوقت الذي متارس فيه 
الشعب  حبق  والتكفري  الرتهيب  أشكال  كافة 
النظام  أساليب  عن  بشيء  ختتلف  ال  واليت 
الذي دار بيين وبينه  وأفعاله...وبعد احلديث 
زاد إمياني بضرورة مواجهة هذه القوى وفضح 
أي  أفعاهلا حتت  تربير  أكثر وعدم  تصرفاهتا 
منذ  الثورة  أسلمة  حاول  من  كل  وإن  مسمى 
البداية واإلحياء بأهنا حرب ضد األسالم وبأن 
وال ميثل  للثورة  ينتمي  ال  األسالم مستهدف 
الشعب وال يعرب عن تضحياته..علينا مجيعا” 
أن نعي خطورة هذه املرحلة اليت متر هبا الثورة 
وإن النسمح ألحد أن يلتف حول املفهوم الثوري 

حلسابات خاصة وفئوية ضيقة .............
 الثورة مستمرة اجملد ألرواح الشهداء 

كل السلطة والثروة للشعب
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 جريدة يصدرها تيار اليسار الثوري في سوريا

جبهة طريق الثورة:
 اآفاق التطور.. وحتديات الواقع

 بقلم خالد عبد الشهيد
السبت 5 أكتوبر 2013

يف حلظة فارقة من عمر الثورة املصرية، تشهد 
الطوفان  مصادرة  بعد  جذراً،  حاالهتا  أكثر 
اجلماهريي الذي أطاح حبكم اإلخوان املستبد 
الدولة،  عسكرة  إعادة  لصاحل  يونيو   30 يف 
ويف ظل حالة االستقطاب احلاد بني السلطة 
الدولة  مؤسسات  رأسها  وعلى   - احلاكمة 
وحلفائهم  اإلخوان  مجاعة  وبني   - األمنية 
احلكم  كرسي  الستعادة  باستماته  املقاتلني 
الدولة  حماوالت  مواجهة  ويف  ضاع،  الذي 
املوروثة عن نظام مبارك واملتحالفة مع قطاع 
الديكتاتورية  بناء  »املدنية«، إلعادة  القوى  من 
اإلرهاب«  على  احلرب  شعار«  حتت  القمعية 
الثورة  طريق  جبهة  انطالق  يأتي  الكاذب.. 
)ثوار( ليحمل كثرياً من األمل والتحدي لقطاع 
عريض من الثوار القابضني على مجر استكمال 
يف  األساسية  بأهدافها  واملتمسكني  الثورة 
»العيش واحلرية والكرامة اإلنسانية والعدالة 

االجتماعية«.
من  كثرياً  تراود  الثورية  اجلبهة  فكرة  ظلت 
الثوريني املؤمنني بأن توحيد اجلهود وتنسيقها 
عريض  لتيار  يوم  كل  أمهيتها  تزداد  ضرورة 
مواجهة  يف  مشرتك  نضايل  تاريخ  جيمعه 
االستبداد بعضه بدأ يف مواجهة نظام مبارك 
منذ سنوات، ذلك التيار الذي يتكون اآلن من 
سديم هائل من اآلالف ينتظم بعضه يف أحزاب 
بصورة  آخرون  ويتحرك  ثورية  حركات  أو 
للثورة  العام  النفري  دائماً  ينتظرون  مستقلة 

ليتقدمون الصفوف.
مظاهرات  يف  بقوة  يتشكل  التيار  ذلك  رأينا 
يف  ثم   ،2003 يف  العراق  غزو  ضد  التحرير 
 ،2008 واحمللة   ،2005 »كفاية«  احتجاجات 
لثورة 25 يناير ليكسب لصفوفه كثري  وصوالً 
اجمللس  معركته ضد  ويستكمل  األنصار  من 
حتى  اإلخوان  استبداد  ضد  ثم  العسكري 

اإلطاحة هبم يف 30 يونيو.
العمل  جتارب  جاءت  السنوات  تلك  وطوال 
فعاليات  على  للتنسيق  أقرب  اجلبهوي 
واحتجاجات أكثر من كونه جتسيد لـ« اجلبهة 
املتحدة«، فشهدنا يف كثريٍ من األحيان مندوبني 
عن حركات سياسية أو أحزاب يلتقون لالتفاق 
يف الغرف املغلقة على تكتيك أو فعالية معينة 
لينتهي بعدها التنسيق، أو يستمر لكن بصورة 

غري مؤثرة.
ومن هذا التصور لقوام التيار الثوري املستهدف 

مت  تطوره،  وآفاق  اجلبهة  بناء  يف  مشاركته 
وتنظيمي  سياسي  لتصور  مبادرة  صياغة 
وحركي حياول قدر اإلمكان تالفى إشكاليات 

التجارب السابقة.
أهداف اجلبهة: الثروة والسلطة للشعب

فإهنا  للجبهة،  التأسيسي  البيان  يؤكد  كما 
التأسيسي  بياهنا  يف  اجلبهة  تؤكد  انطلقت 
أجل  من  الناس  مع  »لتناضل  انطلقت  أهنا 
توزيع  إعادة  جوهرها  جذرية،  إصالحات 
الفقراء  من  املصريني  لصاحل مجاهري  الثروة 
وحمدودي الدخل«. فالثروة والسلطة للشعب، 
ولن يكون هناك عدالة اجتماعية حقيقية إال 
الثروة لصاحل ماليني املصريني  بإعادة توزيع 
الذين يقفون حتت خط الفقر أو على حافته 
يف حني ينهب األغنى ألف أسرة يف مصر أكثر 
من نصف ثرواهتا. وسلطة الشعب لن تكون إال 
بضمان املشاركة الشعبية يف صنع القرار يف 
كل موقع و جمال، وفرض الرقابة الشعبية على 
املؤسسات املنتخبة والسلطة التنفيذية وأجهزة 
املنتخبني  املمثلني  عزل  يف  واحلق  احلكم، 

