
إسترداد 	الحقوق


خطوات 	نحو 	الحرية



تحية 	
ثورة 	الكرامة 	السورية 	تستحق 	منا 	ان 	نتحرك 	بكل 	ما 	نملك 	من 	ادوات

	 
و 	امكانات 	و 	ان 	نضع 	بQ 	يدي 	الشعب 	كل 	وسائل 	النضال 	الفعال 	اFمن 	


لنحفظ 	ارواح 	شبابنا 	و 	نبقى 	على 	العهد 	لشهدائنا 	و 	لنضمن 	نجاح 	ثورتنا 	



مقدمة
 f 	تزال 	أصداء 	إضراب 	الكرامة 	تتردد 	على 	كل 	لسان 	حر 	في 	داخل 	سوريا 	وخارجها، 	لقد 	انتقلنا 	من 	مرحلة 	 •

اfحتجاج 	الهادر 	إلى 	مرحلة 	العصيان 	اnدني 	اnتصاعد 	التي 	ستقوض 	دعائم 	النظام 	الواحدة 	تلو 	اhخرى. 	
 ندرك 	أن 	طريقنا 	ما 	يزال 	طويsً، 	وأن 	اfنتقال 	إلى 	العصيان 	اnدني 	الشامل 	يتطلب 	مزيدا ً	من 	التصميم 	والتخطيط 	 •

والعمل، 	إf 	أن 	إضراب 	الكرامة 	حقق 	جزءا ً	كبيرا ً	من 	أهدافه 	في 	مرحلته 	اhولى، 	مدعومـا ً	بإرادة 	شعبية 	f 	قدرة 	
hحد 	على 	الوقوف 	في 	وجهها.

 لقد 	وحدتنا 	إرادتنا 	على 	طريق 	اnقاومة 	اnدنية 	للتصدي 	للظلم 	في 	كل 	زاوية 	من 	زوايا 	بلدنا 	الثائر، 	واليوم 	سنوظف 	 •
إجماعنا 	هذا 	لنواصل 	العمل 	بمزيد 	من 	التصميم 	واfنتشار، 	وستكون 	اnرحلة 	اnقبلة 	مرحلة 	إعادة 	ما 	تبقى 	من 	

حقوق 	مسلوبة 	hصحابها،
 إن 	جعبة 	السوريQ 	اhحرار 	من 	اhفكار 	والنشاطات 	f 	تنضب، 	وإبداعاتهم 	أرهقت 	النظام 	وأتباعه 	وسنبقى 	 •

مستمرين 	نحضر 	اnفاجأت 	واحدة 	تلو 	اhخرى 	حتى 	النصر.
 فلتكن 	اnرحلة 	الثانية 	مرحلة 	استعادة 	الحقوق، 	وليكن 	طريقنا 	هو 	مزيد 	من 	التصعيد 	للعصيان 	اnدني 	حتى 	يخرج 	 •

آخر 	معتقل 	من 	سجون 	الغدر، 	ويعود 	آخر 	جندي 	إلى 	ثكناته.



ملخص 	منجزات 	ا�ضراب
 حقق 	إضراب 	الكرامة 	نجاحـا ً	ميدانيـا ً	وإعsميـا ً	كبيرين. •

 على 	الصعيد 	اnيداني: •
 أول 	تجربة 	حقيقة 	وعملية 	للعمل 	الثوري 	اnنظم 	من 	هذا 	الحجم 	في 	تاريخ 	سوريا 	منذ 	إندfع 	الثورة .1

 وحد 	جهود 	مجموعات 	الحراك 	الثوري 	السوري .2
 أشرك 	شرائح 	جديدة 	بالحراك 	الثوري 	و 	أظهر 	تمثيs ً	عدديـا ً	أكثر 	صدقـا ً	للعاملQ 	واnتعاطفQ 	مع 	الثورة 	 .3

 جدد 	عزيمة 	الثوار 	ونفح 	روحـا ً	جديدة 	في 	سوريا 	وكان 	له 	أثر 	معنوي 	إيجابي 	كبير .4
 سمح 	للثوار 	واnراقبQ 	قياس 	مدى 	إستجابة 	الشعب 	السوري 	لهذا 	النوع 	من 	الحراك 	الشعبي 	اnنظم .5

