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 .الثورة هده انجاح بدأنا، ما نكمل أن علينا يجب الكريمة الحياة على للحصول

 اآلن ولكن نضالهم يواصلون بالقدافي االطاحة بعد الثوريون الليبيون المواطنون

 االنتقالي الوطني المجلس ضد

 الثييوار ميي  الجرحييى قييا  العمييال عيييد يييو  عشييية

 المدينية بغلق قاموا فقد مصراته، بمدينة بمظاهرة

 مطياليي  لهيا المؤديية الطرقات بسد ودلك بأسرها

 .وعالجهم بالجرحى باهتما 

 قييامو وقييد للمظيياهرة المدينيية تلييك عمييال وانضييم

 أخيير  وأمييا   والمينييا  الينييني  محطييات بغلييق

 تختلييي  ليييم.  عاميييا اضيييرارا متيعيييي  بمصيييراته

 يعنيي  ممييا  ريميية حييياة: اآلخييري  عيي  مطيياليهم

 مناسيييب وسيييك  مناسيييب ودخيييل جييييدة وظيييا  

 ميييي  أيييييا  ثالثيييية بعييييد.. إليييي  صييييحية وعناييييية

 الحكومييية صيييرح  مصيييراته فييي  المظييياهرات

 بإيجاد وعد االنتقال  الوطن  المجلس بأن الحالية

 .الموق  لهدا حل

 فقيي  مصييراته علييى السييي ة الظييرو  تقتصيير لييم

 غيير الليييية المدن  ل ف  العمال م  الكثير ولك 

 لمواجهيية يكفيييهم ال اليي   دخلهييم علييى راضيييي 

. لإلضيرا  انضموا السيب لدلك. األسعار ارتفاع

 تسييويق وشيير ة طييرابلس بمطييار العيياملي  مثييل

 .بينغاز  النف 

 لم أعمال ينال ال لك  بالقداف ، االطاحة تم  لقد

 لتييأمي  وأسييرهم للعمييال جيييد دخييل ليييييا فيي  تييتم

 .صحية وعناية وتعليم ومر و  ومسك  المأ ل

 هيدا، مي  أ  تحقييق ييتم ليم بالقيداف  االطاحة بعد

 للمطاليييية اللييييييي  العميييال مييي  العدييييد خييير  ليييدا

 .الكريمة بالحياة

 قيياموا اليي ي  يفييرن ثييوار قضييية دلييك علييى مثييال

 االنتقيييييال  الييييوطن  المجلييييس مقيييير بمحاصييييرة

 اقتصييييرت وقييييد, الحكوميييية أميييي  ميييي  واشييييتيكوا

 مصييادرته تمي  الي   المييال إعيادة عليى مطياليهم

 أنيه ميدعيي } االنتقيال  اليوطن  المجليس قيل م 

 للثيوار إعادته رافضي { قانونية غير بطريقة لهم

 .الليييي  للعمال أو

 م  يكف  ما يوجد ال لماذا يتسا ل ليييا ف  الجمي 

 دولية ليييا. للمواط  األساسية الحاجات لسد المال

 أن هيي  اإلجابيية. ها ليية نفطييية ثييروة تمتلييك غنييية

 العميال مي  بيدال أخير  جيوبيا   ألمي قيد الميال ذلك

 .بالطاغية لإلطاحة أرواحهم بدلوا ال ي  والفقرا 
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 بتلك النف  وتكرير التنقيب شر ات مالكوا يحتفظ

 القيي اف } اللييييية الحكوميية ألن ألنفسييهم األمييوال

 تحميي { اإلنتقييال  الييوطن  المجلييس وحاليييا سييابقا

 ونسييية. تحميهييا عقييود بتوقييي  وذلييك السييرقة هيي ه

 اللييييية للدوليية تيي هب اليينف  عا ييدات ميي  ضيي يلة

 المسيييؤولي  قييييل مييي  سيييرقته تيييتم منيييه جييين }

 إنهييا. {اليييالد لتسيييير يسييتخد  والييياق  الفاسييدي 

 يكييون أن يجيب وعا داتيه اللييي  الينف  ألن سيرقة

 لمالكييه يي هب وليم قلية عليى صيراقت وإذا. لليييي 

 .سرقة إنها فإذا الشرعيي 

 السيرقة هي ه إلنهيا  الفرصية اللييييي  العميال لد 

 للعميال يمكي . احتياجياتهم وسيد أموالهم واستعادة

 الفرصييية تتيييي  منظميييات تشيييكيل الييينف  بقطييياع

 تنقييب شر ة أ  ف  والتصوي ، بالتعيير للجمي 

 الميدرا  هؤال  لطرد آخر، مكان أ  أو تكرير أو

 اليينف  بسييرقة يقومييون اليي ي  وعمال هييم األجانييب

 .واألموال

 الطريقية بتليك أنفسيهم بترتييب النف  عمال قا  إذا

 لييييا عمال  ل بمشار ة العمال م  لجان وشكلوا

 والمصيييريي  التونسييييي  العميييال إليييى باإلضيييافة

 ضيم أيضيا ويمكينهم أخر  دول م  والمهاجري 

 الطريقيية، بهيي ه القيي اف  ضييد قيياتلوا اليي ي  الثييوار

 بهيييييؤال  االطاحييييية مييييي  سسييييييتمكنون عنيييييدها

 اليييينف  وانتييييا  التنقيييييب واسييييت نا  اللصييييو 

 إليى الميال اعيادة يمكي  الطريقة به ه. به والتحكم

 اليي   المييال أوضيياعهم، وتحسييي  الليييييي  العمييال

 .سنة طيلة 24 بسرقته وزمرته الق اف  قا 

 الشيييير ات  ييييل فيييي  ذاتييييه األميييير حصييييل وإذا

 الثييروات  ييل سييتعود عنييدها  ليييييا فيي  والمصييان 

 تأخييي  غنيييية قليلييية لطيقييية ولييييس اللييييي  للشيييعب

. أسيرهم إطعيا  عي  الييع  يعجين بينميا األموال

 للتنسييق الطريقية هي ه ومكيان ومدينة ح   ل ف 

 أنحييا  جمييي  فيي  والثييوار والجيييران العمييال بييي 

 تحقييييق مييي  الكفييياح هييي ا سيييتمك  بتعييياون الييييالد

 .خطواتهم لترتيب التعاون الجمي  وعلى أهدافهم

 الي ي  والقيادة االنتقال  الوطن  المجلس م  يكف 

 التي  األجنييية الينف  شير ات وم  الق اف  خدموا

 يؤيدون ال ي  الماليي  أصحا  وم  النف  تسرق

 أن يجيب اآلن، يختف  أن يجب ه ا  ل الفدرالية،

 العمييال لجييان وميي  الثييورة ميي  الحكوميية تكييون

 اليييوطن  المجليييس  تخيييد  ال التييي  والميليشييييات

 أمييير تتيييولى أن يجيييب الحكومييية هييي ه االنتقيييال ،

 تمك  الت  الحقيقية الديمقراطية ه  ه ه.  السلطة

 .قراراتهم واتخاذ أنفسهم ع  التعيير م  الشعب
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 في  بالتصيوي  اللييييون قيا  وإذ ه ا يحدث لم إذا