عندما يفقدون ثقة ناخبيهم.
اهليكل التنظيمي: وحدة الفعل ومرونة احلركة

بناءاً على الرؤية السابقة لواقع احلركة الثورية 
التعبري  اجلبهة  تستهدف  الذي  التيار  وقوام 
عنه، تسعى اجلبهة إلبداع هيكل شبكي يضم 
أفراد مستقلني أو أعضاء يف جمموعات داعمة 
التقليدي،  اهلرمي  الشكل  يتجاوز  للجبهة 
للعمل  نوعية  جلان  إىل  األعضاء  ضم  يتم 
اجلماهريي، واإلعالم والتنظيم والسياسة ثم 
قاعدي  تنسيقي  شكل  يف  األعضاء  ينخرط 
املختلفة  املواقع  يف  اجلبهة  أعضاء  كل  يضم 
من احملافظات واجلامعات والنقابات واألحياء 

ومواقع العمل.
فمثالً ستضم جمموعة جامعة القاهرة طالب 
أبريل،  و6  ثوريني،  واشرتاكيني  مستقلني، 
بابتكار  يقومون  اجلبهة  أعضاء  من  وغريهم 
ختوض  أو  التعليم،  جمانية  تدعم  محالت 
انتخابات على برنامج موحد توافقي يعلي من 
قيمة السياسي املشرتك ويناقش االختالفات 
ويبلورها، كما مت إقرار آلية التوسط والتحكيم 

حلل اخلالفات حال حدوثها.
الفرص والتحديات

الصعوبة يشهد  واقع شديد  تولد اجلبهة يف 
غري  الديين  املدني/  اإلستقطاب  من  حالة 

من  إعالمي  هبجوم  ينبئ  مما  املسبوقة، 
يعلن  فكالمها  واإلخوان(  )السلطة  الطرفني 
من ليس معنا فهو ضدنا، فماذا ينتظر من هو 
فعلياً ضد االثنني ويراهم طريف الثورة املضادة 
كان  واآلخر  بإستبداد  اليوم  حيكم  أحدهم 

حيكم وسعى لنفس االستبداد.
يستدعي ذلك اهلجوم اإلعالمي )أو التجاهل( 
ضرورة التماسك، والبحث عن مساحات العمل 

املشرتك وهي بالفعل مساحات شاسعة.
التحدي اآلخر هو التقوقع داخل الغرف املغلقة، 
فاجلبهة أكدت من يومها األول أهنا جبهة نضال 
يف وسط اجلماهري ستخنق نفسها إذا مل تلتحم 
بقضايا الناس احلقيقية وختوض معهم معارك 
صغرية تعيد هلم ثقتهم بقدرهتم على التغيري 
وتفضح حماوالت النظام املستمرة يف طبعاته 
املختلفة )مبارك، طنطاوي، مرسي( لرتويض 

ومصادرة حركة اجلماهري وثورهتا.
فرص  اجلبهة  انطالق  حيمل  العكس  على 
أزمة  ظل  ففي  الثورة،  الستكمال  حقيقية 
النظام العاجز عن حتقيق مطالب اجلماهري، 
واليت الميكن حتقيقها دون تنفيذ إصالحات 
ال  وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  جذرية 
توجد أي بادرة لتنفيذها من هذا النظام الذي 
اإلرهاب  ضد  املزعومة  حربه  من  سيخرج 
ليواجه غضب اجلماهري اليت فوضته أو اليت 

مل تفوضه.
ميثل اخلطاب املباشر والبسيط الذي يتناول 
للكسب  الطرق  أقصر  املواطنني  احتياجات 
الرطان  عن  اخلطاب  بَعُد  وكلما  واحلشد، 
املباشرة  املصاحل  عن  البعيدة  والشعارات 
للجماهري كلما كان قبول اجلبهة ممكناً، فبعد 
عامني وأكثر للثورة فقدت قطاعات كبرية من 
ارتبط  الذين  السياسيني  يف  ثقتها  اجملتمع 

بعضهم باالنتهازية.
ضخمة  سياسية  معارك  القادم  العام  يشهد 
ثم  الربملان  وانتخابات  الدستور  استفتاء  مثل 
النقابات  انتخابات  غري  الرئاسة  انتخابات 
واحتادات اجلامعات اليت ميكن أن تكون فرص 

للدعاية الثورية غري مسبوقة.
الثورة املصرية ولدت لتنتصر، تسري أحياناً يف 
الثورية  اخلربات  تراكم  ولكن  متعرجة  طرق 
العظيمة اليت تولدت بعد إسقاط ثالث رؤوس 
»إسقاط  طريق  على  أننا  تؤكد  واحد  لنظام 