 على 	الصعيد 	ا�عsمي: •
 إهتمت 	كبرى 	وكاfت 	اhنباء 	العاnية 	با�ضراب 	وأعطته 	تغطية 	إعsمية 	مميزة .1

 حاكت 	اnجتمع 	الدولي 	بمثال 	تفقهه 	الشعوب 	أكثر .2
 أظهرت 	طرفـا ً	حضاريـا ً	تنظيميـا ً	مميزا ً	للشعب 	السوري 	والحراك 	الثوري 	قي 	البsد. .3



 	ملخص 	منجزات 	ا�ضراب- 	أرقام 	وإحصائيات
 	محافظة14•  	مشاركة 	

	  •148 	نقطة 	اضراب
	 80%	  •اضراب 	الجامعات

•  	وصول 	عدد 	نقاط 	التظاهر 	
 	بعد 	دعوة 	350الى 	

اfضراب 	اfولى
 	تقريبا 	مقارنة 	الضعفاي 	

باfسابيع 	اnاضية



 	دروس 	وعبر- 	1

عمومية 	الخطة 	
(بعض 	تفاصيل 	

الخطة 	لم 	تناسب 	كل 	
اnحافظات)

إستنتاج 	محل 	الخلل 	
من 	خsل 	قراءة 	الواقع 	
وطرح 	ا�ستبيانات 	
nختلف 	شرائح 	
اnجتمع 	السوري

طرح 	خطط 	مختلفة 	
لكل 	محافظة 	وشريح 	
معنية 	با�ضراب 	

القادم



 	دروس 	وعبر- 	2

عدم 	وضوح 	تفاصيل 	
الخطة

تبني 	طرح 	أسلس 	
وأقل 	تعقيدا ً	با�تفاق 	
مع 	وسائل 	ا�عsم 	
التقليدية 	وا�فتراضية

ا�كتفاء 	بطرح 	
تفاصيل 	اnرحلة 	اFنية 	

فقط



 	دروس 	وعبر- 	3

التوفيق 	بQ 	طلبات 	
الثوار 	وتطلعات 	
الشعب

ا�رتقاء 	إلى 	مستوى 	
تضحيات 	الشعب 	
السوري 	والتصعيد 	
الثوري 	اnمنهج

إسترداد 	الحقوق



بيان 	إضراب 	الكرامة 	- 	إسترداد 	الحقوق
اnجد 	سوريا 	و 	عزة 	الوطن 	لكرامة 	الشعب 	اfبي 	قام 	احرار 	سوريا 	باضراب 	الكرامة 	و 	رسموا 	سطور 	عز 	

جديدة 	تضاف 	الى 	التضحيات 	الكبيرة 	التي 	قدمها 	شهداء 	الوطن 	و 	شباب 	الوطن.
وفاء 	لكم 	نستمر 	و 	من 	نضالكم 	نستلهم 	القوة، والقدرة 	على 	متابعة 	العمل 	رغم 	الظروف 	القاسية 	التي 	

���يعانيها 	شعبنا 	العظيم 
حقق 	اfضراب 	بمراحله 	اfولى 	نتائج 	فاقت 	التوقعات 	على 	مستوى 	نسبة 	اnشاركة 	و 	مستوى 	النتائج 	

���اnوجعة 	للنظام،
والتي 	ظهرت 	جليًة 	في 	ردات 	فعله 	الدموية 	تصعيدا ً	و 	قمعـا ً	عمت 	الوطن 	بكل 	ارجائه.

من 	تجاربنا 	نتعلم 	و 	نطور 	آليات 	نضالنا 	على 	طريق 	الحرية. 
حان 	لنا 	ان 	نستعيد 	ماهو 	لنا 	و 	ان 	نخبر 	النظام 	ان 	سوريا 	fهلها 	و 	ان 	تحكم 	طغمة 	ظاnة 	بمقدرات 	الوطن 	
صار 	طي 	النسيان 	. 	وان 	اضراب 	الكرامة 	مستمر 	و 	يكبر 	بنجاحات 	شعبنا، 	و 	اننا 	لن 	نكتفي 	بما 	حققنا، 	
و 	لن 	نقبل 	بغير 	الحرية 	الكاملة 	nعتقلينا 	و 	بسحب 	الجيش 	كامs 	الى 	ثكناته 	، و 	لذلك 	نطلق 	الخطوة 	الثانية 	