 القيوة إذا المقيلة، الفترة ف  ستقا  الت  االنتخابات

 6 مصييييير سيييييقررون شييييخ  422ليييي  سييييتكون

 التيي  الديمقراطييية معنييى هييو هيي ا. ليييي  مليييون

 اتخيياذ وفرصيية صييوت يضييي  عنييدما يريييدونها،

 ويملكهييا ينتجهييا التيي  بييالثروات والييتحكم القييرار

 ليييينفس الثييييروات هييييب<سيييي  والشييييعب العمييييال

 ألنيه الييو ، بهيم يتحكميون ال ي  األغنيا  المدرا 

 النف  بإعادة سيرغب الجديدة الحكومة م  أحد ال

 .لليييي 

 الحا مية والقيو  االنتقيال  اليوطن  المجليس يريد

 طريييق ليينفس الليييييي  ميي  المسييتغلي  يقييودوا أن

 انتخابيييات، إليييى الثيييورة تحولييي  عنيييدما تيييونس،

 القيوة، عي  بعييدي  سيكونون العمال فإن وبالتال 

 ابيياتانتخ فيي  اإلحتيييال بعييد مفترضييا هيي ا  ييان

 السينة أ تيوبر في  أقيمي  التي " السياسيية الهي ة"

 .الماضية

 .أجله م  الثورة قام  ما ليس وه ا

 

  يييان وقييد نفسييه بحييرق مهنيييد  قييا  تييونس فيي 

 .ميال وال وظيفة يمتلك يك  لم ألنه الثورة شرارة

 يحتياجون والشيعب العميال تونس ف  اليو  وحتى

 الهي يييية ألن بييييد وه وا السييييتكمال جديييييدة لثييييورة

 ليم" علي  بي " عقيي  التي  والحكوميات السياسية

 . الكرامة حتى وال والعمل المأ ل لهم تؤم 

 فمييي  الفييي ، هييي ا فييي  أيضيييا مصييير وقعييي  وقيييد

 نقي  مشيكلة تحيل لي  والتي  الجارية االنتخابات

 .الكادحة للجماهير األموال

 مي  نضالهم يوقفون العمال: الميادلة يريدون إنهم

 حيييق ويأخييي ون الكريمييية والحيييياة الحريييية أجيييل

 ذاتهيا بحيد والتي  قليلية خييارات ضيم  التصوي 

 .جيدة غير

 هيييو ولييييييا ومصييير تيييونس فييي  عمليييه يجيييب ميييا

 مي  وفيرايير ينياير ف  بدأت الت  الثورة استكمال

 رأ  تكون ألن األقر  ه  ليييا. المماض  العا 

 الحرييية شييعارات رافعيية بأ ملهييا للمنطقيية الحربيية

 الطغييياة  يييل اسيييقاط وضيييرورة الكريمييية والحيييياة

 والحكوميييات{ سيييوريا فييي  األسيييد بشيييار} أمثيييال

 .{مصر أو تونس مثل} المؤقتة

 

 

 اين؟ الى ولكن مستمرة، الليبية الثورة

  

 مجلييس حكوميية أن يعليم ليييييا فيي  لجميي 

. مسيييؤوال بيييديال لييييس االنتقيييال  اليييوتن 

 لييم ألنييه وذلييك والفقييرا ، للعمييال بالنسيية

 بالنسيية ولكي . مطياليهم مي  أ  حيل يتم

 اللييييي ) المنهيار القي اف  نظا  الصدقا 

  أصيدقا  هنيا، تينال ال الت ( واألجانب

 غيييير  يييانوا ألنهيييم هيييو وهييي ا للثيييورة،

 عليى وتشوش سالحها ننع على قادري 

 الشيير ات أن المعييرو  ميي . الجميياهير

 والتي  اللييي  الينف  سيرقة األجنيية

 تيقيي  والتيي  محليييي  شيير ا  لييديهم

 غنيية وأصيح  الفساد، م  بحصة

.  لييه الليييي  الشييعب حسييا  علييى

 يكونييييييييوا أن يريييييييييدون ال انهييييييييم

 يرييدون ال انهيم. مسيلحة الجماهير

 نظيم أو مسيلحي  العميال يكونوا أن

 .مطاليهم على للتغلب
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 ثيرا  أ ثير لتكون لألغنيا  الثورة تصدر لم ولك 