النظام« طال أو قصر هذا الطريق.
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عقب االتفاق الروسي-األمريكي الذي عُقِد يف 
١٤ أيلول يف جنيف إلزالة الرتسانة الكيميائية 
بني  املفاوضات  استمرت  السوري،  للنظام 
خمتلفالقوى الكربى هبدف التوصل إىل اتفاق 
السالح  نزع  ينظم  املتحدة  األمم  منظمة  يف 

الكيميائي يف سوريا.
به  قبل  الذي  الروسي-األمريكي،  االتفاق 
التفتيش  عمليات  يتيح  األسد،  الديكتاتور 
الفعلي  والتدمري  املتحدة  األمم  من  خلرباء 
 .٢٠١٤ العام  أواسط  الكيميائيحتى  للسالح 
فابيوس  لوران  فرنسا  خارجية  وزير  وأعاد 
التأكيد على إلتزام باريس بـ«قرار قوي وملِزم«، 
وطرح »ثالثة شروط«،خاصة وأن القرار »ينص 
على إمكانية اختاذ تدابري حتت الفصل السابع 
من ميثاق األمم املتحدة« يف حال عدم التزام 
هذه  السالح،  بتعهداهتبنزع  السوري  النظام 
النقطة هي من نقاط اخلالف األساسية بني 
الغربية من جهة والصني وروسيا من  القوى 
جهة أخرى. وقد عارضت روسياوالصني يف 
أوقات سابقة ثالثة مشاريع قرارات يف جملس 

األمن للضغط على الديكتاتور السوري.
يف الوقت عينه، صرح رئيس االئتالف الوطين 
حلضور  مستعد  أنه  جربا،  أمحد  السوري، 
مؤمتر السالم يف جنيف إذا كانت من أهدافه 
إقامةحكومة انتقالية تتمتع بصالحيات كاملة.

احلل األسوأ
من  به  والقبول  الروسي-األمريكي  االتفاق 
جانب االئتالف الوطين السوري، املدعوم من 
أخرى  مرة  يثبت  الغربية،  اإلمربيالية  القوى 
الربجوازية  املعارضة  هذه  استعداد  مدى 
السورية.  الثورية  السريورة  إلهناء  واالنتهازية 
رأس  تغيري  على  يقوم  الذي  اليمين«،  »احلل 
احلل  يبقى  بنيته  على  احلفاظ  مع  النظام 
املفضل للقوى اإلمربيالية احلليفة أو املعاِرضة 

للنظام السوري.
احلركة الثورية الشعبية عارضت عدة مرات 
هذا النوع من »احللول السياسية« اليت تضر 
مبصاحل احلراك. يف سوريا، احلركة الثورية 
الشعبية تستمر يف كفاحها اليومي ضد نظام 
األسد االستبدادي وضد اجملموعات اجلهادية 

املعادية أيضا للثورة وأهدافها.
املاضية، نشرت  يوم اجلمعة  خالل مظاهرة 
جلان التنسيق احمللية بيانا يف ٢٠ أيلول احلايل 
سيحرر  من  وحدهم  »السوريون  بعنوان: 

وحشية  من  الرغم  على  أنه  وأعلنت  سوريا« 
النظام السوري وضعف اجملتمع الدويل، فإن 
إرادة الشعب السوري املتزايدة على االخنراط 
واملشاركة يف الثورة وأكدت على أن إرادة الشعب 
الطغيان.  ضد  سالح  أقوى  تبقى  السوري 
وأعادت جلان التنسيق التأكيد على أن الغالبية 
العظمى من احلركة الثورية الشعبية ترفض 
أدانت  كما  آخر،  باستبداد  استبداد  استبدال 
ممارسات الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
)داعش( اليت »ال ختتلف عن ممارسات النظام 

السوري يف القمع وإلغاء حرية التعبري«.
احلر  السوري  اجليش  بني  املعارك  وتتزايد 
وداعش يف املناطق احملررة، يف حني تستمر 
األخرية يف هجماهتا املستمرة ضد امليليشيات 
تستمر  الشعبية  املعارضة  الكردي.  والشعب 
بالنمو يف املناطق احملررة من سلطة النظام 
ضد اجلماعات اجلهادية مثل داعش وغريها. 
الثورةالشعبية يف سوريا، حيث يشكل التنظيم 
الذاتي إحدى مساهتا األساسية، هي أبعد من 

أن تزول...

حوايل 100 مصاب، أكثرهم إصاباهتم خطرة 
يف أحياء طريق السد واملخيم ومشال اخلط !!

اعدام ميداني ألم مع ثالثة من أطفاهلا!! 
دبابة توقفت على بعد 100 مرت من بناء سكين 
يف حي مشال اخلط، ال توجد فيه أية مظاهر 
أحياء  من  نزحوا  مواطنون  يقطنه  مسلحة، 
املخيم و طريق السد و البلد، وأطلقت حوايل 
20 قذيفة خلفت 12 شهيداً من بينهم أطفال 
أعمال  ومازالت  اجلرحى!!  وعشرات  ونساء 
ناجني  عن  للبحث  جارية  واالنقاذ  البحث 
أهنا مازالت حتت  واخراج جثث أخر ىيتوقع 

األنقاض!! 
هاي أخبارنا اليوم وماشي احلال عايشني!!!