من 	اfضراب 	و 	نسترد 	ما 	لنا 	غير 	آبهQ 	بقمع 	النظام 	و 	بطش 	آلته 	العسكرية 	الغاشمة،  	خطوة 	جديدة 	
نعلنها 	اليوم 	نحو 	العصيان 	اnدني 	الشامل 	و 	على 	طريق 	الحرية 	و 	الكرامة 	و 	نطلق 	بها 	مرحلة 	جديدة 	

من اضراب 	الكرامة 	،
مرحلة 	استرداد 	الحقوق.
عاشت 	سوريا 	حرة 	أبية



ملخص 	خطة 	مرحلة 	إسترداد 	الحقوق
	 الجمعة ٣٠ كانون الثاني : العصيان اnدني قادم  •

	 حملة دعم اnحsت التجارية اnشاركة باfضراب : لشراء كل اfحتياجات من اخواننا في النضال    •
 اfثنQ 2 كانون الثاني: اضراب عام في كافة القطاعات و nدة 3 ايام  •	

	  كافة القطاعات و nدة 3 ايام •
	 الثsثاء: اضراب عام •
	 اfربعاء: اضراب عام •

	 الخميس: 5 كانون الثاني: بدء حمsت الضجيج  •
	 وتستمر طوال اfسابيع القادمة و خصوصا ليالي الخميس للضغط على اfمن بالطرق على جرات الغاز  •

	 او الطناجر يوميا في الفترة بQ الساعة 11 و حتى منتصف الليل •

	 الجمعة: "جمعة استرداد الحقوق” •
	 العودة لحملة دعم اnحsت التجارية اnشاركة باfضراب : لشراء كل اfحتياجات من اخواننا في النضال •

	  اfحد 8 كانون التاني: بدء مرحلة استرداد الشوارع •
	 عن طريق : اfستمرار بقطع الطرقات ازالة صور و رموز مرحلة حكم البعث  •

	 دعوة السائقQ الى التأخير بالخروج لساعتQ او ثsثة  •
	 تغيير اسماء الشوارع •

	 حمsت تنظيف الشوارع - بدل التظاهر يقوم النشطاء بشكل جماعي بتنظيف الشوارع - •
	 رفع علم اfستقsل في اnرافق العامة   •

 التركيز 	في 	اغsق 	الطرق 	على 	الشوارع 	اnؤدية 	الى 	اnراكز 	الهامة 	لتعطيل 	عمل 	اnؤسسات –
  اfحد 	٣٠ 	كانون 	الثاني: 	بدء 	مرحلة 	جديدة •
 سيتم 	اfعsن 	عنها 	قبل 	اnوعد 	ب 	خمسة 	أيام 	 •



ما 	يحتاجه 	الشعب 	منكم؟
 يحتاج 	الشعب 	من 	اnعارضة 	السورية: •

 توحيد 	دعوات 	دعم 	ا�ضراب .1
 الحديث 	عنه 	في 	جميع 	اnناسبات 	السياسية 	وا�عsمية .2

 الحديث 	عن 	نتائجه 	وإنجازاته 	على 	وسائل 	ا�عsم 	وتشجيع 	الشعب 	السوري 	على 	 .3
تطبيقه

 التعاون 	مع 	القائمQ 	على 	تطبيق 	ا�ضراب 	من 	معونات 	إغاثية 	وإنسانية 	والتعهد 	 .4
بتعويضهم 	بحال 	تعرضوا 	للخسائر 	واhضرار

 التعاون 	مع 	منظمي 	ا�ضراب 	في 	طرح 	أفكار 	جديدة .5
 التأكيد 	على 	محاسبة 	كل 	من 	سيتعرض 	للشعب 	السوري 	في 	كفاحه 	ونضاله 	اnدني. .6



مsحظات

شكرا ً	�ستماعكم 	نستقبل 	مقترحاتكم 	وأسئلتكم 	على 	
صفحة 	الفيسبوك:


	 https://www.facebook.com/karamah.Dignity.Strike



إسترداد 	الحقوق


خطوات 	نحو 	الحرية