. الكريمية الحيياة مي  العميال حرميان حسيا  على

 مي  بيد وا أنهيم. أسلحة لديهم والفقرا  العمال لك 

 تحقيق ليم تينال ال ألنهيا تنظيمهيا، عليى الحصول

 علييى الحصييول أ  يوجييد ال. الثييورة أهييدا   ييل

 المييال يملكييون ال والنييا  للجمييي ، الال ييق السييك 

 وميي . الجييودة منخفضيية لييديها الصييحية والرعاييية

 هييييي ه فييييي  ومطييييياليهم صيييييوتهم عييييي  ال ذليييييك،

 مي  المرشيحي  م  أ  اختيار تم وقد. االنتخابات

 والتيي  مطيياليهم عيير  خييالل ميي  الشييعب قيييل

 تيينظم لييم. الييوطن  للمييؤتمر الممثييل لهيي ا تسييتخد 

 لهي ا بهيم، الخاصية األجهينة م  والفقرا ، العمال

 .االنتخابات

 هي  والتي  السياسييي  المرشحي  م  العديد هناك

 مجليس في   ميوظفي  يعملون منهم و ثير قديمة،

 القي اف  نظيا  أجهينة م  جهازا  ان  الت  القييلة

 القيدام  المسيؤولي  بعي  هنياك وحتيى المنهار،

 قيياتلوا مينهم أحييدا لكي . المنهيار القيي اف  نظيا  في 

 يعيير  ميينهم أحييد ال. الثييورة فيي  الييد تاتور ضييد

 يوجيييد ال ألنيييه اللييييي ، الشيييعب احتياجيييات حتيييى

 لهيم يمكي  التي  العياديي  الفقيرا  النا  م  جهاز

 قياد  وطن  مؤتمر عقد سيتم ل لك. بحرية التعيير

 .الليي  الشعب ظهر ورا  م 

 قييييد العامليييية والمنظمييييات التابعيييية الميليشيييييات ،

 االمييير وهييي ا أييييديهم فييي  السيييلطة عليييى تسيييتول 

 سياسيي  أ  علييى ميي  وإزالتييه ، مييا نييوع ضييعي 

 القي اف  نظيا  قييادة تحي  خيد  ال   القديم أو عا 

 قيييل ميي  ويعاقييب يحكييم أن يجييب اليي   المنهييار،

 الييي   االمييير هيييو وهييي ا شيييعيية ومحيييا م العميييال

 وخاصيية عادل يي ة بمحا ميية الليييييي   ييل يرضيي 

 أيديهم والملطخة بالسجون موجودي  ال ي  هؤال 

 . الق اف   نظا  عهد ف  بالدما 

 اليدعوة على قادرة تكون سو  الحكومة ه ه فق 

 سييتكون لتيي وا الليييي ، الييوطن  الكييونغر  إلييى

 مي  بيد ال. سييادة وذات وحيرة حقيقيية ديمقراطية

 نسيمة، 02,222 لكل واحد ممثل قيل م  تشكيلها

 فتيييرة تنتهييي  عنيييدما. وقييي  أ  فييي  االسيييتدعا 

 العمييل، إلييى العييودة عليييهم ينيغيي  ممثليي  واليييتهم

 ينيغيي  ال ورواتيييهم الحكوميية، فيي  تكييون وعنييدما

 المييؤتمر هيي ا ويمكيي . األجيير متوسيي  يتجيياوز أن

 االقتصييييادية الضييييرو   ييييل وتصييييري   سيييير

 مي  وقعتهيا الت  المعاهدة.  والعسكرية والسياسية

 وبيالنظر العقيود تلك من  ، الظالم الد تاتور الدول

 اليينف  ميي ٪ 02 ، األقييل علييى ، أجنيييية دول إلييى

 .مجانا الليي 

 أن حييييي  فيييي  ديمقراطييييية تكييييون أن يمكيييي  وال

 نظييا  وهنمييوا قيياتلوا اليي ي  ميي  العظمييى الغاليييية

 معيشييي  مسيييتو  دون تييينال ال المنهيييار القييي اف 

 طرييييق عييي  إال تحقيقيييه يمكييي  ال والييي   ال يييق،

 وأن البييد ليييييا ثييروة فييإن وليي لك. النفطييية الثييروة

 وهيو المطليو  ضيمانه يمكي  لهي ا. لليييي  تكون

 سيطرة تح  وتوض  تعوي ، دون ملكيتها ننع

 تجعييل التيي  المصييان  وجمييي  اليينف  علييى العمييال

 وأجيور الغي ا  إعطا  أجل م  غن ، بلد ليييا م 

 والتعلييييم والصيييحة والمنيييازل، والعميييل، ال قييية،

 .والفقرا  العمال لكل للجودة

 تقيو  ال الجمياهير أن بيد ال يحيدث، ه ا  ل لجعل

 فيييإن ذليييك، مييي  العكيييس عليييى. أسيييلحتهم بتسيييليم

 فيي  للعمييال االسييلحة لنيييادة األمييا  إلييى الطريييق

 الميليشيييات فيي  العيياملي  لتطييوير عملهييم، أمييا  

 حيييييي  المياشيييييرة، الديموقراطيييييية مييييي  للعميييييل

 ميينهم  ييل ميي  ، قادتهييا بانتخييا  تقييو  الميليشيييات

 لجييان مثييل ، لهييم المصييير تقرييير ألجهيينة تيعييا

 أتوا، حي  م  للفقرا ، التابعة والهي ات المصان 

 .العمل أربا  م  عنها الدفاع أجل م 

 جييي  بنييا  إلييى دعييوة أ  يعصيي  أن علينييا  ييان

 اليي ي  والضييياط الجنييراالت قيييادة تحيي  نظييام 

 مرفو  وه ا. المنهار الق اف  نظا  تح  خدموا

 يرييد ال الشعب ألن اسلفنا  ما,  الشعب عامة م 

 فييي  المنهيييار النظيييا  مييي  اشيييخا  أ  اشيييراك

 او  ييان ا  ف  المشار ة ف  او الجديدة الحكومة

 لتجنيييب أيضيييا ليييدينا,  اخييير  حكوميييية مصيييال 
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 سييتكون والتيي  النظييام ، الجييي  الييى الميليشيييات

 اللييييي  الشيييعب أعيييدا  الجنيييراالت قييييادة تحييي 

 .استغاللها

 ال نظا  المسلحي ، المتمردي  م  العديد قرر وقد

 تكيييون أن القسيييا ، اليييدي  عييين  تا يييب فييي  يييينال

 التسيييييجيل عليييييى ولييييييس لالنتخابيييييات مسيييييتقلة

 فيي  المسييل  الشييعب ان يريييدون انهييم. للتصييوي 

 عييد  وضييمان الحكوميية، عيي  مسييتقلة تيقييى ليييييا

 ولكي . النيا  على ويعتد  حكومة تشكيل تكرار

 هي  النيا ، عليى يعتيد  لي  والتي  فق  الحكومة

 العمال م  الميليشيات ف  معتمدة العمال، حكومة

 .والشعب

 العمييال لمنظمييات الييوطن  المييؤتمر عيي  غنييى ال

 ديمقراطية هناك تكون ل  ألنه المسلحة، واللجان

 مييي  واسيييعة أغلييييية  انييي  إذا لييييييا فييي  حقيقيييية

 لديك يك  لم والفقرا ، العمال يعن  وه ا الشعب،

 مييي  أقليييية أن حيييي  فييي  ال يييق، معيشييي  مسيييتو 

 ثييروات سييرقة واللصييو  المسييتغلي  طفيليييات

 .األمة

 للجييان الثورييية المؤقتيية الحكوميية أن إال يمكيي  ال

 علييييى تجيييييب ال التيييي  والميليشيييييات المصييييان 

 يتمنييوه مييا وهيي ا,  أسييلحتهم تسييليم أوال الحكوميية

 عليى الديمقراطيية الهي يات في  ومقرهيا ، الليييي 

 إعييادة اسييتغالل الليييييي  لنضييال وتسييليحها اليي ات

 ا  ميي  خالييية ليييييا يتكييون بحييي ,  جديييدة بنييا 

 القي اف  نظيا  عهيد في   ثيري   ان والت  مظلو 

 . وعليه ضد بالخرو  قاموا وال   المنهار

 نحيو تتحرك اللييية والثورة الخطوات، ه ه اتخاذ

 فيي  األمييا  إلييى عمالقيية خطييوة وسيييكون النصيير،

 فيي  اليلييدان جمييي  فيي  حاليييا تجيير  التيي  الثييورة

 المييؤتمر  ييان إذا مييا تسييوية تييم ولكيي . المنطقيية

 المنهييارف  القيي اف  نظييا  ميي  مصيينوعة الييوطن 

  ميييا تمثيييل األرقيييا  تليييك  انييي  ليييو حتيييى لييييييا،

 ه ا مثل يكون سو  ليييا ف  ومستقيل الثوريي ،

 حييييييي  مصيييييير، أو تييييييونس فيييييي  اآلن يحييييييدث

 الحكييم، ميي  المخلوعيية األنظميية ميي  الشخصيييات

 والثيروة السيلطة تحتجين تليك أن عليى ييدل والت 

 .قيل م   ان   ما نفسها ه 

 التقيد  عليى يتوقي  هي ا  يل ليس فإنه ، ذلك وم 

 الماضي  العيا  في  بيدأ ميا اسيتكمال ف  ، الثور 

 قيييوات هنيمييية فييي  ومصييير، وتيييونس لييييييا فييي 

 الجمييياهير قييييل مييي  سيييوريا فييي  األسيييد الييير يس

 الصيهيونية الدولية تيدمير في  ، المسيلمة السورية

 .حرة وفلسطي  إسرا يل م  الفاشية

 أعضيييا هم إقامييية هيييو اسيييتغالل إليييى الحاجييية ميييا

 الت  المنظمات م  وخصوصا نضالهم، النتصار

 الدولييية التدرييييية الييدورات وتنفيي  وتييؤد  تطييرح

. بالتأ يد  ثيرة رغية لها والت  للجماهير الثورية
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الطغاة إلى تحذير