املهم طمنونا عنكم!!! 
درعا | حي مشال اخلط 

جرّاء  اللحظة  هذه  حتى  الشهداء  أمساء 
القصف العنيف على احلي والعدد قابل للزيادة 

:
1 - الطبيب البيطري ماهر مزعل - املخيم 

2 - ورود صاحل حرفوش )زوجة الشهيد ماهر 
مزعل( - املخيم 

حممد  صاحل  األستاذ  الفاضل  املربي   -  3
حرفوش - املخيم 

الشهيد  )ابنة  حرفوش  صاحل  يامسني   -  4
االستاذ صاحل حممد حرفوش( - املخيم

وائل مزعل )عام واحد( -  الطفل ميان   - 5
املخيم 

6 - افتكار حسن احلسني وهي ام الطفل ميان 
مزعل - املخيم

ذوي  من  وهو  مزعل  حممد  كامل   -  7
االحتياجات اخلاصة - املخيم 

8 - اهلام احلريري - احملطة
9 - الطفلة سجود أمحد أبو زعرور

10 - الطفل أغيد أمحد ابو زعرور )أخ الشهيدة 
سجود(

11 - الشهيد حممود فرحان جببوج - من درعا 
البلد

12 - الشهيد عبد الرمحن احلمادي - من حي 
طريق السد

نعم،،، ارتفع عدد الشهداء ليصبح 24 شهيداً،، 
مت توثيق أمسائهم وجتهيزهم للدفن يف صباح 
يوم غد،، بينما عدد اجلرحى أصبح أكثر بكثري 
بعضهم  نقل  والكثريون حاالهتم حرجة،، ومت 
إىل مشايف األردن!!! ومن املتوقع أن يستشهد 
بسبب  األردن  إىل  نقلهم  مت  ممن  الكثري 

االصابات البليغة... 
نشكركم على حسن املتابعة!!! وإىل اللقاء يف 

قصف آخر

من يوميات الثورة يف درعا
منيار احلسن

تشرين   13 مساء  درعا،،،  مدينة  من  رسالة 
األول/أكتوبر 2013

يتسائل مرسلها.....
طمنونا  عنكم؟

هل أنتم خبري و كل  شي متام؟ 
حنن أيضاً خبري،،، لكننا تعرضنا لست غارات 
بالطريان على السد واملخيم و الشوارع األكثر 
القصف  عن  عدا  هذا  بالسكان!!!  اكتظاظاً 

املدفعي واألسلحة املتوسطة!!! نتيجة لذلك، 
حارة كاملة سوّيت باألرض، هي )حارة النعيم 
يف خميم النازحني، أي أهل اجلوالن احملتل(!!!!

13العدد السادس عشر
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الطائفة  من  مدنيون  هلا  تعرض  طائفية  قتل 
العلوية اليت ينتمي إليها األسد قوبلت بتحذيرات 

من إسالميني متشددين طالبوه بأن يصمت.
ومثلما كانت تفعل أجهزة األمن احلكومية تتابع 
يقوله  ما  كثب  عن  اإلسالمية  اجلماعات 

الناشطون على اإلنرتنت.
وقال ناشط من دير الزور »يعرفون كل شيء. 
أو  لقتلك  سببا  تكون  أن  واحدة ميكن  كلمة 
اختفائك... ينظرون يف أمسائنا وفيما نقوله 
يراقبوننا  اجمللة.  تلك  أو  الصحيفة  هلذه 

كالصقور. وبعدها يتحركون.«
وأدين رامي جراح وناشطون آخرون علنا يف 
»عمالء  عنوان  حتت  اإلنرتنت  على  موقع 
نشطاء  أم  عموما  وسوريا  الرقة  يف  الغرب 

دميقراطيني وهل الفرق معترب شرعا؟«
اخلطط  رغم  تنحسر  ال  حرب  خضم  ويف 
يف  جنيف  يف  للسالم  مؤمتر  لعقد  الدولية 
يناير كانون الثاني ال جيد السوريون سبيال 

للتصدي للجماعات املسلحة.
ويقول جراح إن من دعوا حلرية التعبري جيب 
أن يتحملوا قدرا من اللوم. ويضيف »كنا نقول 
حسنا إهنم يؤمنون باهلل ويقاتلون على اجلبهة 

... وجتاهلنا االنتهاكات اليت ارتكبوها«.
ويقول عبد اهلل الناشط الذي فر من حمافظة 
حلب إن جتربة الوقوف يف وجه عائلة األسد 
السوريني  ستجعل  القمع  من  عاما   40 بعد 
ويعلنون  اخلوف«  »حاجز  سريعا  حيطمون 

معارضتهم للقاعدة.
مناهضة  مظاهرات  على  مؤشرات  وظهرت 
لإلسالميني، وصور بعض الناشطني مسرية 
حلب.  يف  مبنى  أمام  الشهر  هذا  نظموها 
العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  أن  يعتقدون 
والشام حتتجز فيه زمالء هلم. وأظهر فيديو 
وهم  ناشطا   30 حنو  »يوتيوب«  موقع  على 
بأرض  خمطوف  للعار  يا  للعار  »يا  يرددون 
بأرض  خمطوف  للعار  يا  للعار  يا  الثوار.. 