 4204 أبريل

 مجلييس تحييدث

 التحرييييييييييييييييير

 لحقيقيييييييييييييييييييية

 المقهييييييييييوري 

 فييييييي  للعميييييييل

 طرابلس مينا 

 آرا  تييادل ف 

 مينييا  عمييال ،

 قاموا طرابلس

 للجماهير القو  دعمهم أظهروا و أصواتهم برف 

 األسيد بيشار اإلطاحة إلتياع ناشدهم و.  السورية

 و الجسد  بالقتال ذلك و الق اف  بمعمر فعلوا  ما

 بالصالة مصحوبا به اإلطاحة حتى الجي  تحد 

 سيوريا سيفدون أنهم أيضا العمال وقال. الدعا  و

 . المنطقة  ل و تونس و ليييا يفدون  ما بدما هم

 ليييييا.  المنطقيية  ييل فيي  منفييردة هيي  الثييورة هيي ه

 هيي ا إلييى الثييورة فيييه وصييل  اليي   المكييان  انيي 

 إلييى مصيير و تييونس ثييورة تصييل ولييم ، المسييتو 

 أخير  بثيورة طياليوا فقيد ذليك وم  المستو  ه ا

 العميال بها قا  الت  الثورات  ل.  بالفعل ليييا ف 

 و ، عشيير التاسيي  القييرن فيي  فرنسييا ثييورة مثييل))

 الثيييورات و العشيييري  القيييرن بدايييية فييي  روسييييا

 يوجييد ال ، اإلحتياجييات أجييل ميي  هيي (( العربييية

 العمييال ليي ا ،  ييريم معيياش وال مسييك  وال مأ ييل

 . المشا ل ه ه لحل بالثورات يقومون

 نحتا  نح  ليييا ف  اليو -: بوضوح العمال يقول

 42   نقيييو  ألن اضيييطررنا وإن أخييير  ثيييورة

 و لييييا في  ثيورة 42 إحتجنيا وليو.  لفعلنيا ثورات

  يييل فليييعلم.  ألجلهيييا أيضييا نفعيييل سييو  سييوريا

 حتيى نرتياح لي  نح :  القادة و ر سا  و المدرا 

 مطالينييا نحقييق

 سيييييييييييو  و. 

 علينييا يتوجييب

 المينيا  إغالق

 دخيييول ومنييي 

 وخيييييييييييييييرو 

 ، اليضيييييييييييا  

 نفعلهيييا سيييو 

 إن و

 اضييييييييييطررنا

  ييل ميي  المسييا ل لتسييوية األمييوا  ميي  للخييرو 

 دميييا  نخييي ل لييي .  أيضيييا نفعيييل سيييو  الميييدرا 

 بتنظييم قا  م   ل بتحية أيضا قاموا وقد شهدا نا

 سييوريا و ليييييا فيي  العمييال لثييورة مييايو ميي  األول

 . العمال مطالب طرحوا ولل ي 

 

 الييو  لهي ا ينعقيد أن الصيعب مي  سيكون ليييا ف 

 التي  سينة 24 لميدة الد تاتوريية م  المعانات بعد

 وهي ه ، القي افيون نظمهيا بإجتماعات فق  سمح 

 . بأنفسنا حدثا ننظم مرة أول

 تنظييم تم اليو  ه ا ف  تونس ف  أنه العرو  م 

 شيي  أل  يخطيي  أو يقييد  ال اإلجتماعييات بعيي 

 ، النطقيية ثييورات أو ليييييا عمييال أو سييوريا لعمييال

 هييي ا  يييل تجاهيييل بعيييد  تيييونس العميييال ناشيييد لييي ا

 قيييل ميي  لتضييام  الجمييي  يحتييا   مييا.  النضييال

 .  سوريا و مصر و ليييا و تونس ف  المقاتلي 

 و نحييي  نحيي " مطيياليي  حييديتهم العمييال وانهييى

 أنيه و الماضيية السينة بيدعمنا قيا  م  بكل نرحب

 و ييل بسييوريا الثييورة لنصييرة نقاتييل مازلنييا اآلن

 حيياة عليى للحصيول الطريقية هي  هي ه.  المنطقة

 العمال لكل  ريمة
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 الدكتاتور بدون للمعادن مصنع في العمل إلى العودة