األحرار«.
ومثلما يتهم األسد معارضيه بأهنم عمالء لقوى 
أجنبية يقول إسالميون متشددون يف سوريا إهنم 

لن يستمعوا لشكاوى »خونة«.
النصرة  جبهة  من  مقرب  سوري  مدون  ونفى 
-وهي مجاعة أخرى مرتبطة بالقاعدة- ما يردده 
إهنا  ويقولون  وترويع  قمع  عن حدوث  ناشطون 
تنطوي على مبالغة والقصد منها »إرضاء الغرب« 

بالنيل من اإلسالميني.
وقال »من يتهمون اإلسالميني بارتكاب انتهاكات 

يتبعون أجندة غربية«.
رويرتز

وتوزيع التقارير والتسجيالت املصورة.
لكن يف األشهر القليلة املاضية أخذت األحداث 
منعطفا أخطر.. فقد اختفى بعض من يعملون 
على جثثهم  عثر  احلاالت  بعض  يف حلب. ويف 
ملقاة يف الشوارع وهبا عالمات تعذيب وطلقات 
رصاص. وقال أصدقاء وأقارب نشطاء آخرين إن 

متشددين أبلغوهم أن ذويهم اعتقلوا.
ويصف »حازم داكل« من إدلب ما قد يعنيه هذا.

تركيا  يف  أيضا  يعيش  -الذي  داكل  حمنة  دأت 
نارية  دراجة  أرغم رجالن يستقالن  اآلن- حني 
سيارته على التوقف بينما كان يصور يف منطقة 
والشام،  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تديرها 
واحتجزوه يف منزل واهتموه مبناهضة اإلسالم. 

كان سعيد احلظ ومتكن من الفرار من نافذة.
تبدد أي شك فيما كان سيحدث له لو مل يهرب 
بعد اتصال هاتفي بني أحد حمتجزيه وقريب له 
مازال يف سوريا. قال »كانوا يعتزمون إعدامي يف 
نفس الليلة اليت هربت فيها. كانوا سيقتادوني إىل 

مصنع مهجور كانوا يعدمون الناس فيه.«
*حتت املراقبة

احرتام  كسب  يف  املتشددون  اإلسالميون  جنح 
السوريني يف مشال البالد إما حلماسهم للقتال أو 
لقدرهتم على فرض النظام بعد اندالع صراعات 
على  لقدرهتم  وإما  متناحرة،  ميليشيات  بني 
هذا  لكن  والدواء.  الغذاء  من  اإلمدادات  توفري 
ال يربر إخفاقاهتم يف أعني الناشطني املطالبني 

بالدميقراطية.
قال جراح »مشكلتنا معهم ايديولوجية. يريدون 
فرض ايديولوجيتهم دون أن يسألونا عن رأينا.«، 
وهم  التعبري  حرية  من  حرمنا  »النظام  وأضاف 
يفعلون نفس الشيء. أي ليربايل أو من ال يرونه 
مسلما بالدرجة اليت تتفق مع معايريهم سيعتقل. 
اإلذاعات احمللية من مركز  تبث كل  أن  يريدون 

يسيطرون عليه.«
ناشطا   60 األقل  على  يعرف  إنه  جراح  وقال 
اختفوا يف ظروف  أو  القاعدة  اعتقلهم مسلحو 

غامضة.
يسيطر  منطقة  يف  يعيش  مازال  رجل  ووصف 
عليها املقاتلون قرب مدينة محاة يف وسط سوريا 
على  وجتربه  تتملكه  مازالت  اليت  اخلوف  حالة 
نظام  كان  كان حيدث حني  مثلما  إخفاء هويته 

األسد يسيطر على املنطقة.
وقال »أعيش يف منطقة حمررة من البالد قرب 
الوقت...  طوال  حويل  أتلفت  وأنا  أسري  محاة.. 
من  فيها  هنرب  كنا  اليت  األيام  إىل  عدنا  كأننا 
املخابرات. لكننا اآلن هنرب من إخواننا املسلمني«.
وقال الناشط -الذي يفضل هو شخصيا وجود 
دولة إسالمية- إن إدانته على اإلنرتنت لعمليات 

السوريون ووسائل اإلعالم العاملية.
البعض مثل عبد اهلل اضطر إىل الفرار كي ينجو 

بروحه.
ويقولون هم ومن بقوا يف سوريا إن اإلسالميني 
املتشددين بدأوا محلة إلخراسهم وإسكات حرية 
قتل  املاضي  الشهر  ويف  عام.  بشكل  التعبري 
ناشطان إعالميان بالرصاص يف وضح النهار يف 
حلب كربى املدن السورية، واعتقل البعض واختفى 

آخرون.
*اخلوف من القاعدة

الدولة  تبثه  الذي  اخلوف  عن  حتدث  البعض 
وجه  على  والشام  العراق  يف  اإلسالمية 
اخلصوص. فاجلماعة اليت يهيمن عليه مقاتلون 
أجانب خاضوا حروبا أخرى من ليبيا إىل العراق 

وأفغانستان ال يتغاضون عن االنتقاد.
يف  إذاعية  حمطة  أدار  الذي  جراح  رامي  وقال 
تشرين  أكتوبر/  شهر  أوائل  حتى  الرقة  مدينة 
األول حني أغلقها مسلحو الدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام واعتقلوا أحد زمالئه »مستحيل أن 
أذهب لسوريا اآلن. أنا مطلوب من النظام ومن 

القاعدة.«
يعيش »جراح« اآلن يف تركيا حيث تواصل حمطة 
كناشط  جراح  واشتهر  سوريا.  اىل  بثها  )أنا( 
دراسته  من  واستفاد   2011 عام  اعالمي 
باإلجنليزية ليحقق شهرة دولية كمدون من داخل 
دخول  السورية  السلطات  تقيد  حيث  دمشق 

وكاالت األنباء األجنبية.
كان يكتب باسم مستعار هو »صفحة الكسندر« 
وحني فشل ذلك يف إخفاء هويته فر من البالد 
»حمررة« يف مشال  مناطق  إىل  لكنه عاد الحقا 
إذاعية يف  إنشاء حمطة  سوريا حيث ساهم يف 

الرقة.
وقال إن احملطة أخطأت حني فتحت أمواج األثري 
جام  يصبون  كانوا  الذين  هاتفيا  املتصلني  أمام 

غضبهم على اإلسالميني.
إن  ويقولون  يتصلون  الناس  »كان  قائال  ومضى 
فعلت هذا  والشام  العراق  اإلسالمية يف  الدولة 
)تعدوا  أو  متجري(  أغلقوا  )لقد  يقولون  وذاك. 

على زوجيت وأجربوها على ارتداء احلجاب(.« 
يستخدمون  كانوا  الذين  اإلسالميون  واهتمه 
اإلنرتنت باإلحلاد ورصدوا جائزة ملن يأتي برأسه.
وكثريا ما يواجه الصحفيون شكوكا ومضايقات 
من جانب مقاتلني ومسلحني جيربوهنم على وقف 
التصوير ويصادرون أحيانا معداهتم، أو يهامجون 
شققا أو مقاهٍ أنشأوا فيها »مراكز إعالمية« لنشر 

املح��ررة  املناط��ق  يف  ن�سط��اء   
يعت��رون خماب��رات االأ�س��د و”الدول��ة” 

وجهان لعملة واحدة



 أسعفونا واسعفوا مدرسينا  
 أسعفونا واسعفوا مدارسنا  

 الشتاء بدأ وبدأ معه الربد إن شئتم صدقتم ما 
اليوم  ألننا  التصدقوا  بأن  احلق  ولكم  نقول 

نعيش يف ظروف تبدو وكأهنا خيال. 
 إخوتنا األكارم هناك تنهدات وحسرات ودمعات 

تذرف على وجنات الرجال. 

بتأمني صحي شامل جلميع  العمال  يطالب 
األندونيسيني، اعتبارا من األول من يناير من 

العام املقبل 2014.
ويأتي مطلب العمال لوضع حد أدنى جديد 
يبلغ3.7 مليون روبية )333 دوالرا( فى الشهر، 
الغذائية، السيما  املواد  أسعار  الرتفاع  نظرا 
الزيادات فى أسعار اثنتني من السلع املدعمة، 
ويطالب  والكهرباء.  الوقود  ومها  العام  هذا 
العمال أيضا بأن تقدم احلكومة حوافز هلم 

وتنهي توظيف العمالة املؤقتة.
ويف العاصمة جاكرتا، انتزع العمال زيادة من 
2.2 مليون روبية )194 دوالر أمريكي( إىل 2.4 
مليون روبية )211 دوالرا( للعمال، هذه املدينة 
اليت مجعت لوحدها 200.000 ألف متظاهر. 
لفدرالية  العام  الكاتب  روي،  يونس  وخلص 
يف  العمال،  مطالب  االندونيسية،  النقابات 
اىل  لألجور  األدنى  احلد  رفع  ثالثة حماور: 
االجتماعيني  واحلماية  الضمان  الضعف، 
جلميع العمال، ثم سحب القانون اليت يضفي 
اهلشاشة على جمال الشغل، والذي مبوجبه 
حقوق  بدون  العمال  طرد  للشركات  ميكن 
االقتصاد  بتكبيد  العمال  وهدد  اجتماعية. 
ما مت جتاهل  إذا  االندونيسي خسائر مجة 

املطالب الثالثة الرئيسة للحركة العمالية.
لعامل  شهري  ألجر  املتوسط  احلد  ويعادل 
يف  للشهر،  أورو   150 من  أقل  اندونيسي 
مليون نسمة حتت خط   30 فيه  تعيش  بلد 
كما  االندونيسي،  االقتصاد  الزال  الفقر. 
و   70 سنوات  سوهارتو  الديكتاتور  شيده 
الليربالية، مغتصبا حلقوق  80، مستمرا يف 
هكذا  األجنيب.  الرأمسال  جلذب  العمال، 
االندونيسيني،  العمال  من  باملئة   65 يشتغل 
بعقدة حسب أرقام OIT، وبدون ترسيم. كما 
جرمت احلريات النقابية، كاحلق يف اإلضراب 
املرهون مبوافقة رب العمل، وهذا ممنوع حتى 

يف القطاع العمومي.
اجملموعات  اندونيسيا  اىل  أيضا  تتوجه 
الصناعية املصنعة لألحذية الرياضية، كنايك 
اجلمعيات  طرف  من  واملدانة  وأديداس، 
العمال، نظرا ألساليبها  املدافعة عن حقوق 
األطفال  تشغيل  يف  وتورطها  االستغاللية، 