 مصييييين  داخييييل

 ميييييي  للمعييييييادن

 وهو ، مصراته

 فييييييي  الوحييييييييد

 وهنييياك الييييالد،

 ميييييييي  العديييييييييد

. القطاعيييييييييييييات

. ضييخمة محطيية

 0222 وهنييييياك

 فيييييييي  عامييييييييل

 مييي  العدييييد مييي  تيييأت  العميييال. بأ ملهيييا المنشيييأة

 مي  أيضيا ولك  ، مصراته ف  فق  وليس المدن،

  يل مي  اليرغم عليى. زلييت  مثل المجاورة المدن

 داخيييل التغيييييرات هييي  ميييا" السيييؤال فيييإن هييي ا،

 القي اف  نظيا  دون مي  األوقيات هي ه في  المصن 

 ". الحرية"   لمة م  دا ما وأجا "  المنهار؟

 اآلن ليييديهم إن يقوليييون المصييين  داخيييل العميييال

 األشيييا  إلظهييار يريييدون، عمييا للحييدي  الحرييية

 مي  يي   عصييان إليى عنيه، راضييا تكي  ليم الت 

 .طريقتهم على والعمل العمل، أربا 

 غيير منظمية وهي  ، نقابة إلى يصل ما بنوا هك ا

 للعميييال بالنسييية ولكييي  القيي اف  بنظيييا  الخاضييعة

 هيو ذليك مي  والهيد . أنفسيهم قييل م  المنتخيي 

 مطليييب أ  عييي  التعييييير عليييى قيييادرة تكيييون أن

 إذا ألنيه عليه، للحصول تنظيم على قادرة وتكون

 تقيرر أن يمكي  فإنهيا للمطاليب، االسيتجابة تيتم لم

 تحيييل حتيييى يؤ يييدون. االضيييرا  فييي  المضييي 

 االنتخابيات في  ولييس االتحياد، قييل مي  مطياليهم

 .الوطن  للمؤتمر المقيلة

 األجيور، مسيألة هيو المصين  داخيل األول الطلب

 بالنسيية للغايية مسيتوياته أدنيى األجيور ألن وذلك

 .وعا التهم العمال الحتياجات

 أ  ، الطلب ه ا

 إلييييييى الحاجيييييية

 مييييييي  المنييييييييد

 ويييييييتم المييييييال،

 لفتييرة االسييتماع

 وحتيييى طويلييية،

 توقفيييي  عنييييدما

 فييييييييي  تماميييييييييا

 هيييي ا. المصيييين 

 مختليييي  شيييي  

 .ليييا ف  أخر  مصان  معظم ف  يحدث ما إلى

 وذليك الحاجية، هي ه وبسييب العمال، أن م  خوفا

 طرييييق عييي  المشيييكلة حيييل مسيييلحون، انهيييم ألن

 عليى االسيتيال  طرييق عي  بهم الخاصة الوسا ل

 الوقييي  فييي  األجيييور أصيييحا  ودفييي  المصيييان ،

 هي ه  ان  ذلك، وم . الشر ات معظم ف  المحدد

 أصيل هيو هي ا. للغايية منخفضة ومازال  األجور

 .الحالية المطالية

 زييادة أن بمجيرد أنيه الر سيا  وقيال ، اليدايية ف 

 فيي  ولكيي . أيضييا تنيييد سييو  واألجييور اإلنتييا ،

 طريييق عيي  القليييل هييو واليي   المعييادن، صييناعة

. اآلن وحتيى األجيور، برفي  وليس إنتاجها، زيادة

 علييى العمييال يحصيل سييو  يوليييو شيهر فيي  فقي 

 يرييدون ال ألنهيم الر سا  قدمها الت ٪ 42 زيادة

 جديييد، اتحيياد فيي  نظميي  التيي  العمييال، مخيياطرة

 مي  أ ثير تسيتغرق قيد التي  النضيال عمليية لتنفيي 

 لييييييديها العمييييييال أن يعرفييييييون وهييييييم. المصيييييين 

 لهيي ا والتنظييم واالسييتعداد والوسيا ل، احتياجيات،

 .النضال

 الحييل ان: قييا ال العمييال  ييل مييا علييى يييدل وهيي ا

 جديييدة، انتخابييات إجييرا  ميي  تييأت  ليي  لمشييا لهم

 الخاصيية المنظمييات تشييكيل ميي  تمكنييوا إذا ولكيي 

 .بأيديهم قرارات التخاذ بهم،
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الحكومة ترك على وأجبروه الجامعة من اإلنتقالي الوطني المجلس

 الشييييا  يحكيييي 

  يفيييييييية عليييييييى

 عييييييد وصيييييول

 غوقيييية الحفيييييظ

 أربعيييييييية ميييييييي 

 مسييلحة سييريات

 يدويييية بأسيييلحة

"  حماييييييييييييييية"

 لتقيييديم يفتييير 

 لجرحييى تكييريم

 تميا  عليى ينياير 00 ف  ه ا  ان. الثورة وشهدا 

 ورقييية قييد  شييعيية مناسييية فيي .   00 السيياعة

 ليم" الطاليب ه ا قال  ما ولك  للجامعة؛ بمينانية

 ليم المثيال سيييل عليى فهيو" واضيحة األرقا  تك 

. تخصيصيه تيم و م المال ه ا جا  أي  م  يشرح

 بالصييرا  بييدأو اليي ي  الطلييية غضييب أثييار ممييا

 وقيد. الجامعية ف  باإلحتجا  وبدأو" ل ، اذ "

 طياليي  لياقية بكل الر يس لنا ب منهم سيعة توجه

 بيدال. وتكيرارا مرارا رف  ولكنه االنسحا  منه

 اليي ي  بالطلييية محاطييا الييدر  صييعد الرحيييل ميي 

 وفجييأة. واالسييتنكار اإلسييتهجا  أصييوات أطلقييوا

 بيدف  قيا  المحير  الموقي  ه ا م  وليخر  تعثر

 .األر  على وأسقطها واقفة  ان  طالية

 عليى تهجميوا الي ي  الطليية غضيب مي  زاد وه ا

 تفريييق بمحاوليية حراسييه ميي  اثنييان وقييا  غوقيية

 الطلييية أحييد وقييا . أسييلحتهم مسييتخدمي  الشيييا 

 اآلخير الحار  وقا  منه وسلب الحار  بضر 

 الهر  م  ليتمك  الهوا  ف  رصاصتي  بإطالق

 وقييا  الهيير  أيضييا غوقيية وحيياول. المكييان ميي 

 جدييد مي  الطيال  وتجمي . بتهريييه فعيال حراسه

 حيرا  أن يوضي  ال   بالتسجيل الحادثة ووثقوا

 .الجامع  الحر  داخل النار أطلقوا غوقة

 جييييا ت الحقييييا،

 ميييييي  عصييييييابة

 بقيييادة السييفاحي 

 غوقيييييييية إبيييييييي 

 لضر  للجامعة

 اليييييي ي  الطلييييييية

 غادروا قد  انوا

 وقيييييييد المكيييييييان

 هييييييي ا أضيييييييي 

 .للمحضر أيضا

 القصير في  وثيوار طيال  احتشيد التال  اليو  ف 

 بالميياالة معهيا التعاميل تم التى الوثيقة م  العدل 

 الكليية عمييد أو الجامعية ر ييس قييل م  توق  ولم

 الي ان ،(التيوال  عليى ميام  أحميد و ظايم محمد)

 وتغاضيييو بالحقيييا ق، اإلعتيييرا  يرفضييان الزاال

 المسييألة بييأن األخييير قييال حييي  الموضييوع، عيي 

 أ  ، للكلية عا دة أنها قال واألول. للجامعة عا دة

 واحيد  يل بقيول بعضيهم بيي  الكرة يمررون أنهم

 .ش   أ  فعل على قادر غير أنه منهم

 الجلييل،ر يس عييد مصيطفى يقيابلوا أن أرادوا ثم

 يعلم لم بأنه أدلى ال   اإلنتقال ، الوطن  المجلس

 غضييييب وأثييييار التجاهييييل وحيييياول حييييدث بمييييا

 فييي  لغضيييهم العنييان أطلقيييوا اليي ي  المتظيياهري 

 .الحقة مظاهرات

 الميدعو مي  صيحفية مقابلية الطليي  قطياع أجر 

 أنييه األميير بيياد   فيي  بييد  اليي   الرجييل" جليييل"

 اآلن ولكييي  الثيييورة، أجيييل مييي  بييياخال  يعميييل

 شيخ  - العاميل بيأن اعتقيدوا لقيد. تماميا مختل 

 للنيا  يعطي  لك  يحكم أن يجب النا  عامة م 

 ميي  عليييه اإلمييال  يييتم اليي   إليييه، يحتيياجون مييا

 .احتياجاتهم
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 ألنهييم المسييلمي  لإلخييوان مناهضييون أيضييا وهييم

 فييه والي   الحيال  الوضي  في  السييب يعتيرونهم

 .تؤسس لم يقولون  ما" النا  عامة" حكومة

 المقيياتلون يكييون العسييكر ، المييؤتمر اقتييراح فيي 

 يتفقييون الطلييية هييؤال  القييوة،  ييل ليأخيي  برلمييان

 يمكيييي  الشييييي  بعيييي  أو شييييي ا هنيييياك أن علييييى

 ر يية ليديهم: مشيكلة وجيود م  البد تطييقه،ولك 

 يقياتلو أن يجيب أنيه يعتقدون فإنهم ل ا لليييا شاملة

 -مصييرحي - العمييل فيي  يشييرعو أن قيييل ضييدها

 بهيييييي ا تقييييييا  ميييييييادرة أل  سينضييييييمون أنهييييييم

 المقيييياتلي  ميييي  الكثييييير فعييييل  مييييا الخصييييو ،

 بالحاجية يشيعرون ال ي  نشطة قطاعات اآلخري 

 وتوحيد لمر نة

 