بشكل واسع.
حممد الساعي
عن جريدة املناضل-ة

اندوني�سيا:اإ�س��راب ع��ام الأكرث   
من ثالثة ماليني عامل للمطالبة برفع احلد 

االأدنى لالأجور

اح�سائيات القتل املتوا�سل للطغمة يف حربها 
�سد ال�سعب

ضحايا  عدد  متثل  التالية  اإلحصائيات 
جرائم النظام السوري يف سوريا حتى هناية 
شهر تشرين أول/أكتوبر 2013 وذلك طوال 
31.5 شهراً / 961 يوماً / 23,064 ساعًة ، 

وتتلخص بالبيانات التالية:
بينهم   شهيداً   95,981 الشهداء:  عدد   -
1,680 فلسطيين، و 8,639 شهداء أطفال، 
و   7,670 شهداء نساء: ، و3,252 شهداء 

حتت التعذيب.
-  عدد اجلرحى التقرييب: فوق 149,420

فوق  التقرييب:  الكلي  املعتقلني  عدد   -
248,957

- عدد املفقودين التقرييب: فوق 90,920
فوق  سورية:  خارج  الالجئني  عدد   -

3,015,240
فوق  سورية:  داخل  النازحني  عدد   -

6,800,000
باملعدالت  اإلمجالية  األعداد  تفيد  حيث 

التالية: 
- كل 4 دقائق……. يعتقل النظام مواطناً 
- كل 10 دقائق…. جيرح النظام مواطناً 
- كل 13 دقيقة….. يغيّب النظام مواطناً 
- كل 15 دقيقة….. يقتل النظام مواطناً 

- كل يوم…يقتل النظام 9 أطفال 
حتت  مواطنني   4 النظام  يوم…يقتل  كل   -

التعذيب
- كل يوم…يتسبب بتهجري  3,137   مواطناً إىل 

اخلارج، ونزوح   7,075  مواطناً يف الداخل
عن مركز دراسات اجلمهورية الدميقراطية

 ر�سالة من الغوطة ال�سرقية املحا�سرة،  
 امور كثرية يف هذه األيام أيام احلصار اخلانق 
أو  إليها  الدخول  الشرقية مينع  الغوطة  على 
يف  يدور  عما  تسمعون  لعلكم  منها.  اخلروج 
الغوطة الشرقية والنظام يتبع سياسة اجلوع 
أو الركوع وأهلنا صامدون إىل اآلن ولكن بدأت 
األصوات تتعاىل وبدأ الناس يصرخون والظلم 

يشتد يوماَ بعد يوم  
 الخبز - الكهرباء ال وقود والشتاء على األبواب 
- ال عذاء - شح مدقع يف الدواء وهناك من 
يهمس يف اآلذان تعالوا لنصاحل النظام وهؤالء 

املرجفون حيالوا الضغط على أهلنا  
تقوم  كيف  التتصوروا  أنتم  األكارم   إخوتنا 
خاوي  املدرسة  إىل  طفلك  ويذهب  صباحاً 
لفها  تريد  البطن ال يوجد لديك كسرة خبز 

لطفلك  
غرام سكر   100 عن  نبحث  كيف   التتصوروا 
أو حتلية  الشاي  مثل  للطفل  ما  شيئاً  لصنع 
إن وجد  كأس من حليب لطفل يرضع طبعاً 

احلليب  
طالبة  األطفال؛  عند  اجلوع  شدة   التتخيلوا 
عمرها 12 سنة كانت تسري يف الطريق وقعت 
وفقدت وعيها نقلت إىل إحدى النقط الطبية 
امليدانية يف دوما وعند معاجلتها تبني أن هذه 
الطفلة جائعة، استدعت والدهتا فسئلت عن 
سبب جوعها فقالت: إن دورها يف الطعام غداً 
وليس اليوم ألهنم يتناولون كل 48 ساعة وجبة 
غذائية واحدة وهذه الروية مسعتها من طبيب 
ذو مسعة طيبة ومن الثوار وهو من اشرف على 

عالجها وصار يبكي 
 ال تتخيلون أن بعض األمهات أمسكت كادت أن 
تبيع شرفها من أجل جوع ابنائها وذلك عندما 
ذهبت إىل خميم الوافدين لتحصل على طعام 
النظام  به  حياصرنا  املخيم  هذا  ألبنائها 

والظلمة من التجار  
بلقمة   سعيد احلظ من جيد ما يقيت بطنه 
العائالت  من  الكثري  أن  تتصورون  هل  طعام 
اخلبز؟  بدل  ليأكلوها  امللفوف  ورق  تستخدم 
هل تتصورون ارتفع سعر كيلو امللفوف إىل 125 

ل س من شدة احلصار  
أن  أو  أقول  ما  لعلكم التصدقوا  كبرية   معاناة 
نسج  من  لكم  احكيها  قصة  موضوع  كالمي 

اخليال  
 أساتذتي الكرام : 

الواقع يف   كل ما ذكرته فهو واقعي من أرض 
الغوطة الشرقية  

 أسعفونا باحلق الذي لنا عندكم  
 أسعفونا وأسعفوا طالبنا  

15العدد السادس عشر



 جريدة يصدرها تيار اليسار الثوري في سوريا

ن�سطاء يف املناطق املحررة يعترون خمابرات االأ�سد و”الدولة” وجهان لعملة واحدة
 حملي 29-11-2013

 حني كان عبد اهلل يدعو للثورة يف سوريا وحيث 
أبناء وطنه على االنتفاض على نظام األسد كان 
خيشى أن يطرق رجال املخابرات بابه يف منتصف 

الليل.
واآلن بعد أن اندلعت االنتفاضة يف بلدته قرب 
املطالبني  الناشطني  اخلوف  يفارق  مل  حلب 
ال  املرة  هذه  الليل  زوار  لكن  بالدميقراطية.. 

يكلفون أنفسهم حتى عبء الطرق على األبواب.
دراسته  عن  اهلل  عبد  انقطع  حني  عامني  منذ 
التواصل  وسائل  على  األسد  ضد  محلة  ليقود 
االجتماعي احتجزه رجال األمن وعذبوه. وتكرر 
جانب  من  لكن  الصيف  هذا  احلدث  نفس 
اقتحموا  للقاعدة  موالني  إسالميني  مسلحني 
منزل أسرته وحطموا كل شيء فيه، واقتادوه إىل 
وتعرض  أخرى  زنزانة حيث عصبت عيناه مرة 

للضرب.
وقال عبد اهلل لـ«رويرتز« يف تركيا اليت فر إليها 
بعد حمنته األخرية »املؤسف أن من يفعلون هذا 
ليسوا من شرطة األسد بل مقاتلون من املفرتض 
وقتها  حريتنا،  احلرية..  أجل  من  يقاتلون  أهنم 
وصفوني باخلائن ألني أطالب باحلرية وعذبين 

هؤالء املسلحون أيضا ألني أطالب باحلرية«.

وباتت هذه الرواية مألوفة يف مشال سوريا حيث 
هتيمن جمموعة ميليشيات متناحرة على أجزاء 
منه. والقوة الصاعدة هي رؤية متشددة لإلسالم 
ورجال يرون الدميقراطية من عمل الشيطان أو 
من صنع الغرب الذي يتعارض نظامه مع آماهلم 

يف دولة حيكمها الدين.
وتكشف أيضا جتربة عبد اهلل حالة التشرذم اليت 
اجلهود  تعقد  واليت  السورية  املعارضة  تعانيها 
الدولية اجلديدة إلهناء حرب النظام على شعبه 

واليت قتلت أكثر من مئة ألف شخص.
أنفسهم  يصفون  وحتدثت رويرتز مع 19 سورياً 
وكلهم  بالدميقراطية.  مطالبون  ناشطون  بأهنم 
حتدثوا عن جتارب مماثلة ألعمال عنف وترويع 
على يد إسالميني متشددين يف مناطق بشمال 
سوريا مل تعد خاضعة ألجهزة »خمابرات« األسد.

احتجاجات  اندلعت  حني  طلبة  غالبيتهم  كان 
الربيع العربي يف سوريا يف مارس آذار عام 2011. 
وتوثيق  املظاهرات  أنباء  نشر  وكلهم شاركوا يف 
ما تعرضوا له من قمع على أيدي قوات األسد 
انتشار  ومع  االجتماعي.  التواصل  وسائل  على 
احلرب باتوا ينشرون صورا وتقارير ليطلع عليها 

اندوني�سيا:اإ�سراب عام الأكرث من ثالثة ماليني 
عامل للمطالبة برفع احلد االأدنى لالأجور
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حممد الساعي
تظاهر مئات اآلالف من األندونيسيني يف يوم 
األدنى  احلد  بزيادة  للمطالبة  عام  إضراب 
االقتصاد  من  الرغم  على  اهلزيل  لألجور 
االندونيسي  االقتصاد  يعرف  حيث  املزدهر، 
منوا يفوق 6 % يف السنة منذ العام 2005. و 
أفادت النقابات العمالية إىل أن أكثر من ثالثة 
ماليني عامل و عاملة أضربوا عن العمل يف 
احلكومة  على  للضغط  البالد  أحناء  مجيع 
عن  تقل  ال  بنسبة  األجور  لرفع  والشركات 

مخسني باملئة.
تتمّتع اندونيسيا بأكرب اقتصادٍ بني دول جنوب 
شرق آسيا، وهو من االقتصادات األسرع منوا 
السائدة يف  الظروف  وتعد  املنطقة.  هذه  يف 
ميادين العمل، عامال حمفزا للشركات العاملية، 
الضمان  والنتفاء  متدنية،  جد  األجور  كون 
واحلماية االجتماعيني. ناهيك على أن عشرة 
يعانون  اندونيسيا  يف  السكان  من  املائة  يف 
امتداد  على  العمال  وتظاهر  الفقر.  ويالت 
اخلميس  يومي  اندونيسيا،  إقليما  عشرين 
العمالية و مطالبة  واجلمعة، دعما للمطالب 
بتحسني الظروف املعيشية واالجتماعية. حيث 
أغلقت مئات اآلالف من الشركات و 80 منطقة 

صناعي، نتيجة اإلضراب العمايل.
وحسب صحيفة جاكرتا جلوب األندونيسية، 
العام  االحتاد  رئيس  إقبال،  “سعيد  صرح 
لنقابات العمال اإلندونيسية،أن مئات اآلالف 
صناعية  منطقة  أربعني  فى  الشركات  من 
توقف فيها اإلنتاج خالل اإلضراب”. وأضاف 
أن “نقابات العمال تطالب بزيادة فى األجور 
فى  النقابات  وتطالب  املائة”،  فى   50 بنسبة 

جاكرتا بتحديد احلد األدنى اجلديد لألجور 
بـ 3.7 مليون روبية )334 دوالرا( شهريا. كما 
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