 احتجاج تنظيم وإلى المشاجرة في تبدأ المدنية للهندسة بنغازي جامعة من طلبة

يقولون كما الحقوق بعض على للحصول

 فيي  الدراسييية الفصييول توقفيي  أسييابي  ثالثيية لمييدة

. المدنيية، الهندسة قسم ف  وتحديدا ، الهندسة  لية

 السيييابقة، المنظميييات وجيييود عيييد  مييي  ، للطيييال 

 يييو  ، عليييهم وإغالقهييا الميييان ، علييى واسييتول 

 ليييد  ال للطيقييات ومشيياهدة الليييل، وداخييل اليقييا 

 أربعيية بطييرد يطيياليون. االحتجييا  علييى  عالميية

 ، قييالوا مييا ليي لك مييؤهلي  ليسييوا والتيي  معلمييي ،

 المنهيار اف القي  نظيا  قييل مي  وضيعهم تيم ولك 

 عليهيا د تياتور وضي . السياسيية التسيوية ف  ألن

 الجامعيييية، فيييي  لديييييه للسيييييطرة أخيييير   وسيييييلة

 ألنهيا نظيرا الداخل، ف  التحر ات بع  لمراقية

 المعيرو  ومي . لصيالحه يعملون عنه يخير مثل

 مثلمييا حاليييا، يعلمييون المعلمييي  هييؤال  أن أيضييا

 المييييؤهالت وجييييود عييييد  ميييي : قيييييل ميييي  فعلييييوا

 الدراسيييية فصييولهم باسييتخدا  وذلييك األ اديمييية،

 الطييال  وفشييل الييد تاتور، عيي  للييدفاع واأللقييا 

 بهيا، ينتقيد التي  تليك وإهانة سيب، وجود عد  م 

 . ال  ، الطلية واستغالل

 المدرسي  وبع  إدارة ومدير)  المجلس وحاول

 ميي  المسييألة هيي ه حييل أجييل ميي (  والمستشيياري 

 توصل  حتى تحقيقا قدم . مؤسسة قنوات خالل

 المعلمييي  السييتيعاد  افييية أدليية هنيياك تكيي  لييم إلييى

 وليي لك. لهييم شييي ا يعنيي  ال الطييال  ميي   لميية ألن

 حيال المجليس اقتيرح االحتجيا ، في  الطيال  فإن

 يييتم التيي  المييواد فيي  أخيير  مجموعيية لفييت : آخيير

 لحضيييور الطيييال  يضيييطر ال بحيييي  التيييدريس،
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 إليييييى يييييي هب أن ويمكييييي  الدراسيييييية، فصيييييولهم

 الجماعيييات هييي ه الييييو  ولكييي . أخييير  مجموعييية

 يسيتطيعون ال انهيم يقوليون. لهيا وجود ال مواز 

 الوفييييا  أن.  مييييؤهلي  أشييييخا  علييييى العثييييور

".  سيييهلة ليسييي "  ألنهيييا ، المدرسيييي  بمتطلييييات

 إنيه: المؤسسيات حيل مي  عادة يحدث ما هو وه ا

 .أبدا يأت  ال أنه مرة م  وأ ثر مجد ، غير

 عيد  يينال وال تحيل ليم المسيألة ه ه تنال ال ل لك

 يتوقعيون زاليوا ما الطال  وألن الطيقات، وجود

 فميي  الحاليية، هيي ه اسييتمرت إذا. الييدورات لفتحهييا

 4 عليييييى تقسيييييم سيييييو  الطيييييال  أن الميييييرج 

 هي ا ف  دراساتهم إ مال تم الت  تلك:  مجموعات

 اليييدرو  تيييدأ أن تريييد اليي   الدراسيي ، الفصييل

 فصيول تيدأ ل  الت  األخر  وتلك حال، أ  على

 .االحتجاجات ومواصلة

 وأمييس المنظميية، علييى الحصييول أجييل ميي  ليي لك،

 يييأت  هيي ا. الطالييب لينييا  انتخابيياتهم الطييال   ييان

 بعيي  واليي   أوروبييا، فيي  الدراسيية تجربيية ميي 

  يان. الطليية منظميات وجود على والتعر  منهم

 3 ينتخيييب سيييو  الييي   مييي  مرشيييحي  6 ليييديهم

 الجيدد الطيال  هي ية قيادة سيكونون ال ي  ممثلي 

. المجلييس أمييا  الطييال  وسيييمثل المدنييية للهندسيية

 لليي  جمعيات هناك تكون ل  آلخر وق  م  لك 

 .قدما المض   يفية ف 

 

 ميي  االنتخابييات، بهيي ه للجامعيية السييلطات سييمح 

 ف  يشارك أن يجب المدرسي  م  اثني  أن شرط

 0 قيييل ميي  تشييكيلها تييم التيي ) االنتخابييات لجنيية

 الحيال، وبطييعية المرشيحي ، مي  أيا فإن طال ،

 (.اثني  ومعلمي 

 الهندسيية فيي  الطلييية حقييق الحاضيير، الوقيي  فيي 

 لقيييد. أهيييدافهم أحيييد بنغييياز  جامعييية مييي  المدنيييية

 لقاعييييات الهييييوا  تكيييييي  جديييييد علييييى حصييييلوا

  اني  ألنهيا ضيروريا، أميرا هي ا و يان. الدراسة

 الت  السابقة، الحكا  لجيو  المال توفير أجل م 

 ميي  عنليية، وجييود عييد  ميي  الميييان ، سييو  بنييي 

 نظيا  أو تيرييد وجيود عيد  م  تهوية، وجود عد 

 .التدف ة

 حيال ينتظيرون زاليوا ميا الطيال  فيإن ذليك، ومي 

 عليييى الحصيييول حيييي  فييي  األخييير ، لمطييياليهم

 ويريييدون. نضيالهم فيي  االسيتمرار علييى تنظيمهيا

 ألنهيييم فقييي  يشيييكون ال أنهيييم الجميييي  يعييير  أن

 دراسيتهم في  جييدة نتيا   عليى الحصيول يريدون

 بنيا  يحياولون انهيم. جييدة وظيفية عليى للحصول

 لجميي  تشيكيل أفضيل عليى للحصيول أفضل عالم

 .ش    ل ف  النا ،
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 "أبريل من السادس حركة" حول مصري طالب قبل من حث

 حر ييية تأسييييس تيييم

 أبرييييل مييي  السييياب 

 مجموعيية قيييل ميي 

 42 مييييييي  مكونييييييية

 سييينة فييي  ، طاليييب

 عميييييييييييييييا ، 4220

 نظمييييي  و للعمييييال

 بي لك عاميا اضرابا

 . التاري 

 تيم العمليية هي ه بعد

 مييي  العدييييد سيييج 

 لعيدة الحر ات قادة

 . سنوات

 بسيييكطتهم فيييازو و

 الي ي  الشييا  على

 ينضييييييمون  ييييييانوا

 اجيييل مييي  للحر ييية

 . وحمالتهم قتالهم

 يييييييييديرون اليييييييييو 

 الطليية مي  ليسوا أغليهم ، شا  02.222 حوال 

 ميينهم و ، عليييا شييهادات علييى متحصييلون ولكيي 

 دراسيتهم تيار ون شيا  و األسات ة و المهندسون

 حومية في  للحر ية ينضيمون  يانوا ال ي  ولك  ،

 . 4200 لسنة الثورية المعارك

 و بالنشييياط أبرييييل مييي  السييياد  حر ييية تميييينت

 ، االخير  المجموعيات عكيس عليى ، الديناميكية

 ميي  السياسييية األحيينا  و اإلجتماعييية المنظمييات

 . سلمية حر اتهم  ان  ناحيتهم

 مناهضيية لييرالييية حر يية" نفسييها القيييادة تعيير 

 " . الحرية و الديموقراطية اجل م  ، للعن 

 عيي  النظيير بغيي 

 مضييطهدي   ييونهم

 - ميييارك عهييد فيي 

 سييييج  يعنييي  مميييا

 - أفيرادهم م  عدد

 نينال ال اليو  والى

 و ميةسيل اتجاهاتهم

 . العن  ضد

 يييييييو  فيييييي  ليييييي لك

 الموافيييق االربعيييا 

 ، فيراييييييييييييييييير 44

 سييييييييييييكون 4204

 در  هنييييييييييييييييييياك

 لجيييور  عسيييكر 

 ناشيييييي  ، رميييييين 

 الحر يية لهيي ه تيياب 

 سياسيييي  سييييجي  و

 األعليييييى للمجليييييس

 المسييييلحة للقييييوات

 ، المصيييييييييييييييييييرية

 تجنييد يعتيير نضيرا هم قييل مي  المقيد  واإلجيرا 

 عليييى يؤ يييدون دوميييا و ، المحكمييية أميييا  ضيييخم

 وتيم الجامعية في  أخير  مسييرة و  لك ، السلمية

 ميي  حييد علييى أخيير  جامعييية لمسيييرة الترتيييب

 الطلييية سيييقو  والتيي .  40 يييو  قيييل سييوا  الجهيية

 جهية وم  التحرير ميدان إل  واحدة  يد بال ها 

 ديموقراطيية تحقييق هيو للحر ية الر يسي  الهد 

 مي  منتخييون اليرلميان في  نيوا  بهيا يكيون الت 

 الييي   الشيييعب لمطاليييب يسيييتجييون الشيييعب قييييل

 و.  لهيا تياب  الر يسي  ويكيون القوة  ل سيستهلك

 فيي  الحالييية الحكوميية المثييال سييييل علييى ذ ييرو

 فييي  انهيييا يعتقيييدون فهيييم.  حيوهيييا والتييي  تيييونس،

  ييأدات يقترحونهييا و.  لهييا مماثييل يوجييد ال مصيير

( الحكومية) اليرلميان عليى الضيغ  األحداث لحل

 تحقيق بالتيال  و الشيعب لصال  اإلجرا ات لتأخ 
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 بمييييييا المطالييييييب

 برلميييييان" فيهيييييا

 و نمييييييييييييييوذج 

 ".ديمقراط 

 لالحداث بالنسية

 المنسيقة العالمية

 هيييييي ه تعتييييييير ،

 داعمييية الحر ييية

 و اللييييية للثييورة

 عنيي  بييدون ولكيي  السييودية و اليمنييية و التونسييية

 . دا م بالشكل مصر ضم 

 و للسييييفارات مسيييييرات -: المثييييال سييييييل علييييى

 إل  فنية تعييرات و الشوارع ف  مظاهرات

 القضييييية بخصييييو  قييييادتهم أحييييد صييييرح وقييييد

 أنيييه يعنييي  وبالتيييال "لهيييم دعيييا أنيييه" -: السيييورية

 ،و السيوريي  مي  تضيامنت  عميل أ  ع  يتورع

 فيهييا العنيي  يكييون مهييية أ  ميي  يتييورع بالتييال 

.  الجمياهير جينر ييتم سوريا ف  ألنه ، ضرور 

 ا  او ش  ضد ليسو أنهم يظنون و حال أ  على

 . بشار القاتل طريقة بأ  يتحد  احد

 ولقيد ، قيادتهم أحيد للقيا  الفرصية لي  تسينح  لقد

 الجيهيية ناحييية ميي   ييييرا عالميييا تضييامنا أظهيير

 مصييرحا ، الفلسييطينية الجميياهير ميي  الطسييكرية

 خرجيية لييو بأنييه

 فإنيه اليو  للقتال

 ليقاتيييل سيييي هب

 . غنة ف 

 السييياد  حر ييية

 ابريييييييييل ميييييييي 

 بأنهيييا صيييرح 

 مؤييييييدة نفسيييييها

 و لفلسيييييييييييييطي 

 يعرفييو ال الحقيقيية،إنهم فيي .  إلسييرا يل مناهضيية

 أ  يدعمو و الغاشستية الصهيونية اسرا يل دولة

 بقييرار الحر يية هيي ه رحييي  وقييد. ضييدهم حر يية

 الييي   القييياهرة فييي  الصيييهيونية السيييفارة حصيييار

 هيي ا أن علييى الدالليية فيييه بمييا شييهور منيي  حييدث

 . يكف  ال العمل

 قتييل علييى فعييل  ييردة جييا  السييفارة علييى الهجييو 

 الصييهيون  الجييي  قيييل ميي  صيي  جنييود خمسيية

 .اإلعت ار حدود على

 باعت ارهم فليحتفظوا باردرا  الحر ة اضافة وقد

 .ألنفسهم

 .شروط ف  ولك 

 

 بمصر الثورية االشتراكية في السويس قناة عمال رأي

 وعييييودا تجييييد أن يمكيييي 

 فيي  الثورييية باالشييترا ية

 الجينا،الحيييييين  مدينيييييية

 ثيييورة فييي  بنشييياط تيييدخل

 ينييياير نهايييية منييي  مصييير

4200. 

 ليي  سيينح  أييا  عييدة مني 

 أحييد ميي  باللقييا  الفرصيية

 حييدي  فيي  الثييوار أفيراد

 بتلخيييي  قيييا  مختصييير

 بالعمييل حنبييه يقييو  مييا

 هي  وما مصر ف  عليه

 أول.للمسييييتقيل توقعاتييييه

 بالوقيي  أنييه ذ يير شيي  

 المصيرية للثورة الحال 

:  يييييييييرتي  معييييييير تي 

 مكونة}  الثورية الجيهة



Facebook: Haqeqa Al-Maqhureen 
Email: al.haqeqa2011@yahoo.com 

 والجيهيية أبريييل ميي  السيياد  حر يية وميي  ميينهم

 عميييال واتحيييادات الديمقراطيييية للعدالييية الوطنيييية

 المعا سية والجيهية ،{اجتماعيية وحر ات مستقلة

 والقييييييوات العسييييييكرية القييييييوات ميييييي  مكونيييييية}

 تواجيييه الييييو  مصييير أن وأضيييا . {االسيييالمية

 عيييادل بتقسييييم ستسيييتمر  يييي  أولهميييا: تحيييديي 

 .الديمقراطية ستحقق  ي  والثان  للثروة

 توحييييد هييي  ذليييك لتحقييييق الطريقييية لهيييم بالنسيييية

 تصيي  بحيي  بينها فيما والتنسيق الثورية القوات

 حر يية فيي  جيييدة عالقييات وتأسيييس واحييدة جيهيية

:  تحيييديان يوجيييد أنيييه يييير  هيييو قيييد،ما،. العميييال

 .النوا  وانتخا  الر اسية االنتخابات

 ميييي  المشييييار ة احتمالييييية يناقشييييون اآلن وإنهييييم

 .مرش  أ  أو برنام  أ  وتح .عدمها

 ميي  االسييتمرار هيي  الخطييوات أحييد أن وأضييا 

 الثييورة قيييل أنييه وقييال. العمالييية اللجييان منظمييات

.  المل بشكل العمال بحر ات تتحكم الدولة  ان 

 بييالتنظيم الحر ييات تلييك بييدأت عييامي  منيي  ولكيي 

 تجمي  عميال لجنية 322 حيوال  يوجد. باستقاللية

 .عامل 4222222 حوال 

 العمييال ترتيييب تييم اليشييتر   الثييور اليي  لمقيياتلي 

 باقصييا  وذلييك الثييروات تقسيييم أجييل ميي  للنضييال

 الييدخل، لتحسييي  الفاسييدي  واألشييخا  الر سييا 

 األحيييينا  أيييييد  فيييي  السياسيييي  النضييييال لكيييي 

 تيقييي  لييي ا االجتماعيييية، والمنظميييات والحر يييات

 .السياس  بالنضال العمال رب  مهمة

 ، اليشيترا   الثيور الي  تحي " السياسي  النضال"

{  قييولهم حييد علييى" للنييا "} برنييام  تأسيييس هييو

 :نقاط خمس على متمر ن

 ودفييييييي }  الكيييييييير  المصيييييييان  تيييييييأميم .0

 حقق  المصان  ه ه أن القول يمك  أو تعويضات

 .{تعوي  ذاته بحد وه ا مناف  عدة

 .لألجور األدنى الحد رف  .4

 .عانى م  لكل جيهة تأسيس .3
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 عييي  سيييألته عنيييدما

 العملييييية فيييي  رأيييييه

 الييدول فيي  الثورييية

 أن قييييييال األخيييييير 

 الثورات دعم حنبه

 األوسي  الشيرق ف 

 العييييييييالم، وحييييييييول

 ضييييد  ييييانو عنييييدما

 وقدمو ، اإلميريالية

  ييييان لميييي  دعمهيييم

 .الدعم يستحق

 بأنيه عالمية  ييرة إشارة  ان بينما أنه إلى وأشار

 ضيييم  المصيييريي  المقييياتلي  م يييات هنييياك  يييان

 الحيدود بأن ذلك فسر ، اللييية الشعيية الميليشيات

 ولك  اللييية، االنتفاضة فترة خالل مفتوحة  ان 

 هيي ه لييدعم. مختليي  األميير فييإن سييوريا فيي  اآلن

 مثييل مييؤثرة بأعمييال القيييا  يجييب أن رأ  الثييورة

 مختلي  بيي  دولي  اجتمياع أو للسفارة مظاهرات

  ثيييوريي  أنفسيييهم عليييى يطلقيييون الييي ي  األحييينا 

 اتياعهيييا يجيييب التييي  األعميييال لمناقشييية المنطقييية

 بشييار قيييل ميي  قييتلهم يييتم اليي ي  النييا  لمسيياعدة

 .األسد

 أو خطية ا  ينفي  ليم يينال ال انه اخيرا اخيرن  و

 يوجد ال بينما ولك  ، المستقيل ف  لنضا  قياسات

 عليييى فيييإنهم الثوريييية القيييوات تجمييي  و الييية أ 

 إلتخييياذ وحر يييات احييينا  عيييدة مييي  التواصيييل

 . جديدة اجرا ات

 الثيييييور ال السياسييييية أن ثيييييور   عاميييييل رأيييييي 

 و ، مصيلحة أنهيا على بوضوح تظهر اليشترا  

 فيي  قسييم هيي ه أن ر ييية نضييي  أن يجييب ال نحيي 

 فييييإنهم ليييي ا ، اليريطانييييية SWP ال ميييي  مصيييير

 و الملكييييية لمصييييادر اصييييالح بييييرام  يمتلكييييون

 أ  ذ ر بدون) فق  الكير  للمصان  التعويضات

 و الييينف  عييي  شييي 

...  االر  و الغاز

 ال لكيييييييي  ،( إليييييييي 

 االمكانييييية تتطييييرق

 الجمياهير مي  القوة

 مييي  تناضيييل التييي 

 نقابييية انشيييا  أجيييل

 ،(السييوفييت  مثييل)

 حتيييييى تقيييييد  وليييييم

 مي  لتدعمهم سياسة

  يييل يمتلكيييون انهيييم

 للقييييييا  المقوميييييات

 مليييون 4 فيي  يييؤثرون أو يقييودون أنهييم بمييا بيي لك

 التييي  الحر يييات بييياق  مييي  يتواصيييلون و عاميييل

 أنيا ، أخير  اجتماعيية طيقات و الشيا  تستهد 

 ميييؤتمر إقامييية بسيييهولة يسيييتطيعون أنهيييم أعتقيييد

 ،الشييا  الثيوريي  المقياتلي  لكيل التحرير بميدان

 الي   الميؤتمر هي ا و المنظمون العمال و الثور 

 سياسييتهم ، ذلييك فعييل يرفضييون ولكيينهم ، سيييقا 

 ، لألحيينا  واحييدة جيهيية هييو مايريدونييه أن تيييي 

 و للنقابييييييات اثيييييير أ  ليتجنيييييييو" القميييييية ميييييي "

 . المياشرة الديمقراطية

 هي  و سياسيتهم عليى بياقون أنهيم قطعا أحتر  أنا

 مسخرة ، مقسمة و متفرقة عمالية حر ات وجود

 أنهيييا إليييى انطيييياه أ  بيييدون اإلقتصييياد  للكفييياح

 . سياس   فاح إلى تتحول

 ليدر  إتيياع أ  يي  ر ليم أنه على يعير أيضا ه ا

 ، المسيلحة بيالقوات ،مطيحيي  تسيليحه تخفي  و

 اليي ي  الميليشيييات و الجسييود ميي  لجييان مكييوني 

 لهيم بالنسيية.  ثورتنيا في  ظياهري  بالنتيجة  انوا

 المجلييس فييإن ليي ا ، ديمقراطييية مسييألة جييرد إنهييا

 رجييا  ولكيي  للتحييدث ليييس.  يحكييم ال العسييكر 

 دولية سريات ليس

 



 سوريا

 
 

 

 

 !عاشت الثورِة السوريِة والثورِة في اي مكان في العالم

 !دعنا نُوقُف القتل على الشعِب السوريِ 

يسقط األسد الذي يَْقتُل نيابةً َعْن أمريكا بينما تَْحرُس الحدوَد إلى 

 !الصهيونيةِ 

 !لتدّخالت من منظمة حلف شمال األطلسيإرفْض ُكّل ا

 !ال ثقةَ في جنراالِت الجيِش السورِي الحر أَو المجلِس السورِي الوطنيِ 

 دعنا نَْكسُر الحصاَر على الشعِب السوريِ 

لتََوقُّف األسد نحن يَِجُب أَْن نَْذهَب ِمْن ُكّل مكان في العالِم إلى ,و   نُحاربُ 

 سوريا

 !صهيونيِة الفاشيِة ويُحّرُر القدس بشكل حاسملدماِر دولة إسرائيِل ال

 

 

 

 

صفحتنا على  ُزرأفكاَرَك، رجاًء  تبديخبُرنا قصَصَك أَو توإذا تُريُد الِكتابَة إلينا 

 al.haqeqa2011@yahoo.comأَو إكتْب إلينا في الفيسبوك 


